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Sammendrag 

Tema og problemstilling. Urinveisinfeksjon (UVI), inkludert cystitt, er den vanligste 

bakterielle infeksjonen hos kvinner og omtrent 60% av alle kvinner vil ha dette i løpet 

av livet. Man skiller mellom komplisert og ukomplisert cystitt. Denne oppgaven tar for 

seg sistnevnte gruppe, som er definert som nedre urinveisinfeksjon hos ikke-gravide 

kvinner med normale urinveier. Dagens praksis for å stille diagnosen cystitt er 

varierende. Vårt mikrosystem er en fastlegepraksis i Østfold, som rutinemessig sender 

inn urinprøver til dyrkning. Denne oppgaven skal ta for seg om dette er korrekt praksis, 

hvilke tiltak som eventuelt kan gjennomføres for å endre praksis, og hvilke 

implementeringsmetoder man skal ta i bruk.   

Kunnskapsgrunnlag. Vi inkluderte tre nasjonale retningslinjer, en europeisk 

retningslinje og tre enkeltstudier, hvorav den ene tar for seg kostnadseffektivitet. Alle 

vurderte retningslinjer er samstemte i form av at de ikke mener det er indisert å sende 

inn urin til dyrkning hos en kvinne med ukomplisert cystitt. Retningslinjene ble vurdert 

etter AGREE II-metoden. 

Tiltak, kvalitetsindikator, metode og organisering. Vårt mikrosystem opererer 

ikke i samsvar med anbefalinger på nasjonalt og internasjonalt nivå. For å endre dagens 

praksis har vi kommet frem til tre konkrete tiltak. Et fagmøte for å oppdatere kunnskap, 

et flytskjema som forklarer hva som skal gjøres i ulike scenarioer, samt et digitalt 

varslingssystem. Av indikatorer for å vurdere tiltaket, er blant annet antall urinprøver 

sendt før tiltak versus i etterkant, en vurdert god prosessindikator. Ulike metoder for 

implementering av tiltak har blitt vurdert, blant annet dannelsen av en ledergruppe som 

skal stå for organisering og implementering av nye rutiner bestående av lege, 

helsesekretær og student.  

Konklusjon. Ifølge vårt kunnskapsgrunnlag, anbefales det ikke å rutinemessig sende 

urinprøver til dyrkning ved ukomplisert cystitt. Rutinene til fastlegekontoret i Østfold 

arbeider ikke i henhold til dette. For å implementere de nye rutinene, er tiltak som 

opplæring, flytdiagram og digital varsling vurderte alternativer. En rekke indikatorer er 

mulige, blant annet antall urinprøver innsendt før og etter implementering. 

Hovedutfordringen er trolig selve innføringen av nye rutiner, men dersom dette lykkes, 

vil trolig mindre bruk av ressurser og tid være hensiktsmessig.  
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Problemstilling  

Urinveisinfeksjon er den vanligste bakterielle infeksjonen hos kvinner (Colgan and 

Williams 2011) (Al-Badr and Al-Shaikh 2013) og utgjør omtrent 6% av alle 

kontaktårsakene hos norske fastleger (Vorland, Carlson et al. 1985).  

Når urinveisinfeksjonen er lokalisert til blæren kalles den cystitt. Hos en ikke-gravide 

kvinner med normale urinveier (Hooton 2012) regnes en cystitt for å være ukomplisert. 

Det er behandlingen av urinprøvene hos denne gruppen kvinner i allmennhelsetjenesten 

vi skal vurdere i denne oppgaven.  

Det vanligste agens ved denne tilstanden i Norge er Escherichia coli fra oppadstigende 

infeksjoner (Grude, Tveten et al. 2001), og behandlingen er fortrinnsvis trimetoprim, 

nitrofurantoin eller pivmecillinam (Jureen, Digranes et al. 2003) eller «vent og se-

resept» (Legevakthåndboka 2018). 

For å diagnostisere en urinveisinfeksjon brukes ulike metoder. Alt fra å kun bruke 

anamnestiske opplysninger til urinstiks, urindyrkning og urinmikroskopi. Diagnosen 

kan imidlertid stilles med omtrent 90% sannsynlighet kun fra anamnestiske 

opplysninger om dysuri og pollakisuri med fravær av vaginal utflod og/eller irritasjon 

(Bent, Nallamothu et al. 2002).  

Som kjent er fastlegeordningen under stort press og flere fastleger rapporterer om lite 

tid, blant annet til å tolke prøvesvar. Hver dag leveres det utallige urinprøver på landets 

legekontor i forbindelse med mistenkt UVI. Vi ønsker i denne oppgaven å belyse om 

det virkelig er nødvendig å sende inn urinprøver til dyrkning i tilfeller med ukomplisert 

cystitt. I tillegg til tiden det tar for legen å gå gjennom alle prøvesvarene medfører dette 

også ressursbruk for laboratoriet på legesenteret og for laboratoriet som skal dyrke 

prøven. Det vil trolig være ressurssparende i mange ledd om dette kan unngås, især når 

det er en så hyppig tilstand. 

