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Sammendrag  

Hyponatremi er den vanligste elektrolyttforstyrrelsen i klinisk praksis. Utredning av underliggende 

årsaker blir derimot ofte nedprioritert i norske sykehus, noe som kan føre til feil diagnostikk og 

behandling. Konsekvenser av dette er potensielt lengre liggetid på sykehus, økt morbiditet og økt 

mortalitet. Formålet med vårt prosjekt er å forbedre diagnostikken av hyponatremi i medisinsk 

akuttmottak ved Ullevål sykehus. Norske retningslinjer (Elektrolyttveilederen) anbefaler at det måles 

osmolalitet og natrium i urin før behandlingsoppstart ved hypoton hyponatremi. Vi ønsker derfor å 

lagre urinprøver tatt ved innleggelse, slik at nødvendige urinanalyser kan utføres dersom hyponatremi 

påvises. 

  

Vi formulerte et PICO-spørsmål og søkte i McMaster PLUS’ pyramidesøk og Epistemonikos. 

Retningslinjene til både UpToDate og BMJ Best Practice samsvarte med Elektrolyttveilederen 

vedrørende den sentrale rollen til urin-natrium og urin-osmolalitet i utredning av hyponatremi. 

  

Ifølge ansatte er det ingen automatikk i å rekvirere urin-natrium og urin-osmolalitet ved påvist 

hyponatremi i vårt mikrosystem. Avdelingen avviker altså fra nasjonale retningslinjer. Vi lagde et 

fiskebeinsdiagram for å kartlegge mulige årsaker, og formulerte tiltak ved hjelp av disse. Praktiske 

tiltak i prosjektet er lagring av urinprøver på lab, internundervisning og informasjon til ansatte, samt 

elektronisk beregning av serum-osmolalitet. For å måle effekten av tiltakene, valgte vi to 

prosessindikatorer; journalgjennomgang og telling av urin. 

 

Helsedirektoratets modell for kvalitetsforbedring er brukt som verktøy for planlegging av prosjektet. 

Vi foreslår en arbeidsgruppe på seks personer (avdelingsleder ved akuttklinikken, to LIS2, to 

sykepleiere og en bioingeniør) med ansvar for forberedelse og gjennomføring av 

kvalitetsforbedringsarbeidet, som skal gå over seks måneder. Arbeidsgruppen bør ha tett kontakt med 

de ansatte gjennom hele perioden, med spesielt fokus under internundervisning og opplæring for raskt 

å kunne håndtere eventuell motvilje som kan true prosjektet.  

 

Korrekt utredning av hyponatremi er vist å gi færre reinnleggelser, redusert morbiditet og mortalitet, i 

tillegg til å være økonomisk lønnsomt på lang sikt. Per dags dato følges ikke retningslinjene for 

hyponatremiutredning konsekvent ved akuttmottaket på Ullevål. Vi mener at våre forslag (som er 

konkrete, rimelige og enkle å implementere) vil gjøre det lettere å følge retningslinjene.   
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1. Tema, bakgrunn og problemstilling 

1.1      Hyponatremi: Klinisk relevans og utredning 

Hyponatremi er den vanligste elektrolyttforstyrrelsen man møter i klinisk praksis [1]. I en 

retrospektiv studie utført på Diakonhjemmet sykehus i 2019 fant man at så mange som 24,6 

prosent av alle pasienter i akuttmottaket hadde hyponatremi [2]. Videre skriver de at de fleste 

tilfellene av hyponatremi er milde og asymptomatiske, men at tilstanden likevel er klinisk 

viktig fordi potensialet for økt morbiditet og mortalitet er til stede. I samme studie avdekket 

man en sammenheng mellom hyponatremi og lengre sykehusopphold, økt morbiditet og 

mortalitet, samt at disse pasienten hadde flere reinnleggelser. Dette sammenfaller med 

konklusjonen i artikkelen «Hyponatremi: patofysiologi, diagnostikk og behandling» fra 2017 

[3], hvor det også hevdes at hyponatremi er svært vanlig i norske sykehus, men at diagnostikk 

av underliggende patologi ikke alltid får høy prioritet. Den samme artikkelen konkluderer 

videre med at god og grundig utredning av hyponatremi er nødvendig fordi det kan avdekke 

alvorlig grunnsykdom, og fordi mangelfull eller feil behandling kan føre til lengre 

sykehusopphold, alvorlige komplikasjoner og i verste fall død. De mistenker at årsaken til 

mangelfull utredning kan skyldes kompleks patofysiologi, og iblant tidkrevende utredning 

som kan oppleves unødvendig når tilstanden i mange tilfeller retter seg selv. Et annet aspekt 

er kostnadene knyttet til pasienter med hyponatremi. Tilstanden vil trolig føre til økte 

kostnader med tanke på lengre liggetid på sykehus, flere reinnleggelser og høyere morbiditet 

som krever mer avansert behandling og ressurser. I en stor pasientdatabase i USA anslo man 

at hyponatremi var assosiert med 8,9 prosent økning i sykehuskostnader og 9 prosent økning i 

intensivkostnader [3]. Med andre ord tyder dette på at også det økonomiske aspektet må tas i 

betraktning når man diskuterer viktigheten av riktig utredning, og dermed korrekt behandling 

av pasienter med hyponatremi. 

Det er mange årsaker til hyponatremi, og den kliniske presentasjonen er svært variert. 

Årsaker til hyponatremi blir ofte delt inn etter klinisk volumstatus, men det kan være like 

nyttig å dele inn årsakene etter utløsende mekanisme [3]. Økt ADH-sekresjon er en av 

årsakene til hyponatremi. Dette kan forekomme ved tilstander som gir økt osmotisk trykk, 

eksempelvis hyperglykemi, men også ved tilstander hvor det foreligger lavt arterielt 

blodvolum, eksempelvis hjertesvikt, hypovolemi og levercirrhose. Binyrebarksvikt er en 

annen årsak, da den også kan føre til økt ADH-sekresjon. Syndrome of inappropriate ADH 

secretion (SIADH) er en gruppe eksklusjonsdiagnoser som også kan forårsake hyponatremi. 
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Innenfor denne gruppen vil man kunne se økt ADH-nivå til tross for hypoosmolalitet, normalt 

blodvolum og normal kortisol. Listen over tilstander som er assosiert med SIADH er lang, 

men generelt knyttes den til legemidler, kreftsykdom, intrakraniell sykdom eller 

lungesykdom [3]. 

Hyponatremi vil ofte være et bifunn i blodprøver, da det kliniske bildet gjerne er preget av 

underliggende sykdom [3]. I tillegg kan hyponatremi i seg selv gi symptomer, spesielt 

dersom tilstanden har utviklet seg akutt (< 48 timer). Akutt, alvorlig hyponatremi med lavt 

osmotisk trykk kan medføre hjerneødem med økt intrakranielt trykk og fare for herniering. 

Disse pasientene kan utvikle symptomer som forvirring, kvalme, brekninger, kramper, 

respirasjonsvansker og bevissthetstap, og tilstanden har høy dødelighet [5]. Pasienter med 

kronisk hyponatremi er ofte tilsynelatende symptomfrie til tross for alvorlig hyponatremi. 

Likevel er selv mild til moderat kronisk hyponatremi assosiert med ustøhet, falltendens og 

osteoporose, som igjen øker risiko for benbrudd [6]. 

 

 

Figur 1. Diagnostisk flytskjema fra Elektrolyttveilederen 
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De gjeldende norske retningslinjer for utredning av hyponatremi står skrevet i 

Elektrolyttveilederen (se figur 1) [7], og innebærer at man ved oppdaget hyponatremi først 

skal beregne effektiv serum-osmolalitet. Dette kan enkelt beregnes av klinikeren ved hjelp av 

formelen 2 x serum-natrium (mmol/L) + serum-glukose (mmol/L) [7]. Noen typer 

blodgassmaskiner kan også beregne dette automatisk. Dersom effektiv osmolalitet er lav (< 

275 mosmol/kg) indikerer dette hypoton hyponatremi, og i dette tilfellet anbefales videre at 

man måler urin-osmolalitet. Ved en urin-osmolalitet høyere enn 100 mosmol/kg anbefaler 

man å beregne urin-natrium. 

