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Sammendrag  
Bakgrunn: I løpet av de siste årene har det blitt en økt oppmerksomhet rundt overforbruk av 

helsetjenester. I denne sammenheng har et nasjonalt prosjekt i England fremhevet 17 kirurgiske 

intervensjoner som angivelig gjøres for mye. Blant disse intervensjonene finner vi hysterektomi ved 

kraftige menstruasjonsblødninger. 

 

Problemstilling: Målet vårt med dette kvalitetsforbedringsprosjektet er å redusere antallet 

hysterektomier som gjennomføres på fertile kvinner med kraftige menstruasjonsblødninger uten 

identifiserbar patologi ved gynekologisk avdeling på Drammen sykehus.  

 

Kunnskapsgrunnlag: Kvalitetsforbedringsprosjektet vårt bygger på en retningslinje fra NICE 

guidelines. Retningslinjen forteller oss at man for vår pasientgruppe generelt burde forsøke andre 

behandlingsmetoder, som hormonspiral og farmakologiske intervensjoner, før man forsøker kirurgi. 

 

Dagens praksis: Gynekologisk avdeling ved Drammen sykehus er vårt mikrosystem. De gjennomførte 

i tidsperioden 2015 – 2018 totalt 247 hysterektomier på vår pasientgruppe, og det utgjør ca 1/3 av 

alle hysterektomier utført ved Drammen sykehus i denne tidsperioden.  

 

Tiltak og indikatorer: Av tiltak ønsker vi å sende ut en generell mail, ha undervisning for 

gynekologene på avdelingen, og innføre flytskjema fra NICE-retningslinjen samt sjekkliste for bruk i 

gynekologisk poliklinikk. Vi vil også distribuere flytskjema og sjekkliste samt informasjon om 

prosjektet til leger som henviser til gynekologisk avdeling. Vi har valgt resultatindikatoren «antall 

hysterektomier gjennomført på fertile kvinner med kraftige menstruasjonsblødninger uten 

identifiserbar patologi», samt prosessindikatoren «andel adekvate henvisninger».  

 

Prosess, ledelse og organisering: Vi ønsker å danne en prosjektgruppe som skal ha hovedoversikt 

over prosjektet. Størrelsen på gruppen er tenkt til 4-6 personer, bestående av: LIS-leger, minst en 

sykepleier og en overlege. Prosjektets varighet er satt til 1,5 år. Vi tar utgangspunkt i Kotters åtte steg 

og PUKK-sirkel for å planlegge, gjennomføre og evaluere prosjektet. 

 

Diskusjon/konklusjon: Dette kvalitetsforbedringsprosjektet vurderes til å være av verdi da det kan 

bidra til å redusere kostnader, infeksjonsfare og liggedøgn på sykehus linket til hysterektomi. 

Introduksjonen av retningslinjen krever samarbeidsvilje blant helsepersonell. Vi mener at dette 

kvalitetsforbedringsprosjektet bør gjennomføres.  
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1. Bakgrunn 

1.1 Hvorfor dette er et viktig tema? 

I November 2018 ble rapporten Evidence-Based Interventions Programme publisert, som bygget på 

et samarbeidsprosjekt mellom fem nasjonale parter i England (1). Prosjektet hadde fokus på  

intervensjoner med liten klinisk effekt, eller der tryggere, mindre invasive alternativer er 

tilgjengelige. Hensikten er å forhindre unødvendige operasjoner, redusere unngåelig pasientskade og 

frigjøre tid i klinikken til evidensbaserte intervensjoner. Rapporten beskriver 17 intervensjoner som 

falt i denne kategorien, og som angivelig gjøres for mye, og som derfor burde begrenses til 

situasjoner hvor spesielle kriterier er møtt (1). Blant disse 17 intervensjonene finner man 

hysterektomi ved kraftige menstruasjonsblødninger (2). Anbefalingen om å redusere antallet 

hysterektomier ved kraftige menstruasjonsblødninger bygger i all hovedsak på en oppdatert 

retningslinje fra National Institute for Health and Care Exellence (NICE) som inneholder både 

behandlingsanbefalinger og et flytskjema for å belyse hvilken behandling som er mest effektiv, både 

klinisk og kostnadsmessig.  