Mikrosystemet vi skal vurdere med henblikk på rutineendring ved ukomplisert cystitt, er 

et fastlegekontor i Østfold. Her er rutinen at det tas urinstiks ved ukomplisert cystitt og 

at helsesekretær sender urin til dyrkning ved positivt resultat, uten dialog med lege. 

Dette har vært en rutine i flere år på legesenteret og vært begrunnet med et mer korrekt 

antibiotikavalg. 
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Legesenteret har et ønske om å stramme inn disse rutinene, og er motiverte for en 

endring. Vi håper å kunne foreslå tiltak som gjør det enklere å opprettholde gode rutiner 

som er i overensstemmelse med faglige retningslinjer, og som implementeres slik at 

man ikke går tilbake til gamle rutiner. 

Kunnskapsgrunnlaget  

Metode 

For å kunne foreta et systematisk søk og finne relevante retningslinjer og studier, ble 

dette PICO-spørsmålet formulert:  

 

P   Populasjon:  

 

Pasienter med ukomplisert cystitt 

I   Intervensjon:  Urinprøve sendes til dyrkning ved positiv urinstiks. 

C   Kontroll:  Urinprøver sendes ikke til dyrkning ved ukomplisert cystitt (selv ved 

utslag på urinstiks) 

O   Utfall: Endring av antibiotikabehandling som følge av dyrkningssvar, kost-nytte-

verdi  

Tabell 1: PICO-spørsmålet 

Søkestrategi 

Vi gjorde først et søk i Helsebiblioteket, men dette ga dessverre ikke så mange relevante 

treff. Vi valgte derfor å benytte oss av kjente oppslagsverk som er mye brukt i 

allmennmedisinsk praksis, som Legevakthåndboken og Norsk elektronisk legehåndbok 

(NEL). I tillegg ønsket vi å undersøke hva internasjonale retningslinjer anbefalte, derfor 

gjorde vi et søk i McMaster PLUS for å se hvilke retningslinjer de hadde satt høyest på 

kunnskapspyramiden. Det fantes ikke noe under kunnskapsbaserte retningslinjer, men 

under kliniske oppslagsverk fant vi UpToDate, Best Practice og EBM Guidelines. Vi 

tok utgangspunkt i Best Practice, da denne var mer oversiktlig presentert, og vi valgte 

først og fremst å fokusere på denne og de kildene den var basert på, blant annet en 

europeisk retningslinje.  
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Søkene ble utført i perioden februar-april 2019. Vi brukte søkeordene «urinkultur, 

ukomplisert cystitt og urinstiks» i Helsebiblioteket, samt «culture AND uncomplicated 

cystitis AND urine dipstick» i McMaster PLUS. Videre gikk vi også inn på de ulike 

referanselistene til mange av retningslinjene, som henviste til andre retningslinjer og 

enkeltstudier. Vi har funnet tre nasjonale retningslinjer og har sammenliknet dem med 

en europeisk retningslinje. Under vil vi først presentere disse og deretter vil vi vurdere 

de retningslinjene vi har sett på. 

Retningslinjer 

Nasjonale retningslinjer 

Ifølge Legevakthåndboken bør urindyrkning utføres hos alle med infeksjonsmistanke, 

ekskludert kvinner med enkeltstående ukomplisert cystitt (Johansen, Blinkenberg et al. 

2018).  

Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) anbefaler urindyrkning ved terapisvikt eller 

kompliserende forhold, med andre ord ved komplisert cystitt. Sykehistorien og urinstiks 

skal i utgangspunktet være nok til å stille diagnosen ukomplisert cystitt (Bærheim and 

Berild 2019).  

eMetodeboka for seksuell helse (utgitt av Helsedirektoratet) sier at urindyrkning som 

oftest er unødvendig grunnet en høy pretest sannsynlighet for diagnosen cystitt ved 

positiv urinstiks og typisk klinikk (Helsedirektoratet 2019).  

Europeiske retningslinjer 

European Association of Urology (2018) har gitt ut en nylig oppdatert retningslinje som 

omhandler diagnostikk av ukomplisert UVI. Urindyrkning anbefales kun hos pasienter 

med atypiske symptomer og hos de med manglende respons på antibiotikabehandling, 

hos gravide kvinner, ved mistanke om pyelonefritt, ved manglende symptomlindring 

eller ved residiverende symptomer 4 uker etter fullført behandling. Dette er en sterk 

anbefaling (Bonkat and Pickard 2018). 