Fortolkning av urinprøver er til stor hjelp for å skille mellom vanlige patologiske mekanismer 

som forklaring på hyponatremi [3]. Mens urin-osmolalitet sier noe om ADH-nivået, 

reflekterer urin-natrium over på arterielt blodvolum [8]. Forhøyet urin-osmolalitet (>100 

mosmol/kg) tyder på økt renal vannreabsorpsjon og derav også forhøyet ADH-nivå. Lav urin-

osmolaltiet (< 100 mosmol/kg) indikerer derimot hyponatremi med supprimert ADH, noe 

som er langt sjeldnere. Supprimert ADH observeres gjerne når primær polydipsi er eneste 

årsak til hyponatremi. Lavt arterielt blodvolum stimulerer renal reabsorpsjon av natrium via 

aldosteron. Lav konsentrasjon av natrium i urin (<30 mmol/L) er derfor et tegn på lavt 

arterielt blodvolum som er vanlig ved hypovolemi, hjertesvikt og levercirrhose, mens urin-

natrium over 30 mmol/L tyder på normalt eller høyt arterielt blodvolum, som er typisk for 

SIADH. Det er ofte slik at man som kliniker ender opp i en situasjon der det er usikkert om 

pasientens hyponatremi er knyttet til hypovolemi eller SIADH. Det anbefales i disse tilfellene 

saltvannsbelasting [3]. Dersom serum natrium stiger > 3-4 mmol/L er det sannsynligvis 

hypovolemi som ligger til grunn. 

I følge Elektrolyttveilederen vil valg av behandling avhenge av alvorlighetsgrad og 

eventuelle symptomer. Videre står det at potensielle utløsende årsaker skal behandles, og at 

legemidler som er assosiert med hyponatremi om mulig skal seponeres. Målet er å bli kvitt 

overskuddsvann og øke s-Na kontrollert, noe man gjør best ved å behandle underliggende 

sykdom. Unntaket er ved alvorlige symptomer og mistanke om hjerneødem, hvor s-Na må 

økes raskt ved hjelp av tilførsel av konsentrert NaCl. 
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1.2      Problemstilling 

Vår gruppe har vært i kontakt med overlege Kiarash Tazmini, lege i spesialisering i 

endokrinologi og forfatter av Elektrolyttveilederen. Gjennom litteraturen og i samtale med 

Tazmini har vi funnet at hyponatremi er en viktig tilstand å utrede med tanke på 

bakenforliggende årsak, da dette påvirker valg av behandling. I følge Tazmini har så mange 

som 60 prosent av eldre en underliggende SIADH, og disse pasientene skal behandles på en 

annen måte enn pasienter med annen årsak til hyponatremi. Tazmini har jobbet på flere 

sykehus, deriblant Ullevål og Diakonhjemmet. Han har erfart at det ikke automatisk 

rekvireres urin-natrium og urin-osmolalitet ved påvist hyponatremi, verken i akuttmottaket 

eller på sengepost. Dette kan føre til at nødvendige prøver i utredningen av hyponatremi ikke 

blir tatt, eller at det rekvireres for sent i forløpet. Hovedproblemet ved å rekvirere disse 

prøvene sent i pasientforløpet er at det da ofte allerede er igangsatt for eksempel 

væskebehandling, noe som vil påvirke prøveresultatene.  

Formålet med vårt kvalitetsforbedringsprosjekt er å kartlegge muligheter for forbedring av 

rutiner for utredning av hyponatremi i medisinsk akuttmottak på Ullevål sykehus. Vi ønsker å 

fokusere på lagring av urinprøver av alle medisinske pasienter, slik at det ved behov er mulig 

å etterrekvirere urin-osmolalitet og urin-natrium. Vi tror dette vil føre til mer korrekt 

utredning og behandling av pasienter med hyponatremi ved OUS.  

 

2. Kunnskapsgrunnlag 

2.1      PICO 

P:    Pasienter i akuttmottak med påvist hyponatremi 

I:     Lagring av urinprøver for rekvirering av urin-osmolalitet og urin-natrium 

C:    Behandling som tidligere / ingen lagring for etter-rekvirering 

O:   Raskere utredning av hyponatremi, færre reinnleggelser med hyponatremi, færre dødsfall 

2.2      Inklusjons- og eksklusjonskriterier 

Inklusjonskriterier 

·      Retningslinjer omhandlende diagnostikk av hyponatremi 

·      Systematiske oversikter som ser på diagnostikk av hyponatremi 
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·      Systematiske oversikter som ser på viktigheten av å måle serum-natrium, serum-

osmolalitet, urin-natrium eller urin-osmolalitet 

 

Eksklusjonskriterier 

·      Ikke skrevet på norsk, svensk, dansk eller engelsk 

·      Ikke publisert mellom 2009 og 2019 

2.3      Søkestrategi 

For å finne forskningsbasert kunnskap vedrørende utredningen av hyponatremi søkte vi i 

kliniske oppslagsverk via McMaster-universitets pyramidesøk (McMaster Plus), samt i 

verdens største database over systematiske oversikter, Epistemonikos [9]. Sistnevnte 

inkluderte per 7. oktober 2019 ti andre databaser (Cochrane Database of Systematic Reviews, 

Medline, Embase, CINAHL, PsycINFO, LILACS, Database of Abstracts of Reviews of 

Effects, The Campbell Collaboration online Library, JBI Database of Systematic Reviews 

and Implementation Reports of EPPI-Centre Evidence Library). 

  

Først og fremst ønsket vi å gjennomføre et søk som ville inkludere retningslinjer og kunnskap 

vedrørende selve utredningen av hyponatremi. Vi ønsket også å finne kunnskap vedrørende 

intervensjoner som kan gjøre at tilstanden oftere utredes. Her vektla vi særlig utredning ved   

hjelp av urin-osmolalitet og urin-natrium jamfør vårt tidligere presenterte PICO-spørsmål.  

2.3.1 McMaster Plus 

Vi gjennomførte et søk på «hyponatremia». Vi ønsket ikke å gjøre søket smalere enn dette for 

å være sikre på å få med alle retningslinjer som er relevante for utredningen av hyponatremi.  

2.3.2 Epistemonikos 

Vi gjennomførte følgende søk som skulle snevre inn resultatene til systematiske oversikter 

som både omhandlet hyponatremi og utredning med urin-osmolalitet eller urin-natrium: 

(title:(hyponatremia) OR abstract:(hyponatremia)) OR (title:(hyponatraemia) OR 

abstract:(hyponatraemia)) AND (title:(urine) OR abstract:(urine)) OR (title:(urin) OR 

abstract:(urin)) OR (title:(urine-sodium) OR abstract:(urine-sodium)) OR (title:(urin-sodium) 

OR abstract:(urin-sodium)) OR (title:(urine-natrium) OR abstract:(urine-natrium)) OR 

(title:(urin-natrium) OR abstract:(urin-natrium)) OR (title:(u-sodium) OR abstract:(u-

sodium)) OR (title:(u-natrium) OR abstract:(u-natrium)) OR (title:(u-na) OR abstract:(u-na)) 
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OR (title:(na) OR abstract:(na)) OR (title:(urine-osmolality) OR abstract:(urine-osmolality)) 

OR (title:(urin-osmolality) OR abstract:(urin-osmolality)).  

 

Figur 2. PRISMA-flytskjema 

 

 

2.4 Retningslinjer for utredning av hyponatremi 

Fokuset i dette søket var resultatene i kliniske oppslagsverk, og det ga følgende resultater (se 

figur 2): UpToDate: 49 resultater. BMJ Best Practice: 50 resultater. Vi hadde per 9. oktober 
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2019 ikke tilgang til EBM Guidelines via Universitetet i Oslo og resultatene fra denne 

retningslinjedatabasen er derfor ikke inkludert. 

  

Én forfatter gjennomgikk disse resultatene og inkluderte kun én retningslinje fra hvert 

oppslagsverk ut i fra våre kriterier for inklusjon og eksklusjon: 

UpToDate: Diagnostic evaluation of adults with hyponatremia (gjeldende fram til oktober 

2019, sist oppdatert 12. desember 2017) [10]. 