 

I sykehustalen 2019 snakket helse- og omsorgsminister Bent Høie om en utfasing av metoder i norsk 

helsevesen som ikke har dokumentert effekt, og tok da selv opp disse 17 intervensjonene. Han 

uttrykte et ønske om at Norge skulle ta utgangspunkt i rapporten fra England for å redusere 

«unødvendig behandling», og påpekte at dette ville både redusere risiko for unødvendige 

pasientskader og sikre en mer fornuftig og rettferdig bruk av helsevesenets ressurser (3). 

 

Gynekologiske blødningsforstyrrelser er et hyppig problem som rammer 15 – 20 % av kvinner i fertil 

alder. Blødningsforstyrrelsene kan være regelmessige eller ikke følge noen tydelig syklus. Det finnes 

mange lokaliserte tilstander som kan gi disse plagene, blant annet en fortykket slimhinne, polypper, 

myomer, malignitet og uregelmessig eggløsning. I tillegg vil enkelte systemsykdommer, som for 

eksempel thyroidealidelser og generelle blødningstilstander, kunne påvirke menstruasjonen (4).  

 

Tall fra Helseatlas viser at det i perioden 2015 – 2017 ble utført rundt 2700 kirurgiske inngrep for 

kraftige og/eller hyppige menstruasjonsblødninger årlig i Norge. Figur 1 viser at bosatte i 

opptaksområdet Telemark hadde årlig over fire ganger flere kirurgiske inngrep for 

blødningsforstyrrelser sammenlignet med dem i opptaksområdet for Diakonhjemmet. Blant de 

kirurgiske inngrepene varierte andelen hysterektomier fra 31 % for bosatte i Stavanger og opptil 65 % 

for bosatte i Vestre Viken Helseforetak (VVHF) (Figur 1). Det er altså en betydelig geografisk variasjon 
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i antall operasjoner og valg av kirurgiske metoder. Dog er det ingen kjent geografisk variasjon i 

forekomsten av kraftige og/eller hyppige menstruasjonsblødninger, og det er derfor logisk å anse 

denne variasjonen som uberettiget (4). Man kan heller ikke ut fra disse tallene se hva som er riktig 

nivå på bruk av kirurgiske inngrep og om det forekommer over- eller underbehandling i de ulike 

opptaksområdene. Vi har valgt gynekologisk avdeling ved Drammen sykehus som vårt mikrosystem. 

Drammen sykehus er en del av VVHF som ikke ligger langt fra landsgjennomsnittet i absolutte tall, 

men de har en relativt stor andel hysterektomier (65 %) og vi mener derfor at dette kan være et fint 

mikrosystem for dette prosjektet.  

 

 
Figur 1: Antall inngrep for kraftige og/eller hyppige blødninger pr. 10 000 kvinner, aldersjustert, gjennomsnitt pr. År for 2015 
– 2017 fordelt på opptaksområde og hhv. Hysterektomier, fjerning av livmorslimhinne (ER/EA) og andre inngrep. 
Gjennomsnittlig antall inngrep til høyre. Utvalget er begrenset til kvinner i aldersgruppen 16 – 55 år (4). 

 

Kraftige og/eller hyppige blødninger i figur 1 og figur 2 fra Helseatlas er definert med tilstandskoden 

N92.0 – N92.6 som hoved- eller bitilstand. N92: «Kraftig, hyppig og uregelmessig menstruasjon». 

Postmenopausale blødninger er et eksklusjonskriterium i tilstandskode N92, og pasienter med 

postmenopausale blødninger er dermed ekskludert i denne oversikten. Pasienter med 

postmenopausale blødninger har oftere blødning grunnet alvorlig patologi og har dermed en helt 
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annen indikasjon for invasiv utredning og behandling. Utvalget er også begrenset til kvinner i alderen 

16 – 55 år (4). Figur 2 viser at de fleste kirurgiske inngrep utføres hos kvinner i aldergruppen 42 – 50 

år. 

 

 
Figur 2: Antall inngrep for kraftige og/eller hyppige menstruasjonsblødninger fordelt på alder, gjennomsnitt pr. År for 

perioden 2015 – 2017 (4). 

