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Sammendrag
Tema/problemstilling
Oksygenbehandling på nesekateter har lenge vært en del av initialbehandlingen av akutt syke
medisinske pasienter. Nyere forskning viser at supplerende behandling med oksygen hos
pasienter med normal oksygensaturasjon har manglende gunstig effekt, og kan øke
mortaliteten. BMJ – Best Practice og UpToDate har nylig utformet retningslinjer for hvordan
oksygenterapi bør praktiseres. På bakgrunn av dette har vi valgt å gjøre et
kvalitetsforbedringsprosjekt ved medisinsk observasjonspost ved Oslo Universitetssykehus,
Ullevål, hvor vi ønsker vi å implementere retningslinjen for oksygenbehandling av akutt syke
medisinske pasienter, med fokus på pasienter med akutt koronarsyndrom.

Kunnskapsgrunnlag
Kunnskapsgrunnlaget baserer seg på et PICO-spørsmål med pyramidesøk i McMaster PLUS,
gjennomført i januar 2019. Resultatet var to retningslinjer øverst i kunnskapspyramiden, én
fra BMJ Best practice og én fra UpToDate. BMJ anbefaler å ikke starte O2-behandling hvis
SpO2  93 % (sterk anbefaling), ikke starte O2-behandling hvis SpO2 er 90-92 % (svak
anbefaling) og stoppe O2-behandling hvis SpO2 > 96 % (sterk anbefaling). Det er vist at
oksygenbehandling av hjertepasienter med SpO2  90 % gir økt risiko for behov for
revaskularisering og hjerteinfarkt. UpToDate gir en sterk anbefaling (grad 1B) om å ikke
starte oksygenbehandling dersom pasienter med mistenkt hjerteinfarkt har SpO2  90 %.

Tiltak/kvalitetsindikator
Vi ønsker å implementere de nye retningslinjene for oksygenbehandling av pasienter med
akutt koronarsyndrom ved å iverksette tiltak som internundervisning (ledet av fagsykepleier),
algoritme for behov for oksygenbehandling på innkomstskjemaet G1. Prosjektet forankres i
arbeidsgruppe bestående av lege, seksjonsleder, fagansvarlig sykepleier og postsekretær.

Konklusjon
Kunnskapsgrunnlaget er godt og allerede forankret i Metodebok for indremedisin OUS
Ullevål. Avdelingen vil gjøre en kartlegging av problemet før de eventuelt gjennomfører
kvalitetsforbedringsprosjektet. Vi anser tiltakene som enkle og kostnadseffektive, og mener
prosjektet bør gjennomføres.
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1 Tema/problemstilling
1.1 Bakgrunn
Oksygenbehandling på nesekateter har lenge vært en av hjørnesteinene i initialbehandlingen
av akutt syke medisinske pasienter, uavhengig av pasientens oksygensaturasjon. Det har nylig
blitt gjort flere kliniske studier på om dette er den optimale oksygenbehandlingen for disse
pasientene. En systematisk oversikt publisert i The Lancet i april 2018 viste at supplerende
behandling med oksygen hos pasienter med normal oksygensaturasjon har manglende gunstig
effekt, og faktisk øker mortaliteten i denne pasientgruppen (1). Forfatterne konkluderer med
at oksygenterapi bør brukes konservativt, men gir ingen klare retningslinjer på hvordan det
skal gjennomføres i praksis. På bakgrunn av dette har BMJ Best Practice utformet og
publisert en retningslinje i oktober 2018 på oksygenterapi for akutt syke medisinske pasienter
(2) . Retningslinjen anbefaler å ikke ta i bruk oksygenbehandling dersom SpO2 er ≥ 90 % (≥
93 % sterk anbefaling, ≥ 90-92 % svak anbefaling). UpToDate har lignende anbefalinger i sin
retningslinje for behandling av akutt koronarsyndrom (3).
Da mange retningslinjer har ikke klare grenser for øvre SpO2 ved oksygenbehandling, har
helsepersonell kun forholdt seg til en nedre referanse for oksygenmetning og tilstrebet SpO2
nærmere 100 %. I følge retningslinjen fra BMJ kan slik behandling være skadelig for
pasientene (2). Vi anser derfor de nye retningslinjene som svært viktige, relevante og
nødvendige for å bedre behandle (og ikke skade) akutt syke medisinske pasienter.
Retningslinjene omfatter et stort antall pasienter som innlegges på sykehus, noe som også er
med på å styrke vårt valg av problemstilling.
I vårt kvalitetsforbedringsprosjekt har vi valgt observasjonsposten ved Oslo
Universitetssykehus, Ullevål, som mikrosystem. Vi ønsker å implementere retningslinjen for
oksygenbehandling av akutt syke medisinske pasienter. For å avgrense prosjektet har vi valgt
å bruke pasienter med akutt koronarsyndrom som pasientpopulasjon.
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1.2 Akutt koronarsyndrom
Akutt koronarsyndrom er en betegnelse for akutte brystsmerter som gir mistanke om angina
pectoris eller hjerteinfarkt, med og uten ST-segmentelevasjoner på EKG, men hvor endelig
diagnose ikke er stilt. Bakgrunnen og felles for diagnosene er at de har opprinnelse i ruptur
eller erosjon av et ateromatøst plakk med sekundær blodplateaggregasjon og trombose (4).
Det er funnene på EKG og blodprøver som bestemmer valg av behandling. Dersom det
påvises angina pectoris eller hjerteinfarkt, er det aktuelt å gjøre røntgenundersøkelse av
kransårene og eventuelt blokke ut trange partier. Pasienter med ST-segmentelevasjoner bør få
trombolytisk behandling eller PCI. Initialbehandlingen av akutt koronarsyndrom består blant
annet av oksygenbehandling.

1.3 Oksygenbehandling ved akutt koronarsyndrom
Oksygenbehandling går ut på å gi ekstra oksygen (O 2) til innåndingsluften ved hjelp av en
maske eller et nesekateter. På sykehus skjer dette vanligvis ved rent oksygen (100 % O2) fra
gasskolbe eller vegguttak. Målet med behandlingen er å få et høyere prosentvist nivå av
oksygen enn i atmosfæreluften. Ved å øke oksygennivået vil gasstrykket i alveolene øke, noe
som igjen vil øke oksygentrykket i blodet. Slik behandling er viktig ved lungelidelser (for
eksempel KOLS) som gir lavt oksygennivå i blodet. Oksygenbehandling er også viktig når
oksygennivået er nedsatt som følge av nedsatt blodsirkulasjon, for eksempel ved
hjertesykdom (5).
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2 Hva sier kunnskapsgrunnlaget

2.1 PICO-spørsmål
For å stille et presist forskningsspørsmål ble PICO-metoden benyttet.
Patient

Pasient med mistenkt akutt koronarsyndrom

Intervention

Oksygenbehandling

Comparison

Ingen oksygenbehandling

Outcome

Mortalitet, reinfarkt, revaskularisering, lengde på sykehusopphold

På bakgrunn av PICO-spørsmålet formulerte vi spørsmålet: Vil mer konservativ
oksygenbehandling hos pasienter med mistenkt akutt koronarsyndrom forbedre mortalitet og
morbiditet (i form av reinfarkt, revaskularisering og lengde på sykehusopphold) hos denne
gruppen?

