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Sammendrag 

Tema og problemstilling: Klare kriterier basert på solid kunnskapsgrunnlag for å vurdere 

intensivpasienters risiko for, og eventuelle behov for profylakse mot, gastrointestinal 

blødning, er viktig for å velge riktig behandlingsstrategi. Generell intensiv ved Oslo 

Universitetssykehus (OUS) Ullevål har ikke slike faste retningslinjer, men vi har brakt på det 

rene at de selv mener det gis mye protonpumpehemmere (PPI). 

 

Kunnskapsgrunnlag: Kunnskapsgrunnlaget vårt baserer seg på pyramidesøk i McMaster 

PLUS. Hovedfunnet er retningslinjen «BMJ Rapid Recommendations – Gastrointestinal 

bleeding prophylaxis for critically ill patients: a clinical guideline» (1). Anbefalingene deres 

baserer seg på en stor systematisk oversikt bestående av 72 randomiserte kontrollerte studier, 

med totalt 12 660 intensivpasienter, som er GRADE-vurdert. En retningslinje fra 

oppslagsverket UpToDate (2) er også av relevans for dette prosjektet. 

 

Tiltak og kvalitetsindikatorer: Vi legger frem forslag til tiltak for å innføre retningslinjen og 

optimalisere bruken av GI-blødningsprofylakse hos intensivpasienter. Sentrale tiltak 

innebefatter oversettelse av retningslinjen til norsk, tilgjengeliggjøring gjennom publisering i 

e-håndbok, ulike informasjonstiltak. Som prosessindikator vil vi bruke andel av pasientene 

retningslinjen brukes på. Prosjektet bør vurderes etter 3 måneder.  

 

Ledelse og organisering: Arbeidet planlegges gjennomført ved en prosjektgruppe bestående 

av intensivlege, en sykepleier og avdelingsleder. Disse kan følge opp prosessen og møtes 

jevnlig. 

 

Konklusjon: Kunnskapsgrunnlaget er godt, og kvalitetsindikator er enkel å måle. Dette 

kvalitetsforbedringsprosjektet er nyttig og relevant for vårt mikrosystem, og tiltakene lar seg 

lett gjennomføre. Vi mener derfor at prosjektet bør gjennomføres. 
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 

En ny systematisk oversiktsartikkel fra BMJ (3) viser at gjennomsnittlig 4 % av pasienter som 

ligger på intensivavdeling utvikler gastrointestinal (GI) blødning. Dette er en konsekvens av 

blant annet fysiologisk stress, mekanisk ventilasjon uten enteral ernæring, kronisk 

leversykdom og alvorlig koagulopati. Blødningene stammer oftest fra sår i øsofagus, 

ventrikkel eller duodenum. For å unngå GI-blødninger, gir man risikopasienter profylaktisk 

behandling. Protonpumpehemmere (PPI) er den hyppigst brukte medikamentgruppen til dette 

formålet. Effekten skyldes hemming av produksjon av saltsyre i magesekken, noe som 

medfører symptomlindring. I tillegg bidrar PPI til å påskynde tilheling ved ulcussykdom og 

gastroøsofageal reflukssykdom (4). Som et alternativ til PPI, kan det gis histamin-2-

reseptorantagonister (H2RA). En sjelden gang gis det sukralfat eller antacider. 

 

1.2 Problemstilling 

Ved generell intensiv OUS Ullevål (heretter kalt generell intensiv) har de ingen retningslinjer 

for vurdering av profylaktisk behandling mot GI-blødninger hos intensivpasienter, til tross for 

at mange av pasientene i dag vurderes som høyrisikopasienter. Det finnes per dags dato heller 

ingen nasjonale retningslinjer som omhandler temaet. Gjennom samtaler med intensivleger 

ved generell intensiv (2020, personlig meddelelse ved T. M. Gundem, overlege generell 

intensiv OUS Ullevål), vet vi at vurdering av GI-blødningsrisiko hos pasientene baserer seg 

på den enkelte leges individuelle kliniske skjønn. Med dagens prosedyre har man derfor ikke 

grunnlag for å vurdere om man behandler for mange eller for få pasienter med PPI. 

 

I denne oppgaven tar vi utgangspunkt i en retningslinje fra BMJ Rapid Recommendations (1) 

som er helt fersk, og muligens ikke har nådd alle ennå. Målet er å optimalisere bruken av GI-

blødningsprofylakse hos intensivpasienter ved generell intensiv. Vi vil drøfte 

kunnskapsgrunnlaget innen temaet, presentere en norsk utgave av BMJs algoritme for 

vurdering av blødningsrisiko og presentere en tiltaksplan for å implementere BMJs 

retningslinje i avdelingen. På grunn av manglende kjennskap til dagens PPI-bruk ved 

avdelingen, definerer vi ikke et mål om å redusere dagens bruk av PPI. Derimot skal all 

administrering av profylakse være basert på definerte retningslinjer i avdelingen. En eventuell 
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reduksjon i antall behandlede pasienter vil kunne tyde på en overbehandling ved dagens 

praksis, og motsatt. En reduksjon i overbehandling må da sies å være en positiv konsekvens 

av retningslinjene. 

 

1.3 Kunnskapsgrunnlag 

Det eksisterer evidens på flere nivåer i kunnskapspyramiden (5) for GI-blødningsprofylakse 

for intensivpasienter. Denne oppgaven fokuserer på kliniske oppslagsverk og kliniske 

retningslinjer. Hovedmålet er å se på hvilke anbefalinger som foreligger, hva slags evidens 

disse bygges på, og hvilke resultater man kan få dersom man følger anbefalingene. 



3 

 

2 Kunnskapsgrunnlag 

2.1 Litteratursøk 

Problemstillingen er hvorvidt implementering av en enhetlig og kunnskapsbasert retningslinje 

for bruk av ulcusprofylakse ved generell intensiv vil føre til: 

• Mindre bivirkninger hos intensivpasienter 

• Bruk av PPI på rett indikasjon 

• Endret blødningshyppighet hos intensivpasienter 

 

Vi har søkt etter kunnskapsgrunnlag ved å formulere et PICO-spørsmål og gjennomføre et 

pyramidesøk i McMaster PLUS (5). Kunnskapsgrunnlaget for de artiklene vi har identifisert 

er vurdert, og resultatene sammenliknet med det vi har kartlagt om dagens praksis ved 

avdelingen. 

 

2.1.1 PICO 

Vårt PICO spørsmål er: 

P – Pasienter innlagt på intensivavdeling 

I – Administrering av ulcusprofylakse på bakgrunn av vurdering av blødningsrisiko 

C – Dagens praksis basert på klinisk skjønn 

O – Flere pasienter blir behandlet etter retningslinje, noe som er viktig for å sikre at slik 

behandling gis til riktig pasientgruppe 

 

2.1.2 Inklusjons- og eksklusjonskriterier ved søk i 

kunnskapsgrunnlaget: 

Inklusjonskriterier: 

• Kliniske oppslagsverk som omhandler bruk av PPI eller annen ulcusprofylakse på 

intensivavdeling 

• Kunnskapsbaserte retningslinjer som omhandler bruk av PPI eller annen 

ulcusprofylakse på intensivavdeling 

Eksklusjonskriterier: 

• Systematiske oversikter som omhandler bruk av PPI eller annen ulcusprofylakse på 

intensivavdeling 
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• Enkeltstudier som omhandler bruk av PPI eller annen ulcusprofylakse på 

intensivavdeling 

• Enhver artikkel som omhandler bruk av PPI for andre terapeutiske indikasjoner enn 

ulcusprofylakse  

• Anbefalinger i kliniske oppslagsverk eller kunnskapsbaserte retningslinjer som  

o ikke omhandler risikostratifisering av pasienter etter GI-blødning eller  

o ikke omhandler pasienter innlagt på intensivavdeling eller  

o ikke omhandler voksne pasienter 

 

2.1.3 Søkestrategi 

Vi  gjennomførte den 10. februar 2020 et søk i McMaster PLUS’ kunnskapspyramide (5) med 

søketermene: "Ulcus prophylaxis" OR "gastrointestinal bleeding prophylaxis" OR PPI AND 

"intensive care" OR "critically ill patients". Søket genererte totalt 50 treff i kliniske 

oppslagsverk, 6 treff i kunnskapsbaserte retningslinjer, 58 treff i systematiske oversikter og 73 

treff i kvalitetsvurderte studier. Alle ble gjennomgått med hensyn til våre inklusjons- og 

eksklusjonskriterier. Av de 187 artiklene var det kun 2 treff som passet med 

inklusjonskriteriene våre; én retningslinje fra BMJ Rapid Recommendations (1) og én 

retningslinje fra oppslagsverket UpToDate (2). 

