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Sammendrag 
Tema, problemstilling og mål 

Hjerneslag er en vanlig, alvorlig sykdom, og er en av sykdommene med høyest mortalitet og 
morbiditet i Norge. Med en kommende eldrebølge er det spesielt viktig for alle norske sykehus å 
kunne håndtere hjerneslag på en effektiv og trygg måte. Norsk Hjerneslagsregisters årsrapport 
viser at Sykehuset Innlandet, Gjøvik har lav måloppnåelse på andelen pasienter behandlet i 
slagenhet. Vårt mål med dette prosjektet er å øke andel pasienter behandlet i slagenhet på Gjøvik 
sykehus fra dagens 78% til 90% innen desember 2020.  

Kunnskapsgrunnlag, tiltak, og kvalitetsindikatorer 

Vi inkluderte amerikanske og europeiske retningslinjer, i tillegg til norske. Retningslinjene var 
samstemte i viktigheten av innleggelse i slagenhet, og godt dokumenterte. Vi foreslår tre tiltak 
for å øke andelen behandlet i slagenhet på Gjøvik sykehus: kurs for nyansatte LIS-leger, 
algoritme for pasientforløpet ved mistenkt slag og økning av antall sengeplasser i slagenheten. Vi 
ønsker å bruke prosess- og strukturindikatorer for å måle effekt av tiltakene vi ønsker å innføre.  

Ledelse og organisering 

Forbedringsområder ble kartlagt ved bruk av fiskebensdiagram og prosjektet er utformet etter 
PUKK-modellen. Våre foreslåtte tiltak skal iverksettes av prosjektgruppen som ledes av 
ansvarlig lege for avdelingen. Milepæler er definert i form av tre delmål som skal bidra til å 
oppnå det endelige målet. Det er planlagt møter med jevne mellomrom for å sikre progresjon og 
oppfølging av arbeidet.  
 
Konklusjon 

Hjerneslag er en svært alvorlig diagnose som krever det ytterste av behandlingstilbud et sykehus 
har. Gjøvik sykehus har i påfølgende år hatt lav måloppnåelse på innleggelse i slagenhet for 
slagpasienter, og endring er nødvendig. Vi tilbyr her ulike tiltak som vi anser som relativt lite 
ressurskrevende for å bedre dagens praksis.  
 
 
Vi vil rette en stor takk til Øistein Hovde og Anne Hjelstuen ved Sykehuset Innlandet, Gjøvik for 
hjelp med innhenting av datamateriale. Oppgaven hadde ikke vært mulig å gjennomføre uten 
dere!  
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1. Tema og problemstilling 

Hvorfor er innleggelse i slagenhet et viktig tema? 

Hjerneslag er en alvorlig, livstruende tilstand som krever rask diagnostikk og behandling. Hvert 
minutt teller for overlevelsen av hjerneceller. Hvor rask behandling pasienten får, er avgjørende 
for overlevelse, funksjonsnivå og livskvalitet (1, s.37). 
 
Hvert år i Norge blir det registrert over 8500 hjerneslag, og antall hendelser øker for hvert år (1, 
s.3). Det var den tiende vanligste årsaken til helsetap i 2017, og antall helsetapsår har økt med 
14,8% siden 2007 (2). Andel selvhjulpne på landsbasis faller fra 90,7% før hjerneslaget til 74,6% 
etter slaget (1, s.3). Hjerneslag kan ramme pasienter i alle aldre, hyppigst den eldre befolkningen 
da 75% av hjerneslagpasienter er over 70 år. Hjerneslag fører til store helsemessige og 
økonomiske konsekvenser ikke bare for pasienten, men også for pårørende, helsevesenet og 
samfunnet.(7).  
 
Trendene tyder på at antallet som dør av hjerneslag reduseres, men at dette også fører til at flere 
overlever med redusert funksjon og et helsetap. Dette viser hvor viktig videre behandling og 
oppfølging av pasienter er etter initialbehandling med trombolyse og/eller trombektomi. Optimal 
behandling i dagene, ukene, og månedene etter slaget har inntruffet kan være avgjørende for 
pasientenes funksjonsnivå. Det er mange ulike parametre som sykehus måles på når det gjelder 
oppfølging av pasienter, inkludert vurdering av svelgfunksjon, optimalisering av risikofaktorer 
som hypertensjon og hyperkolesterolemi, og hvorvidt pasienten ble behandlet i slagenhet etter 
den akutte hendelsen. Nasjonalt behandles 94,3% av pasienter i slagenhet, men ikke alle sykehus 
oppnår like høy måloppnåelse (1, s.8). Vi har valgt å fokusere vårt prosjekt på å øke andel 
pasienter som behandles i slagenhet ved Sykehuset Innlandet, Gjøvik.  

Gevinster ved behandling i slagenhet 

Det er godt dokumentert i randomiserte kontrollerte studier at behandling av pasienter med 
hjerneslag i slagenhet reduserer funksjonshemming, dødelighet og behov for sykehjem 
sammenlignet med behandling i vanlige sengeavdelinger (3, 6). På bakgrunn av dette anbefaler 
nasjonale retningslinjer at alle pasienter med akutt hjerneslag bør behandles i slagenhet.  
 
Slagenhet kan defineres som “en organisert behandling av pasienter med hjerneslag i en 
geografisk avgrenset enhet med faste senger, bemannet med et tverrfaglig spesialopplært 
personale og med et standardisert program for diagnostikk, observasjon, akutt behandling og 
tidlig rehabilitering” (4) eller “sykehusenhet der pasienter med hjerneslag blir tatt hånd om på en 
systematisk måte og får moderne behandling for å redusere skadeomfanget av hjerneslaget” (5). 
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Slagenhet omfatter altså en avgrenset enhet hvor pasienter med hjerneslag blir tatt hånd om på en 
organisert og systematisk måte av høykompetent helsepersonell. En slik enhet kan være alt fra en 
egen enhet til en bestemt del av en nevrokirurgisk avdeling eller overvåkingsavdeling/ 
intensivavdeling.  
 
Norsk Hjerneslagsregisters årsrapport fra 2018 viser at 94,3 % pasienter med akutt hjerneslag ble 
behandlet i slagenhet på landsbasis mot bare 78 % på Gjøvik Sykehus, som kom nest dårligst ut 
av alle sykehus når det gjelder andelen pasienter behandlet i slagenhet (1, s.18). I dette prosjektet 
ønsker vi å se nærmere på årsaker til denne betydelige forskjellen, og tiltak som kan bidra til å 
øke andelen behandlet i slagenhet på Gjøvik sykehus.  