Ifølge BMJ Best Practice (Car 2006) er sykehistorien det viktigste redskapet for 

diagnostisering av ukomplisert cystitt. Man kan eventuelt supplere med urinstiks, og da 

vil diagnosen stilles ved utslag på nitritt og leukocytter. Urinmikroskopi og dyrkning 

brukes først og fremst ved komplisert cystitt eller ved mistanke om pyelonefritt.  
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Enkeltstudier 

Vi har i all hovedsak basert resten av oppgaven på de nasjonale retningslinjene, samt 

den europeiske retningslinjen. Vi fant dog også en del interessante enkeltstudier som 

kan underbygge noe av argumentasjonen vår senere i oppgaven. 

I en norsk prospektiv studie fra 2005 ble det utført urindyrkning på 184 innsendte 

urinprøver (Grude, Tveten et al. 2005). Pasientpopulasjonen som prøvene ble tatt fra, 

var kvinner mellom 15 og 65 år med typiske symptomer på ukomplisert cystitt, nemlig 

pollakisuri og dysuri. Alle pasientene var innom et fastlegekontor, som dermed gjør 

funnene relevante for vår oppgave. Til tross for den typiske symptomatologien, påviste 

man i denne studien kun signifikant bakteriuri i 140 av urinprøvene ved bruk av 

urinstiks. Noen feilkilder her kan tenkes å være at urinen har vært for kort tid i blæren 

før tømning, feil ved prøvetaking, eller feil som har skjedd under transporten. I tillegg 

kan det være snakk om mikrober som ikke vokser på det aktuelle mediet, virale agens 

eller ikke-infeksiøs etiologi. Man kan også tenke seg at de mediene og 

transportmetodene vi har i dag ikke egner seg for enkelte mikrobene.  

Ved urindyrkning fant man at den vanligste bakterien var E. coli, som var tilstede i 112 

av de 140 urinprøvene som hadde signifikant bakteriuri. Studien konkluderer med at E. 

coli fortsatt er den bakterien som er årsak til de aller fleste tilfellene av de ukompliserte 

urinveisinfeksjonene. Majoriteten av bakteriene var sensitive for de typene av 

antibiotika som fastlegene primært brukte i det området studien fant sted. I tillegg ble de 

aller fleste pasientene symptomfrie etter behandlingen de fikk. Konklusjonen er dermed 

at empirisk behandling er en effektiv praksis. Forfatterne nevner dog innledningsvis at 

hvis en endring i etiologien, som for eksempel resistensutvikling, skulle forekomme vil 

man ikke kunne få med seg en slik endring hvis ingen urinprøver blir sendt inn. En 

ulempe med denne studien er at det er en gammel publikasjon. Vi finner ingen nyere 

studier som omhandler samme tema.  

En retningslinje fra Skottland utgitt av Scottish Intercollegiate Guidelines Network 

(SIGN), gjør rede for noen studier med varierende og supplerende resultater rundt 

kostnadseffektivitet og symptomtid. Blant disse skriver Carlson et al. at det er 

kostnadseffektivt å empirisk behandle ukomplisert cystitt i primærhelsetjenesten uten å 
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sende en urinprøve til dyrkning (Carlson and Mulley 1985). Denne studien viste at ved å 

ikke sende urinprøver til dyrkning ved ukomplisert cystitt ble kostnadene redusert med 

40% sammenliknet med pasientene hvor urinprøvene ble sendt til dyrkning (Carlson 

and Mulley 1985). Studien redegjør ikke noe nærmere for hvorfor kostnadene øker, men 

vi kan tenke oss at det er en økt belastning på både personell i primærhelsetjenesten, 

samt ved laboratoriene. Videre vil forbruksmateriell også være en utgiftspost ved 

dyrkning. De fant derimot at pasientene der urin ble sendt til dyrkning hadde et kortere 

sykdomsforløp altså en nedgang fra 3,05 til 2,73 dager, som tilsvarer en endring på 

10%. Tilsvarende funn har også blitt beskrevet av Fenwick et al. (Fenwick, Briggs et al. 

2000). Nedgangen i antall dager med symptomer i Carlson et. Al. sin studie er svært 

marginal, og veide ikke opp mot de reduserte utgiftene, som tidligere beskrevet. I følge 

Patton et al. vil en rutinemessig urindyrkning kunne redusere antall symptomdager ved 

å seponere behandling hvis urindyrkning er negativ og gjennom tidlig identifikasjon av 

infeksjoner som skyldes resistente bakterier (Patton, Nash et al. 1991).  