2.2 Søkestrategi
Med utgangspunkt i PICO-spørsmålet gjorde vi et pyramidesøk i søkemotoren McMaster
PLUS på Helsebiblioteket.no. Søket ble gjennomført i januar 2019 med søkeordene «oxygen
therapy acutely ill medical patients». Vi avdekket flere relevante artikler og la mest vekt på
gjennomgang av artikler øverst i kunnskapspyramiden.
Vi valgte å basere kvalitetsforbedringsprosjektets kunnskapsgrunnlag på to retningslinjer, én
fra BMJ Best Practice: «Oxygen therapy for acutely ill medical patients: a clinical practice
guideline» (6), og én fra UpToDate: «Overview of the acute management of non-ST elevation
acute coronary syndromes» (3) Begge er fra 2018. Disse var høyest i kunnskapspyramiden og
bygger til dels på de nevnte systematiske oversiktene.
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2.3 BMJ Rapid Recommendations
BMJ publiserte høsten 2018 retningslinjen «Oxygen therapy for acutely ill medical patients: a
clinical practice guideline» (6), som gir konkrete anbefalinger for oksygen-behandling av
akutt syke medisinske pasienter. Kunnskapsgrunnlaget for anbefalingene utgjøres av en
omfattende systematisk oversikt som ble publisert i The Lancet i april 2018: «Mortality and
morbidity in acutely ill adults treated with liberal versus conservative oxygen therapy (IOTA):
a systematic review and meta-analysis» (1). Den systematiske oversikten fra The Lancet
inkluderer til sammen 16 037 pasienter med ulike medisinske tilstander som sepsis,
hjerneslag, traume, hjerteinfarkt og hjertestans, mens BMJ har vurdert kunnskapsgrunnlaget
som omhandler hjerteinfarkt og hjerneslag som godt nok til at det kan utarbeides
retningslinjer på disse emnene. Studien som vektlegges mest i The Lancet sin systematiske
oversikt når det gjelder hjerteinfarkt er en svensk randomisert klinisk studie fra 2017
«Oxygen therapy in Suspected Acute Myocardial Infarction» (7). Denne studien er også den
som vektlegges mest i UpToDate sin anbefaling, og blir beskrevet mer inngående i
kommende avsnitt.
Forfatterne av den systematiske oversikten i The Lancet konkluderer med at en liberal
oksygenbehandling øker mortaliteten for akutt syke medisinske pasienter, uten å bedre andre
viktige utfall for pasienten. Pasienter som ble randomisert til gruppen med liberal
oksygenbehandling (grense median Sp02 96 %, fra 94-99 % i ulike studier) hadde en relativ
risiko for sykehusmortalitet på 1,21 med 95 % konfidensintervall på 1,03-1,43 (1). Det
antydes at oksygenbehandling ved SpO2 > 94-96 % kan være ugunstig. Det oppfordres til en
mer konservativ oksygenbehandling, uten at de gir noen konkrete anbefalinger utover dette.
Med utgangspunkt i den systematiske oversikten kommer BMJ med tre anbefalinger.
Ekspertpanelet kommer med en sterk anbefaling om å stoppe oksygenbehandling hvis SpO 2 >
96 %. Anbefalingen gjelder alle akutt syke medisinske pasienter, men noen unntak som
kommer klart frem i fremstillingen. De har sett på tre viktige pasient-utfall: mortalitet,
sykehus-ervervede infeksjoner og lengde på sykehusopphold. Med 11 færre dødsfall per 1000
pasienter, henholdsvis 51 mot 62 pasienter, favoriserer dette en mer konservativ oksygen4

behandling da disse absolutte tallene indikerer at liberal oksygenbehandling vil være skadelig
for pasienten. Med tanke på sykehuservervede infeksjoner og lengde på sykehus, har det
trolig ingenting å si. Kvaliteten på evidensgrunnlaget er i følge arbeidsgruppen moderat til
høy.
I tillegg kommer BMJ med en sterk anbefaling om å ikke starte oksygenbehandling hvis SpO 2
 93 %. For pasientene innlagt med hjerteinfarkt påvirket det ikke mortaliteten, men det ga
andre fordeler: 34 færre med koronar revaskularisering (henholdsvis 72 mot 106) og 11 færre
reinfarkter (henholdsvis 51 mot 62) per 1000 pasienter (6). Kvaliteten på evidensgrunnlaget er
vurdert til å være moderat til høy av arbeidsgruppen.
Da pasientgrunnlaget med SpO2 ≥ 90-92 % ikke var stort nok i den randomiserte kliniske
studien som vektlegges mest gir panelet kun en svak anbefaling om å ikke starte
oksygenbehandling når SpO2  90-92 %. De beskriver selv at det ikke er bevis for at
oksygenbehandling hos pasienter med hjerteinfarkt med SpO2 ≥ 90 % er fordelaktig, men at
det er en beskjeden risiko for skade ved å gi unødvendig oksygenbehandling (6).

2.4 UpToDate
Retningslinjen «Overview of the acute management of non-ST elevation acute coronary
syndromes» (2) ble sist oppdatert i desember 2018 og gjelder pasienter med mistanke om non
ST-elevasjonsmyokardieinfarkt eller ustabil angina og hvordan den initiale behandlingen
ideelt bør forløpe. Derav er det flere typer behandling enn oksygen som er nevnt i
anbefalingen, i det følgende fokuseres det på oksygenbehandling da det er dette som er
relevant for kvalitetsforbedringsprosjektet.
Det gis en grad 1B anbefaling om å ikke gi oksygen til pasienter med mistanke om
hjerteinfarkt hvis de har oksygenmetning på 90 % eller høyere. Det anbefales å gi oksygen til
pasienter med arteriell saturasjon lavere enn 90 %, pasienter med akutt respirasjonssvikt,
hjertesvikt eller andre pasienter spesielt utsatt for hypoksi. Oksygen til normoksiske pasienter
anbefales ved hjertesvikt. Grad 1B er en sterk anbefaling, hvor nytten klart utveier risikoen,
basert på evidens av middels kvalitet: randomiserte kliniske studier med viktige forbehold
eller annen overbevisende evidens. I retningslinjen henvises det til flere publikasjoner som
problematiserer rutinemessig oksygenbehandling hos pasienter med mistenkt hjerteinfarkt og
belyser den patofysiologiske årsaken til mulig skade ved bruk av oksygen hos normoksiske
5