 

  

Figur 1: PRISMA flytdiagram 
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2.1.4 Nivå av anbefalinger 

En sterk anbefaling for et tiltak innebærer at fordeler utveier ulemper for alle eller nesten alle 

pasienter. En svak anbefaling innebærer at fordeler utveier ulemper for de aller fleste 

pasienter, men ikke alle. Ved svake anbefalinger finnes rom for å bruke klinisk skjønn og 

avvike fra retningslinjene hvis man finner grunnlag for dette.  

 

2.2 Retningslinjen fra BMJ Rapid Recommendations 

Retningslinjen fra BMJ Rapid Recommendations (1) baserer seg på en stor oversiktsstudie 

som har sammenlignet forekomsten av flere kliniske hendelser hos intensivpasienter med og 

uten PPI-profylakse. Pasientene har i oversiktsstudien blitt gruppert på bakgrunn av 

blødningsrisiko. Beregningen av blødningsrisiko er reproduserbar og lett å bruke i klinisk 

hverdag, og gjøres ved hjelp av en algoritme for blødningsrisiko, som er inkludert i 

retningslinjen. Algoritmen stratifiserer pasientene i lav, middels, høy og svært høy 

blødningsrisiko på bakgrunn av ulike risikofaktorer, se figur 4. 

 

I den systematiske oversikten (3) ble det vist at pasientene med høyest risiko for GI-blødning, 

definert som pasienter vurdert til ≥ 8 % blødningsrisiko, var den gruppen som hadde størst 

gevinst av profylaktisk PPI-bruk. Blant disse, vil 33 av 1000 bli spart for en GI-blødning 

dersom de får PPI. For gruppen med høy risiko, definert som 4-8 % blødningsrisiko, vil 23 av 

1000 spares for en GI-blødning. For sistnevnte gruppe så man imidlertid også at man ved å 

unngå PPI-bruk potensielt kunne unngå 50 nosokomiale pneumonier per 1000 pasienter. For 

gruppen pasienter med blødningsrisiko < 4 %, ble det ikke vist noen signifikant forskjell 

mellom profylaksegruppen og kontrollgruppen med hensyn til blødning. Derimot ble det vist 

at bivirkninger i form av økt risiko for nosokomial pneumoni var til stede også i denne 

gruppen. Det er ikke dokumentert redusert mortalitet ved PPI-bruk i noen av gruppene. 

 

Retningslinjen fra BMJ Rapid Recommendations (1) gir en svak anbefaling om å bruke PPI 

som gastrointestinal blødningsprofylakse til kritisk syke pasienter, inklusive pasienter innlagt 

på intensivavdelinger, gitt at pasientens blødningsrisiko er 4 % eller høyere. De gir også en 

svak anbefaling om ikke å gi PPI eller annen ulcusprofylakse til pasienter med lavere enn 4 % 

blødningsrisiko. Retningslinjen viser også til sterk evidens for å foretrekke PPI eller H2RA 

(histamin-2-reseptorantagonist) fremfor sukralfat som ulcusprofylakse. Videre kommer de 

med en svak anbefaling om å velge PPI fremfor H2RA.  
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2.3 Retningslinjen fra UpToDate 

Retningslinjen fra UpToDate (2) anbefaler at ulcusprofylakse skal gis til kritisk syke pasienter 

som er vurdert å ha høy risiko for gastrointestinal blødning. Det oppgis en rekke tilstander der 

pasienten bør klassifiseres som høyrisiko i anbefalingen, men ingen enkel risikokalkulator er 

vedlagt. 

 

Det er ikke oppgitt om anbefalingen er svak eller sterk, og det er heller ikke helt tydelig 

definert om de fraråder å bruke PPI på intensivpasienter med lav risiko for gastrointestinal 

blødning. Også i denne retningslinjen erkjennes det at bruk av PPI ikke er vist å redusere 

mortaliteten hos intensivpasienter, og at det således bør gjøres en vurdering rundt hvilke 

pasienter som faktisk trenger behandling med PPI. 

 

2.4 Vurdering av retningslinjenes metodiske kvalitet 

2.4.1 BMJ Rapid Recommendations 

Denne retningslinjen (1) baserer seg på en ny systematisk oversikt (3) som er skrevet av en 

tverrfaglig komité med hensikt å samle et grunnlag å basere en internasjonal retningslinje på. 

Den systematiske oversikten er helt ny, publisert i BMJ 6. januar 2020. Forfatterne av 

oversikten gjennomførte et systematisk søk og inkluderte 72 randomiserte kontrollerte studier. 

Bias og svakheter ble vurdert for hver enkelt studie.  

 

Ettersom retningslinjen er basert på én enkelt systematisk oversiktsartikkel (3), er det ekstra 

viktig å gjøre en grundig vurdering av kvaliteten på denne. Vi vurderte den systematiske 

oversikten ved hjelp av skjemaet «Sjekkliste for vurdering av en oversiktsartikkel» (6). Etter 

gjennomgang, vurderte vi den systematiske oversikten til å være av meget høy kvalitet, se 

vedlegg 1.  

 

Forfatterne av den systematiske oversikten har benyttet seg av GRADE (7) for vurdering av 

kvalitet på de inkluderte studiene. Dette betyr at de har gradert kvaliteten på evidensen de har 

basert anbefalingene sine på, samt vurdert styrken av anbefalinger på en systematisk og 

reproduserbar måte. Til vårt formål er det hensiktsmessig å vite GRADE-vurderingen av de 

resultatene som ligger til grunn for anbefalingen. De angis herunder: 

• PPI reduserer antallet GI-blødninger hos høyrisikopasienter: moderat 
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• PPI reduserer ikke antallet GI-blødninger hos lavrisikopasienter: moderat 

• PPI øker risikoen for bivirkning i form av nosokomial pneumoni: svak 

• PPI øker ikke risikoen for bivirkning i form av clostridium difficile: svak  

 

Evidensen for økt risiko for pneumonier er svak (3). Det samme gjelder evidensen for at PPI 

ikke øker risikoen for clostridium difficile-infeksjon. Dette innebærer at man ganske sikkert 

kan stole på at effekten av PPI-bruken som er målt, ligger nært den reelle effekten, samtidig 

som man i vurderingen av bivirkninger gir mer rom for at det estimerte tallet kan være lengre 

fra det reelle tallet. 

 

2.4.2 UpToDate 

Vi benyttet oss av skjemaet «Sjekkliste for vurdering av artikler i kliniske oppslagsverk» (8) 

da vi skulle vurdere retningslinjen fra UpToDate. Konklusjonen vår var at den retningslinjen 

virket å være av høy nok kvalitet, se vedlegg 2. En viktig svakhet med anbefalingen, er uklar 

kildehenvisning.  

 

UpToDate-anbefalingen (2) ble sist oppdatert 30. januar 2020, men den eneste oppgitte 

referansen på temaet «profylaktisk PPI-behandling», er en oversiktsartikkel fra 2016 (9). Det 

henvises til store studier, fremfor alt SUP-ICU-studien (10), som er den viktigste nye studien 

publisert om bruken av ulcusprofylakse på intensivavdeling. 

 

Anbefalingene til UpToDate (2) samsvarer ikke fullt ut med anbefalingene i retningslinjen til 

BMJ Rapid Recommendations (1), til tross for at UpToDate angivelig er oppdatert etter 

publiseringen av den nye retningslinjen. UpToDate har ikke diskutert hvorfor de ikke har 

endret anbefalingene sine, og vi får derfor ikke noe inntrykk av hva dette skyldes. Det kan for 

eksempel skyldes mangelfull oppdatering av UpToDate eller uenighet i fagmiljøet.  