Vurdering av retningslinjer 

Når vi har vurdert retningslinjene, har vi valgt å bruke punktene fra AGREE II 

(Carneiro 2004). De innebærer å vurdere: Avgrensning og formål, involvering av 

interessenter, metodisk nøyaktighet, klarhet og presentasjon, anvendbarhet, og 

redaksjonell uavhengighet. I tabellen under er det vist kortfattet hvordan vi vurderte de 

ulike retningslinjene. 
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Avgrensning og 

formål 

 

Involvering av 

interesser* 

 

Metodisk 

nøyaktighet 

 

Klarhet og 

presentasjon 

 

 

 

Anvendbarhet 

 

Redaksjonell 

uavhengighet 

Legevakt-

håndboken  

 

Ja Uklart Ja Ja 

 

Ja Ja 

Norsk elektronisk 

legehåndbok NEL 

 

Ja Uklart  Ja Ja Ja Ja 

E-metodebok for 

seksuell helse  

 

Ja Uklart Ja Ja Ja Ja 

BMJ – best 

practice  

 

Ja Uklart Ja Ja Ja Ja 

The European 

Assosiation of 

Urology 

 

Ja  Uklart Ja 

 

Ja Ja Ja 

Tabell 2: AGREE II  
*Her har vi valgt å gi retningslinjene våre «uklart». For å få «ja» her kreves at det er tatt hensyn til 
synspunkter og ønsker fra målgruppen. Det er ikke gjort når det kommer til retningslinjer for dyrkning. Vi 
har vurdert at ettersom utfallet av konsultasjonen med en bestemt behandling ved ukomplisert cystitt vil 
være uavhengig av urindyrkningen ved de aller fleste prøver, vil dette punktet ikke ha stor betydning her. 
Vi vurderte at dette punktet ville ha større betydning dersom en retningslinje for eksempel anbefalte en 
medisin fremfor en annen med en litt annen bivirkningsprofil. I dette tilfelle ville pasienters stemme 
selvsagt være viktig.  

 

For å sikre at endringen vi ønsker å utføre i vårt mikrosystem, er en reell forbedring fra 

dagens praksis, ønsket vi å kartlegge kunnskapsgrunnlaget med spesielt fokus på 

nasjonale anbefalinger. Søkeresultatene ble skjønnsmessig vurdert etter relevans for vår 

problemstilling, og med fokus på retningslinjer. I denne utvelgelsesprosessen kan det 

hende relevante studier og artikler ikke har blitt inkludert. Av de retningslinjene som har 
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blitt inkludert og vurdert, er det tydelig at det bare anbefales urindyrkning ved 

kompliserende forhold. Der GRADE er anvendt, er dette en sterk anbefaling, og disse 

anbefalingene er basert på empiri og konsensus. Dette graderingssystemet brukes ikke i 

de norske retningslinjene, men i følge AGREE II-scoringen vi har utført, viser alle 

retningslinjene seg å være av god kvalitet.  

Etter gjennomgangen av kunnskapsgrunnlaget, er konklusjonen at man kun skal ta en 

urindyrkning hvis det er snakk om en komplisert cystitt. En slik enstemmighet i 

anbefalingene gjør oss trygge på at vi har god evidens for å gjennomføre et 

kvalitetsforberedningsprosjekt for å kunne endre på mikrosystemets rutiner, da dagens 

praksis ikke samsvarer med anbefalingene.  

 

Dagens praksis, tiltak og indikatorer 

Dagens praksis 

Vårt mikrosystem er et legesenter i en middels stor by i Østfold. Senteret består av fire 

fastleger med hver sin pasientliste og en turnuslege. I tillegg er det ansatt seks 

helsesekretærer som alle har ansvar for både å svare på telefoner og for å håndtere 

prøvetaking og prøvebehandling på senterets laboratorium. Det er til sammen cirka 

5000 pasienter som hører til dette legesenteret.  

Rutinene i vårt mikrosystem når det gjelder håndtering av akutt ukomplisert cystitt er 

som følger: Friske, ikke-gravide kvinner under 65 år med symptomer på UVI får en 

konsultasjon hos lege for vurdering av eventuell oppstart av behandling. Det tas 

urinprøve av samtlige av disse, hvor utslag på urinstiks avgjør hvorvidt urinen sendes 

inn til dyrking. Ved utslag på leukocytter, blod eller nitritt sendes prøven automatisk inn 

av helsesekretærene uten rådføring med lege. I noen tilfeller med mer beskjedne 

symptomer velger legene å avvente antibiotikabehandling til dyrkningssvaret foreligger 

dersom symptomene innen den tid ikke har spontant blitt borte. 