BMJ Best Practice: Evaluation of hyponatremia (gjeldende fram til oktober 2019, sist 

oppdatert januar 2019) [11]. 

2.4.1 Oppsummering av retningslinjene til UpToDate 

Diagnostisk vurdering av hyponatremi definert som serum-natrium < 135 mmol/L begynner 

med en målrettet anamnese og klinisk undersøkelse i tillegg til utvalgte laboratorie- 

undersøkelser. De har utarbeidet en algoritme til hjelp i dette arbeidet (av samme type som 

figur 1). Etter at enkle påvisbare årsaker til hyponatremi er avkreftet og pasienten har en 

hypoton hyponatremi, anbefales det å ta en urinprøve. Basert på om pasienten har tegn på 

hypovolemi skal det måles urin-natrium samt eventuelt urin-osmolalitet. Ut ifra disse 

resultatene og videre anamnestiske og kliniske opplysninger vil en være i stand til å 

bestemme årsaken til pasientens hyponatremi og dermed gi korrekt behandling. Måling av 

urin-natrium og urin-osmolalitet er derfor en essensiell del av diagnostiseringen av 

hyponatremi i disse retningslinjene. 

2.4.2 Oppsummering av retningslinjene til BMJ Best Practice 

Diagnostisk vurdering av hyponatremi definert som serum-natrium < 135 mmol/L begynner 

med en målrettet anamnese og klinisk undersøkelse. BMJ Best Practice har i likhet med 

UpToDate utarbeidet en klinisk algoritme til hjelp i diagnostikken av hyponatremi. Denne 

algoritmen er dog enklere med færre ekskluderingsspørsmål, og anbefaler beregning av S-

osmolalitet like etter at hyponatremi er konstatert. Ved påvist hypoton hyponatremi anbefales 

undersøkelse av volumstatus og urin-natrium. Vurdering av urin-osmolalitet er altså ikke 

inkludert i diagnostiseringsalgoritmen til Best Practice. De nevner derimot at det er en viktig 

undersøkelse, men at den i hovedsak brukes til å bestemme grad av sykdom heller enn den 

underliggende årsaken. 
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2.5 Vurdering av retningslinjenes metodologiske kvalitet 

For å vurdere de nevnte retningslinjenes metodologiske kvalitet brukte vi Helsebibliotekets 

Sjekkliste vurdering av en faglig retningslinje eller fagprosedyre, hvor den ferdig utfylte 

sjekklisten for UpToDate er vedlagt (se vedlegg 1). Sjekklisten består av 23 punkter fordelt 

på seks hovedområder (avgrensning og formål, involvering av interessenter, metodisk 

nøyaktighet, klarhet og presentasjon, anvendbarhet, og redaksjonell uavhengighet). På hvert 

av disse 23 punktene kan man svare «ja», «uklart» eller «nei». Én forfatter gjennomførte 

vurderingene. 

2.5.1 Vurdering av retningslinjene til UpToDate 

På sjekklisten skåret retningslinjen to «uklart», 11 «nei» og 10 «ja». Svakhetene omhandlet 

hovedsakelig om populasjon og målgruppe var klart beskrevet, samt om systematiske 

metoder ble brukt under utarbeidingen (se vedlegg 1). Det er blant annet ikke oppgitt kilder 

under selve anbefalingene eller algoritmen for diagnostikk som ville være relevante for oss å 

vurdere. 

 

Ut ifra denne sjekklisten alene vurderes retningslinjen å være av lav kvalitet, men de aller 

fleste punktene der det ble svart «nei» eller «uklart» vil gjelde alle retningslinjene til 

UpToDate. Sjekklisten virker derfor ikke godt tilpasset deres retningslinjer. En kan også 

argumentere for at dette taler for at det er flere metodologiske svakheter i selve måten 

UpToDate presenterer sine retningslinjer på. Det virker derimot å være en konsensus om at 

retningslinjene er pålitelige, blant annet illustrert ved at de er inkludert som et klinisk 

oppslagsverk i McMaster Plus sitt pyramidesøk. 

2.5.2 Vurdering av retningslinjene til BMJ Best Practice 

På sjekklisten skåret retningslinjen åtte «ja», to «uklart» og 13 «nei», og skåret således flere 

«uklart» og «nei» enn «ja» (se vedlegg 1). De fleste “nei”-svarene omhandler også her 

mangel på en overordnet beskrivelse av retningslinjen, samt hvordan kunnskapsgrunnlaget 

den er bygget på er funnet. På samme måte som i UpToDate vurderes retningslinjen basert på 

sjekklisten alene å være av lav kvalitet, og dette vil gjelde de fleste retningslinjene til Best 

Practice. Som i UpToDate kan en stille spørsmål ved den metodologiske kvaliteten, men også 

Best Practice er inkludert som et klinisk oppslagsverk i McMaster Plus sitt pyramidesøk. 
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BMJ Best Practice har også oppgitt få kilder under selve anbefalingene og algoritmen for 

diagnostikk som ville vært relevante for oss å vurdere, men det oppgis én retningslinje som 

referanse for hvorfor høy urin-osmolalitet kan peke mot syndrom med upassende utskillelse 

av antidiuretisk hormon (SIADH) [12]. Denne ble vurdert ut ifra samme sjekkliste for 

retningslinjer som å være til å stole på, med få «nei»- eller «uklart»-svar (se vedlegg 1). Dette 

styrker vurderingen av BMJ Best Practice sine retningslinjer. Disse svarene dreide seg om: 

·      synspunkter fra pasienter 

·      faktorer som kan hemme og fremme bruk av retningslinjen er beskrevet  

·      potensielle ressursmessige implikasjoner ved å følge anbefalingene er tatt i 

betraktning  

2.6 Utredning av hyponatremi i systematiske oversikter 

Søket i Epistemonikos database ga 107 resultater (se figur 2). Én forfatter gjennomgikk disse 

resultatene og ekskluderte 104 resultater etter en tittel- og sammendragsscreening. Disse ble 

så lest i sin helhet og ytterligere to systematiske oversikter ble ekskludert, noe som ga oss 

totalt én systematisk oversikt som oppfylte våre kriterier [13]. 

2.6.1 Oppsummering av Diagnosis and treatment of hyponatremia: a systematic review of 

clinical practice guidelines and consensus statements (2014) 

Denne systematiske oversiktens mål var å identifisere kliniske retningslinjer samt 

enighetsdokumenter for å se hvorvidt de sammenfalt i hva de så på og hva de konkluderte 

med. Etter et søk i flere databaser inkluderte de ti resultater hvorav fem av dem var kliniske 

retningslinjer og fem var enighetsdokumenter. Når det gjelder diagnostikk definerer sju av de 

ti dokumentene hyponatremi med serum-natrium <135 mmol/mol. Resten krever at nivået 

skal være noe lavere, og tidspunktet for når de krever diagnostisk utredning varierer derfor. 

De fleste retningslinjene foreslo ytterligere laboratorieprøver for å finne underliggende årsak 

til pasientens hyponatremi, men hvilke prøver de anbefalte og med hvilke referansenivåer 

varierte betraktelig. Fire dokumenter inkluderte algoritmer for differensialdiagnostikk. 

Måling av urin-natrium og urin-osmolalitet gikk igjen under utredning i alle retningslinjene 

som så på dette. Den systematiske oversikten konkluderer med at de forskjellige 

retningslinjene og enighetsdokumentene varierer, og at anbefalingene ikke alltid 

sammenfaller med hverandre. 
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 2.7 Vurdering av de inkluderte systematiske oversiktenes metodologiske 

kvalitet 

For å vurdere de nevnte retningslinjenes metodologiske kvalitet brukte vi Helsebibliotekets 

Sjekkliste vurdering av en oversiktsartikkel, hvor den ferdig utfylte sjekklisten er vedlagt 

(vedlegg 2). Sjekklisten består av tre deler som skal besvare om en kan stole på resultatene, 

hva de forteller og om resultatene kan være til hjelp i praksis. Eksempler på spørsmål er om 

formålet til oversikten er klart formulert og om kvaliteten av de inkluderte dokumentene er 

tilstrekkelig vurdert. På alle relevante punkter svarte den inkluderte systematiske oversikten 

«ja», og det vurderes således som en godt gjennomført systematisk oversikt hvor vi kan stole 

på resultatene. Resultatene er sammenfattet i avsnittet over. 