 

2.5 Sammenligning av de to retningslinjene 

UpToDate er over BJM rapid recommendations i McMaster PLUS’ kunnskapspyramide. Når 

en kilde er høyere rangert i pyramiden, innebærer det vanligvis en større grad av 

oppsummering og kvalitetsvurdering (5). Vi vurderer anbefalingene fra BMJ Rapid 

Recommendations (1) og fra UpToDate (2) til i hovedsak å være sammenfallende, med 
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enkelte unntak. UpToDate har listet opp risikofaktorer som kan brukes for å vurdere om en 

intensivpasient bør få PPI eller ikke, men ikke i form av en risikokalkulator som beregner 

estimert risiko i prosent på samme måte som algoritmen fra BMJ Rapid Recommendations. I 

tillegg har ikke UpToDate tydelig anbefaling om hva man skal gjøre med pasienter som 

vurderes å ha lav risiko for gastrointestinal blødning slik som BMJ har. Disse faktorene gjør 

retningslinjen vanskeligere å bruke, spesielt hos pasienter som er mer kompliserte å vurdere.  

 

UpToDate (2) er mer restriktive når det gjelder å erkjenne nosokomial pneumoni som en reell 

bivirkning av PPI. Vår tolkning er at UpToDate gir uttrykk for en viss skepsis, da de studiene 

UpToDate baserer seg på som omtaler nosokomiale pneumonier som bivirkninger er noe 

eldre, og ikke i tilstrekkelig grad har kontrollert for konfunderende faktorer (alder, 

respiratorbruk). Ved sammenligning av disse to retningslinjene, fremstår BMJ Rapid 

Recommendations (1) for oss som mer utfyllende, brukervennlig og oppdatert. BMJs 

retningslinje tar et sterkere standpunkt enn UpToDate i forhold til å fraråde bruk av PPI på 

lavrisikopasienter. Vi tror dette blant annet skyldes synet på bivirkninger som nosokomial 

pneumoni. Risikofaktorene som er oppgitt i de to retningslinjene er i stor grad overlappende, 

men er tydeligere stratifisert hos BMJ. 

 

2.6 Oppsummering av kunnskapsgrunnlaget 

Til tross for at man kan diskutere kvaliteten på evidensen, mener vi at det bør foreligge en 

klar og felles retningslinje for en intensivavdeling for det aktuelle formålet. Vi konkluderer 

også med at man gjennom evidensbaserte retningslinjer for bruk av ulcusprofylakse har bedre 

kontroll over balansen mellom bivirkninger og gevinster hos intensivpasienter med risiko for 

blødning. Vi mener også at det er godt grunnlag for å si at innføring av retningslinjer gir 

mulighet for å redusere unødvendig bruk av PPI, med minimal risiko for at blødnings-

hyppigheten skal øke. 

 

Det finnes god evidens for at bruken av PPI ikke reduserer mortaliteten selv om antallet 

gastrointestinalblødninger reduseres i høyrisikogrupper (3). Et funn i en større studie (10) 

viste at PPI økte mortaliteten med 5 % hos de aller sykeste pasientene, men ettersom 

hypotesen ikke var utformet a priori, må dette tolkes med forsiktighet. 
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3 Dagens praksis, tiltak og indikatorer 

3.1 Mikrosystemet 

3.1.1 Avdelingen 

Generell intensiv er en høyavansert avdeling med 12 sengeplasser, inkludert 2 isolater. 

Avdelingen har både lokalt og regionalt ansvar (11). I tillegg til lokalfunksjon for kritisk syke 

kirurgiske pasienter, har avdelingen regional funksjon for Helse Sør-Øst for hardt skadde 

traumepasienter. Pasientpopulasjonen består hovedsakelig av traumepasienter og 

postoperative pasienter, samt enkelte andre kritisk syke pasienter med ulike komplikasjoner. 

Liggetiden varierer betraktelig mellom pasientene – alt fra dager til uker og måneder. 

 

Det er for tiden 9 intensivleger fast ansatt på generell intensiv og nevrointensiv OUS Ullevål, 

hvorav 5 er ansatt på heltid (2020, personlig meddelelse ved T. M. Gundem, overlege generell 

intensiv OUS Ullevål). Normalarbeidstiden for intensivlegene varierer innenfor tidsrommet 

07.30-20.00. I helgene er det to intensivleger på vakt i tidsrommet 07.30-15.00 og 07.30-

17.00. Det er også LIS i anestesi på avdelingen fram til kl.16.00 mandag-fredag. På kveld og 

natt er det ingen intensivlege til stede, men én intensivlege har hjemmevakt. I dette 

tidsrommet fungerer anestesi bakvakt som intensivlegens forvakt.  

 

Utenom legene jobber det også sykepleiere i tredelt turnus på avdelingen. Sykepleierne jobber 

1-til-1 med pasientene. Avdelingen har i tillegg en farmasøyt som deler tiden sin mellom 

generell intensiv, nevrointensiv og postoperativ. Farmasøytens rolle er blant annet å besvare 

spørsmål rundt administrering og dosering av medikamenter, samt gjennomgang av 

medisinlister med særlig hensyn til interaksjoner og delvis indikasjoner. 

 

3.1.2 Organisering 

Generell intensiv er organisert under akuttklinikken (11). Avdelingen har siden opprettelsen 

av OUS i 2008 gått fra å være definert som en «closed unit» til en «open unit». Dette 

innebærer at intensivlegene ikke har det formelle ansvaret for pasientene, i stedet ligger dette 

hos kirurger, traumeteam etc. (2020, personlig meddelelse ved T. M. Gundem, overlege 

generell intensiv OUS Ullevål). 
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Anestesilegene deltar på morgenmøte fra 07.30-07.45 mandag til fredag. Intensivlegene kan 

også delta på disse møtene, der det blant annet er korte sesjoner med internundervisning. 

Intensivlegene har i tillegg egne møter hver tirsdag hvor anestesileger kan delta. Dette er 

egnede arenaer for undervisning, kasuistikker og informasjonsutveksling. Det er også 

månedlige faglige møter for intensivlegene. I tillegg til møter, er e-post et hyppig brukt 

medium for distribusjon av informasjon. På avdelingen har en fagansvarlig intensivlege 

ansvar for formidling av ny/oppdatert kunnskap til legene, og vedkommende fungerer som 

fasilitator for fagprosesser i avdelingen. Fagansvarlig intensivlege jobber tett med 

fagsykepleiere. 

 

Gjeldende lokale og nasjonale retningslinjer skal kunne søkes opp i e-håndboka. Utover dette, 

finner de ansatte retningslinjer, prosedyrer og praksis blant fellesdokumenter for 

anestesi/intensiv i filutforskeren på fellesområdet på PC. 

 

3.2 Dagens praksis 

Vi har hatt samtaler med to overleger ved generell intensiv, to anestesileger ved postoperativ, 

samt én farmasøyt. I samtalene fremkommer det at det per dags dato ikke finnes nedfelt 

evidensbaserte retningslinjer for profylaktisk bruk av PPI til intensivpasienter ved generell 

intensiv. Søk i E-håndboka og avdelingens interne dokumenter bekrefter dette. Det eksisterer 

heller ikke kriterier for å bedømme hvilke pasienter som har høyest risiko for blødning. 

Mellom intensivlegene er det angivelig en felles bevissthet rundt at man ikke automatisk gir 

alle intensivpasienter profylaktisk PPI, men hvert enkelt tilfelle vurderes individuelt og 

skjønnsbasert. Dette kan gi forskjellige resultater mellom legene, selv om det tilsynelatende er 

enighet blant intensivlegene om indikasjonene for å gi ulcusprofylakse/PPI-behandling. 

Enkelte kirurgiske pasienter følger spesielle kirurgiske protokoller som inkluderer PPI-

behandling (2020, personlig meddelelse ved T. M. Gundem, overlege generell intensiv OUS 

Ullevål). Disse regimene kontinueres på avdelingen. Indikasjoner for ulcusprofylakse i dagens 

praksis er: 
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Figur 2: Dagens praksis 

 

Intensivlegene forteller også at en utfordring ved dagens praksis er uklarheter vedrørende 

seponering av PPI-behandling – ofte får pasientene mer langvarig behandling enn de har 

behov for.   