Gjeldende anbefalinger  
Fra helsedirektoratets nettsider gis det en anbefaling om at alle pasienter med akutt hjerneslag 
behandles i slagenhet (SIGN A1a). Dokumenterte faktorer som har vist gunstig effekt av 
behandling i slagenhet er tidlig mobilisering, et opphold på 10-20 dager og ingen overflytting til 
annen enhet. I tillegg er det kommet en ny anbefaling om overvåking av vitalparametre hos 
pasienter med hjerneinfarkt eller hjerneblødning de første 24-48 timene. Det anbefales 7-10 
sengeplasser per 100 000 innbyggere. 
 
Anbefaling av bemanning per fem senger på slagenhet inkluderer:  

● 1 fast overlege 
● 7,5 - 10 sykepleiere per døgn 
● 1 fysioterapaut 
● 0,5 ergoterapaut 
● 0,3 logoped 

 
Helsedirektoratet anbefaler at slagenhetene i tillegg bør ha sosionomer og ernæringsfysiologer, 
og mulighet for henvisning til andre medisinske spesialiteter. Ukentlige, tverrfaglige møter bør 
etableres for å diskutere pasientens mål, utskrivning og videre forløp.  

Kvalitetsutfordringer 
Vi kontaktet Gjøvik sykehus for å få svar på ulike utfordringer på slagenheten som de møter i sin 
hverdag. Den klart største utfordringen er for få sengeplasser på slagenheten. Dette gjelder i stor 
grad hele den medisinske avdelingen på sykehuset. I tillegg er det å frigjøre sengeplasser fra de 
allerede få sengeplassene på enheten et stort problem. Dette beror seg bl.a. på et felles problem 
på alle sykehusets avdelinger, nemlig at sengepostene er overfylte. Eksterne problemer som lav 
kapasitet i kommunale tjenester, eksempelvis KAD og sykehjem, vanskeliggjør ytterligere 
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sykehusets utfordringer med å få frigjort sengeplasser. Disse faktorene tatt i betraktning er det 
således lett å forstå at Gjøvik sykehus har utfordringer knyttet til å få lagt pasienter inn i 
slagenheten. Samtidig er det viktig å bemerke at dette er utfordringer som mange sykehus i 
Norge må håndtere på en daglig basis, og få sykehus har påfølgende lav måloppnåelse med 
direkte innleggelse i slagenhet som Gjøvik Sykehus. En alvorlig diagnose slik som hjerneslag 
bør ha en elevert prioritering når det kommer til å få pasienten inn i korrekt avdeling.  
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2. Kunnskapsgrunnlag 

PICO-spørsmål 

Formålet med vårt prosjekt er å øke andelen pasienter med hjerneslag som legges inn i slagenhet 
i løpet av sykehusoppholdet. For å undersøke dette definerte vi et PICO-spørsmål for å se om 
behandling i slagenhet har dokumentert gunstig effekt på utfall (se tabell 1).  

P Pasienter med akutt hjerneslag 

I Behandling i slagenhet 

C Behandling på annen avdeling 

O Økt overlevelse, mindre funksjonsnedsettelse 

 

Tabell 1. PICO-spørsmål 

Søkestrategi 

Det ble gjort søk i McMaster Plus med ordene «stroke unit care» og «acute stroke». Søket ble 
gjort 25.09.19. Relevante treff i det kliniske oppslagsverket UpToDate var: «Initial assessment 
and management of acute stroke». Det ble også gjennomført søk etter norske nasjonale 
retningslinjer på www.helsebiblioteket.no. Relevant treff var Helsedirektoratets «Nasjonal faglig 
retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag». 

Kunnskapsgrunnlaget 

Nasjonalfaglig retningslinje 

Helsedirektoratet ga i 2017 ut “Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering ved 
hjerneslag”. Helsedirektoratet anbefaler at alle pasienter med mistanke om akutt slag bør 
behandles i slagenhet. De begrunner anbefalingen med at slagenhetsbehandling er “eneste tiltak 
som kan redusere dødelighet og samtidig redusere alvorlig funksjonshemming hos en stor andel 
pasienter med hjerneslag” (8). Denne anbefalingen graderes til SIGN A1a, der SIGN står for 
Scottish Intercollegiate Guideline Network og er en skala for gradering av kvaliteten på 
dokumentasjonen av kunnskapsgrunnlaget. Graderingen A1a krever den sterkeste 
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dokumentasjon for kunnskap, at anbefalingen baseres på kunnskap hentet fra systematiske 
oversikter med klare, entydige resultater og liten risiko for bias. (9) 

Den nasjonalfaglige retningslinjen er utviklet med utgangspunkt i Cochranes review «Organised 
inpatient (stroke unit) care for stroke». Dette er en systematisk oversikt fra 2013 der totalt 5855 
pasienter i 28 studier ble inkludert, og der de sammenliknet behandling i slagenhet med 
alternativ, mindre organisert behandling. Alternativ behandling inkluderte behandling på generell 
medisinsk avdeling, eller med et mobilt slagteam, eller på blandet rehabiliteringsavdeling 
(multidisiplinært team med spesialisert personale, men på en avdeling ikke eksklusivt for 
slagpasienter). Resultatene viste at mer organisert behandling ga bedre utfall for pasienten i form 
av lavere mortalitet etter endt studie (median ett år) med odds ratio (OR) 0,87, 95% 
konfidensintervall (KI) 0,69-0,94 (P = 0,005), OR for død eller sykehjemsbehov var 0,78, 95% 
KI 0,68-0,89 (P= 0,0003),  og OR for død og funksjonsnedsettelse var 0,79, 95% KI 0,68-0,90 (P 
= 0,0007) (10). 

For å kritisk vurdere den systematiske oversikten ble kunnskapsbasertpraksis.no sin «Sjekkliste 
for vurdering av en oversiktsartikkel» benyttet (11). Formålet med oversiktsartikkelen var klart 
formulert, og relevante typer randomiserte kontrollerte studier er brukt. Søket var bredt, og 
metoden for søk er godt beskrevet. De har brukt formelle “risk of bias”-verktøy for å ekskludere 
upassende studier. Resultatene er tydelig presentert og med et smalt konfidensintervall. De 
inkluderer en stor pasientpopulasjon, og er overførbare til norsk praksis.  