Ifølge vår kontaktperson, som er en av fastlegene i mikrosystemet, er dette en rutine de 

har hatt i flere år med en tanke om at dette kan gi en bedre og riktigere 

antibiotikabehandling ved pasientens første kontakt med lege. Av og til brukes 

urindyrkningen som et argument fra legene for å kunne vente og se an antibiotika til 
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dyrkningssvaret foreligger. Kontaktpersonen på legesenteret sier disse rutinene har vært 

diskutert tidligere og at det har vært gjort forsøk på å stramme de inn slik at ikke alle 

urinprøver sendes inn. Dette har hatt en tendens til å skli tilbake til gamle rutiner etter 

en tid. Muligens skyldes det en hektisk hverdag hvor det oppleves enklere å sende inn 

alt enn å måtte ta en vurdering i samarbeid med lege i hvert enkelt tilfelle. 

Senteret anslår at det sender inn rundt 30 urinprøver til dyrkning hver dag, men de har 

ikke oversikt over hvordan dette fordeler seg mellom kompliserte og ukompliserte 

cystitter.   

Tiltak 

Vi har diskutert ulike tiltak for å endre legesenterets rutiner ved ukomplisert cystitt. 

Først og fremst tenker vi at det må skapes en dialog med legene og helsesekretærene for 

å informere om hva gjeldende retningslinjer sier, og hvordan de praktisk kan endre sine 

rutiner for å følge disse. En endring av rutinene vil innebære at både leger og 

helsesekretærer får et bevisst forhold til hvilke pasienter som faller innunder 

definisjonen av ukomplisert cystitt og hva dette innebærer av videre håndtering av disse. 

Å endre etablerte rutiner kan være krevende og vi vil derfor implementere konkrete 

påminnelser for å sikre at en ikke faller tilbake i gamle rutiner. De konkrete tiltakene vi 

har tenkt å gjøre for å endre praksis er: 

1. Fagmøte: Vi må informere praksisen om hva vi har funnet og hva som er 

kunnskapsgrunnlaget for at de bør innføre denne rutineendringen. Vi vil ha et møte med 

legene og helsesekretærene som jobber på laben og sender inn prøvene. Vi tenker et 

fagmøte er gunstig fordi vi da kan få til en dialog hvor de som jobber på senteret kan 

komme med sine tanker, tips til gjennomføring og eventuelle motforestillinger til 

endring av rutinene. Vi tenker dette er av nødvendighet for å kunne gjennomføre en 

varig endring. Forhåpentligvis vil et slikt møte kunne virke motiverende med tanke på å 

opprettholde de nye rutinene. For å få til dette er det viktig at vi legger vekt på alle 

fordelene for senteret ved å endre sine rutiner, spesielt det faktum at en endring kan 

frigjøre mye tid for både legene og helsesekretærene. I og med at mikrosystemet ikke 

består av et stort antall mennesker ønsker vi å holde ett felles møte der alle er til stede.  

Vi vil likevel sende en felles mail for å informere de som mot formodning ikke kan 

være til stede på møtet, og også for å kunne ha noe skriftlig tilgjengelig dersom en 

senere skulle lure på hva som ble avtalt. Det er da hensiktsmessig at mailen utformes i 
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etterkant av møtet og kan fungere som et referat hvor også senterets syn på endringen 

inkluderes.  

2. Flytdiagram: Flytskjema er basert på oppdaterte retningslinjer som er gjennomgått 

på fagmøtet. Dette skal lamineres og henges opp på laboratoriet, slik at 

helsesekretærene kan følge det når de mottar urinprøver. Vi tenker en enkel, visuell 

fremstilling vil fungere godt i dette tilfellet, både som en påminnelse om nye rutiner og 

som en retningslinje dersom det er usikkerhet rundt håndteringen av urinprøver. For 

nyansatte eller vikarer som er sjeldent på jobb i laboratoriet vil det antakelig føles som 

en trygghet å ha noe konkret å følge, spesielt i en hektisk hverdag hvor det kan være 

vanskelig å finne tid til å spørre kollegaer om rutiner.  
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Figur 1: Flytdiagram 

 

3. Varsel i journalsystemet: Det siste implementeringstiltaket er å lage en varsling i 

journalsystemet. Når man skal sende inn prøve skal det komme opp et pop-up vindu 

med teksten: «OBS! Ukompliserte cystitter skal ikke sendes til dyrkning.». Hvis ikke 

det er mulighet for dette i journalsystemet kan en internmelding i senterets dataprogram 

brukes. Med en slik konkret påminnelse som det ikke er mulig å overse tenker vi at alt 
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ligger til rette for at de nye rutinene etterfølges, så lenge de ansatte selv er motiverte for 

det.  

Indikatorer 

Av indikatorer for å vurdere tiltaket skal vi se på antall prøver som sendes inn nå ved 

mistanke om ukomplisert cystitt, og sammenlikne det med antall tilsvarende prøver som 

sendes inn etter innføring. Denne sammenlikningen gjøres en og tre måneder etter 

rutineendringen. Vi vil også be om en subjektiv vurdering fra både helsesekretærer og 

leger om hvordan rutineendringen har fungert.  