pasienter, og at hyperoksi har en direkte vasokonstrikterende effekt på koronararteriene (9),
men studiene retningslinjen er basert på viser ingen forandring av mortalitet eller morbiditet
ved å gi oksygen til normoksiske pasienter – det konkluderes med at oksygen ikke har noen
effekt, men har negative konsekvenser i form av ubehag for pasienten og økonomiske
kostnader, og dermed gis det en sterk anbefaling om å ikke administrere oksygen til
normoksiske pasienter.
Under oksygenkapittelet i retningslinjen nevnes tre ulike studier, hvorav «Oxygen therapy in
Suspected Acute Myocardial Infarction» (7). utpekes som den beste med hensyn til mulige
fordeler og ulemper ved oksygenbehandling. I denne studien ble 6629 pasienter med mistenkt
akutt hjerteinfarkt og oksygenmetning over 90% randomisert til enten å motta 6 L oksygen
/min i 6-12 timer eller vanlig romluft. Død eller sykehusopphold grunnet hjertesvikt innen det
første året forekom hos 8 % av pasientene som mottok oksygen, og 7,9 % av pasientene som
fikk romluft. Den absolutte risikoforskjellen mellom de to gruppene er 0,1 %. Hazard ratio
(relative tall) er 0.99 med 95 % konfidensintervall 0.84–1.18, P=0.92, det er ingen signifikant
forskjell på ett års overlevelse i de to gruppene. Ved langtidsoppfølging (median 2,1 år) var
det ingen forskjell mellom de to gruppene på forekomst av død forårsaket av hjerteinfarkt,
død av andre årsaker, rehospitalisering grunnet nytt hjerteinfarkt eller hjertesvikt og
rehospitalisering av andre årsaker. 11.2 % av pasientene ble randomisert til å motta oksygen,
og 10.8 % av pasientene mottok romluft. Den absolutte forskjellen i risiko mellom gruppene
er 0,4 %. Hazard ratio (relative tall) er 1.02 med 95 % konfidensintervall, 0.88–1.17, P=0.84,
det er ingen signifikant forskjell mellom gruppene. Studien konkluderte med at bruk av
oksygen hos normoksiske pasienter med mistenkt hjerteinfarkt ikke reduserte innleggelser
grunnet hjertesvikt eller kardiovaskulært betinget død innen både det første året samt
langtidsoppfølgingen.
«Oxygen Therapy in Patients with Acute Myocardial Infarction: A Systemic Review and
Meta-Analysis» (10), en metaanalyse av syv studier fra 2018 med 7702 pasienter fant at
rutinemessig bruk av oksygen ikke reduserte risikoen for død, tilbakefall av iskemi eller
myokardinfarkt, hjertesvikt eller arytmi. Sammenlagt relativ risiko 0.99 med 95 %
konfidensintervall 0.81-1.21; P = 0.43. Den konkluderte med at rutinemessig bruk av oksygen
hos normoksiske pasienter med mistenkt hjerteinfarkt ikke har noen fordeler. Her brukes det
dog kun relative tall. Et Cochrane review, «Oxygen therapy for acute myocardial infarction»
(11) fra 2013 fant det samme.
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2.5 Metodebok for indremedisin ved Oslo
Universitetssykehus Ullevål
I metodebok for indremedisin ved Oslo Universitetssykehus Ullevål (OUS) (12) gis det
anbefalinger for oksygenbehandling under kapittelet akutt koronarsyndrom. Her anbefales det
å gi oksygen på grime/maske hvis redusert perifer oksygenmetning (<90-92 %) både ved STelevasjonsmyokardieinfarkt (STEMI) og non-ST-elevasjonsmyokardieinfarkt (NSTEMI) og
det spesifiseres at oksygen ikke skal gis rutinemessig og hyperoksemi skal unngås.
Metodeboken er derfor i tråd med UpToDate sin sterke anbefaling om å ikke starte oksygen
ved SpO2 på 90 % eller høyere, samt BMJ sin svake anbefaling om det samme. Det er ingen
øvre referanseverdi i denne retningslinjen fra OUS. (13).

2.6 Vurdering av kunnskapsgrunnlaget
Vi gjorde en kritisk vurdering av retningslinjene ved hjelp av sjekkliste for systematisk
oversikt lastet ned fra kunnskapsbasertpraksis.no 12.03.2019. Denne er basert på AGREE II,
et faglig anerkjent verktøy for kritisk kvalitetsvurdering av publikasjoner (14).

2.6.1 BMJ Rapid Recommendations: Oxygen therapy for acutely ill
medical patients: a clinical practice guideline
Retningslinjen ble nylig utgitt av BMJ den 24. oktober 2018. Den har en klar tittel og det
kommer tydelig frem hvem som er forfatterne og hva deres rolle er. Arbeidsgruppen som er
satt sammen er et internasjonalt panel bestående av ulike fagpersoner med relevant bakgrunn,
fra generelle indremedisinere, lungespesialister, intensivmedisinere, kirurger og sykepleiere.
Det er inkludert tidligere pasienter i panelet for å best mulig ta hensyn til deres synspunkter.
Det kommer tydelig frem hvilke pasientgrupper de inkluderer og ekskluderer, hvilke
intervensjoner de har sett på og ulike utfall er presentert under hver anbefaling. Det foreligger
ingen interesse- eller finansielle konflikter.
Til grunn for retningslinjens anbefalinger om oksygenbehandling ligger den systematiske
oversikten og metaanalysen, publisert i The Lancet i april 2018, som nevnt tidligere. Den tar
for seg randomiserte kontrollerte studier som har sett på konservativ og liberal oksygenbehandling for akutt syke pasienter. Til sammen ble 25 studier og 16 037 pasienter inkludert.
7

Det er ikke beskrevet systematiske metoder eller kriterier for utvelgelse av
kunnskapsgrunnlaget, heller ikke den systematiske oversiktens styrker eller svakheter.
Arbeidsgruppen har benyttet BMJ Rapid Recommendations sine prosedyrer for å kunne
utarbeide en troverdig retningslinje og brukt GRADE til å kritisk vurdere dokumentasjonen.
De har sett på både fordeler og ulemper av oksygen-behandling og kvalitetsvurdert hvert
utfall de har sett på.
Retningslinjen er spesifikk og entydig i sine anbefalinger, utformingen er god slik at det er
enkelt å indentifisere de sentrale anbefalingene og det kreves få ressurser for gjennomføringen
av anbefalingene. Retningslinjen har en tilfredsstillende kvalitet og vurderes derfor som et
troverdig kunnskapsgrunnlag for vårt forbedringsprosjekt.