 

Som tidligere nevnt er det anestesileger innom avdelingen daglig. Vi har inntrykk av at det 

kan være litt sprikende praksis rundt vurdering av ulcusprofylakse mellom gruppen 

anestesileger og intensivleger enn mellom intensivlegene internt. På dagtid jobber LIS i 

anestesi ved generell intensiv under veiledning fra intensivlegene, som har opplæringsansvar 

for LIS i riktig PPI-bruk. Opplæringen blir noe ustrukturert fordi det ikke finnes felles 

retningslinjer. Dersom anestesi bakvakt tar imot nye pasienter om natten, settes pasientene 

ofte på ulcusprofylakse. Dette oppleves ikke som et stort problem fra intensivlegenes side, 

som på visitt morgenen etter går gjennom medisinliste, og vurderer seponering/kontinuering. 

Anestesilegene opplever at de stort sett lander på de samme avgjørelsene som intensivlegene. 

Dette finnes det imidlertid ikke data på. 

 

Dagens praksis kan oppsummeres med at det ikke finnes klare retningslinjer for 

administrasjon av PPI som ulcusprofylakse. Til tross for at det hersker en viss faglig enighet, 

blir det noe sprikende praksis basert på individuelt klinisk skjønn og individuelle vurderinger.  

• Kjent ulcus

• Står på PPI ved innleggelse

• Alvorlig sepsis med høyt pressorbehov (seponeres 
etter "septisk storm")

• Står på kirurgisk protokoll

Absolutt 
indikasjon

• Koagulopati, inkl. akutt leversvikt og enteral ernæring

• Høydose Fragmin, særlig dersom samtidig steroider

• Høydose steroider (kjeveopererte pasienter følger 
egen retningslinje)

• Hypoperfusjon GI-tractus

Relativ 
indikasjon
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3.3 Tiltak 

 

Figur 3: Fiskebensdiagram 

 

Basert på fiskebensdiagrammet (12), figur 3, er det naturlig å fokusere på retningslinjer for at 

praksis vedrørende ulcusprofylakse i avdelingen skal bli mer uniform. Ettersom prosjektet 

vårt fokuserer på nettopp implementering av en retningslinje, ønsker vi å utforske hvilke tiltak 

som egner seg best med hensyn til mulige utfordringer nevnt i figur 3. Overordnet vil 

tiltakene dreie seg om å gjøre retningslinjen tilgjengelig, samt spre informasjon om 

retningslinjen til alle ansatte. Det er viktig med en norsk oversettelse av algoritmen for 

vurdering av blødningsrisiko, figur 4.  
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Figur 4: Algoritme for vurdering av blødningsrisiko
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3.3.1 Informasjon 

Det er flere mulige tiltak som kan iverksettes for at ansatte ved avdelingen skal bli gjort 

oppmerksomme på de nye retningslinjene: 

• Internundervisning/innlegg på tirsdagsmøte på intensivavdelingen: Her møter alle 

intensivlegene opp, i tillegg er anestesileger fra andre deler av Akuttklinikken også 

tidvis til stede. På disse møtene er det avsatt tid til lengre foredrag med grundig 

gjennomgang av evidensen. Det vil være naturlig at retningslinjen presenteres av 

fagansvarlig intensivlege på et slikt møte. 

• Innlegg på anestesilegenes daglige morgenmøter: Her møter alle anestesileger, samt 

enkelte intensivleger. Det er rom for kortfattet undervisning, og retningslinjen kan 

gjennomgås i korte trekk. Her kan det være naturlig at retningslinjen presenteres av 

fagansvarlig intensivlege som en oppstart, og at temaet gjentas regelmessig for å 

vedlikeholde oppmerksomhet rundt tiltaket. 

• Innlegg på intensivsykepleiernes teamdager: Avdelingens sykepleiere er fordelt på 

tre team. Teamene har jevnlig fellesundervisning og teammøter. Gjennom 

presentasjon på teamdager, kan de aller fleste sykepleierne på avdelingen nås. Et kort 

innlegg om at det nå eksisterer en retningslinje, samt en grov gjennomgang av 

kjernepunktene, vil være tilstrekkelig. Fagansvarlig lege eller sykepleier fra 

prosjektgruppen kan være ansvarlig for presentasjonen. 

• E-post: Felles e-post til alle ansatte – intensivleger, anestesileger, sykepleiere og 

farmasøyt. I e-posten bør det kort informeres om ny retningslinje, og hvor denne kan 

finnes. Man kan også legge ved den systematiske artikkelen, slik at det er lett å lese 

seg opp på kunnskapsgrunnlaget, for de som ønsker det. Ansvarlig for utsendelse av e-

post kan være et medlem i prosjektgruppen. 

• Synliggjøring av algoritme for risikovurdering: Algoritmen kan henges opp på 

vaktrommene til både leger og sykepleiere. Det kan også henges opp påminnelse om 

retningslinje/algoritme ved hver enkelt arbeidsstasjon. Sykepleier i prosjektgruppen 

kan være ansvarlig for dette. 

• Lommekort: Alle intensivleger, anestesileger, sykepleiere, samt farmasøyt, kan få 

utdelt laminerte lommekort med algoritmen for risikovurdering. Sykepleier i 

prosjektgruppen kan være ansvarlig for dette, i samarbeid med avdelingens sekretær.  
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3.3.2 Tekniske løsninger 

På avdelingen benytter man seg per i dag av e-håndbok, Metavision og DIPS. Blant flere 

mulige tiltak, kan følgende være aktuelle: 

• E-håndbok: Retningslinjen må gjøres tilgjengelig for de ansatte med en kortfattet 

norsk utgave i e-Håndbak med hovedpoengene fra BMJs retningslinje, inkludert 

algoritmen for vurdering av blødningsrisiko. Det vil være naturlig at fagansvarlig 

intensivlege står for dette, alternativt sykepleier i prosjektgruppen, så lenge 

fagansvarlig intensivlege kvalitetssikrer før publisering. 

• Sjekkliste i Metavision: Det er per dags dato en form for sjekkliste i Metavision som 

brukes ved visitt. Under «Skjema», deretter «Plan og mål», så «Annet», står det 

«Ulcusprofylakse». Denne sjekklisten baserer seg på at behandlende lege angir om 

ulike tiltak er vurdert. Dette kan brukes som en påminner for legene til å følge 

retningslinjen. Det vil være naturlig at det er fagansvarlig intensivlege som står for 

dette. Uthenting av data muliggjøres da man kan se gjennom tidligere utfylte 

skjemaer. 

• Journalføring i DIPS: Det bør journalføres at behandlende lege har tatt stilling til 

retningslinjen, og oppgis grunnlag for avgjørelsen om PPI/ikke PPI. Ansvarlig for 

dette tiltaket vil være enhver intensivlege eller anestesilege. For at et slikt tiltak skal 

kunne iverksettes, er det nødvendig med tilstrekkelig informasjonsarbeid fra 

fagansvarlig intensivlege i forkant. 

 

3.3.3 Andre tiltak 

Andre tiltak man kan vurdere: 

• Varseltrekant på medisinrommet: Dette er i første omgang rettet mot sykepleierne, 

ettersom de står for administrering av legemidler. Varseltrekanten bør være kortfattet, 

med en tekst som «Skal pasienten ha PPI?», eller liknende. Sykepleierne vil da kunne 

fungere som en påminner for legen, gitt at sykepleierne stiller spørsmål ved hvorfor en 

pasient er satt på, eller ikke er satt på, PPI. Sykepleier i prosjektgruppen kan ha ansvar 

for dette. 