Antall urinprøver som sendes inn til dyrkning er en form for prosessindikator da den 

sier noe om en konkret aktivitet i pasientforløpet. I og med at det er ressursbruken vi 

ønsker å fokusere på med denne rutineendringen, mener vi at antall urinprøver som 

sendes inn til dyrkning er et tellbart og presist mål på effekten av tiltaket. Det er også et 

direkte mål da det antas at en stor andel av de innsendte urinprøvene i dag er 

ukompliserte cystitter, og en nedgang i antall prøver vil derfor kunne tilskrives en 

skjerping av rutinene direkte. Helsesekretærenes og legenes opplevelse av 

rutineendringen kan ses på som en resultatindikator da det sier noe om den subjektive 

gevinsten i etterkant av rutineendringen. Dette er en mindre konkret og lite målbar 

indikator, men kan likevel være av interesse, da den antakelig har stor betydning for 

hvorvidt rutineendringen vil bevares også etter endt prosjekt. Det vil være vanskelig å få 

et mer nøyaktig tall på hvor mye tid som frigjøres med rutineendringen, men de 

involvertes subjektive opplevelse av dette sammenholdt med antall urinprøver vil gi et 

bilde av resultatet av tiltakene. 

 

Prosess, ledelse og organisering 
Vi ser for oss at det er hensiktsmessig å lage en prosjektgruppe bestående av en 

representant fra hver «gruppe». Altså, en av oss syv studenter, en av legene på senteret 

og en av helsesekretærene. Helst bør det være legen som er ansvarlig for 

laboratoriedriften på senteret som er medlem av gruppen. Helsesekretæren bør ha en 

fast stilling, tilstrekkelig med erfaring og interesse for den faglige delen av 

laboratoriearbeidet. Vi vil be kontaktpersonen vår på legesenteret om å finne ut i 

samarbeid med sine kollegaer hvem dette bør være.  
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Denne prosjektgruppen bør møtes i god tid før fagmøtet for å diskutere hvordan dette 

best skal gjennomføres og hvordan de nye planene skal formidles. Fordelen med en slik 

prosjektgruppe er at alle de involverte gruppene er representert og en kan få klarlagt en 

del spørsmål i forkant. Da er det enklere å legge frem en ferdig plan på fagmøtet uten 

for mye usikkerhet rundt hva som vil fungere i praksis. Med en slik løsning blir 

innføringen også mer et samarbeid enn en påtvunget rutineendring for legesenteret. I og 

med at denne prosjektgruppen kun består av tre mennesker tenker vi at den kan ha en 

flat struktur uten en tydelig prosjektleder. Dersom det skulle vise seg å være behov for 

en tydeligere ledelse er det naturlig at den ansvarlige legen ved legesenteret tar denne 

rollen, da vedkommende er faglig ansvarlig og skal holde i prosjektet i den daglige 

driften.   

PUKK-sirkelen er et kjent metodeverktøy ved kvalitetsforbedring. Vi vil med denne 

kartlegge hva vil oppnå, finne ut hvordan vi vet at tiltaket er en forbedring, og få fram 

hvilke tiltak som kan iverksettes for å skape en forbedring, se figur nedenfor. Ifølge 

dette verktøyet skal prosjektet starte med en planleggingsfase. Prosjektgruppen vil da 

møtes og legge en plan for gjennomføring basert på forarbeidet gjort i denne oppgaven. 

Da vil også tellingen av urinprøver for å kartlegge dagens praksis nærmere utføres. 

Siden det er helsesekretærene som utfører selve håndteringen og innsendingen av 

urinprøvene er det hensiktsmessig at de utfører tellingen. Vi ber de da om å telle antall 

urinprøver de sender inn hver dag i løpet av to uker før innføringen av nye rutiner. Vi 

får da en viss oversikt over hvor mange urinprøver som sendes inn per dag med de 

gamle rutinene. De skal skille mellom kompliserte og ukompliserte cystitter slik at vi får 

en god oversikt over hva som sendes inn. Helsesekretærene angir i dag å ikke være 

trygge på denne inndelingen. Det vil derfor i forkant av tellingen gis nødvendig 

opplæring i å skille mellom komplisert og ukomplisert cystitt. Opplæringen vil gis av en 

av legene på legesenteret.  

 Når dette er gjort kan utførelsesfasen begynne. Den vil starte med fagmøtet og fortsette 

med implementeringen av de nye rutinene ved hjelp av våre tiltak beskrevet ovenfor. 