2.6.2 UpToDate: Overview of the acute management of non-ST elevation
acute coronary syndromes
UpToDates retningslinje ble sist oppdatert desember 2018. Tittelen overlater ingen tvil om
hva temaet er. Forfatterne er indremedisinere og kardiologer, og retningslinjen er vurdert av
eksterne eksperter utpekt av UpToDate før publisering.
Retningslinjen har flere styrker. Det overordnede målet og hovedbudskapene i retningslinjen
kommer klart frem. Hvilket kunnskapsgrunnlag som er brukt kommer tydelig frem og det
differensieres noe på kvaliteten av de ulike, det vises hva som er relative og absolutte tall. Det
drøftes ulike pasientgrupper og forskjell i praksis vedrørende disse. Det er tatt hensyn til
helsemessige fordeler, bivirkninger og risiko ved utarbeidelsen av anbefalingene. Det er noen
uklarheter rundt retningslinjens utforming. Ut fra beskrivelsen av arbeidsgruppen består den
kun av leger, og ingen pasienter er inkludert i utformingen av retningslinjen. Flere av
forfatterne oppgir mulige interessekonflikter i form av forskningsprosjekter knyttet til ulike
legemidler og patenter, men ingen direkte knyttet til anbefalingene rundt oksygen. Det er ikke
beskrevet metoden for søk etter kunnskapsgrunnlaget, heller ikke hvordan kvaliteten av
kunnskapsgrunnlaget er vurdert. En av studiene blir utpekt som den beste kilden til å vurdere
fordeler og ulemper ved oksygenbehandling, men det vises ikke hvordan det er kommet frem
til dette, og styrker og svakheter hos de ulike kildene blir ikke tydelig diskutert.
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Retningslinjen vurderes som god og med tilfredsstillende kvalitet på tross av noen uklarheter
– disse anses som oppveiet av grundig redegjørelse for kildene, som er publikasjoner basert
på store studier publisert i internasjonale tidsskrifter.

2.7 Oppsummering av kunnskapsgrunnlaget
Retningslinjen fra BMJ “Oxygen therapy for acutely ill medical patients: a clinical practice
guideline” (6) gir i hovedsak følgende tre anbefalinger om oksygenbehandling:
1.

Sterk anbefaling: Stoppe oksygenbehandling hvis SpO2 > 96 %.

2.

Svak anbefaling.: Ikke starte oksygenbehandling når SpO 2 er 90-92 %.

3.

Sterk anbefaling: Ikke starte oksygenbehandling hvis SpO2  93 %.

Det konkluderes med at konservativ oksygenbehandling bedrer mortaliteten og morbiditeten i
form av risiko for koronar revaskularisering og reinfarkt hos pasienter med mistenkt
hjerteinfarkt.
Retningslinjen fra UpToDate gir en sterk anbefaling (grad 1B) om å ikke gi oksygen til
pasienter med mistenkt hjerteinfarkt hvis de har oksygenmetning på 90 % eller høyere. Det
anbefales å gi oksygen til pasienter med metning under 90 %, akutt respirasjonssvikt,
hjertesvikt eller til andre pasienter spesielt utsatt for hypoksi. Det konkluderes med at det ikke
er økt mortalitet eller økt risiko for innleggelse grunnet hjertesvikt ved konservativ
oksygenbehandling.
Kunnskapsgrunnlaget samsvarer med anbefalingen som er gitt i metodebok for indremedisin
ved Oslo Universitetssykehus Ullevål (12), hvor de anbefaler å gi oksygen ved SpO2 under
90-92 %.
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3 Dagens praksis, tiltak og indikatorer

3.1 Mikrosystemet
Vi har valgt å ta for oss mikrosystemet medisinsk observasjonspost ved Oslo
Universitetssykehus, Ullevål Sykehus. Sengeposten tar imot alle kategorier av medisinske
pasienter; totalt 3400 pasienter/år (15). Dette er en avklaringspost for rask utredning og
behandling, med totalt 17 sengeplasser. Omtrent halvparten av pasientene skrives ut etter én
dag, og mange av disse mottar poliklinisk oppfølging. De øvrige pasientene avklares
diagnostisk og overføres til riktig avdeling for videre behandling. Vi fant ingen tall for antall
pasienter som har problemstillingen akutt koronarsyndrom/akutte brystsmerter, men
erfaringsmessig er dette en høyt representert pasientgruppe ved avdelingen, og det tilbys
telemetriovervåkning ved avdelingen. Vi ønsker å gjøre en kartlegging av antall pasienter
med akutt koronarsyndrom på avdelingen gjennom en uke.

3.2 Dagens praksis
Figur 1 viser et egenprodusert pasientflytskjema over mottak og vurdering av pasienter med
mistanke om akutt koronarsyndrom. Alle nye pasienter blir raskt vurdert av mottagende
sykepleier, og det måles en initial New Early Warning Score (NEWS), et scoringssystem for
pasientens kliniske tilstand, der blant annet den perifere oksygenmetningen inngår.
Oksygenbehandling igangsettes når behandlingsansvarlige sykepleier eller lege finner
indikasjon for dette. Avdelingen har mulighet for telemetriovervåkning uten scoopvakt, og
behandlingsansvarlige lege rekvirerer dette ved behov. Den første blodprøven med måling av
troponin T gjøres i Akuttmottaket, mens den andre kontrollen etter 4-6 timer ofte utføres på
medisinsk observasjonspost. Etter en muntlig rapport fra sykepleier i Akuttmottaket vil den
mottagende sykepleieren på avdelingen opprette et G1 skjema (se vedlegg 1) der de viktigste
opplysninger om pasienten bli samlet i papirform til bruk i vaktrapport. Deretter vil enten en
hjelpepleier eller sykepleier skrive et kartleggingsnotat i DIPS. Alle vitale målinger av
pasienten fra ankomst i sykehus og i forløpet registreres i dataprogrammet MetaVision.
Pasientene blir ofte ikke liggende lenge i avdelingen, enten sendes de videre til sengepost, da
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ofte hjertemedisinsk avdeling, eller de reiser hjem for videre oppfølgning av fastlegen og/eller
med poliklinisk oppfølging.