• Farmasøyt: Farmasøyt bes følge ekstra med på forskrivning av PPI, og kan dermed 

fungere som en kontrollinstans for legene. Ansvarliggjøring av farmasøyt gjennom 

tilstrekkelig informasjon fra prosjektgruppen. 
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3.3.4 Vurdering av tiltak 

TILTAK FORDELER ULEMPER KONKLUSJON 

Tirsdagsmøte 

intensivleger 

- Når alle 

intensivleger 

- Når bredt med ett 

møte 

- Når kun noen 

anestesileger 

Effektivt 

Lite ressurskrevende 

Morgenmøte 

anestesi 

- Når alle 

anestesileger 

- Når kun noen 

intensivleger 

- Bør ha flere 

møter for å nå 

bredere 

Delvis effektivt 

Noe ressurskrevende 

Teamdag 

sykepleiere 

- Når så godt som 

alle sykepleiere 

- Viktig for å få 

sykepleierne 

inkludert 

- Krever 3 møter 

for å dekke 3 

team 

Delvis effektivt 

Noe ressurskrevende 

E-post - Når alle ansatte 

- Skriftlig, med 

mulighet for 

vedlegg av BMJs 

Rapid 

Recommendation 

- Leses muligens 

ikke så nøye/ 

overses 

Effektivt 

Lite ressurskrevende 

Plakat med 

algoritme 

- Svært tilgjengelig - Overses/«del av 

inventaret» 

Delvis effektivt 

Lite ressurskrevende 

Lommekort - Svært tilgjengelig - Blir «én av 

mange ting i 

lommen» 

Effektivt 

Noe ressurskrevende 

E-håndbok - Skriftlig 

- Tilgjengelig for 

alle 

- Tungvint å slå 

opp 

Effektivt 

Noe ressurskrevende 

Metavision - Sjekkliste 

eksisterer 

allerede 

- Målbart tiltak 

- Kan huke av for 

«vurdert 

ulcusprofylakse» 

uten å ta 

skikkelig stilling 

Effektivt 

Lite ressurskrevende 

DIPS - Begrunnelse for 

valg krever 

faktisk bruk av 

algoritmen for 

vurdering av 

blødningsrisiko 

- Fare for 

mangelfulle 

journalnotater 

- Glemmes i en 

ellers hektisk 

hverdag 

Lite effektivt 

Ressurskrevende 

Varseltrekant - Sykepleiere som 

kontroll 

- Individuell 

variasjon: krever 

at sykepleierne 

tør å gå i dialog 

med legene 

 

Delvis effektivt 

Lite ressurskrevende 
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Farmasøyt - Gjennomgang av 

medisinlister 

eksisterer 

allerede 

- Farmasøyt som 

kontroll 

- Hvilepute for 

legene 

- Krever god 

dialog mellom 

farmasøyt og 

leger 

Effektivt 

Lite ressurskrevende 

Tabell 1: Vurdering av tiltak 

 

3.3.5 Prioritering av tiltak 

Vi mener det er flere tiltak som bør iverksettes parallelt for å få flest mulig av de ansatte, 

særlig legene, til å følge retningslinjen. Det er viktig at retningslinjen er tilgjengelig, og derfor 

vil vi vektlegge oversettelse og publisering av retningslinjen, inkludert algoritme for 

vurdering av blødningsrisiko. Men det er liten nytte i en retningslinje dersom ingen vet om 

den. Derfor må det informasjon ut til de ansatte. Ved å gå bredt ut tror vi at man får økt 

bevisstheten rundt retningslinjen i avdelingen kjapt. De beste tiltakene for å oppnå dette, vil 

derfor være felles e-post, samt innlegg på intensiv- og anestesilegenes tirsdagsmøte og 

sykepleiernes teamdager. På denne måten når man mange, samtidig som man er relativt 

tidseffektive. Dette er også i tråd med de anbefalingene vi har fått gjennom samtaler med 

ansatte. I tillegg vil vi benytte oss av sjekklisten i Metavision, samt medisinlistegjennomgang 

ved farmasøyt. Ved å bygge på eksisterende løsninger, vil det være lettere å sette i verk de 

nye tiltakene uten at de oppleves særlig ressurskrevende. Dermed kan vi også tillate oss å 

starte opp med flere tiltak samtidig. 

 

 

Figur 5: Tiltak 

Retningslinje i E-
håndbok

•Norsk oversettelse

•Algoritme for vurdering av 
blødningsrisiko

Informasjon til ansatte

•Tirsdagsmøte

•Teamdag

•E-post

Bevisstgjøring

•Metavision

•Farmasøyt
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3.4 Kvalitetsindikatorer 

For dette kvalitetsforbedringsprosjektet er indikatorer som kan illustrere effektene av 

endringene vi planlegger å innføre mest relevante. 

 

3.4.1 Resultatindikatorer 

Resultatindikatorer viser forandring i pasientens helse eller funksjon som følge av innsatsen 

gitt innenfor organisasjonens struktur; måler pasientens gevinst i form av overlevelse, 

symptomer, fysiske tilstand eller tilfredshet med behandlingen (13). Relevante 

resultatindikatorer til bruk i dette prosjektet ville kunne være mortalitet og GI-blødning. 

Pasienter ved intensivavdeling er en variert og kompleks gruppe pasienter. De er alvorlig syke 

og har ofte stor grad av komorbiditet. Å måle endring i mortalitet i sammenheng med 

implementering av retningslinjer for bruk av PPI vil kreve lang oppfølgning, og korrigering 

for konfunderende faktorer. Mange pasienter har lange og kompliserte opphold mellom flere 

avdelinger/enheter, og å allokere mortalitet til intensiv vil neppe være mulig. Og motsatt, 

mortalitet på generell intensiv vil kunne avhenge at forhold før pasientene ankom avdelingen. 

Det vil være behov for baseline-verdier, noe som per dags dato ikke foreligger, og som ligger 

langt utenfor vårt prosjekt å etablere. Det samme gjelder bruk av GI-blødning som 

resultatindikator. Slike indikatorer vil derfor kreve et stort utvalg pasienter, tid og ressurser. 

Ettersom litteratursøket vi har gjennomført tyder på at implementering av kunnskapsbaserte 

retningslinjer i seg selv ikke vil føre til endret blødningshyppighet hos intensivpasienter, 

mener vi at bruk av resultatindikatorer ikke vil være hensiktsmessig for vårt prosjekt. 

 

3.4.2 Prosessindikatorer 

Prosessindikatorer beskriver konkrete aktiviteter i pasientforløpet, og uttrykker om pasientene 

har mottatt de ytelser de skal, på bakgrunn av referanseprogrammer eller kliniske 

retningslinjer (13). 

 

Andel pasienter der behov for GI-blødningsprofylakse har vært vurdert av lege 

Som del av gjeldende praksis for generell intensiv vet vi at det allerede foreligger en 

elektronisk sjekkliste i Metavision. Denne brukes aktivt under visitt, og inneholder blant annet 

et sjekkpunkt for om legen har vurdert behovet for gastrointestinal blødningsprofylakse hos 

den aktuelle pasienten. Vi vil benytte oss av dette sjekkpunktet som prosessindikator for 
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prosjektet vårt ved å se på hvor mange innlagte pasienter som har fått vurdert indikasjon for 

GI-blødningsprofylakse basert på de nye retningslinjene. Vi mener at man gjennom innføring 

av retningslinjene og økt bevissthet rundt PPI-bruk kan forvente at sjekkpunktet fylles ut i 

større grad enn det gjøres i dag. Derfor anser vi dette for å være en tilfredsstillende indikator. 

I praksis må en ansatt ved avdelingen gå inn i Metavision ved slutten av hver uke og registre 

hvorvidt sjekkpunktet for GI-blødningsprofylakse er utfylt i løpet av den aktuelle uka. Slik vil 

vi få en oversikt over andelen av intensivpasientene hvor denne vurderingen faktisk er gjort, 

og kunne følge effekten av kvalitetsforbedringstiltaket. Alternativt kan man se hvilke 

pasienter som får PPI, og deretter sjekke i Metavision om det er vurdert ulcusprofylakse etter 

retningslinje. Vi vurderer riktignok dette som mer tidkrevende. 

 

Fordeler ved denne indikatoren er at den er objektiv, enkelt målbar og relevant for vårt 

prosjekt. Den tar utgangspunkt i et system og en sjekkliste som allerede eksisterer, og vil 

kreve relativt lite arbeid og ressurser å måle. Utfordringen er at indikatoren er et indirekte mål 

fordi sjekkpunktet i dag ikke krever anførsel av om vurderingen er gjort på bakgrunn av 

retningslinjene. Derfor bør teksten i sjekkpunktet i journalsystemet/Metavision presiseres til å 

inneholde "…vurdering basert på gjeldende retningslinje" eller noe tilsvarende. Målet for 

denne prosessindikatoren er at behovet for GI-blødningsprofylakse skal være vurdert etter 

retningslinje hos 90 % av pasienter ved slutten av prosjektperioden. 