Etter innføring av de nye rutinene skal helsesekretærene igjen notere ned hvor mange 

urinprøver som sendes inn. De skiller da fortsatt mellom kompliserte og ukompliserte 

cystitter. Resultatet skal de føre opp på en måltavle på pauserommet slik at de selv kan 

følge utviklingen, noe som forhåpentligvis også vil kunne fungere motiverende. For å 

følge rutineendringen tett i starten ber vi de telle antall innsendte urinprøver tre dager i 
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uken den første måneden. Deretter gjøres en evaluering av om målet er nådd. Målet ved 

denne evalueringen er en gjennomsnittlig daglig nedgang i antall innsendte urinprøver 

av ukompliserte cystitter på 50 % sammenliknet med tellingen før rutineendringen. 

Hvor mange prøver det tilsvarer vil først kunne bestemmes når tellingen før 

rutineendringene er gjennomført.  

Dersom målet er nådd etter den første måneden ber vi de videre telle antall innsendte 

urinprøver en dag i uken frem til og med tre måneder etter innføringen av nye rutiner. 

Målet ved evalueringen etter tre måneder er en ytterligere gjennomsnittlig daglig 

halvering av antall innsendte prøver av ukomplisert cystitt sammenliknet med første 

evaluering.  

Tallet for antall innsendte urinprøver av ukompliserte cystitter forventes på sikt å være 

null, men da rutineendringer kan ta tid vil det trolig, som skissert ovenfor, være snakk 

om en gradvis nedgang i antall innsendte ukompliserte cystitter.  

I tillegg vil vi be helsesekretærene rapportere hvordan de har opplevd rutineendringen 

ved hvert evalueringspunkt. Vi vil på de samme tidspunktene også be legen som er 

kontaktpersonen vår på senteret rapportere hvordan endringene oppleves fra legenes 

side. Har det frigjort noe tid? Dukket det opp noen nye problemer? Samlet vil vi få et 

bilde av hvordan tiltakene har fungert, både subjektivt fra senterets side og objektivt ved 

hvor stor reduksjonen i innsendte urinprøver er. 

Prosjektet vil kontrolleres/vurderes som angitt tidligere etter en og tre måneder. Dersom 

det viser seg at målene for antall innsendte ukompliserte cystitter ikke er nådd ved første 

eller andre evaluering må tiltakene revurderes før man går videre med ytterligere 

tellinger. Da skal prosjektgruppen samles og diskutere mulige årsaker til at 

rutineendringen ikke har vært tilstrekkelig vellykket, og ut ifra dette vurdere nye tiltak 

for å nå målene.  
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Figur 2: PUKK-sirkel 

Av utfordringer prosjektet kan møte på ser vi for oss at dette trolig vil komme i form av 

en utfordring i å få til selve rutineendringen. Etablerte rutiner vil ofte være vanskelige å 

endre og krever som nevnt en vilje til endring hos de som utfører rutinene. En endring 

som medfører opplæring kan være spesielt krevende. Med tanke på dette mener vi det er 

viktig å legge en god innsats i fagmøtet for å legge et godt grunnlag for innføringen. 

Ved en vellykket innføring av rutinene med oppnådde mål tre måneder etter 

implementering, ser vi for oss at prosjektet kan avsluttes. Antallet prøver som telles de 

to ukene før rutineendring estimeres til å være 300, da legekontoret nå sender inn cirka 

30 prøver i snitt hver dag. Hvor mange prøver vi vil telle opp etter implementering av 

nye rutiner vil vi ikke kunne anslå da vi ikke vet hvor stor andel de ukompliserte 

cystittene utgjør. Vi mener uansett at prosjektets varighet og antall tellinger vil være 

adekvat for å vurdere om tiltaket har hatt effekt. Etter tre måneder har de ansatte også 

hatt god tid til å venne seg til de nye rutinene og forhåpentligvis sett nytten av å beholde 

disse.  
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Diskusjon 
Alle vurderte retningslinjer og enkeltstudier vi har sett på er samstemte: Urindyrkning 

skal bare gjøres hvis det foreligger terapisvikt, risiko for antibiotikaresistens eller andre 

kompliserende forhold. Når det gjelder kostnadseffektiviteten konkluderer de fleste 

enkeltstudier med at empirisk behandling er den billigste strategien. Norske leger skal 

drive kunnskapsbasert praksis og følge nasjonale retningslinjer. Hva gjelder innsending 

av urin ved ukomplisert cystitt, følger ikke legesenteret anbefalte rutiner. Mikrosystemet 

har derfor et forbedringspotensiale som trolig vil utgjøre en forskjell i den daglige 

praksis. Siden ukomplisert cystitt er en hyppig kontaktårsak i allmennpraksis anser vi 

forbedringsprosjektet som viktig, og synes at prosjektet bør gjennomføres. I tillegg 

gjenspeiler vårt mikrosystem mange legekontorer på landsbasis. Hvis de endringene vi 

innfører kan ha betydning for legesenteret vårt, kan dette også ha potensiale til å være 

en positiv endring for flere legesentre.  