2.8 Ytterligere kunnskapsgrunnlag 

Et ikke-systematisk søk etter lokale retningslinjer ga oss følgende resultater: 

Diakonhjemmet Sykehus: Elektrolyttveileder, Kiarash Tazmini, 2015 [7]. 

Denne veilederen inkluderer retningslinjer og en algoritme vedrørende diagnostikk av 

hyponatremi. Den definerer hyponatremi som serum-natrium < 137 mmol/mol, og angir at 

man ved lav effektiv serum-osmolalitet skal måle urin-natrium for videre diagnostikk. Urin-

osmolalitet er nevnt som en blodprøve man kan ta, men inngår ikke i algoritmen for 

diagnostikk. Dette sammenfaller med den nevnte retningslinjen til UpToDate under avsnitt 

2.4. 

2.9 Konklusjon  

Foreslått diagnostikk er godt dokumentert gjennom både troverdige retningslinjer og én 

systematisk oversikt av høy kvalitet. Ut ifra denne kunnskapen virker det som at problemet i 

praksis ikke dreier seg om manglende usikkerhet rundt diagnostikken, men heller at den ikke 

utføres. 

  

Vi fant ingen kunnskap som omhandlet effekten av forbedringstiltakene vi foreslår videre i 

denne oppgaven, og vi konkluderer derfor med at det kreves ytterligere kunnskap på dette 

området.  

 

 

 

 



15 av 32 

3. Dagens praksis, tiltak og indikatorer  

3.1 Mikrosystemet 

Mikrosystemet vi har tatt for oss er medisinske pasienter i Akuttmottaket ved Ullevål 

sykehus, som er en del av Oslo universitetssykehus (OUS). OUS eies av Helse Sør-Øst og er 

landets største sykehus. Ullevål sykehus fungerer både som lokal- og regionsykehus, i tillegg 

til å ha spesialiserte nasjonale funksjoner [14]. På medisinsk side i akuttmottaket på Ullevål 

er det til enhver tid fem LIS-leger og én LIS1-lege. Mellom kl. 08-20 er sekundærvakten 

tilstede. I tillegg er det en ekstra LIS1-lege mellom kl. 11-20 [15]. 

 

Ifølge seksjonsleder ved Akuttmottaket på Ullevål blir det årlig tatt imot omkring 30 000 

pasienter. Dette utgjør 95 pasienter i ukedagene og 72 pasienter i løpet av helgedøgnene. Det 

er omtrent lik fordeling mellom medisinske og kirurgiske pasienter [16]. Dersom vi tar 

utgangspunkt i at omkring ⅓ av alle sykehuspasienter har hyponatremi [3], vil vi kunne 

forvente at omkring 12 av Ullevåls medisinske pasienter per ukedag har hyponatremi, samt 9 

pasienter per helgedøgn. 

 

3.2 Dagens praksis 

Ifølge seksjonsleder ved akuttmottaket foreligger det per dags dato ingen oversikt over antall 

pasienter som innlegges med hyponatremi via akuttmottaket [16]. Det registreres heller ikke 

hvor stor andel av pasientene det blir tatt blodgass eller urinprøver av, inkludert urin-natrium 

og urin-osmolalitet. Likevel blir det som hovedregel tatt urinstix av alle pasienter som kan 

late vannet. Prøver som skal sendes til analyse oppbevares i kjøleskap og fraktes til 

laboratoriet fire ganger i døgnet. Det blir rutinemessig tatt blodprøver av alle pasienter ved 

innkomst, inkludert serum-natrium, serum-kalium og serum-glukose. 

 

Fiskebeinsdiagram 

Det er mange faktorer som påvirker et pasientforløp i et akuttmottak. Vårt mikrosystem er en 

stor avdeling med høy pasient-turnover, mange ansatte og en variert pasientpopulasjon. Vi 

har valgt å bruke fiskebeinsdiagram som et verktøy for å kartlegge mulige årsaker til at det 

ikke rutinemessig tas urin-natrium og urin-osmolalitet ved innkomst av pasienter med 

hyponatremi. Fiskebeinsdiagrammet er skissert i figur 3. 
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Figur 3. Fiskebeinsdiagram med mulige årsaksforhold 

 

 

3.3 Praktiske tiltak 

3.3.1 Lagring av urinprøver 

Ettersom det tas urinstix av samtlige pasienter i akuttmottaket, ønsker vi at det samtidig 

sendes en urinprøve à 10 mL til Avdeling for medisinsk biokjemi på Ullevål for lagring. 

Denne urinprøven skal merkes med pasientens personalia og tid for prøvetaking, og 

oppbevares i kjøleskap i fem dager. Urin-natrium og urin-osmolalitet kan ifølge bioingeniør 

Laila Fure lagres i inntil syv døgn i kjøleskap [17]. Dette gjør det mulig for behandlende lege 

å etterrekvirere urin-natrium og urin-osmolalitet ved påvist hypoton hyponatremi, som ledd i 

utredning av pasienten [7]. 

  

Sykepleier merker urinprøveglasset og plasserer det i en boks i kjøleskapet i akuttmottaket, 

som er merket med ”Urinprøver lagring, Medisinsk biokjemi”. Urinprøvene fraktes til 

laboratoriet fire ganger i døgnet, slik rutinene er for andre prøver som skal analyseres [16]. 
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Laboratoriet kan organisere urinprøvene slik de finner det mest hensiktsmessig. Vårt forslag 

er at man eventuelt disponerer syv hyller i et kjøleskap, hvor hver hylle representerer én 

ukedag. Dette vil kunne gjøre det enklere for laboratoriet å holde oversikt over når prøvene 

kan kasseres. 

  

3.3.2 Internundervisning og informasjon 

Det er viktig å opplyse leger og sykepleiere både om tilstanden hyponatremi, samt 

viktigheten av riktig utredning. Dette vil vi gjøre på følgende måte: 

● Internundervisning for leger, sykepleiere og lab-personell der det informeres om 

hyponatremi og retningslinjene for utredning, inkludert behovet for urinprøvetaking 

før oppstart av behandling. Dette kan eksempelvis gjøres på morgenmøter og under 

“faglunsj”/fredagsmøter. 

● Informasjonsplakat som er lett synlig på oppslagstavle på vaktrommene. Denne 

inneholder kortfattet informasjon om praktiske tiltak ved hyponatremi og skal henge 

oppe hele prosjektperioden.   

● Intern-e-post med informasjon til leger og sykepleiere som jobber i akuttmottaket, 

samt laboratoriepersonell ved Avdeling for medisinsk biokjemi. 

● Laminert plakat på skyllerommet for å påminne sykepleierne om å merke og lagre 

urinprøveglasset. Plakaten skal henge synlig i hele prosjektperioden.  

 

3.3.3 Elektronisk tilrettelegging 

Fordi s-osmolalitet er sentralt i utredningen av hyponatremi, ønsker vi å innføre dette som en 

automatisk lab-verdi i DIPS. Forutsetningen for å regne ut effektiv osmolalitet er som 

tidligere nevnt at serum-natrium- og serum-glukose er kjent. Begge disse verdiene rekvireres 

ved innkomst hos samtlige pasienter i akuttmottaket. Ved at man automatisk får opp s-

osmolalitet vil diagnostikken forenkles, ettersom man ikke må regne den ut selv. I tillegg vil 

den kunne fungere som en påminnelse for klinikere ved avvikende verdi. Vi foreslår at s-

osmolalitet føres opp i labark, rett under elektrolyttene. 

  

En annen mulighet for utregning av s-osmolalitet er ved hjelp av blodgassmaskiner, gitt at de 

har denne funksjonen. Ifølge Kiarash Tazmini har ikke blodgassmaskinen i akuttmottak på 

Ullevål denne funksjonen. I de tilfellene hvor det blir tatt blodgass av pasienter, vil dette også 

bidra til å forenkle utredningen av en eventuell hyponatremi. Et tiltak i vårt 
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kvalitetsforbedringsprosjekt vil derfor være å skifte ut nåværende blodgassmaskin med en 

blodgassmaskin som kan beregne s-osmolalitet. 