 

Antall doser PPI bestilt til avdelingen 

En annen potensiell prosessindikator er å måle hvor mange doser av gastrointestinal 

blødningsprofylakse, fortrinnsvis PPI, som bestilles til avdelingen hver uke. Fordeler ved å 

bruke dette som indikator, er at det er enkelt målbart og tilgjengelig, da det allerede føres 

oversikt over hvilke medikamenter som bestilles til avdelingen. En ulempe er at dette kun vil 

vise mengde PPI, og ikke sier noe om vurderingen som ligger bak at PPI ble bestilt; ble det 

gjort en vurdering på bakgrunn av retningslinjene for bruk av ulcusprofylakse? Det er også 

vanskelig å si om det i dag rekvireres for mye eller for lite basert på individuelle 

skjønnsbaserte vurderinger for hver enkelt pasient. Innføring av retningslinjer kan gjøre at 

noen pasientgrupper som i dag settes på PPI ikke vil bli behandlet med PPI i fremtiden og 

motsatt. Om dette totalt sett vil føre til at mengden PPI bestilt til avdelingen endres kan vi 

derfor ikke si med sikkerhet. Av den grunn vurderer vi det som lite hensiktsmessig å benytte 

en slik indikator. 



20 

 

4 Prosess, ledelse og organisering 

4.1 Ledelse og organisering 

Forbedringsprosjektet skal ledes og organiseres av en prosjektgruppe. Prosjektgruppen bør 

bestå av involvert personell i avdelingen som har ansvar for behandling av intensivpasienter, 

og det bør utnevnes en leder som har hovedansvaret for organisering og oppfølging (14). 

Prosjektlederen bør trolig være en intensivoverlege som er regelmessig involvert i behandling 

av pasientene. Avdelingsleder bør i tillegg være en del av gruppen, særlig i startfasen; dermed 

forankres prosjektet i ledelsen. Vedkommende har fra før ansvaret for drift og organisering, 

og kan sørge for avsettelse av tid og arbeidskraft for gjennomføring av kvalitetsprosjektet. Vi 

vil også involvere en avdelingssykepleier, som representerer gruppen som i praksis 

distribuerer PPI. 

 

Prosjektgruppen bør ha jevnlige møter. Nøyaktig hyppighet må prosjektgruppen avgjøre. 

Møtene bør være hyppigst i starten, med en klar agenda om hvordan man skal gripe an 

prosessen. Det er viktig at prosjektgruppen setter seg særlig godt inn i kunnskapsgrunnlaget 

for prosjektet, og at de kan videreformidle dette på en relevant, forståelig og kortfattet måte. 

 

4.2 Prosess-struktur 

I vår oppgave har vi valgt å bruke Folkehelseinstituttets modell for kvalitetsforbedring, som 

består av 5 punkter; forberede, planlegge, utføre, evaluere og oppfølging (14). Modellen er 

utformet som en sirkel for å poengtere at kvalitetsforbedring er et vedvarende prosjekt. De 

forskjellige kategoriene flyter over i hverandre, og må hele tiden vurderes under 

prosjektarbeidet. 
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Figur 6: Modell for kvalitetsforbedring 

 

4.2.1 Forberede 

Viktige momenter i forberedelsesfasen er å skape motivasjon og forståelse blant berørte parter 

for at prosjektet vil øke kvaliteten i mikrosystemet, organisere utførelsen og legge frem 

kunnskapsgrunnlaget for prosjektet (14). Vi vet gjennom samtaler med noen av de ansatte at 

de er motiverte for å innføre retningslinjen. Retningslinjen bør presenteres i detalj med 

kunnskapsgrunnlag og forklaring. Felles anerkjennelse om behovet styrkes også ved å legge 

fokus på at dagens praksis med manglende retningslinjer rundt PPI-behandling resulterer i 

ulik praksis mellom legene.  

 

4.2.2 Planlegge 

Planleggingsfasen går ut på å sette mål, velge verktøy for å måle endring i praksis og bli enige 

om ulike tiltak for å innføre retningslinjen (14). Leder må sørge for tid og ressurser til 

planlegging og opprettelse av prosjektgruppe. Ansvars- og rollefordeling innad i 

prosjektgruppen må avklares.  
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Når man skal sette seg mål for nye tiltak, kan det være lurt å følge SMARTE-modellen (14). 

Målene skal være spesifikke (helst tallfestet), målbare, ansporende, realistiske, tidsbestemte, 

og det skal være enighet om målet. Vi ønsker at 90 % av pasientene skal bli vurdert etter 

retningslinjen. Forbedringsprosjektet kan i første omgang vare i tre måneder, deretter må man 

evaluere hvorvidt ønsket effekt er oppnådd. Vi mener målet vi har satt er oppnåelig, basert på 

ønsket om utstrakt bruk av retningslinjer i avdelingen. Som ledd i måling av endring, foreslår 

vi at sykepleier henter ut informasjon fra Metavision ukentlig gjennom prosjektperioden. 

Dataen brukes senere til å se om prosjektmålet nås. 

 

4.2.3 Utføre 

I fase 3 skal forbedringstiltakene iverksettes på avdelingen. Det er viktig at prosjektgruppen, 

og særlig leder, følger opp prosessen. Berørte parter må ha fått god nok opplæring rundt 

bruken av retningslinjen, vite hvilke tiltak som iverksettes og være klar over egen rolle i 

prosjektet (14). Eventuelle uforutsette hendelser må dokumenteres, og behov for endringer 

vurderes fortløpende. Prosjektgruppen bør også ha en kontaktperson tilgjengelig for spørsmål 

fra alle ansatte. 

 

4.2.4 Evaluere 

Når prosjektperioden er over, men også underveis, må resultatene vurderes for å se om 

målene for prosjektet er nådd (14). Vi foreslår at resultatene vurderes ut ifra tidsserier for å 

kunne vurdere variasjon i løpet av en tidsperiode. Dermed kan man undersøke for uønsket 

variasjon og se at målene oppfylles jevnt over tid. Et nyttig verktøy for dette, og for å se at 

tiltakene i prosjektet faktisk har ført til forbedring, er statistisk prosesskontroll (14).  

 

Diskusjon rundt resultatene bør involvere både prosjektgruppen og øvrige ansatte. Ved å 

involvere alle parter, skapes det engasjement, og sannsynligheten øker for at bruk av 

retningslinjen opprettholdes over tid (14). Dersom målene ikke nås innen prosjektperiodens 

slutt, må årsakene defineres, og det må planlegges en ny syklus. 

 

4.2.5 Oppfølging 

Oppfølging er svært viktig for å sikre at forbedringsarbeidet videreføres på lang sikt (14). 

Studier viser at opp mot 70 % av forbedringsprosjekter ikke klarer å opprettholde målene sine 
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etter at forbedringsprosjektet er over (14). Vi foreslår at etterlevelse av retningslinjen måles 

jevnlig og inkorporeres i avdelingens ordinære kvalitetsmålinger etter implementering. 

 

4.3 Ledelsesmessige aspekter 

De ansatte ved generell intensiv gir uttrykk for at en enhetlig retningslinje støtter opp under 

legenes ambisjon om å jobbe mest mulig evidensbasert (2020, personlig meddelelse ved T. M. 

Gundem, overlege generell intensiv OUS Ullevål). De ønsker å redusere bruken av PPI gitt på 

feil indikasjon, og er opptatte av overbehandling som tema. Slike ambisjoner letter arbeidet 

med endring, ettersom motivasjon og engasjement er et av nøkkelelementene for å skape 

endring (14). 

 

Fra et ledelsesperspektiv bør man ha tenkt gjennom mulige utfordringer man kan støte på 

underveis. Det første man bør vurdere, er tidsbruk. Prosjektet vil i startfasen kreve noe 

forarbeid for prosjektgruppen i form av forberedelse, planlegging og iverksetting av tiltak. 

Ukentlig gjennomgang av Metavision anser vi som lite tidkrevende. For øvrige ansatte vil 

vurderinger i henhold til risikoalgoritmen og korrekt registrering i Metavision innarbeides i 

rutinene, noe som dermed gjør det lite tidkrevende over tid. Vi mener derfor at tidsbruken kan 

forsvares, tatt i betraktning de ansattes ønske om retningslinjer.   