UpToDate - «Initial assessment and management of acute stroke». 

UpToDate viser til evidens som tyder på at pasienter med akutt hjerneslag har bedre utfall når de 
legges inn på en sykehusavdeling som er spesialisert på behandling av pasienter med alle typer 
slag (inkludert iskemisk, intracerebral blødning, og subaraknoidalblødning), altså en slagenhet. 
De anbefaler derfor behandling i slagenhet, når det er mulig, av alle pasienter med mistenkt akutt 
hjerneslag (12). UpToDate bygger sin anbefaling på nasjonale retningslinjer både i Europa og i 
USA, European Stroke Organisation (ESO) sine retningslinjer fra 2008 (13), og American Stroke 
Association (ASA) sine retningslinjer fra 2018 (14). 

For å vurdere kvaliteten på retningslinjene har vi valgt å bruke kunnskapsbasertpraksis.no sin 
«Sjekkliste for vurdering av en faglig retningslinje eller fagprosedyre» på ESO og ASA sine 
retningslinjer (11). Denne sjekklisten har 23 punkter man vurderer retningslinjene etter, med 
tanke på om retningslinjens formål er klart definert, om noen interessenter er involvert, hvor 
nøyaktige og passende metodene som er brukt er, om dataene er klart presentert, om de er 
anvendelige og redaksjonens uavhengighet. Både ESOs og ASAs retningslinjer holder mål på 
den overveiende majoriteten av punktene, se vedlagte sjekkliste.  
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3. Kvalitetsindikatorer og tiltak 

Kartlegging av praksis/Vurdering av årsak til kvalitetssvikt 

Fiskebeinsdiagram er et verktøy man kan benytte seg av for å kartlegge mulige sammenhenger 
mellom årsaker og virkninger, og er velegnet til å få frem ulike forståelser av årsakene til et 
problem. I vårt konkrete tilfelle er det ønskelig å kartlegge hvorfor en større andel pasienter ikke 
legges inn på slagenheten. Årsaken kan være svært sammensatt og det ble ansett som 
hensiktsmessig å lage et fiskebeinsdiagram.  

 

Figur 1. Fiskebeinsdiagram som viser potensielle utfordringer.  

Fiskebeinsdiagrammet ovenfor er utarbeidet av gruppen i fellesskap og påpeker flere mulige 
årsaker til at en for stor andel av Gjøvik sykehus’ pasienter med slagsymptomer ikke blir 
behandlet i slagenheten. En miljøfaktor som kan være en medvirkende årsak er manglende 
engasjement hos ledelsen. Tallene fra 2015 til 2018 viser at andelen som behandles i slagenhet 
ved Gjøvik sykehus har gått ned fra 80,3 % til 78 % (1 s.18; 17 s.34). Hadde engasjementet vært 
stort for å bedre tallene fra 2015, er det grunn til å tro at resultatet for 2018 ville ha vært bedre, 
ikke dårligere. En annen miljøfaktor som kan være medvirkende er mangelen på sengeplasser, 
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som medfører at sengene på slagenheten opptas av andre pasienter eller at det er flere pasienter 
som får hjerneslag i Gjøvik sykehus’ opptaksområde enn det sykehuset har evne til å ta i mot.  

To av medlemmene i gruppen har under praksisperioden på studiet erfart at det ikke finnes 
nevrologisk avdeling på sykehuset, og mangelen på nevrolog og nevroradiolog anses som mulige 
forklaringer på at det tar unødvendig lang tid før pasientene havner på slagenheten, eller at 
pasienten overhodet ikke havner der. Det å ha nevrologikompetanse på slagenhet er ansett som 
viktig i følge UpToDate (12). I tillegg kan mangelen på CT-maskin i mottak forsinke prosessen 
ytterligere, noe som er svært ugunstig, ettersom CT-bildet skal tas så fort som overhodet mulig 
dersom pasienten er “medisinsk stabil” (18).  Hvor fort CT-bildet tas har nok størst betydning for 
trombolysetiden, men kan muligens også være med på å forsinke rett triagering og sortering av 
pasientene til slagenhet.  

Feilkodinger kan også medføre at tallene i hjerneslagrapporten gir et noe feil bilde.  Økt 
dekningsgrad ved et sykehus kan oppnås både ved økt innregistrering av pasienter med akutt 
hjerneslag i NHR, og ved at sykehuset fokuserer på mer korrekt diagnostikk og koding av 
diagnoser til NHR (1, s.15). Ifølge slagregisteret synes den vanligste kodefeilen å være at 
pasienter som blir innlagt og har sekveler etter tidligere hjerneslag, blir kodet med en 
diagnosekode for akutt hjerneslag i stedet for I69, som er koden for sekveler (1, s.15). Dersom 
denne forskjellen i koding ikke er kjent for ledelsen og sykehuspersonalet på Gjøvik sykehus, 
kan man få en skjev fremstilling av andelen med akutt hjerneslag som legges inn i slagenheten.  

Beskrivelse av mikrosystemet 
Slagenheten på Gjøvik har fem senger og totalt ti plasser, hvorav fem av de ti er reservert for 
geriatriske pasienter. Posten er bemannet av en overlege som er spesialist i indremedisin og 2-3 
LIS-leger som roterer på posten. Nevrolog er på slagenhenten en gang i uka. I perioder er det og 
en turnuslege til stede. I tillegg til dette består slagenheten av en logoped i halv stilling, 
slagsykepleiere, hvorav det er ca. 0,3 sykepleier per pasient og alderspsykiater som kommer en 
gang annenhver uke. Slagenheten har også tilgang til spesialergoterapaut, spesialfysioterapaut og 
sosionom.  