  

1.2 Hva er gjeldende anbefalinger i Norge? 

Den store geografiske variasjonen i gjennomførte kirurgiske inngrep kan tyde på ulik praksis i ulike 

helseinstitusjoner. Det er ikke utenkelig at dette kan skyldes uklare norske retningslinjer, eller en 

manglende implementering av disse retningslinjene i praksis. Norsk veileder i gynekologi (NGF) fra 

2015 er dog tydelige i anbefalingen på at man må forsøke medikamentell behandling før kirurgi 

dersom det ikke er identifiserbar patologi (5). Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL), gir derimot 

ingen tydelige retningslinjer til hvordan man skal gå frem i behandling, men nevner heller fordeler og 

ulemper ved de ulike alternativene (6). 

 

1.3 Hva er problemstillingen vår? 

Problemstillingen for denne oppgaven er: Kan implementering av behandlingsanbefalinger fra NICE-

retningslinjen føre til færre hysterektomier hos fertile kvinner med kraftige menstruasjonsblødninger 
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uten identifiserbar patologi? Målet vårt med prosjektet er således å hindre hysterektomi fra å være 

det første behandlingsalternativet man går for, og at kvinnene med denne problemstillingen skal ha 

lik mulighet til å ta informerte valg basert på beste tilgjengelige evidens. Vi ønsker å innføre et 

flytskjema fra NICE kombinert med utvalgte data fra kunnskapsgrunnlaget som beslutningsstøtte i 

diskusjon med pasienter om valg av behandling. Med dette håper vi å redusere antallet 

«unødvendige» hysterektomier gjort på bakgrunn av svak indikasjon. Gruppen vår ble foreslått 

denne problemstillingen i undervisning i faget KLoK (Kunnskapshåndtering, Ledelse og 

Kvalitetsforbedring), og ble i den sammenheng kjent med retningslinjen fra NICE. NICE-retningslinjen 

er omfattende, og omhandler behandlingsforslag for mange ulike kliniske årsaker til kraftige 

menstruasjonsblødninger. Vi har i vår oppgave valgt å kun fokusere på fertile kvinner med kraftige 

menstruasjonsblødninger uten identifiserbar patologi, videre omtalt som vår pasientgruppe.  
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2. Kunnskapsgrunnlaget 

2.1 Hva er kunnskapsgrunnlaget vårt? 

Målet til Evidence-Based Interventions Programme om en reduksjon i bruken av hysterektomi ved 

kraftige menstruasjonsblødninger bygger hovedsakelig på en oppdatert retningslinje fra NICE 

publisert i mars 2018 (7, 8). Helseminister Bent Høie henviste til dette arbeidet som en begrunnelse 

for endringene han ønsker å se i Norge. Vi har derfor valgt å ta utgangspunkt i NICE-retningslinjen i 

utformingen av dette prosjektet. Som beskrevet i kapittel 2.4 har vi gjort en kritisk vurdering av 

retningslinjen. Vi har i tillegg gjort egne litteratursøk for å undersøke om det er kommet ny relevant 

kunnskap om temaet etter at NICE-retningslinjen ble publisert. 

 

2.2 NICE-retningslinjen 

2.2.1 Hva forteller NICE-retningslinjen oss? 
NICE-retningslinjer er anbefalinger for klinisk praksis i England. De skal være basert på beste 

tilgjengelige kunnskap og hjelpe leger til å velge rett behandling for en klinisk problemstilling (9). 

Retningslinjene fremhever at pasientenes egne ønsker skal tas med i beslutningsprosessen.  

 

Anbefalt behandling ved kraftige menstruasjonsblødninger er avhengig av årsak. Det blir for 

omfattende for denne oppgaven å skulle gjennomgå alle retningslinjens anbefalinger. Vi valgte vår 

pasientgruppe, fordi vi synes det er rimelig å tenke at det i denne gruppen gjøres forholdsvis 

«unødvendig» mange hysterektomier. I denne pasientgruppen finnes det mange medikamentelle 

metoder retningslinjen mener man skal forsøke før man tyr til kirurgi. Dette er selvfølgelig avhengig 

av en totalvurdering, men hovedsakelig skal man forsøke punktene under i første omgang.  

• Det anbefales å først forsøke hormonspiral. 

• Deretter anbefales forsøk med andre farmakologiske intervensjoner, både hormonelle 

(kombinerte hormonpreparater, sykliske gestagener per oralt) og ikke-hormonelle (NSAIDs, 

traneksamsyre). 