 

Prosjektgruppen bør også være forberedt på innsigelser som omhandler frykt for økt 

blødningstendens dersom enkelte pasientgrupper ikke lenger skal motta PPI. Ved slike 

spørsmål er det viktig at prosjektgruppen har satt seg godt inn i forskningen, og kan henvise 

til aktuell litteratur. Faglige diskusjoner rundt behandling vil samtidig belyse overbehandling, 

og kan bidra til økt bevissthet rundt temaet i et generelt perspektiv. Det vil også være 

nødvendig å vurdere kostnader. Tidsbruken til prosjektgruppen, i tillegg til utgifter ved 

innføring av tiltak, vil bidra til økte utgifter. Vi er likevel av den oppfatning at retningslinjer 

vil bidra til mer enhetlig forskrivning, og at man dermed på sikt kan gjøre opp for en kortere 

periodes økte utgifter. 

 

Det bør også tas med i betraktningene at anestesileger som sjeldent er innom avdelingen, 

kanskje ikke får satt seg tilstrekkelig godt inn i retningslinjen. De foreslåtte tiltakene retter seg 

derfor også mot dem, men prosjektgruppen har et overordnet ansvar for at også disse følger 

retningslinjene. Utover dette, bør prosjektgruppen oppfordre avdelingens fast ansatte til å 
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minne eksternt personell på bruk av retningslinjen. En siste utfordring kan være motstand 

rundt bruk av retningslinjen, da det kun er en svak anbefaling, og behandlende lege uansett 

må gjøre en individuell vurdering for pasienter i brytningspunktet for anbefalingen (1). Vi 

mener likevel at evidensen er tilstrekkelig, og at risikoalgoritmen vil bidra til en uniform 

tilnærming til profylaksevurdering.  
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5 Diskusjon og konklusjon 

5.1 Diskusjon 

5.1.1 Oppsummering 

Det er vist at gjennomsnittlig 4 % av pasienter innlagt ved intensiv avdeling utvikler 

gastrointestinal blødning (3). De fleste intensivpasienter med høy risiko for blødning får i dag 

blødningsprofylakse ved innleggelse. Gjennom samtale med ansatte ved generell intensiv har 

vi avdekket at det per dags dato ikke finnes noen evidensbaserte retningslinjer hva gjelder 

administrasjon av profylaktisk PPI til pasienter ved avdelingen. Det synes å være bred enighet 

blant intensivlegene om at unødvendig bruk av PPI skal unngås, men da det mangler 

retningslinjer, blir beslutninger basert på individuelle vurderinger og klinisk erfaring (2020, 

personlig meddelelse ved T. M. Gundem, overlege generell intensiv OUS Ullevål). Dette er 

ikke i tråd med at all behandling skal være evidensbasert. 

 

5.1.2 Bør kvalitetsforbedringsprosjektet gjennomføres?  

Utfra våre tolkninger av det tilgjengelige kunnskapsgrunnlaget og mulighet for praktisk 

implementering (se kap. 2, Kunnskapsgrunnlaget), mener vi at det bør implementeres 

kunnskapsbaserte retningslinjer for bruk av PPI ved generell intensiv.  

 

5.1.3 Fordeler 

Vi mener det er flere fordeler ved implementering av retningslinjen utover enhetlig praksis 

ved avdelingen. Særlig gjelder dette oppmerksomhet rettet mot overbehandling. 

Retningslinjen vil kunne bidra til økt fokus på helhetlig og forebyggende behandling. 

Intensivpasienter er ofte multimorbide og svært dårlige, med komplekse problemstillinger, og 

vil profitere på enhver risikoreduksjon for medikamentinteraksjoner og bivirkninger. Bruk av 

retningslinjen vil ikke medføre økt blødningshyppighet eller bidra til økt mortalitet, men kan 

muligens redusere forekomsten av nosokomiale pneumonier (3). Dette støtter valget om 

gjennomføring av prosjektet. Tiltakene baserer seg på eksisterende infrastruktur, og er lite 

ressurskrevende, noe som også taler til fordel for gjennomføring.    
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5.1.4 Utfordringer 

Vi mener at retningslinjer i utgangspunktet er bra for å sikre lik praksis i en avdeling. Til tross 

for at vi har påpekt muligheter for motstand, anser vi dette som en lite sannsynlig utfordring. 

Det bør likevel nevnes at ulcusprofylakse er en liten del av den komplekse 

pasientbehandlingen ved intensiv avdeling. Noe som derimot kan være utfordrende, er måling 

og vurdering av tiltakene. Ettersom det ikke har eksistert retningslinjer på avdelingen, har 

man ikke mulighet for å sammenlikne situasjonen før og etter tiltak. Vi kan derfor bare si noe 

om etterlevelse etter innføring av retningslinje. På sikt vil det være viktig å unngå Hawthorne-

effekten (15), en forbigående effekt der observerte forbedringer kun skyldes søkelys på gitt 

problemstilling en viss periode. Prosjektet må derfor følges opp over tid, for å sikre varig 

kvalitetsforbedret praksis. 

 

5.2 Konklusjon 

Vi mener dette kvalitetsforbedringsprosjektet bør gjennomføres, da det er basert på et godt 

kunnskapsgrunnlag, problemet er relevant for vårt mikrosystem, tiltakene er gjennomførbare 

og kvalitetsindikatoren, en prosessindikator, er enkelt målbar.  
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Vedlegg 

Vedlegg 1: Sjekkliste for vurdering av en oversiktsartikkel 

Vedlegg 2: Sjekkliste for vurdering av artikler i kliniske oppslagsverk 



Sjekkliste for vurdering av en 
oversiktsartikkel 

Hvordan bruke sjekklisten 
Sjekklisten består av tre deler der de overordnede spørsmålene er: 

 Kan du stole på resultatene?
 Hva forteller resultatene?
 Kan resultatene være til hjelp i praksis?

I hver del finner du underspørsmål og tips som hjelper deg å svare. For hvert av 
underspørsmålene skal du krysse av for «ja», «uklart» eller «nei». Valget «uklart» kan også 
omfatte «delvis». 

Om sjekklisten 
Sjekklisten er laget som et pedagogisk verktøy for å lære kritisk vurdering av 
vitenskapelige artikler. Hvis du skal skrive en systematisk oversikt eller kritisk vurdere 
artikler som del av et forskningsprosjekt, anbefaler vi andre typer sjekklister. 
Se www.helsebiblioteket.no/kunnskapsbasert-praksis/kritisk-vurdering/sjekklister  

Har du spørsmål om, eller forslag til forbedring av sjekklisten? 
Send e-post til Redaksjonen@kunnskapsbasertpraksis.no. 

Inspirert av «10 questions to help you make sense of a review» fra CASP. 
Critical Appraisal Skills Programme (CASP). CASP Checklists. Oxford: CASP UK [oppdatert 2013; lest 
09.03.2017]. Tilgjengelig fra: http://www.casp-uk.net/checklists 

http://www.helsebiblioteket.no/kunnskapsbasert-praksis/kritisk-vurdering/sjekklister
mailto:Redaksjonen@kunnskapsbasertpraksis.no
http://www.casp-uk.net/checklists


Sjekkliste for vurdering av en oversikt. Til undervisningsbruk. Sist oppdatert april 2018 
Side 2 av 5 

(A) Kan du stole på resultatene?

1. Er formålet med oversikten klart
formulert?

☐ JA ☐ UKLART ☐ NEI

Tips: 

Formålet bør være klart formulert med hensyn til: 

• populasjonen (personene oversikten handler om)
• tiltaket som gis til intervensjonsgruppen
• sammenligningstiltaket som gis til

kontrollgruppen
• utfallene (endepunktene/resultatene) som

vurderes

2. Søkte forfatterne etter relevante typer
studier?

☐ JA ☐ UKLART ☐ NEI

Tips: 

Relevante studier: 

• svarer på samme spørsmål som oversikten
• har et egnet studiedesign for å besvare

spørsmålet. Eksempler på spørsmålstyper og
egnede studiedesign:

o effekt – randomisert kontrollert studie
o årsak – kohortstudie
o diagnostikk – tverrsnittstudie med

referansetest
o prognose – kohortstudie
o erfaringer – kvalitativ studie

Er det samsvar mellom kriterier for inklusjon av studiene 
og formålet til oversikten? Se etter:  

• populasjon
• tiltak
• sammenligning
• utfall

Skal du fortsette vurderingen?