Dagens praksis 

Alle pasienter hvor TIA eller hjerneslag vurderes som sannsynlig skal legges inn i slagenhet i 
følge prosedyren hos Sykehuset Innlandet (22). Avgjørelsen om hvilken avdeling pasienten skal 
ligge i gjøres av mottakende lege, basert på en vurdering av koordinerende sykepleier vedrørende 
plassforholdene på de ulike avdelingene. Plassmangel skal ikke være et hinder for at pasienten 
havner i slagenheten. Det kommenteres likevel at dersom andre akuttsituasjoner anses som mer 
behandlingstrengende, kan det gjøres individuelle vurderinger om hvor en pasient med mulig 
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TIA eller hjerneslag skal ligge. Hjerneslagpasienter i svært dårlig tilstand har mulighet til å 
havne på intensivavdelingen.  
 
På selve slagenheten er det utarbeidet rutiner som skal sørge for gunstig overvåking, diagnostikk 
og forløp for pasienten, med hovedmål om å “opprettholde fysiologisk likevekt og oppdage tidlig 
forverring”. Blodtrykk, puls, blodsukker, O2-metning, temperatur og NIHSS skal alle gjøres fire 
ganger i løpet av de første 24-timene pasienten er inneliggende i slagenheten. GCS-skår gjøres 
ved redusert bevissthet. Etter de første 24-timene gjøres det individuell vurdering for hver 
pasient om de nevnte parametrene er nødvendig å gjøre fire ganger per døgn, eller om dette kan 
reduseres. Det skal daglig gjøres prioritering med tanke på om pasienten er egnet for å overføres 
til en annen avdeling enn slagenheten. Pasienten skal også mobiliseres så raskt som mulig etter 
evne, og det benyttes en “ut av sengen”-protokoll for å iverksette dette. Dette inkluderer 
hydrering før mobilisering, måling av blodtrykk før og under mobilisering og leieendringer. 
Avhengig av NIHSS-skår gjøres en vurdering for når pasienten skal mobiliseres. Pasienter med 
skår ≤ 5 kan mobiliseres i løpet av første dag, mens pasienter med høyere skår gjerne mobiliseres 
innen 48 timer. Mobilisering iverksettes ikke før pasienten er stabil. I tilfeller hvor trombolyse 
har blitt utført og pasient har få til ingen somatiske utfall kan pasient drikke dersom test av 
svelgefunksjon er adekvat etter seks timer, og spise etter 12 timer. Dersom lege avklarer 
pasienten som egnet basert på allmenntilstand, kan mobilisering og svelgtest foregå tidligere. 
Pasienter med utfall faster og er sengeliggende de første 24-timene. Pasienter ernæringscreenes 
innen 24-timer for å kartlegge ernæringsbehov.  
 
I løpet av det første døgnet pasienten er inneliggende skal tverrfagelig rehablitering begynne. 
Dette inkluderer kartlegging av de ovennevnte spesialitetene under “klinisk mikrosystem”. I 
tillegg til CT caput (som tas ved innleggelse i akuttmottaket) skal andre bildediagnostiske 
undersøkelser som ultralyd halskar og MR gjøres fortløpende i løpet av de første liggedøgnene. 
Kontroll CT skal alltid gjøres etter 24 timer.  

Dagens retningslinjer opp mot praksis 

Som nevnt ovenfor kommenterer Gjøvik sykehus at den største utfordringen de har med 
innleggelse i slagenhet er lavt antall tilgjengelige sengeplasser på slagenheten. Dette er et 
generelt problem som deles av alle avdelingene på sykehuset. Lav kapasitet i kommunale 
mottakstilbud forverrer dette problemet. Fra helsedirektoratets anbefalinger og retningslinjer om 
behandling i slagenhet kommenteres det at pasienter som har liggetid under to uker bør ligge i 
slagenheten under hele behandlingsforløpet (8). Dette står i kontrast til Sykehuset Innlandets 
prioritering om å daglig vurdere om pasienten er egnet for flytting til en annen avdeling. Gjøvik 
sykehus hadde i 2018 median liggetid på 5 døgn på slagenheten. Det kommenteres i årsrapporten 
fra Norsk Hjerneslagregister at gjennomsnittlig liggetid bør være på 7 dager eller mer for å få 
maksimalt utbytte av slagenheten for de inneliggende pasientene (1, s.81). Helsedirektoratet 
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kommenterer i tillegg at sykehus med gjennomsnittlige liggetid på under sju dager i slagenhet 
bør revurdere sine prosedyrer nøye. Utover dette ser det ut til at Gjøvik Sykehus har etablert de 
anbefalte rutinene i sine prosedyrer, men det er usikkert om det er blitt overført til selve 
praksisen.  

Mål 

Det endelige målet med vårt forbedringsprosjekt er å øke andelen pasienter som behandles i 
slagenhet til 90% innen desember 2021. Vi har tre delmål som vi håper å oppnå underveis; se 
s.16.  

Tiltak 

Som fiskebeinsdiagrammet viser, er det forbedringspotensial på flere områder. 
Forbedring av dagens praksis forutsetter først og fremst en løsningsorientert ledelse som 
tilstreber bedre pasientbehandling.  
 

 
Figur 2. Fiskebeinsdiagram med utheving av faktorer der man ønsker forbedring.  
 
Gruppen enes om å sette i gang 3 konkrete tiltak for å øke andelen pasienter som får behandling i 
slagenhet. Kvalitetsforbedring kan oppnås ved å sørge for at kunnskapsnivået til personellet 
økes. På denne måten får man til forbedring både innen punktet som omhandler mennesker og 
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metode (jfr. figur 2). I tillegg kan det virke som sykehuset har for få plasser i forhold til 
populasjonen de dekker, jamfør Helsedirektoratets anbefalinger. Gruppens intensjon er å øke 
andelen som får behandling i slagenhet, og for å oppnå signifikante resultater ønskes det at man 
jobber med flere punkter samtidig.  
 
En kunnskapsbasert retningslinje fra 2006, basert på 235 studier, konkluderte med at det 
foreligger et ufullstendig bevisgrunnlag for hvordan retningslinjer skal formidles og 
implementeres for å være effektive under ulike forhold. Beslutningstakere må bruke betydelig 
grad av skjønn for hvordan de best kan bruke de begrensede ressursene de har til 
kvalitetsforbedringsarbeid (15).  
 