Vi har vurdert om det kan finnes økonomiske insentiver for legesenteret til å praktisere 

slik de har gjort med tanke på hyppig innsending av urinprøver. Taksten på 

urindyrkning er i følge normaltariffen for fastleger og legevakt 2018-2019, 12 kr 

(Legeforeningen 2018). Det vil si at taksten er såpass lav at praksisen slik de driver den 

i dag ikke vil gi noen betydelig økonomisk vinning. Dermed vil endringene vi ønsker å 

innføre heller ikke gi noe betydelig økonomisk tap. 

Bruk av dyrkning som et argument for å avvente antibiotikabehandling handler om å 

redusere antibiotikabruk og forhindre resistensutvikling. Det kan være utfordrende for 

leger å overtale pasienten til en «vent og se-resept», og det kan tenkes at situasjonen 

løses ved å fortelle pasienten at man venter på urindyrkningens prøvesvar. Dette er ikke 

et godt argument i seg selv for å sende inn urinprøver til dyrkning, da dette bidrar til 

unødvendig bruk av ressurser. Vi mener at det kan finnes en bedre løsning på dette. 

Eksempler på det kan være å informere pasienten om situasjonen, symptomer, 

antibiotikabruk og å legge vekt på at pasienten kommer tilbake ved forverring av 

symptomene.  

Legesenteret sender inn rundt 30 urinprøver til dyrkning hver dag. Dette utgjør en 

betydelig andel prøver i året. Derfor tror vi at legesenteret kan ha en god del å vinne på 

endring av sine rutiner. Det er hovedsakelig tidsbruk hvor det er potensiale for en 

merkbar bedring. Det tar mye tid å lese og tolke prøvesvar. Det er også et problem for 
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legen å tolke prøvesvar som man ikke selv har tatt stilling til om hvorfor den ble sendt 

til dyrkning. Dette krever bedre kommunikasjonsflyt mellom helsepersonell for å 

fungere optimalt. I tillegg vil endringene trolig frigjøre mye arbeid for mikrobiologene 

som jobber på de utvalgte laboratoriske instansene som prøvene sendes inn til. Flere av 

prøvesvarene er ofte forurenset på grunn av inadekvat prøvetaking. Dermed vil disse 

prøvene ikke kunne være til hjelp og kan føre til at man bruker unødvendige ressurser 

og tid. Det er også begrenset hvor mye det hjelper å få disse svarene når man ikke vet 

hvordan pasientens nåværende tilstand er. Mangel på tid er en av de største nåværende 

utfordringene i allmennpraksis generelt, dermed kan denne intervensjonen gi stor 

motivasjon i mikrosystemet. 

Det har tidligere vært forsøkt en endring i mikrosystemets praksis angående overflødig 

innsending av urinprøver. Dette har ikke fungert så godt. Vi anser det som positivt at de 

har en bevissthet rundt denne problematikken, og er motiverte for endring. Vi tror at 

med en systematikk med flytskjema, god informasjon og å involvere alle på 

arbeidsplassen, kan det føre til et bedre resultat enn ved tidligere forsøk. En av årsakene 

til at mikrosystemet ikke klarte å endre sin praksis tidligere, var at hverdagen var for 

hektisk. Med en mer systematisk tilnærming i forsøk på å endre praksis, vil det trolig 

være lettere å innføre dette. Dersom implementeringen resulterer i mindre prøvetaking 

vil det være tidsbesparende og man får en mindre hektisk hverdag. 

Hvis endringen vi ønsker å gjennomføre lykkes, kan det hende at dette vil føre til økt 

oppmerksomhet og motivasjon for endring av flere daglige rutiner ved legesenteret. 

Dette kan føre til flere fornuftige endringer og gi ytterligere tidsbesparing, eller 

eventuelt en mer kostnadseffektiv praktisering. Slike endringer kan både implementeres 

innad i mikrosystemet, men også spres til andre legekontorer de har kontakt med. 
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Konklusjon 
Gevinsten av tiltaket er hovedsakelig mindre bruk av ressurser og vinning av tid. 

Tidspress er som kjent et betydelig problem i den generelle allmennleges hverdag. 

Dagens praksis i vårt mikrosystem er en «unødvendig» rutine som rammer alle ledd det 

vil si helsesekretær, leger og mikrobiologer. 

Vår oppfatning er at prosjektet bør kunne gjennomføres da våre tiltak er lite 

ressurskrevende, enkle, presise og basert på nasjonale retningslinjer som også samsvarer 

med internasjonale anbefalinger. Vi understreker at individuell vurdering av hver enkelt 

pasient er grunnleggende. 
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