Tips:  

Hvis du svarte NEI på et av spørsmålene over kan du kanskje like godt legge bort artikkelen og finne en annen. 
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Side 3 av 5 

3. Er det sannsynlig at alle viktige og
relevante studier ble funnet?

☐ JA ☐ UKLART ☐ NEI

Tips: 

Se etter: 

• hvilke databaser og eventuelle søkemotorer
forfatterne søkte i, og hvordan de søkte i dem
(søkestrategi)

• om de søkte etter ikke-publiserte studier (i f.eks.
Trials.gov)

• om det var noen vesentlige begrensninger med
hensyn til språk eller tid (hvis  kun studier på
engelsk er tatt med, kan det gi skjevhet)

4. Ble kvaliteten på de inkluderte studiene
tilstrekkelig vurdert?

☐ JA ☐ UKLART ☐ NEI

Tips: 

Forfatterne må vurdere den metodiske kvaliteten på 
enkeltstudiene på en fornuftig måte med gode 
verktøy/sjekklister. Systematiske skjevheter (bias) i 
hvordan studiene er utført kan påvirke resultatene i 
studiene, og dermed også resultatene og konklusjonene i 
oversikten. 

• Er det oppgitt hvilke verktøy/sjekklister som ble
brukt i vurderingen?

• Er verktøyet/sjekklisten som ble brukt fornuftig?
• Ble vurderingen gjort av minst to personer

uavhengig av hverandre?

5. Hvis resultater fra de inkluderte studiene
er slått sammen statistisk i en
metaanalyse, var dette fornuftig og
forsvarlig?

☐ JA ☐ UKLART ☐ NEI

Tips: 

• Er det klart presisert hvilke sammenligninger
som ble gjort?

• Kommer resultatene (effektestimatene med
konfidensintervaller) fra enkeltstudiene klart
frem?

• Er enkeltstudiene like nok til å slås sammen? (Har
forfatterne f.eks. beskrevet metoder for å teste
heterogenitet?)

• Er analysemetodene som er brukt forklart? (F.eks.
random eller fixed effect)

• Hvis det ikke er gjort en metaanalyse, er
resultatene fra de inkluderte studiene narrativt
oppsummert? Var det i så fall fornuftig og
forsvarlig?
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Basert på svarene dine på punkt 1 – 5 over, 
mener du at resultatene fra denne 
oversikten er til å stole på? 

☐ JA ☐ UKLART ☐ NEI

(B) Hva forteller resultatene?

6. Hva er resultatene?

Tips: 

Vurdér 

• hvor godt du forstår hovedkonklusjonen i
oversikten

• hvordan resultatene er fremstilt, se etter:

o gjennomsnittsforskjell (mean difference)

o standardisert gjennomsnittlig forskjell
(standardised mean difference)

o numbers needed to treat (NNT)

o numbers needed to harm (NNH)

o odds ratio (OR)

o relativ risiko (RR)

o relativ risikoreduksjon (RRR)

o absolutt risikoreduksjon (ARR)

7. Hvor presise er resultatene?

Tips: Se på: 

• konfidensintervall (KI/CI)

• interkvartilbredde (interquartile range (IQR))



Sjekkliste for vurdering av en oversikt. Til undervisningsbruk. Sist oppdatert april 2018 
Side 5 av 5 

(C) Kan resultatene være til hjelp i praksis?

8. Kan resultatene overføres til praksis? ☐ JA ☐ UKLART ☐ NEI

Tips: 

Vurder om, og i hvilken grad: 

• populasjonen (personene) i studiene som inngår i
oversikten er representative for de du møter i
praksis

• din praksis skiller seg fra den som omtales i
oversikten

9. Ble alle viktige utfallsmål vurdert? ☐ JA ☐ UKLART ☐ NEI

Tips: 

Vurder om, og i hvilken grad det finnes ytterligere 
informasjon som du ville hatt med i oversikten 

10. Veier fordelene opp for ulemper og
kostnader?

☐ JA ☐ UKLART ☐ NEI

Tips:  

Vurder om, og i hvilken grad: 

• nytten av tiltaket er verd kostnader og eventuelle
bivirkninger

• det er praktiske eller organisatoriske ulemper for
deg eller pasienten?



Sjekkliste for vurdering av artikler i 
kliniske oppslagsverk 

Målgruppe: Studenter og helse- og sosialpersonell 
Hensikt: Øvelse i kritisk vurdering 

Sjekklistens deler: 

 Tema
 Metode
 Innhold
 Anvendbarhet

I hver del finner du spørsmål og tips som hjelper deg å svare. For hvert av spørsmålene 
skal du krysse av for «Ja», «Uklart» eller «Nei». Valget «uklart» kan også omfatte «delvis». 
Ved hvert spørsmål er det også plass til utfyllende notater. 

Denne sjekklisten er basert på Foster MJ, Shurtz S. Making the Critical Appraisal for Summaries of Evidence 
(CASE) for evidence-based medicine (EBM): critical appraisal of summaries of evidence. Journal of the 
Medical Library Association 2013;101(3):192-8. 

Har du spørsmål om, eller forslag til forbedring av sjekklisten? 
Send e-post til Redaksjonen@kunnskapsbasertpraksis.no. 

mailto:Redaksjonen@kunnskapsbasertpraksis.no
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Tema 

1. Går det klart frem hva artikkelen handler
om?

☐ JA ☐ UKLART ☐ NEI 

Tips: 

• Besvares dine kliniske spørsmål i artikkelen?
• Er populasjonen (pasientene/brukerne)

artikkelen omhandler klart beskrevet?

Metode 

2. Går det klart frem hvem som har skrevet
artikkelen?

☐ JA ☐ UKLART ☐ NEI 

Tips: 

• Er forfatterne listet opp? 
• Fremgår forfatternes titler (f.eks. MD, RN)
• Fremgår forfatternes institusjonstilknytning? 
• Er prosessen for å bli forfatter beskrevet?

3. Går det klart frem som har redigert, og
hvem som har fagfellevurdert artikkelen?

☐ JA ☐ UKLART ☐ NEI 

Tips: 

• Har redaktør og/eller fagfeller vært involvert i
arbeidet?

• Er navn, tittel og institusjonstilknytning oppgitt
for alle fagfeller? 

• Er fagfelleprosessen beskrevet?

4. Er søkestrategien gjengitt, og er den
tilstrekkelig?

☐ JA ☐ UKLART ☐ NEI 

Tips: 

• Er inklusjonskriterier klart beskrevet?
• Er kilder for søk (databaser) oppgitt? 
• Er alle søkeord oppgitt? 
• Er søket grundig nok til å finne alle relevante

studier?
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5. Er kunnskapsgrunnlaget gradert, og er 
graderingssystemet tilstrekkelig 
beskrevet? 

☐ JA ☐ UKLART ☐ NEI 

Tips: 

• Er graderingssystemet klart beskrevet? 
• Er graderinssystemet basert på en standard?  
• Er det gradering for hver enkelt anbefaling 

og/eller siterte studie?  
• Er graderingene enkle å forstå? 

 

  
  

Innhold 
  

6. Er anbefalingene tydelige? ☐ JA ☐ UKLART ☐ NEI 

Tips: 

• Er anbefalingene klart beskrevet? 
• Er flere ulike behandlingsalternativer beskrevet? 

 

  
  
  

7. Har alle anbefalingene henvisning til 
kunnskapsgrunnlaget? 

☐ JA ☐ UKLART ☐ NEI 

Tips: 

• Er det knyttet referanser til alle anbefalingene?  

• Er det samsvar mellom henvisninger i teksten og 
referanselisten? 

 

  
  
  
  
  

8. Er anbefalingene oppdatert? ☐ JA ☐ UKLART ☐ NEI 

Tips:  

• Er det mindre enn to år siden artikkelen sist ble 
oppdatert? 
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9. Er det noen interessekonflikter? ☐ JA ☐ UKLART ☐ NEI 

Tips:  

• Har forfatterne oppgitt interessekonflikter? 

• Kan forfatterne og/eller fagfellene ha bindinger 
som har påvirket anbefalingene? 

 

  
  
  
  
  

 

Anvendbarhet  
 

10. Kan innholdet i artikkelen overføres til 
praksis? 

☐ JA ☐ UKLART ☐ NEI 

Tips: 

• Er pasientene/brukerne i artikkelen 
representative for de du møter i praksis? 

• Er settingen i artikkelen lik (nok) den settingen 
du jobber i?  

• Kan du bruke anbefalingene i artikkelen i 
behandling av dine pasienter/brukere? 
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