Tiltak 1: Kurs for nyansatte LIS leger hvor innleggelse i slagenhet blir en del av 
scenariotrening 
Hvert kvartal bør nyansatte LIS-leger som tar imot pasienter i akuttmottaket, gjennom 
scenariotrening bli undervist og veiledet av erfarne leger og sykepleiere i å identifisere og 
håndtere pasienter med hjerneslag raskest mulig. Dette kan implementeres i etablerte kurs 
LIS-legene allerede har for å gjøre tiltaket minst mulig ressurskrevende. Kurset bør også gi 
kjennskap til lokale retningslinjer og rutiner for innleggelse av slagpasienter i slagenhet. Videre 
bør kurset gi deltagerne trening i tverrfaglig samarbeid med resten av slagteamet.  
 
Et pyramidesøk ble gjennomført 6.10.2019 med følgende formuleringer “simulation training”, 
“case training” og “case solving”. Søket ga ingen treff på hvorvidt simuleringstrening kan ha 
betydning for om pasienten havner på korrekt avdeling raskere, men en kvalitetsvurdert artikkel 
viser at case-trening kan forkorte trombolysetiden (16). RCTen som ble gjennomført i denne 
studien viste nesten en dobling i andelen pasienter som fikk trombolyse innen 4,5 timer etter at 
man hadde hatt opplæring med videoer og interaktiv læring av det behandlende helsepersonellet 
på 18 ulike akuttmottaket. Selv om det altså ikke foreligger dokumentasjon for vårt konkrete 
forslag, mener vi at case-trening vil være relevant også her, og at resultatene kan tenkes å være 
overførbare fra forskning gjort på trombolysetid. 
 
Tiltak 2: Algoritme som henger på veggen i akuttmottaket/deles ut til ansatte  
En algoritme gjør gangen i pasientforløpet veldig tydelig. Den vil være forståelig og kortfattet, 
tydeliggjøre at alle pasienter med mistanke om slag skal innlegges i slagenhet, og vil også 
beskrive når i forløpet de skal innlegges. For at algoritmen skal brukes er det viktig at den henger 
lett synlig, er tilgjengelig og kjent for alle. Derfor vil algoritmen også deles ut på morgenmøter 
når den innføres, og også informeres om og deles ut ved ovennevnte LIS-kurs. 
 
Pyramidesøk den 6.10.19. med ord som “management pathways stroke”, “management 
pathway”, “algorithms”, “flow chart” samt varianter der ordene “stroke” og “stroke unit” ble lagt 

12 



 

til, viste ingen relevante treff for effekten av innføring av algoritmer/flowchart. Dette tyder på at 
det må gjøres mer forskning på temaet for å kunne dokumentere effekt av tiltaket. Vi tror likevel 
at å synliggjøre algoritmen vil kunne øke innleggelse i slagenheten ved å sikre at alle ansatte 
kjenner til den nye prosedyren.  
 
Tiltak 3: Øke antall sengeplasser i slagenheten 
For at slagpasienter i det hele tatt skal få behandling i slagenhet, må det til enhver tid være 
tilstrekkelig antall sengeplasser i slagenheten. Når sengeplassene opptas av andre pasientgrupper 
eller antall slagpasienter overskrider antall tilgjengelige sengeplasser, blir slagpasienter nødt til å 
havne på andre avdelinger hvor det er mangel på slagkompetent helsepersonell. Ved at 
slagpasienter havner på rett sted, kan man tilstrebe et behandlingstilbud av høyere kvalitet med 
tettere oppfølgning.  
 
Randomiserte studier på slagenhet viser ifølge søk på Helsedirektoratet gjort 6.10.19. at det ikke 
er noen god behandlingseffekt av at gjennomsnittlig liggetid for pasientene er under 7 dager (8). 
På Gjøvik sykehus er median liggetid på slagenheten nærmere 5 dager. Som tidligere nevnt 
anbefaler Helsedirektoratet 10-20 dager, da dette har vist å gi best behandlingseffekt. 
Diskrepansen mellom anbefaling og praksis skyldes mangel på kapasitet. Helsedirektoratet 
anbefaler at man har 7-10 slagenhetssenger per 100 000 innbygger (8), mens Gjøvik kun har 5 
reserverte plasser. Opptaksområdet til Gjøvik sykehus lå på 116 462 mennesker i 2012 (19), 
hvilket betyr at dagens sengeplasser trolig ikke er nok til å dekke behovet.  

Indikatorer 
For å kunne måle effekt av tiltak vi innfører er det hensiktsmessig å bruke ulike 
kvalitetsindikatorer. Vi skiller mellom  strukturindikatorer, prosessindikatorer og 
resultatindikatorer. 
 

Struktur Prosess Resultat 

Om et tilbud, en ressurs eller 
et teknologisk hjelpemiddel 
finnes ved det miljøet man 
analyserer 

Om en aktivitet, prosedyre 
eller et tiltak blir gjort i 
pasientforløpet 

Hvordan det går med 
pasienten, for eksempel i 
form av mortalitet, 
morbiditet, hvor fornøyde de 
er etter behandling 

Tabell 2. Definisjoner på ulike typer indikatorer.  
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Vi ønsker å følge andelen pasienter med mistanke om akutt hjerneslag som behandles i slagenhet 
i løpet av sykehusoppholdet ved Gjøvik sykehus. For vårt forbedringsprosjekt har vi valgt å 
bruke følgende indikatorer:  
 
Indikator 1: Andel pasienter med mistenkt akutt hjerneslag som behandles i slagenhet 
Dette er en prosessindikator, og også den viktigste indikatoren for vårt prosjekt, fordi det er 
nettopp dette vi skal prøve å forbedre ved Gjøvik sykehus. Andel pasienter innlagt i slagenhet er 
også noe som allerede registreres, da Norsk hjerneslagregister bruker disse dataene, og det er 
etablert rutiner for datainnsamling. Vi vil derfor kontakte registeransvarlig ved Gjøvik sykehus 
og be om tilgang til dataene.  
 
Indikator 2: Hvor stor andel av de som behandles for akutt hjerneslag ved Gjøvik sykehus 
bor hjemme etter utskrivelse 
Dette er en resultatindikator, som indirekte viser hvordan det går med pasientene. Er de 
selvhjulpne nok til å kunne bo hjemme kan man tenke seg at behandlingen de har fått har vært 
god. Denne indikatoren kan nok være litt unøyaktig da man ikke kan se bort fra at andre faktorer 
endres enn kun andelen innlagt i slagenhet når vi setter i gang våre forbedringstiltak, i og med at 
det da rettes økt fokus mot slagbehandling. Rent praktisk vil vi måle denne indikatoren ved å 
kontakte alle pasienter som er behandlet for akutt slag ved Gjøvik sykehus tre måneder etter 
utskrivelse, både før og etter vi setter i gang forbedringstiltakene, og spørre dem om de bor 
hjemme etter slaget. For at målingene skal være praktisk gjennomførbare vil vi begrense oss til å 
måle i to måneder før, og i to måneder etter at tiltakene er iverksatt. 
 