 

3.3.4 Flytskjema 

Flytskjema i figur 4 beskriver forslaget til ny praksis for utredning av hyponatremi i 

medisinsk mottak ved Ullevål sykehus. 

 

Figur 4. Flytskjema i medisinsk mottak, Ullevål 

 

 

3.4 Kvalitetsindikatorer  

3.4.1 Prosessindikatorer 

Antall urinprøver som lagres på lab  

Vår første prosessindikator er at Avdeling for medisinsk biokjemi registrerer antall 

urinprøver som blir sendt til lagring i kjøleskap. Dette gjøres ved at personalet som setter 

prøvene inn i kjøleskapet noterer antallet på en liste som henger på kjøleskapsdøren. Fordeler 
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med denne indikatoren er at den er objektiv, enkelt målbar og relevant for vårt prosjekt. I 

tillegg er det enkelt å anslå andelen som får lagret urinprøver blant pasientene i 

akuttmottaket. På en annen side måler den hovedsakelig om tiltaket med urinprøvelagring 

følges, og ikke om urinen faktisk blir brukt til etterrekvirering. Vi ønsker likevel å inkludere 

denne indikatoren for å kunne overvåke prosjektet.  

 

Målet for denne prosessindikatoren er at det blir lagret urinprøver hos 15 prosent av 

medisinske pasienter ved akuttmottaket i slutten av prosjektperioden, altså etter 6 mnd. Dette 

utgjør 14 lagrede urinprøver per døgn i ukedagene og 11 per døgn i helgene [16]. Vi valgte 

denne prosentandelen ettersom en studie viste at 24,6 prosent av alle pasienter i et 

akuttmottak hadde hyponatremi [2], og hypoton hyponatremi utgjør kun en andel av disse.  

 

Andel med hypoton hyponatremi som får målt urin-natrium og urin-osmolalitet 

Hovedindikatoren i prosjektet er å telle andel pasienter med diagnosekode E.87.1 

Hyponatremi eller E22.2. SIADH som har hypoton hyponatremi og har fått analysert urin-

natrium og urin-osmolalitet. Dette skal gjøres ved journalgjennomgang. Denne indikatoren 

har som fordel at den er tilgjengelig og gir oss et direkte mål på prosjektets overordnede mål. 

En utfordring med indikatoren er at den forutsetter riktig diagnostisering, og ikke minst at 

diagnosen kodes i epikrisen. Manglende koding vil føre til uoverensstemmelse mellom antall 

rapporterte og antall reelle tilfeller med hyponatremi. Dette kan igjen svekke 

prosessindikatorens validitet.     

 

Målet for denne prosessindikatoren er at minst 85 prosent av pasientene med hypoton 

hyponatremi blir utredet med urin-natrium og urin-osmolalitet. Dette vil vi oppnå ved slutten 

av prosjektperioden, altså etter seks måneder.  

 

3.4.2 Resultatindikatorer 

Relevante prosessindikatorer i dette prosjektet vil være både liggetid, mortalitet og 

reinnleggelser. Pasienter med hypoton hyponatremi er en heterogen gruppe med stor 

variasjon i alvorlighetsgrad, komorbiditet og underliggende årsak til sin hyponatremi. Å måle 

mortalitet og reinnleggelser vil kreve lang oppfølgingstid og korrigering for konfunderende 

faktorer. Ved måling av liggetid kreves det også korrigering for faktorer som komorbiditet.  

Det er i tillegg behov for baseline-verdier og et stort nok pasientutvalg for å kartlegge 
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resultatindikatorene. Dette er ressurs- og tidkrevende, og vi konkluderer derfor med at vi ikke 

vil utføre dette i vårt prosjekt, men heller i en potensiell fremtidig studie.  

 

 

4. Prosess, ledelse og organisering 

4.1 Modell for kvalitetsforbedring 

Prosjektets prosess og organisering tar utgangspunkt i modell for kvalitetsforbedring som er 

utviklet av seksjon for kvalitetsutvikling i Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten [18]. 

Hensikten med denne modellen er at den kan brukes i praktisk forbedringsarbeid i 

helsetjenesten.  

Modellen består av fem faser sluttet i en sirkel som viser at arbeidet med kvalitetsforbedring i 

helsetjenestene er en kontinuerlig prosess der man går fra én prosessfase til den neste (se 

figur 5). 

1. Forberedelsesfasen er avgjørende for en god start på forbedringsarbeidet og består av 

en felles erkjennelse av behovet for forbedring, med klargjøring av 

kunnskapsgrunnlaget før forankring og organisering av forbedringsarbeidet. 

2. I planleggingsfasen kartlegges dagens praksis og behov for forbedring. Mål settes, 

måleverktøy velges og man finner eller utvikler forbedringstiltak. 

3. Utførelsesfasen består av å prøve ut og tilrettelegge ny praksis. 

4. Evalueringsfasen er en løpende vurdering i kvalitetsarbeidet for å finne ut om nye 

tiltak virker etter tenkt hensikt og faktisk fører til forbedringer som kan evalueres.  

5. Oppfølgingsfasen er nødvendig for at forbedringsarbeidet skal bli vellykket på kort 

og lang sikt. Ny praksis implementeres, videreføres og deles.  
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Figur 5. Modell for kvalitetsforbedring 

 

Det kan være nødvendig å gjenta prosessfasene i flere omganger avhengig av type prosjekt. 

Figur 6 illustrerer at det ofte er nødvendig å gå tilbake til tidligere faser underveis i arbeidet, 

for å gjøre eventuelle endringer som er nødvendig for å optimalisere arbeidet og oppnå best 

mulig sluttresultat. 

 

Figur 6. Figuren illustrerer behov for gjentakelse av prosessfaser i et forbedringsprosjekt 
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Modellen for kvalitetsforbedring kan benyttes i små og store forbedringsprosesser. Den kan 

fungere som en huskeliste for faktorer som forskning og erfaring har vist er nødvendig for å 

sikre en vellykket gjennomføring.  

 

4.2 Forberede 

Forberedelsesfasen er viktig for å få en god start på kvalitetsforbedringsarbeidet. Forankring 

og organisering av forbedringsarbeidet i ledelsen og fagmiljøet er avgjørende for å lykkes 

med kvalitetsforbedringen [18]. Det er viktig at forbedringsarbeidet blir en del av den daglige 

driften i akuttmottaket og avdeling for medisinsk biokjemi. Avdelingene har allerede 

etablerte rutiner, og prosjektet implementerer ikke store endringer i disse. Vi vurderer det 

derfor slik at prosjektet allerede er forankret i systemet til en viss grad. 

Vi ønsker å opprette en liten arbeidsgruppe som har ansvar for planlegging og gjennomføring 

av prosjektet. Gruppen bør ha representanter fra ulike fagfelt med tilknytning til de respektive 

avdelingene og ansvarsoppgaver deretter, og det er en fordel om de har engasjement og 

interesse for kvalitetsforbedring. Det er naturlig å tenke at avdelingsleder for akuttklinikken, 

som er lege, kan være overordnet leder for arbeidsgruppen. Han vil fungere som et bindeledd 

mellom arbeidsgruppen og akuttmottakets ledelse. Det er ønskelig at resten av 

arbeidsgruppen består av to medisinske leger (en fersk og en mer erfaren LIS2) og to 

sykepleiere (fagutviklingsykepleier og en sykepleier) tilknyttet akuttmottaket, samt en 

bioingeniør ved avdeling for medisinsk biokjemi. Dette vil utgjøre en liten oversiktlig gruppe 

der man har representanter fra forskjellige yrkesgrupper med klart definerte ansvarsoppgaver.  