I noen tilfeller kommer pasienten med igangsatt oksygenbehandling fra akuttmottaket.
Behovet for fortsettelse av behandlingen revurderes ved måling av perifer O 2-metning uten
oksygen. Det er per i dag ulik praksis for når og hvordan denne revurderingen foretas, ofte
individuelt tilpasset pasientens tilstand. Gjennom uformelle samtaler med sykepleiere og
pleieassistenter ved avdelingen fremkom varierende kunnskap og praksis for
oksygenbehandling av pasienter med mistenkt hjerteinfarkt. Ikke alle kjente til de lokale
retningslinjene ved sykehuset som finnes tilgjengelig digitalt i «Metodebok i indremedisin for
Oslo Universitetssykehus, Ullevål». I retningslinjen anbefales oksygenbehandling av
pasienter med STEMI-ACS eller STEMI kun ved redusert perifer oksygenmetning (< 90-92
%) (13).
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Figur 1: Flytskjema for pasientforløpet ved mistanke om akutt koronarsyndrom. Egenprodusert.
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3.3 Implementering av nye retningslinjer
Gruppen har kommet fram til følgende tiltak for å stimulere de ansatte ved medisinsk
observasjonspost, Ullevål sykehus, til å følge retningslinjene:

3.3.1 Internundervisning
Det er grunn til å tro at manglende kjennskap til retningslinjene er en viktig årsak til
varierende praksis i oksygenbehandling av pasienter med akutt koronarsyndrom. På grunnlag
av dette blir et viktig tiltak å holde internundervisning for de ansatte, forslagsvis et
onsdagsmøte/lunsjmøte, og at informasjonen kan gjentas på morgenmøter for både leger og
sykepleiere. For å implementere kunnskapen til nyansatte anbefaler vi gjennomgang av
retningslinjene for oksygenbehandling av akutt koronarsyndrom i opplæringsplanen. Vi
tenker at fagansvarlig sykepleier kan lede internundervisningen for alle ansatte der det
informeres om gjeldende retningslinjer vedrørende oppstart og nedtrapping/seponering av
oksygenbehandling, eventuelt at en lege får ansvaret for å holde undervisning om dette på
legenes morgenmøte.

3.3.2 Legge til rubrikk i innkomstskjema
Vi tenker oss å legge inn en rubrikk (se nederst i vedlegg 2.) i papirinnkomstskjemaet G1
(vedlegg 1). Denne består av tre rader, hvor øverste del lyder: ”Akutt koronarsyndrom
/brystsmerter” der man så krysser av for ”JA” eller ”NEI”. Vi valgte å legge til «brystsmerter»
fordi dette er kontaktårsak hos de aller fleste med akutt koronarsyndrom, og velges ofte som
innleggelsesdiagnose (i tillegg til ustabil angina pectoris (UAP). Betegnelsen akutt
koronarsyndrom brukes mindre i dagligtalen. Om svaret er ja, går man videre og skriver inn
oksygenmetningen med oksygenbehandling om det er aktuelt, og/eller oksygenmetning uten
oksygenbehandling. Dette skal være tall fra de første målingene foretatt ved ankomst
avdeling. Bakgrunnen for å innføre dette er å gjøre mottagende sykepleier oppmerksom på å
evaluere oksygenbehandling og oksygenmetning i blodet hos pasienter med akutt
koronarsyndrom. Målingen danner bakgrunnen for prosessindikatoren som skal brukes til å
evaluere om retningslinjene blir fulgt. Det er standardrutine at sykepleierne vurderer
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pasientens oksygenmetning uten oksygenbehandling hos pasienter som kommer til posten
under pågående oksygenbehandling, om ingen annen beskjed om årsak til behandlingen er
gitt, og pasientens tilstand taler for å gjøre det. For pasientene som ankommer med
oksygenbehandling og en SpO2 ≥ 93 % fylles rubrikken ut etter prøveseponering av
oksygenbehandling. Dette er målinger og vurderinger sykepleierne allerede skal gjøre,
dermed blir det lite ekstra arbeid.

Figur 2, algoritme for riktig oksygenbehandling ved mistanke om akutt koronarsyndrom.
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3.3.3 Intern e-post – “fredagsinfo”
Alle ansatte ved medisinsk observasjonspost vil få tilsendt et infoskriv (vedlegg 3) bestående
av retningslinjene og en lettfattelig algoritme vi har utarbeidet fra kunnskapsgrunnlaget
presentert tidligere. Dermed får de ansatte en påminnelse og en mulighet til å studere
retningslinjene og fremgangsmåten i eget tempo. De ansatte vil bli oppmuntret til å komme
med spørsmål, og diskutere oksygenbehandlingen med pasientansvarlig lege ved tvil.

3.3.4 Tavle på avdelingen
Samme algoritme som blir utsendt på intern e-post vil bli hengt opp på vaktrommets tavle, lett
tilgjengelig i klinikken. Denne vil fungere som både påminnelse og huskelapp.

3.4 Prosessindikatorer
En prosessindikator beskriver de konkrete handlingene som gjøres i pasientbehandlingen, og
måler om gitt behandling følger gjeldende retningslinjer. Riktig administrering av
oksygenbehandling til pasienter med akutt koronarsyndrom som legges på medisinsk
observasjonspost er eksempel på en prosessindikator. Om pasienten mottar
oksygenbehandling etter retningslinjene er en lett målbar indikator da retningslinjene baseres
på oksygenmetning målt med et pulsoksymeter på pasientens finger. Indikatoren vil i stor
grad måles likt av forskjellige personer, da den baserer seg på enkel apparatur. Dermed kan
man vurdere om behandlingen følger retningslinjene basert på to enkle spørsmål: hva er
pasientens oksygenmetning uten oksygenbehandling? Hva er pasientens oksygenmetning med
oksygenbehandling? Dette gjelder pasientene med akutt koronarsyndrom. Det er tenkt at en
av sekretærene kan gå gjennom det modifiserte G1-innkomstskjemaet, og vurdere
oksygenbehandlingen opp mot retningslinjene. Sekretærene ved medisinsk observasjonspost
er involvert i direkte pasientbehandling gjennom blant annet blodprøve- og EKG taking, og
vil etter en gjennomgang av retningslinjene kunne ha en slik oppgave.
Denne prosessindikatoren baserer seg på innkomstskjemaet ført av mottagende sykepleier.
Feilkilder ved denne indikatoren er at oksygenbehandlingen kan bli justert og endret etter den
første registreringen ved innkomst. En annen feilkilde er at karbonmonoksid ved forgiftning
eller hos storrøykere binder seg til hemoglobin og kan gi falsk forhøyet oksygenmetning.
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Nedsatt sirkulasjon og hypotermi av fingre/tær kan gi falsk lav oksygenmetning. Ved fysisk
barriere, slik som neglelakk, skitt eller størknet blod vil man kunne få falsk lav eller ingen
målbar oksygenmetning (16) Dette er feilkilder som gjelder all måling av SpO2 ved
oksymetri og således forventes å være kjent blant de ansatte.
Vi foreslår at alle pasienter som legges inn med arbeidsdiagnose akutt koronarsyndrom blir
gjennomgått ukentlig, og at det deretter gjøres en evaluering av måloppnåelsen og eventuelt
behov for ytterligere tiltak, med prosjektvarighet på 3 måneder. Målet er at > 95 % av
pasientene med akutt koronarsyndrom etter endt prosjektperiode får oksygenbehandling iht de
lokale retningslinjene ved OUS, det vil si kun dersom SpO2 < 90-92 %.