Indikator 3: Andel pasienter med akutt slag som ikke legges inn i slagenhet 
Denne prosessindikatoren henger sammen med indikator 1, men vi mener det er interessant å 
finne ut hva som skjer med de pasientene som ikke legges inn i slagenhet. Legges de inn på 
andre poster, og i så fall, hvilke? Dette vil kanskje gi nyttig informasjon om årsaken til at de ikke 
behandles i slagenhet. Helt konkret vil vi vurdere epikriser fra alle pasienter med hjerneslag som 
diagnose, i fire uker før tiltakene settes i gang, og i en periode på fire uker etter våre tiltak. 
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4. Prosess, ledelse og organisering  
En av de mest brukte metodene for kvalitetsforbedring internasjonalt er utviklet av G. Langley 
og T. Nolan og består av to deler. Først stiller man seg tre helt grunnleggende spørsmål, og ut fra 
svarene på de tre spørsmålene iverksettes utprøving av tiltak ved bruk av trinnene i Demings 
sirkel (20).  

 

Figur 3. PUKK-diagram hentet fra Helsebibliotekets nettsider.  

Det som ønskes oppnådd gjennom dette kvalitetsforbedringsprosjektet er økt andel pasienter som 
legges inn på slagenhet ved Gjøvik sykehus. En endring kan anses å være forbedring dersom 
årsrapporten fra Slagregisteret for neste år viser en signifikant prosentvis økning av denne 
andelen. Flere tiltak er nevnt som kan iverksettes for å skape forbedringen.  

Planlegge 

I denne fasen vektlegges det å finne en felles forståelse av forbedringsbehovet, forankring og 
organisering av arbeidet, samt en grundig vurdering av kunnskapsgrunnlaget. I tillegg må 
formålet defineres klart.  

Formålet med prosjektet har vært å øke andelen pasienter som legges inn i slagenhet ved 
Sykehuset Innlandet, Gjøvik. I vår utarbeidelse av kvalitetsforbedringsprosjektet har vi kartlagt 
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eventuelle forbedringspunkt ved å lage et fiskebensdiagram. Dernest har dagens praksis blitt 
nøye beskrevet gjennom kartlegging av mikrosystemet, som er blitt gjennomført gjennom 
praksisopphold og mailutveksling med ansvarlig lege for avdelingen. Kunnskapsgrunnlaget er 
belyst gjennom systematiske søk i McMaster PLUS og Helsedirektoratets nasjonale 
retningslinjer. Disse er blitt grundig vurdert i henhold til kunnskapsbasertpraksis.no sine 
sjekklister, slik som redegjort tidligere.  

Delmålene er blitt utarbeidet etter prinsippene for SMART-modellen (21). I følge denne 
modellen bør målene være spesifikke, målbare, attraktive/oppnåelige, relevante og tidsbestemte. 
Vi ser for oss følgende:  

● Delmål 1: Utarbeidet algoritme skal henges opp i akuttmottak innen januar 2020, nevnes 
på morgenmøte hver dag i uke 2, og dermed sikre at minst 75 % av personalet kjenner til 
algoritmen ila de to første ukene i 2020.  

○ Algoritmen foreslås utarbeidet av ansvarlig lege for slagenheten og skal baseres 
på Helsedirektoratets og Sykehuset Innlandets retningslinjer.  

● Delmål 2: Snakke med ledelsen og få til 2-5 nye sengeplasser på avdelingen i løpet av de 
første 6 månedene av prosjektet.  

○ Det blir prosjektgruppens (se nedenfor) oppgave å overbevise ledelsen om 
investering i dette.  

○ Som tidligere nevnt er det en klar diskrepans mellom nasjonale retningslinjer og 
den kapasiteten ansvarlig lege på slagenheten oppgir at de har.  

● Delmål 3: Øke andelen pasienter som behandles i slagenhet til 85% innen desember 
2020.  

○ Ønskelig med et delmål slik at man kan gjøre en vurdering halvveis ut i prosjektet 
om hvorvidt man vil greie å oppnå det endelige målet med de forslagene man 
jobber etter, eller om man må revurdere noen av disse.  

● Endelig mål: Øke andelen pasienter som behandles i slagenhet til 90% innen desember 
2021.  

Det vil være hensiktsmessig å opprette en prosjektgruppe bestående av én/to personer i 
sykehusledelsen, ansvarlig lege på avdelingen (som man allerede har etablert god kontakt med 
over mail) og 1-2 leger samt 1-2 sykepleiere, eksempelvis fagutviklingssykepleiere, som jobber 
på avdelingen. Årsaken til at man ønsker å få med ledelsen er at de har den økonomiske 
oversikten. I tillegg får man ved å etablere god kontakt med 1-2 personer forankret prosjektet i 
ledelsen.  

Videre er det ønskelig at prosjektet struktureres etter delmålene som er satt opp. Prosjektgruppen 
bør gjennomføre regelmessige møter for å vurdere hvorvidt man har greid å etablere de rutinene 
som er foreslått, samt gjøre fortløpende vurderinger av hvorvidt noe trengs å justeres. 
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Hyppigheten av disse møtene kan forsøksvis være hver måned, og hyppigheten justeres etter 
behov. Ansvarlig lege for avdelingen vil ha det overordnede ansvaret for progresjonen av 
prosjektet, samt å kvalitetssikre algoritmen som utvikles. Legene som jobber på avdelingen vil 
ha ansvaret for at personalet følger retningslinjene i henhold til algoritmen som utvikles, og 
sykepleierne vil ha ansvaret for å melde om ting som ikke fungerer, slik at man kan gjøre 
justeringer.  

Utføre  
Når planleggingsprosessen er på plass, er neste steg utprøving og iverksetting av planlagte tiltak.  
På den måten kan man gjøre eventuelle endringer underveis. 
Før tiltakene iverksettes, er det hensiktsmessig å gi god informasjon til alle involverte parter, 
både om problemstillingen, målet som ønskes oppnådd og selve tiltakene. Hvem som skal gjøre 
hva og hvordan, bør tydeliggjøres (20).  
 