Den erfarne LIS2, fagutviklingssykepleieren og bioingeniøren har sammen ansvaret for 

utforming og gjennomføring av internundervisningen og opplæringen, med hovedansvar for 

sine respektive faggrupper. Bioingeniøren og sykepleieren samarbeider om 

prosessindikatorene for prosjektet. Bioingeniøren skal ha oversikt innhente tall om 

urinlagring (se avsnitt 3.4.1), mens sykepleieren har ansvar for journalgjennomgang gjennom 

hele perioden. Sykepleieren får 20 prosent permisjon for journalgjennomgang pga. oppgavens 

størrelse. Den mindre erfarne LIS2 har ansvar for markedsføringen av prosjektet, blant annet 

via opphenging av plakater og utsending av e-post, i tillegg til å bidra der det er nødvendig. 

Arbeidsgruppen bør bestå av personer som vil ha nær tilknytning og kjennskap til 

mikrosystemet og de som jobber der. Sannsynligvis vil det bidra til at arbeidsgruppen får en 
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naturlig ansvarsfølelse til prosjektet, som igjen kan smitte over til de ansatte på avdelingene, 

og dermed vil implementeringen av nye tiltak gå lettere for seg.  

4.3 Planlegging og utførelse 

I planleggingsfasen kartlegges dagens praksis og behov for forbedring. Mål settes, 

måleverktøy velges og man finner eller utvikler forbedringstiltak (se avsnitt 4.1). Dette har vi 

skissert i kapittel 3.  

Vi foreslår at prosjektet primært strekker seg over seks måneder med oppstart i januar 2020. 

Forslag til tidslinje for prosjektet er skissert i figur 7. De to første ukene settes av til 

etablering av arbeidsgruppen og deres forberedelser. De neste fire ukene brukes til 

journalgjennomgang og urintelling slik at man har en baseline som kan brukes som 

sammenligningsgrunnlag. Fire uker etter prosjektstart (to uker inn i journalgjennomgang og 

urintelling), settes det av to uker til internundervisning av leger, sykepleiere og lab-personell. 

Undervisningen består av kunnskapsgrunnlaget om hyponatremiutredning og opplæring av 

nye rutiner (de praktiske endringene ved prøvetaking og lagring av urin, og diagnostikk). 

Samtidig henger man opp informasjonsplakater synlig på vaktrom og skyllerom i tillegg til å 

sende ut e-post om informasjon til de ansatte. Man er nå 1,5 måned inn i prosjektet og ny 

praksis tas i bruk ved avdelingene. Vi forventer en overgangsperiode på to uker før nye 

rutiner er fullstendig implementert på avdelingene.   

Parallelt med oppstart og implementering av nye rutiner, begynner man å evaluere de to 

prosessindikatorene: 

1.      Journalgjennomgang ved å telle andel pasienter med diagnosekode E.87.1 

Hyponatremi eller E22.2. SIADH som har hypoton hyponatremi og har fått analyser urin-

natrium og urin-osmolalitet 

2.      Innhenting av data fra skjema med antall urinprøver som blir sendt til lagring i 

kjøleskap på lab 

I overgangsperioden på to uker vil man evaluere på slutten av hver uke. Den neste måneden 

(når fullstendig implementering av nye rutiner er forventet) vil man evaluere hver andre uke, 

for deretter å evaluere én gang i måneden resten av perioden.  
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Figur 7. Forslag til tidslinje for prosjektet 

 

4.4 Evaluering og oppfølging 

Evaluerings- og oppfølgingsfasen er en løpende vurdering i kvalitetsarbeidet for å finne ut 

om nye tiltak virker etter tenkt hensikt og faktisk fører til forbedringer som kan bli vellykket 

på kort og lang sikt (se avsnitt 4.1). Ved å vurdere prosessindikatorene og samtidig reevaluere 

prosjektet underveis, kan man finne eventuelle nye tiltak som må settes i gang for 

optimalisering av kvalitetsarbeidet. 

Reevalueringen vil i utgangspunktet foregå på planlagte møter med arbeidsgruppen og bør 

starte når man begynner med internundervisningen. Frem til nye rutiner skal være 

implementert er det viktig med hyppige reevalueringer både internt i arbeidsgruppen og fra 

andre ansatte. Da har man mulighet til å komme med eventuelle endringer for optimalisering. 

Det legges opp til at de ansatte kan komme med sine tanker og innspill til kvalitetsarbeidet 

ved internundervisningen, og forhåpentligvis kan de på denne måten få et eierforhold til 

prosjektet. Arbeidsgruppen bør ha planlagte samlinger 1-2 ganger hver uke denne første 

måneden. 

   

Uke 1-2 
Etablering av 

arbeidsgruppe 

 

Uke 3-6 
Journalgjennomgang 
Telling av urin som 

brukes til baseline data 

 

Uke 5-6 
Opplæring ansatte 

 

Uke 7-8 
Overgangsperiode 

med med nye rutiner 
Evaluering av 

prosessindikatoerer i 
slutten av hver uke 

 

Uke 9 
Nye rutiner skal være 

fullstendig 
implementert 

 

Uke 9-12 
Evaluering av  

prosessindikatorer 
hver andre uke 

 

Uke 12-24 
Evaluering av 

prosessindikatoerer 
hver fjerde uke 
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Fra og med uke ni (når de nye rutinene er implementert) møtes arbeidsgruppen til fastsatt tid 

senest én uke etter hver datainnhenting. Hvis det skulle dukke opp noe annet underveis vil det 

ansvarlige gruppemedlemmet ta det videre med gruppeleder for å vurdere om det er 

nødvendig å innkalle til et ekstraordinært arbeidsgruppemøte.   

Som tidligere nevnt er målet vårt ved slutten av prosjektperioden er at minst 85 prosent av 

pasientene med hypoton hyponatremi skal ha blitt fullstendig utredet med en urin-osmolalitet 

og eventuelt urin-natrium i tillegg til blodprøver. Dette målet kan justeres underveis etter man 

har fått inn baseline-data.  

4.5 Utfordringer knyttet til ledelse og organisering 

Endringer på arbeidsplassen kan føre til motstand blant ansatte hvis de ikke har forståelse for 

hvorfor det er nødvendig [18], eksempelvis ved innføring av nye rutiner. Det er derfor viktig 

å gi en god forklaring hvor man belyser hensikten med – og nytten av endringene. 

I dette prosjektet vil man forsøke å redusere motstand gjennom god informasjonsformidling 

og internundervisning tidlig i forløpet, med kunnskapsgrunnlaget i bunn og tilpasset 

informasjon til de ulike yrkesgruppene som berøres av tiltakene. På denne måten kan også de 

ansatte få følelse av et slags eierskap til prosjektet.  

Selv om vi ikke har konkrete tall på hvor mange ansatte som vil være involvert i 

kvalitetsforbedringen, forstår man at det er mange utfra mikrosystemets omfang. Som 

tidligere nevnt tar akuttmottaket ved Ullevål sykehus imot rundt 30 000 pasienter årlig. Dette 

kan føre til utfordringer ved logistikk med tanke på praktisk gjennomføring av prosjektet, 

men også med hensyn til eksempelvis ferieavvikling og vikarer/nye ansatte (for eksempel nye 

turnusleger i mars). 

Med tanke på ferieavvikling er det i utgangspunktet påsken man bør være obs på, da 

kvalitetsforbedringsarbeidet starter rett etter juleferien og slutter rett før fellesferien (se 

avsnitt 4.3). Nytt personell får opplæring i eksisterende rutiner og drift, men dette kan bli 

utfordrende hvis de eksisterende rutinene er nye og de som er fast ansatt (med ansvar for 

opplæringen) ikke har full kontroll selv. Sykepleiere og bioingeniører tilhører henholdsvis 

akuttmottaket og laben med konkrete arbeidsoppgaver tilknyttet sine avdelinger. Dette kan 

gjøre det lettere å få oversikt og kontroll over nye rutiner. Legene derimot tilhører ikke bare 

én avdeling som akuttmottaket, men også andre sengepostavdelinger. Målet med 

kvalitetsforbedring er å nå ut til alle leger med tanke på diagnostikk og etterbestilling av urin-



26 av 32 

osmolalitet, men det er en risiko at de legene som ikke er så ofte i mottak husker dette. I 

avsnitt 3.3.3 er det beskrevet at utregning av S-osmolalitet ved hjelp av en blodgassmaskin, 

kunne ha lettet hyponatremiutredningen hos noen pasienter, men per dags dato har ikke 

akuttmottaket ved Ullevål det. Dette utgjør et økonomisk aspekt, men det er ikke gitt at 

akuttmottaket har midler til å prioritere innkjøp av ny blodgassmaskin med det første. 