3.5 Resultatindikatorer
I teorien vil man ved riktig bruk av oksygenbehandling kunne observere en reduksjon i
antallet av pasientene som får et nytt hjerteinfarkt innen 6 måneder – 1 år.
Resultatindikatorene vi initialt vurderte for å måle den eventuelle forbedringen innføring av
retningslinjen kunne medføre var 30-dagers overlevelse, antall som måtte gjennomføre
revaskularisering, og antall reinfarkt etter 6-12 måneder. Vi skjønte fort at disse utfallene ville
bli utfordrende å måle, samt at de også ville være avhengige av langt flere faktorer (kjente og
ukjente) enn oksygenbehandlingen gitt under den aktuelle innleggelsen. Nevnte resultater,
med en økt forekomst av reinfarkt og gjennomført revaskularinsering ved liberal
oksygenbehandling er allerede dokumentert i store studier som retningslinjene bygger på. Vi
anser disse studiene som et godt nok grunnlag til å igangsette tiltak.
.
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4 Prosess, ledelse og organisering
I veileder til forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten fra
Helsedirektoratet står det at «Kvalitetsforbedring er en kontinuerlig prosess for å identifisere
svikt eller forbedringsområder, teste ut tiltak og justere til resultatet blir som ønsket og
forbedringen vedvarer. Prosessen innebærer å dokumentere at man faktisk har et problem,
identifisere årsaker, teste ut mulige løsninger i liten skala og implementere tiltak som viser
seg å være effektive. Kvalitetsforbedring handler om alt fra å justere de små tingene i
hverdagen, til å teste ut mer innovative og nytenkende ideer og tjenester»(17). I tillegg står
det i veilederen at «Pasient- og brukersikkerhet er vern mot unødig skade som følge av helseog omsorgstjenestens ytelser eller mangel på ytelser»(17).
Som beskrevet tidligere i denne oppgaven har studier vist at oksygenbehandling ved mistenkt
akutt koronarsykdom hos pasienter med SpO2  90-92 % øker risikoen for reinfarkt og behov
for revaskularisering, i tillegg til at oksygenbehandling kan oppleves ubehagelig for
pasienten. Gis oksygen til slike pasienter uten indikasjon er det dermed risiko for unødig
skade som følge av helse- og omsorgstjenester, som kan være et brudd på pasient- og
brukersikkerheten. I tillegg er det verdt å nevne at oksygen er et legemiddel, og det skal
generelt ordineres og dokumenteres av en lege (18).

4.1 Prosess
Oslo universitetssykehus, Ullevål, har klare retningslinjer for oksygenbehandling ved akutt
koronarsyndrom, men disse er ikke kjent for alle de ansatte på medisinsk observasjonspost. Vi
mener derfor at det på dette punktet er mulighet for kvalitetsforbedring for å sikre at pasienter
med mistenkt akutt koronarsyndrom som legges inn på denne avdelingen mottar
oksygenbehandling etter retningslinjene.
En metode for kvalitetsforbedring er G. Langley og T. Nolan sin modell. Modellen består av
to deler. Først må man forberede seg ved å bestemme seg for hva som er målene, når en
endring er en forbedring, og hvilke tiltak som kan føre til en forbedring(19). Med dette
prosjektet ønsker vi at retningslinjene for oksygenbehandling ved akutt koronarsyndrom skal
bli fulgt av alle ansatte på medisinsk observasjonspost, Oslo universitetssykehus. En høyere
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etterlevelse til retningslinjene om oksygenbehandling ved akutt koronarsyndrom vil være en
forbedring, da oksygenbehandling ved høyere SpO2-verdier i studier har vist seg å ha en
ugunstig effekt. Endringene som skal iverksettes for å oppnå dette er rettet mot de ansatte som
har ansvar for gjennomføring av oksygenbehandling og står beskrevet under punktet om
implementering av nye retningslinjer tidligere i denne oppgaven.

Figur 2: PUKK-sirkelen. (egenprodusert) (19)

Andre del av G. Langley og T. Nolan sin modell er en forbedringssirkel, også kalt Demings
sirkel eller PUKK-sirkelen. Sirkelen består av punktene planlegge, utføre, kontrollere og
korrigere. Sirkelen brukes for å iverksette utprøvingen av tiltaket man har planlagt. Man går
gjennom sirkelen og analyserer endringene før eventuelt ytterligere endringer utføres.
Sirkelen gjennomgås flere ganger i løpet av et kvalitetsforbedringsprosjekt (19). Punktene i
sirkelen er gjennomgått under.
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4.1.1 Planlegge og utføre
Slik situasjonen er nå er ikke retningslinjene for oksygenbehandling ved akutt
koronarsyndrom kjent hos alle de ansatte på medisinsk observasjonspost, noe som kan føre til
feil oksygenbehandling av pasientene. Feil oksygenbehandling kan skyldes utdatert kunnskap
hos de ansatte. Unødvendig oksygenbehandling kan gi flere uheldige konsekvenser for
pasienten. I dag vet vi ikke hvor mange pasienter som kommer inn til avdelingen med
mistanke om akutt koronarsyndrom, samt hvor stor andel av disse pasientene som mottar
oksygenbehandling etter retningslinjene. Vi ser det derfor nødvendig å måle dette før
prosjektets start for å kartlegge omfanget av problemet. Etter avtale med avdelingen vil vi
gjennomføre en telling av alle pasientene som legges inn med mistenkt akutt koronarsyndrom
på avdelingen i uke 21 våren 2019. Dette vil gjøres ved at postsekretæren avidentifiserer og
tar en kopi av de aktuelle innlagte pasientenes innkomstskjema, også kalt G1-skjema (vedlegg
1 og 2) denne uken. På den måten kan vi telle opp hvor mange pasienter med mistenkt akutt
koronarsyndrom som kan forventes å bli inkludert i kvalitetsforbedringsprosjektet. I tillegg vil
det også bli gjennomført en vurdering av i hvor stor grad retningslinjene følges i dag. Før
dette gjennomføres bør man ta kontakt med personvernombudet ved OUS for å avklare de
personvernmessige aspektene ved prosjektet.