Forslag til hvordan tiltakene kan iverksettes:  
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Figur 4. Trinnvis fremstilling av prosjektgjennomføringen med fastsatte tidsfrister.  

Kontrollere  
For å kontrollere forbedringstiltakene er det viktig med løpende evaluering. Prosjektgruppen vil 
holde jevnlige møter der vi går gjennom delmålene og undersøker om disse er nådd (se ovenfor). 
Første evalueringsmøte vil være naturlig å ha etter at første tiltak er gjort, og bør derfor holdes i 
slutten av januar 2020. Som nevnt ovenfor vil møtene forsøksvis avholdes månedlig, og 
hyppigheten justeres etter behov. Et hovedmøte halvveis i prosjektet for å gjøre opp status vil 
være spesielt viktig, og det fastsettes allerede nå til desember 2020. I tillegg vil vi bruke de 
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ovennevnte kvalitetsindikatorene for å ytterligere kunne evaluere måloppnåelsen. For å øke 
sjansene for å lykkes er det også viktig å ha mikrosystemet med på laget. Vi vil derfor snakke 
med vår kontaktperson i avdelingen for input om hvordan avdelingen synes endringene er, og om 
utførelsen av tiltakene er adekvat, som for eksempel om alle er oppmerksomme på at det er 
kommet en ny algoritme, og at denne henger godt synlig. Resultatene vil oppsummeres av 
prosjektgruppen og sendes elektronisk til vår kontaktperson ved Gjøvik sykehus, som bes ta opp 
dette på førstkommende morgenmøte. 

Korrigere  
For vårt prosjekt blir det viktig å monitorere prosjektets progresjon underveis og eventuelt endre 
eller justere tiltak etter behov. Vi har satt delmål som forhåpentligvis vil hjelpe oss å måle 
fremgang, eventuelt mangel på fremgang. Hvis vi ser at tiltakene ikke fører til de ønskede 
resultatene blir vi nødt til å evaluere og endre tilnærmingen vår. På denne måten vil vi unngå å 
bruke unødvendig tid og ressurser på tiltak som ikke fungerer.  
 
Hvis vi klarer å vise at forbedringsprosjektet vårt fører til de ønskede resultatene, er det viktig at 
tiltak videreføres. Dette må gjøres i tett samarbeid med ledelsen. Fra vår side kan vi fortsette å 
monitorere etter prosjektets slutt ved å undersøke andelen pasienter som legges inn i slagenhet to 
ganger per år. På denne måten kan vi følge med på om endringene består over tid. Hvis vi ser at 
tallene begynner å synke, kan vi kommunisere dette til ledelsen og forhåpentligvis opprettholde 
resultatene.  
 
Er vi så heldige at prosjektet vårt har de ønskede resultatene, er det viktig at budskapet spres til 
andre sykehus. For å oppnå dette kan vi for eksempel publisere resultatene våre i et tidsskrift 
eller innføre prosjektet på et annet sykehus som også sliter med lav måloppnåelse for innleggelse 
i slagenhet.  

Ledelsesmessige aspekter knyttet til endring  

Hvilken motstand forventes?  

I prosessen med å implementere de foreslåtte endringene vil det å møte motstand være helt 
naturlig. Både ledelsen og de ansatte vil ha ulike oppfatninger om forslagene, både positive og 
negative. Gjøvik sykehus har i utgangspunktet virket positive til oppgaven vår, men det er 
enkelte aspekter av forslagene som kan møte mer motstand enn andre. Vårt hovedmål om å øke 
andelen pasienter som behandles i slagenhet til 90% innen desember 2021, antar vi at Gjøvik 
sykehus vil være positive til. Vi tenker hovedsaklig at de største utfordringene vil være 
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økonomiske. Ettersom Gjøvik sykehus har gjort det dårlig på innleggelse i slagenhet de siste 
årene, håper og tror vi at de vil være motiverte for endring.  

Hvordan møte denne motstanden? 

Noen av tiltakene vi har foreslått er kostnadseffektive tiltak som vi forventer vil møte lite 
motstand fra Gjøvik Sykehus. Det å informere om den nye slagsløyfen og algoritmen i 
akuttmottaket på morgenmøter vil være små og billige tiltak som kan gi positive endringer for å 
nå hovedmålet. Det samme gjelder scenariotreningen til de nye LIS-legene hvor innleggelse i 
slagenhet blir en del av treningen. Det vil også være nødvendig å få ledelsen til å opprette nye 
sengeplasser, eller å omdefinere eksisterende senger, og dette gir de største økonomiske 
utfordringene. I tillegg vil det å sørge for at sengeplassene på slagenheten forbeholdes 
slagpasienter gjøre at pasienter uten slag på denne enheten kan måtte bli overflyttet til andre 
avdelinger, og dermed påvirke disse. I dette tilfellet vil det være viktig å bygge opp under 
kunnskapsgrunnlaget for behandling i slagenhet, og få de mulig affiserte avdelingene til å forstå 
at innleggelse i slagenhet bør være et fokus for Gjøvik sykehus i den kommende perioden. Ved å 
introdusere kostnadseffektive tiltak, delmål og en prosjektgruppe håper vi at det å nå hovedmålet 
vil gjøre prosessen enklere, i tillegg til å få dokumentert framgang.  
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5. Diskusjon og konklusjon  
Gjøvik sykehus har i dag en egen slagenhet på totalt 10 sengeplasser, hvorav 5 av disse 
forbeholdes geriatriske pasienter. De har etablert et tverrfagelig team og egne slagsykepleiere på 
avdelingen, og dekker i stor grad rutinene som anbefales av Helsedirektoratet. De har dog i 
påfølgende år hatt lav måloppnåelse på flere områder som omfatter slagenheten. I 2018 var 
direkte innleggelse 70% (1, s.16), antall behandlet i slagenhet (78 %) og median antall liggedøgn 
i slagenhet var 5 døgn. De har dermed et klart forbedringspotensiale på dette området.  