Generelt for alle yrkesgruppene er at hovedfokuset bør være at det ikke er mye endringer som 

skal til i allerede etablerte rutiner for å oppnå bedre behandling og færre reinnleggelser av 

pasienter. Kanskje det gir noe merarbeid for de ansatte i begynnelsen, men på sikt vil det 

mest sannsynlig føre til redusert arbeidsbelastning i form av mindre pasientbelastning. 

Men det vil være meget utfordrende å gjennomføre kvalitetsforbedringen om ikke 

arbeidsgruppen og ledelsen er tydelig og viser at dette er noe som skal prioriteres. Hvis det er 

motvilje allerede hos representanter som har ansvar og skal gjennomføre prosjektet, vil dette 

forplante seg videre og prosjektet er dømt allerede i startgropen. 

 

5. Diskusjon 

5.1 Diskusjon 

Hyponatremi har vist seg å være en alvorlig, men neglisjert tilstand, som får lite 

oppmerksomhet både i akuttmottak og andre avdelinger på sykehusene. Det eksisterer klare 

retningslinjer for hvordan man skal utrede tilstanden, men likevel gjøres dette kun hos et 

fåtall av pasientene. Utfallet av utredningen har konsekvenser for behandlingen, og derfor 

mener vi at tiltak må innsettes for at retningslinjene enklere skal kunne følges, og for å sette 

fokus på temaet blant klinikere. Derfor er en viktig del av vårt prosjekt å bedre pasientutfall 

med tanke på korrekt utredning og behandling for å redusere mortalitet, reinnleggelse og 

liggetid på sykehus. 

Hyponatremi bidrar til økte utgifter, blant annet på grunn av økt liggetid på og flere 

reinnleggelser. Som tidligere nevnt ønsker vi urinprøver fra alle medisinske pasienter som 

ankommer mottak, slik at man har en urinprøve som kan benyttes hvis man senere skulle 

oppdage hyponatremi hos pasienten. Dette er i seg selv et tiltak som koster lite. Likevel 

regner vi med at det i begynnelsen vil være beskjedne økte utgifter med tanke på bruk av 

flere uringlass, prøveglass samt urinanalysene (urin-osmolalitet og urin-natrium). Vi 
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forespeiler imidlertid at fremtidige kostnader totalt sett vil reduseres betydelig for denne 

pasientgruppen, med tanke på nevnt redusert liggetid og færre reinnleggelser. I tillegg vil 

man unngå unødvendig forbruk av utstyr ved eventuell feilbehandling av disse pasientene. 

Det er også viktig å huske på at urinprøver allerede tas av nesten samtlige pasienter i 

akuttmottaket, og dermed vil ikke forbruk av uringlass øke nevneverdig. Det er heller ikke 

slik at de faktiske urinanalysene kommer til å tas av alle pasientene, kun der det foreligger 

indikasjon ut i fra retningslinjene. Prøveglassene koster 10 kr per stykk, urin-natrium 5 kr per 

stykk og urin-osmolalitet 20 kr per stykk. Til sammenlikning koster 1 liter natriumklorid 17 

kr per pose.. Hvis en pasient med hyponatremi feilaktig mottar flere poser natriumklorid som 

følge av manglende korrekt utredning, vil dette trolig koste like mye eller mer enn det ville 

gjort dersom man sikret riktige prøver og dermed rett behandling. I tillegg må man vurdere 

ressursene og kostnadene knyttet til lengre sykehusopphold og flere reinnleggelser, noe man 

vil kunne unngå hvis man sikrer korrekt prøvetakning og dermed korrekt utredning. 

Tiltakets enkelhet og konkrethet er også et argument for å gjennomføre prosjektet. Man har 

allerede nødvendig utstyr for å gjennomføre utredningen på en korrekt måte. Det eneste nye 

som tilføres til rutinene er at uringlassene må merkes og lagres i kjøleskap. Laboratoriet på 

Ullevål sykehus har bekreftet at det er kapasitet til lagring. Om dette mot formodning skulle 

vise seg å bli et problem, vil det fortsatt være et rimelig alternativ å eksempelvis kjøpe et 

kjøleskap ekstra for lagring. 

En svakhet ved prosjektet er at man ikke vil kunne se effektene av tiltakene før det har gått 

noe tid. For eventuelt å kunne påvise effekter på antall reinnleggelser, liggetid og mortalitet 

må det gjøres større studier. Da må man også ha et utgangspunkt å sammenlikne med. I vårt 

prosjekt har vi foreslått å telle antall urinprøver som lagres på laboratoriet og andelen med 

hypoton hyponatremi som får målt urin-natrium og urin-osmolalitet. Et annet alternativ vil 

være å utføre en studie tilsvarende som Kiarash med medarbeidere utførte på Diakonhjemmet 

sykehus [2], for å se på de nevnte utfallene i denne gruppen. 

En annen utfordring ved prosjektet er at det er flere ledd å forholde seg til ved 

implementering av nye rutiner. Dette medfører naturligvis også at det er mange personer man 

skal nå ut til, og det forutsetter et godt og nært samarbeid. Det er for eksempel ikke nok at 

sykepleieren husker å merke og sende urinprøven, hvis ikke legen husker at man kan 

etterrekvirere, og vice versa. I begynnelsen vil nye rutiner medføre noe økt arbeid for både 

leger, sykepleiere og ansatte ved laboratoriet, og dermed blir også mye av jobben å få alle til 
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å være enige om viktigheten av tiltaket. Som tidligere nevnt er dette noe vi tenker å løse ved 

god informasjon og tett dialog med de ansatte.  

5.2 Konklusjon 

Hyponatremi er på tross av sin viktighet en neglisjert tilstand i både akuttmottak og 

sykehusene for øvrig. Dette leder til manglende korrekt utredning og dermed feil eller 

manglende behandling, selv om det finnes klare retningslinjer for hvordan utredningen skal 

foregå. Dette fører til flere reinnleggelser, økt mortalitet og lengre liggetid, noe som gir store 

kostnader hos denne pasientgruppen. Vi mener at vårt prosjekt bør gjennomføres fordi det er 

enkle og konkrete tiltak som skal til for å kunne gjennomføre en allerede eksisterende 

retningslinje. Kostnadene vil i første omgang øke noe, men tanken er at det på sikt vil være 

lønnsomt med tanke på lavere utgifter knyttet til liggetid og antall reinnleggelser, samt utstyr 

og ressurser som feilaktig blir tatt i bruk på bakgrunn av manglende utredning. Disse 

tiltakene vil gjøre at retningslinjene enklere kan følges og gjennomføres av helsepersonell, og 

dermed sikre at en høyere andel av pasienter med hyponatremi får korrekt utredning og 

dermed mottar korrekt behandling. 

 

 

6. Referanser 

1.         Verbalis JG, Goldsmith SR, Greenberg A, Korzelius C, Schrier RW, Sterns RH, 

Thompson CJ. Diagnosis, Evaluation, and Treatment of Hyponatremia: Expert Panel 

Recommendations. The American Journal of Medicine. 2013;126(10, Supplement 1):S1-S42. 

2.         Tazmini K, Nymo SH, Louch WE, Ranhoff AH, Oie E. Electrolyte imbalances in an 

unselected population in an emergency department: A retrospective cohort study. PLoS One. 

2019;14(4):e0215673. 

3.         Winther JA, Følling I. Hyponatremi: patofysiologi, diagnostikk og behandling. 

Indremedisineren. 2017(3). 

4.         Deitelzweig S, Amin A, Christian R, Friend K, Lin J, Lowe TJ. Health Care 

Utilization, Costs, and Readmission Rates Associated With Hyponatremia. Hospital Practice. 

2013;41(1):89-95. 

5.         Arieff AI, Llach F, Massry SG. Neurological manifestations and morbidity of 

hyponatremia: correlation with brain water and electrolytes. Medicine (Baltimore). 

1976;55(2):121-9. 



29 av 32 

6.         Hoorn EJ, Liamis G, Zietse R, Zillikens MC. Hyponatremia and bone: an emerging 

relationship. Nat Rev Endocrinol. 2011;8(1):33-9. 