Hvis kartleggingsfasen viser at retningslinjene for oksygenbehandling ikke følges vil det
igangsettes en rekke tiltak for å bedre etterlevelsen av retningslinjene. Disse tiltakene
inkluderer internundervisning om emnet, at det sendes ut informasjonsskriv (vedlegg 3) på epost, at retningslinjene henges opp på vaktrommet og at det legges inn en rubrikk for
oksygenbehandling i innkomstskjemaet for pasientene (vedlegg 2). Undervisning, e-post med
informasjon og at retningslinjene henges opp på vaktrommet vil øke kunnskapen hos de
ansatte på avdelingen. Dette vil ikke kreve mye ressurser, da det uansett jevnlig sendes ut epost og holdes internundervisning for de ansatte. Å ha en rubrikk for oksygenbehandling i
innkomstskjemaet for pasientene vil minne sykepleierne på å vurdere behovet for
oksygenbehandling hver gang det kommer en ny pasient til avdelingen. Å legge til denne
rubrikken i innkomstskjemaet vil være lite ressurskrevende. Kontrolleringsfasen, beskrevet
under punktet om prosessindikatorer, vil derimot være noe ressurskrevende, da en sekretær
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må gjennomgå innkomstskjemaene for pasientene innlagt på avdelingen med mistanke om
akutt koronarsyndrom daglig. Både postsekretæren og seksjonsleder mener sekretærene på
avdelingen både har ressurser og kunnskap nok om temaet til å gjennomføre
kontrolleringsfasen. Fagansvarlig sykepleier vil gjennomføre internundervisning, eventuelt vil
en lege få ansvar for å holde undervisning på legenes morgenmøte. Seksjonsleder vil ha
ansvar for at tiltakene gjennomføres.
Vårt mål med dette prosjektet er at > 95 % av pasientene med mistenkt akutt koronarsyndrom
som legges inn på medisinsk observasjonspost får oksygenbehandling etter retningslinjene.
Grunnen til at vi har valgt > 95 % og ikke 100 % er fordi det trolig vil være en del pasienter
med komorbiditet hvor man må gjøre en vurdering av hva som er riktig oksygenbehandling.
Vi ønsker å oppnå målet innen tre måneder etter oppstart av prosjektet.
Etter et møte med avdelingen, inkludert seksjonsleder, fagansvarlig sykepleier og
postsekretæren, er vårt inntrykk at disse tiltakene og målene er overkommelige og at
avdelingen har kapasitet og ressurser til å gjennomføre prosjektet.

4.1.2 Kontrollere
For å vite om tiltakene for kvalitetsforbedring fungerer må resultatene kontrolleres. Data for
måloppnåelse samles inn som beskrevet under punktet om prosessindikatorer, altså at
postsekretæren daglig gjennomgår innkomstskjemaet til innlagte pasienter på avdelingen med
mistenkt akutt koronarsyndrom og registrerer i et eget skjema (se vedlegg 4) om pasientene
får oksygenbehandling etter retningslinjene. Disse tallene slås sammen til ukesresultater som
gjennomgås på morgenmøtet en fast dag i uken. Da kan man lett følge utviklingen av
resultatene. Etter tre måneder skal man ha en større gjennomgang av resultatene, hvor man ser
hvordan utviklingen har vært og om man senest den siste uken av prosjektet har nådd
måloppnåelsen på at retningslinjene om oksygenbehandling følges hos > 95 % av pasientene
som legges inn med mistenkt akutt koronarsyndrom.
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4.1.3 Korrigere
I denne fasen skal man oppsummere prosessen ved å evaluere de tidligere trinnene i sirkelen.
Hvis man har funnet en god løsning og har nådd målene må man iverksette tiltak som sikrer at
dette blir fast rutine i avdelingen. Dette kan gjøres ved at man beholder oppslag av
retningslinjene på tavlen på vaktrommet og rubrikken i innkomstskjemaet (vedlegg 2) for å
kontinuerlige minne de ansatte på hva som er riktig oksygenbehandling. Seks måneder etter
prosjektets slutt kan man ha en ny gjennomgang av innkomstskjemaene til pasienter innlagt
med mistenkt akutt koronarsyndrom den siste uken for å se om målet for riktig
oksygenbehandling fortsatt er nådd. Er målet fortsatt nådd er det grunn til å tro at prosjektet er
godt nok implementert, og man kan avslutte oppfølgingen av prosjektet.
Hvis målene ikke er nådd må arbeidsgruppen, som er beskrevet under, undersøke årsakene til
dette og vurdere om man enten må endre planen eller målene.

4.2 Organisering og ledelse av prosjektet
For å kunne gjennomføre kvalitetsforbedringsprosjektet trengs det en arbeidsgruppe som har
ansvar for å utføre de planlagte tiltakene, kontrollere og korrigering. Dette
kvalitetsforbedringsprosjektet er planlagt av syv medisinstudenter fra Universitetet i Oslo. Det
har blitt valgt en gruppeleder som har hatt ansvar for å organisere gjennomføringen av
arbeidet og som har hatt kontakt med vår veileder Øyvind Holme, lege og førsteamanuensis
ved avdeling for helseledelse og helseøkonomi, institutt for helse og samfunn. To av
gruppemedlemmene er deltidsansatte som pleiemedhjelpere på mikrosystemet vi har tatt
utgangspunkt i, medisinsk observasjonspost ved Oslo universitetssykehus. Som deltidsansatt
er man gjerne kun på jobb i visse perioder og mest på kvelder og i helger, og vi mener derfor
det er nødvendig at arbeidsgruppen inkluderer faste ansatte som er mye tilstede på avdelingen
og som kan følge opp gjennomføringen av prosjektet tettere. Siden det vi ønsker å endre
påvirker sykepleierne mest bør arbeidsgruppen primært bestå av sykepleiere. Vi har derfor
planlagt en arbeidsgruppe bestående av seksjonsleder som er sykepleier, fagansvarlig
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sykepleier og postsekretæren. Seksjonsleder er tilstede på både morgen- og
ettermiddagsrapporten hvor alle sykepleiere og pleiemedhjelpere på jobb samles, samt på
møter på avdelingen. Derfor bør seksjonsleder være leder for arbeidsgruppen og ha ansvar for
gjennomføringen av prosjektet. Undervisning, informasjon og oppslag av retningslinjene bør
gjennomføres av fagansvarlig sykepleier. Postsekretæren bør være med i arbeidsgruppen da
det er denne personen som samler inn data om kvalitetsindikatorene.
Det er mange ulike leger som jobber på avdelingen, og det kan derfor være vanskelig å
inkludere legene i prosjektet. Likevel mener vi arbeidsgruppen helst også bør inkludere en
lege som er tilknyttet avdelingen.
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4.3 Mulig motstand
Å oppnå endring er ikke alltid lett, og man må forvente å møte motstand. Mulig motstand er
enkelt skissert i fiskebeinsdiagrammet (figur 3) under, de viktigste blir diskutert i følgende
avsnitt. En motstand vi forventer å kunne møte er om mulige økte kostnader og ressursbruk.
Dette prosjektet vil ikke koste mye, da tiltakene for å endre praksis ikke vil føre til store
endringer i daglig drift. De som vil få noe økt arbeidsbelastning er deltagerne i
arbeidsgruppen. En annen mulig motstand er at det kan bli vanskelig for sykepleierne å
vurdere oksygenbehandling, spesielt hos pasienter med komorbiditet. Dette kan føre til mye
ringing til legen, og dermed ta av ressursene til legen på vakt. Det er en av grunnene til
hvorfor det er ønskelig å inkludere en lege i arbeidsgruppen, slik at man får forankret
prosjektet i legegruppen.
Man må også forvente at noen ansatte vil møte endring med motvilje. Samtidig vil dette
prosjektet kun føre til små endringer og i liten eller ingen grad påvirke arbeidsbelastningen til
de ansatte på avdelingen. Vi tror derfor at eventuell motvilje enkelt vil kunne overvinnes med
god informasjon og undervisning om hvordan noen enkle tiltak kan føre til bedre utfall for
pasienter innlagt med mistanke om akutt koronarsyndrom.