Hensikten med dette kvalitetsprosjektet er å øke andelen pasienter som legges inn i slagenheten 
på Gjøvik sykehus. Det foreligger god dokumentasjon på at behandling i slagenhet har gunstige 
konsekvenser. Etter kartlegging av mikrosystemet viser problemet seg å være reelt, altså at det er 
ikke snakk om ren feilregistrering, underrapportering eller liknende. Basert på den informasjonen 
vi har fått oppgitt av ansvarlig lege, har gruppen tenkt seg følgende: 

Det endelige målet med prosjektet er å øke andelen pasienter til 90%, som er det nasjonale målet 
man har satt seg i Norge. Dette målet er ambisiøst, da tall fra 2018 viser at man må ha en økning 
på 12 prosentpoeng. Gruppen tenker at dette er en reell målsetning, men som man muligens ikke 
vil oppnå i løpet av de 2 årene dette prosjektet vil foregå. Dette anses imidlertid ikke som et stort 
problem, så lenge man ser en klar forbedring fra år til år.  

Vårt prosjekt vil trolig ta 2 år å gjennomføre, basert på de delmålene som er satt. Det første er å 
utarbeide en algoritme som skal henges opp i akuttmottaket innen januar 2020. Utfordringen her 
er å måle hvorvidt algoritmen faktisk blir brukt. Målet er at all slagbehandling på sykehuset skal 
foregå etter denne algoritmen. Det er denne som det skal informeres om på morgenmøtene, slik 
som beskrevet tidligere. Dersom man ser en klar økning i andelen pasienter som behandles i 
slagenhet i løpet av relativt kort tid (noen få måneder), kan denne algoritmen sies å ha effekt. Da 
gruppen ønsker raskest mulig økning i løpet av kortest mulig tid, er det hensiktsmessig å 
implementere flere tiltak på én gang. Ulempen her er at man over tid vil ha lite oversikt over 
hvilke(t) av tiltakene som har reell effekt.  

Det er essensielt at hele personalet gjøres kjent med prosjektet i tidlig fase for at det i det hele tatt 
skal være gjennomførbart. Nyansettelse av LIS-leger foregår hvert år etter sommerferien. 
Resultater frem til da kan tilskrives effekten av innføringen av algoritmen. Når LIS-legene 
begynner, er målet at de kurses og får case-trening i slagbehandling. Dersom man ser en reell 
økning i løpet av 6 måneders tid fra året tidligere (LIS-leger året før gjennomførte ingen slik 
kursing), er det grunn til å tro at et slikt tiltak kan ha noe for seg. Dersom man ikke observerer 
noen endring i det hele tatt, er det grunn til å revurdere selve tiltaket. 
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I tillegg er det viktig å snakke med ledelsen så fort som mulig med tanke på utvidelse til flere 
sengeplasser. Utfordringer knyttet til dette er diskutert nedenfor. Det vil være realistisk at man 
har flere måneder på å implementere dette, da dette er en større strukturell endring som krever 
omstillingsvilje hos både ledelsen og hos personalet for øvrig, samt en omfordeling av 
ressursbruk.  

For å sikre progresjon vil det være hensiktsmessig å ha et delmål der man gjør opp status 
halvveis ut i prosjektet. Av den grunn har gruppen bestemt at man gjør opp en status senest 
desember 2020. Dersom det ikke er en tydelig fremgang frem til dette, bør man revurdere 
fremgangsmåten. Tiltakene som er valgt er basert på en nøye kartlegging av mikrosystemet 
vurdert opp mot retningslinjene for slagbehandling i Norge. I tillegg er hvert av tiltakene 
begrunnet ut fra kunnskapsgrunnlaget som foreligger.  

Slik gruppen ser det er det flere fordeler ved å gjennomføre dette prosjektet. Gjøvik sykehus 
scorer lavt på innleggelse i slagenhet, og det er godt dokumentert at slagenhet vil gi effekt på 
mortalitet og morbiditet. Det vil dermed gi en større andelsmessig gevinst å sette inn tiltak her i 
forhold til på et sykehus som ikke scorer like lavt. To av tre tiltak vi foreslår er lite 
ressurskrevende, og tiltakene vi har laget mener vi er konkrete og gjennomførbare i praksis. Ut 
ifra samtaler med våre kontaktpersoner på sykehuset virker de villige og motiverte for 
forbedring, men det vil trolig være fordelaktig å etablere kontakt ansikt til ansikt for å sørge for 
kontinuerlig oppfølging.  

Det er også noen ulemper med prosjektet vårt.  Eksempelvis er det å øke antall sengeplasser 
ressurskrevende. Det er umulig å omplassere sengeplasser uten at det gir ringvirkninger på andre 
pasientgrupper og avdelinger.  Omplassering av de 5 sengeplassene i slagenheten som er 
forbeholdt geriatriske pasienter, kan føre til økt belastning på geriatrisk avdeling. Det går utover 
ressursbruk på pasienter som allerede er innlagt på geriatrisk avdeling. Resultatet blir i verste fall 
færre sengeplasser til geriatriske pasienter dersom sengeplassene reserveres til slagpasienter uten 
eventuell omplassering. Dette går igjen utover behandling av geriatriske pasienter i sin helhet. 
Utfallet kan bli det samme dersom sengeplassene i slagenheten økes på bekostning av 
sengeplasser på andre avdelinger.  

Dessuten er det krevende å endre på etablerte rutiner. Det er i så fall viktig at mikromiljøet er 
villig og motivert for endring. Ikke bare er det vanskelig for ansatte å forholde seg til nye rutiner, 
men det er også tidkrevende å forandre på praksis man har vendt seg til. Det vil ta noe tid før alle 
ansatte praktiserer de nye rutinene.  

Etter å ha vurdert fordeler og ulemper opp mot hverandre, mener gruppen at dette er tiltak som 
bør og kan gjennomføres. De er relativt lite ressurskrevende, er noenlunde målbare og det 
endelig målet er klart definert og nøye begrunnet ut fra dagens kunnskapsgrunnlag. Sykehuset 
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Innlandet, avdeling Gjøvik har hatt lav måloppnåelse med tanke på innlegging av slagpasienter 
på slagenhet gjennom flere år, og rapportene fra de siste årene synes ikke å vise at dagens praksis 
medfører en økning i andelen som legges inn på slagenhet. Det er viktig at prosjektet 
gjennomføres for at befolkningen som sogner til Gjøvik sykehus tilbys den samme behandlingen 
som resten av landet.  
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