7.         Tazmini K. Elektolyttveileder: Diakonhjemmet Sykehus; 2015. 79 p. 

8.         Spasovski G, Vanholder R, Allolio B, Annane D, Ball S, Bichet D, Decaux G, Fenske 

W, Hoorn EJ, Ichai C, Joannidis M, Soupart A, Zietse R, Haller M, van der Veer S, Van 

Biesen W, Nagler E, Group obotHGD. Clinical practice guideline on diagnosis and treatment 

of hyponatraemia. Nephrology Dialysis Transplantation. 2014;29(suppl_2):i1-i39. 

9.         Rada G, Perez D, Capurro D. Epistemonikos: a free, relational, collaborative, 

multilingual database of health evidence. Studies in health technology and informatics. 

2013;192:486-90. 

10.       Sterns RH. Diagnostic evaluation of adults with hyponatremia: UpToDate; 2017 

[updated 12 December 2017. Available from: https://www.uptodate.com/contents/diagnostic-

evaluation-of-adults-with-hyponatremia. 

11.       Veis JH. Hyponatraemia: BMJ Best Practice; 2019 [updated January  2019. Available 

from: https://bestpractice.bmj.com/topics/en-gb/1214?q=Hyponatraemia. 

12.       Spasovski G, Vanholder R, Allolio B, Annane D, Ball S, Bichet D, Decaux G, Fenske 

W, Hoorn EJ, Ichai C, Joannidis M, Soupart A, Zietse R, Haller M, van der Veer S, Van 

Biesen W, Nagler E. Clinical practice guideline on diagnosis and treatment of hyponatraemia. 

Eur J Endocrinol. 2014;170(3):G1-47. 

13.       Nagler EV, Vanmassenhove J, Van Der Veer SN, Nistor I, Van Biesen W, Webster 

AC, Vanholder R. Diagnosis and treatment of hyponatraemia: A systematic review of clinical 

practice guidelines. Nephrology Dialysis Transplantation. 2013:i386. 

14.       universitetssykehus O. Om oss 2019 [cited 2019 8 October]. Available from: 

https://oslo-universitetssykehus.no/om-oss#om-helseforetaket. 

15.       Jørgensen D. Samtale med lege i spesialisering 1 ved Ullevål sykehus. 2019. 

16.       Holmberg J. Samtale med seksjonsleder på Akuttklinikken ved Ullevål sykehus 2019. 

17.       Fure L. Samtale med bioingeniør ved Ullevål sykehus. 2019. 

18.       Konsmo T, de Vibe M, Bakke T, Udness E, Eggesvik S, Norheim G, Brudvik M, 

Vege A. Modell for kvalitetsforbedring; utvikling og bruk av modellen i praktisk 

forbedringsarbeid. Notat nr. 1 om kvalitetsutvikling fra Nasjonalt Kunnskapssenter for 

helsetjenesten. Oslo: Norwegian Knowledge Centre for the Health Services; 2015. 

 

 

https://www.uptodate.com/contents/diagnostic-evaluation-of-adults-with-hyponatremia
https://www.uptodate.com/contents/diagnostic-evaluation-of-adults-with-hyponatremia
https://bestpractice.bmj.com/topics/en-gb/1214?q=Hyponatraemia
https://oslo-universitetssykehus.no/om-oss#om-helseforetaket


30 av 32 

7. Vedlegg 

Vedlegg 1. Sjekkliste retningslinjer (UpToDate, BMJ, European Journal of Endocrinology), 

[10, 11, 12] 

 

  UpToDate BMJ Best 

Practice 

European 

Journal of 

Endocrinology 

  Ja Uklart Nei Ja Uklart Nei Ja Uklart Nei 

1) 

Avgrensning 

og formål 

1. Retningslinjens 
overordnede mål er 

klart beskrevet 

X     X X   

2. De(t) kliniske (eller 

organisatoriske) 
spørsmål i 

retningslinjen er klart 

beskrevet 

X     X X   

3. Populasjonen 
(pasienter, brukere, 

befolkning) 

retningslinjen omfatter 
er klart beskrevet 

  X   X X   

2) Involvering 

av 

interessenter 

4. Arbeidsgruppen 

som har utarbeidet 

retningslinjen har med 
personer fra alle 

relevante faggrupper 

 X   X  X   

5. Synspunkter og 
ønsker fra 

populasjonen 

retningslinjen 

omhandler (pasienter, 
brukere, befolkning 

etc.) er forsøkt 

inkludert 

  X   X   X 

6. Retningslinjens 

målgruppe (de som 

skal bruke 

retningslinjen) er klart 
definert 

  X   X X   

3) Metodisk 

nøyaktighet 

7. Systematiske 

metoder ble brukt for 
å søke etter 

kunnskapsgrunnlaget 

  X   X X   

8. Kriterier for 

utvelgelse av 
kunnskapsgrunnlaget 

er klart beskrevet 

  X   X X   

9. Styrker og 

svakheter ved 
kunnskapsgrunnlaget 

er klart beskrevet 

  X   X X   
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10. Metodene som er 
brukt for å utarbeide 

anbefalingene er 

tydelig beskrevet 

  X   X X   

11. Helsemessige 
fordeler, bivirkninger 

og risiko er tatt i 

betraktning ved 

utarbeidelsen av 
anbefalingene 

  X  X  X   

12. Det fremgår 

tydelig hvordan 
anbefalingene henger 

sammen med 

kunnskapsgrunnlaget 

X   X   X   

13. Retningslinjen er 
blitt vurdert eksternt 

av eksperter før 

publisering 

X   X   X   

14. Prosedyre for 

oppdatering av 

retningslinjen er 

beskrevet 

  X   X X   

4) Klarhet og 

presentasjon 

15. Anbefalingene er 

spesifikke og entydige 

X   X   X   

16. De ulike 

muligheter for 
håndtering av 

tilstanden er klart 

beskrevet 

X   X   X   

17. De sentrale 

anbefalingene er lette 

å identifisere 

X   X   X   

5) 

Anvendbarhet 

18. Faktorer som kan 
hemme og fremme 

bruk av retningslinjen 

er beskrevet 

  X   X  X  

19. Retningslinjen er 
støttet av råd og/eller 

verktøy for bruk i 

praksis 

X   X   X   

20. Potensielle 

ressursmessige 

implikasjoner ved å 

følge anbefalingene er 
tatt i betraktning 

  X   X   X 

21. Retningslinjen 

inneholder 
vurderingskriterier for 

monitorering og/eller 

evaluering 

X   X   X   

22. Retningslinjen er 
redaksjonelt 

 X    X X   
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6) 

Redaksjonell 

uavhengighet 

uavhengig av den 
bidragsytende instans 

23. Det er redegjort 

for interessekonflikter 

for arbeidsgruppens 
medlemmer 

X   X   X   

Totalt 10 2 11 8 2 13 20 1 2 

 

 

 

Vedlegg 2. Sjekkliste oversiktsartikkel [13] 

 

 

 

 

 Ja Uklart Nei 

(A) Kan du stole 

på resultatene? 

1. Er formålet med oversikten klart formulert? X   

2. Søkte forfatterne etter relevante typer studier? X   

Skal du fortsette 

vurderingen? 

3. Er det sannsynlig at alle viktige og relevante studier 

ble funnet? 

X   

4. Ble kvaliteten på de inkluderte studiene tilstrekkelig 
vurdert? 

X   

5. Hvis resultater fra de inkluderte studiene er slått 

sammen statistisk i en metaanalyse, var dette fornuftig 

og forsvarlig? 

X   

 Basert på svarene dine på punkt 1 – 5 over, mener du 

at resultatene fra denne oversikten er til å stole på? 

X   

(B) Hva forteller 

resultatene? 

6. Hva er resultatene?  

7. Hvor presise er resultatene? 

(C) Kan 

resultatene være 

til hjelp i 

praksis? 

8. Kan resultatene overføres til praksis? X   

9. Ble alle viktige utfallsmål vurdert? X   

10.Veier fordelene opp for ulemper og kostnader? X   

Totalt 9 0 0 

 