Figur 3. Fiskebeinsdiagram over mulige utfordringer. Egenprodusert.
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5 Diskusjon
5.1 Implementering i mikrosystemet
Gjennomføringen av kvalitetsforbedringsprosjektet virker mulig. For pasientene vil dette
kunne ha en positiv langtidseffekt ifølge evidensgrunnlaget for anbefalingene, som fant en
reduksjon i antall hjerteinfarkt (innen 6-12 mnd) og behov for revaskularisering av koronarkar
(innen 6 mnd) i gruppen som ikke mottok oksygenbehandling ved SpO2 ≥ 92 %. Med et «her
og nå»-perspektiv vil trolig flere pasienter slippe oksygenbehandling på nesekateter, som
virker irriterende for neseslimhinnen og kan være et ekstra stressmoment for pasienten i en
allerede belastende situasjon.
En lege, seksjonsleder (sykepleier), fagsykepleier og en helsesekretær vil måtte stå for
gjennomføringen av prosjektet, som i prosjektets periode på tre måneder vil medføre
ekstraarbeid i form av internundervisning, informasjon og påminnelser til alle ansatte via mail
og morgenmøter. For å følge prosessen og måle forbedring, vil det gjennomføres innsamling
av data fra innkomstskjemaer (G1 skjemaer, se vedlegg 1). Gjennomgang av disse ukentlig
for å avdekke om oksygen ble gitt på riktig indikasjon, og fremstilling av resultatene vil oppta
noe arbeidstid. Selve utførelsen vil imidlertid ikke medføre større vanskeligheter.
Det er sjelden behov for å leie inn ukjente sykepleiervikarer ved medisinsk observasjonspost.
Imidlertid er det ikke sjelden nye ansatte, både sykepleiere og pleieassistenter. Derfor blir det
særlig viktig at de nye retningslinjene for oksygenbehandling ved akutt koronarsyndrom
innføres som del av opplæringsplanen. Slik vil man kunne opprettholde kunnskapen og
praksisen i avdelingen. Det er allerede flere sykepleiere og pleieassistenter ved avdelingen
som er godt kjent med og følger de nye retningslinjene for oksygenbehandling, da det skal ha
blitt gjort en internundervisning på dette temaet for et par år siden, men ikke alle er kjent med
retningslinjene. Derfor er det hensiktsmessig å gjennomføre prosjektet. Prosessindikatoren
med 95 % etterlevelse til retningslinjene virker realistisk. Dersom man etter tre måneder mot
formodning skulle finne en manglende måloppnåelse, må nye tiltak vurderes.
En svakhet med dette kvalitetsforbedringsprosjektet er at vi mangler kunnskap om antall
pasienter med akutt koronarsyndrom som er innom avdelingen i løpet av en uke. Det er
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usikkert hvor stor andel av disse igjen som ankommer avdelingen med SpO2 90-96 %, der
oksygenbehandling ofte vurderes. Det vil være derfor behov for å kartlegge hvor stor andel av
innleggelsene på avdelingen som utgjøres av pasienter med mistenkt akutt koronarsyndrom.
Dette vil bli gjort i forkant av prosjektet ved å gjennomføre en telling av alle pasienter
gjennom en uke, og telle opp hvor stor andel av disse som ankommer med mistenkt akutt
koronarsyndrom. Ved komorbiditet som ved for eksempel samtidig hjertesvikt,
lungebetennelse eller annen luftveissykdom, vil det kunne oppstå situasjoner der indikasjon
for oksygenbehandling blir vanskelig å vurdere. I tvilstilfeller for indikasjon for
oksygenbehandling, er det viktig med en god dialog med ansvarlig lege.
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6 Konklusjon
Akutt koronarsyndrom er en hyppig årsak til akutt innleggelse i sykehus. Av pasienter som
innlegges i sykehus for brystsmerter, har 75 % en hjertelidelse som årsak (13). Akutt
koronarsyndrom skyldes en ubalanse mellom tilgjengelig oksygen til myokard og forbruket,
oftest på grunn av helt eller delvis obstruksjon i et koronarkar. Liberal oksygenbehandling ved
mistanke om akutt koronarsyndrom var tidligere standardbehandling, da man tenkte at
tilførsel av mest mulig oksygen kunne virke positivt for iskemisk hjertemuskel. Nyere
forskning har imidlertid nå vist at liberal oksygenbehandling kan virke uheldig for pasientene
med akutt koronarsyndrom. Derfor har dette kvalitetsprosjektet tatt sikte på å innføre den nye
kunnskapen i praksis ved medisinsk observasjonspost, Ullevål sykehus. De nye
retningslinjene fra BMJ Rapid Recommendations, retningslinje fra UpToDate og den
oppdaterte lokale «Metodebok i indremedisin» for OUS, gir tydelige anbefalinger for når
oksygenbehandling er indisert. Vi har nå laget et forslag til implementeringen med
forholdsvis enkle tiltak som ikke vil medføre noen større kostnader eller særlig merarbeid. Vi
mener at prosjektet bør gjennomføres.
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7 Vedlegg
Vedlegg 1 Opprinnelig G1 skjema
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Vedlegg 2 Forslag til nytt G1 skjema med rubrikk for oksygenbehandling ved mistenkt
akutt koronarsyndrom

G1
Pasient ID (barkode)

Årsak til innleggelse

Medisinske diagnoser

Nasjonalitet:
Språk:

Innlagt: dato, kl

Avdeling/post

Overflyttet: dato, kl

Avdeling/post

Pårørende:
Ja

Andre opplysninger:

CAVE:
Funksjonsnivå fra tidligere:
Funksjonsnivå nå:
Kost:
Planlagte timeavtaler fra tidligere:

Fallrisiko vurdert
Risiko for fall
Medbrakte medisiner innlevert
Deponering
Konfidensiell innleggelse
Sendt utenlandsskjema
Behov for tolk
Førstelinjetjeneste/annet
Ved innleggelse:
Melding om innlagt pasient
Ut dato:
Endingsmelding sendt
Ny dato:
UK-melding sendt
Planlagt ut-dato:

Akutt koronarsyndrom/brystsmerter
(fyll ut oksygenmetning hvis ja)
Oksygenmetning (SpO2) uten O2
behandling
Oksygenmetning (SpO2) med O2
behandling
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Ja

Nei

Nei

Vedlegg 3 Informasjonsskriv med algoritme
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Algoritme for oksygenbehandling av pasienter ved mistenkt akutt
koronarsyndrom:
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Vedlegg 4 Kontrollskjema
Pasientnummer

SpO2 ved adkomst uten O2behandling

Mottatt O2-behandling på
nesekateter/maske (ja/nei)
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