• Først når disse intervensjonene er forsøkt eller ikke ønsket av pasienten er det aktuelt med 

kirurgisk intervensjon i form av ablasjon eller hysterektomi. 

For en mer detaljert oversikt over behandlingsanbefalinger, se flytskjema (figur 7). Det finnes flere 

kirurgiske behandlingsmetoder, inkludert hysterektomi og endometrieablasjon. Da hysterektomi er 

den mest invasive kirurgiske intervensjonen og også den behandlingsformen som Evidence-Based 

Interventions Programme har anbefalt at man skal redusere, er det en reduksjon i antall 

hysterektomier vi ønsker å oppnå gjennom vårt kvalitetsforbedringsprosjekt.  
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2.2.2 Hva bygger NICE-retningslinjen på? 
Retningslinjen bygger på et PICO-spørsmål og et litteratursøk for å identifisere effektive 

farmakologiske og kirurgiske intervensjoner med hensyn til utfallene redusert blodtap, livskvalitet, 

pasienttilfredshet og bivirkninger. Retningslinjen deler så kvinnene inn i tre populasjoner: Kvinner 

med mistenkt eller diagnostiserte myomer, kvinner med mistenkt eller diagnostisert adenomyose og 

kvinner uten identifiserbar patologi. Kun systematiske oversikter og randomiserte kontrollerte 

studier som belyser dette temaet ble inkludert, og studiene måtte oppfylle både protokollens 

inklusjonskriterier og et visst kvalitetsnivå. For vår pasientgruppe fant man 5 systematiske oversikter 

og 58 randomiserte kontrollerte studier (8). 

 

2.2.3 Behandlingsmodaliteter, endepunkter og effektmål 
De inkluderte studiene innbefatter en rekke ulike behandlingsmodaliteter, endepunkter og 

sammenligninger, og kunnskapsoppsummeringen i NICE-retningslinjen er svært omfattende. Selv om 

NICE-retningslinjen kommer med klare, godt funderte anbefalinger (figur 7), presenterer den ingen 

enkel oversikt over effektmål og resultater. Vi har derfor valgt å fokusere på endepunkter som er 

enkle å forholde seg til, både for allmennleger og gynekologer, og til støtte i diskusjon med pasienter 

om behandlingsvalg (tabell 1). Estimatene i tabell 1 er hentet fra to Cochrane-rapporter (Lethaby 

2015 og Fergusson 2019). Lethaby (2015) er inkludert i NICE-retningslinjens kunnskapsgrunnlag. 

Fergusson (2019) er en oppdatert versjon av en Cochrane-rapport fra 2013 som også er inkludert i 

kunnskapsgrunnlaget i NICE-retningslinjen. Vi mener derfor at tallene vi presenterer er 

representative for anbefalingene. 

 

De viktigste behandlingsmodaliteter som sammenlignes er: 

• Levonorgestrel intrauterint system (LNG IUS, hormonspiral) versus annen medikamentell 

behandling 

• LNG IUS versus endometrieablasjon/-reseksjon 

• LNG IUS versus hysterektomi 

• Endometrieablasjon/-reseksjon versus hysterektomi. 
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Tabell 1 Utvalgte viktige endepunkter ved valg av behandling mot kraftig menstruasjonsblødning uten identifiserbar 
patologi. (Data fra Lethaby et al., Cochrane 2015 og Fergusson et al., Cochrane 2019.) 

Lethaby et al., Cochrane 2015 LNG IUS3 
Annen 

medikamentell 
behandling 

Antall 
deltakere 
(studier) 

Andel kvinner tilfreds med behandlingen (3 
måneders oppfølging) 64 % 44 % 40 (1 RCT) 

Avsluttet behandling pga bivirkninger1 13 % 11 % 780 (3 RCTs) 
 LNG IUS Endometrie-

ablasjon  

Andel kvinner tilfreds med behandlingen (5 
års oppfølging) 92 % 82 % 102 (2 RCTs) 

Bivirkninger1 57 % 27 % 201 (3 RCTs) 
Behandlingssvikt2 innen 1 år 20 % 12 % 290 (6 RCTs) 
Behandlingssvikt2 etter 1 år 25 % 23 % 259 (4 RCTs) 
 LNG IUS Hysterektomi  
Andel kvinner tilfreds med behandlingen (5 
års oppfølging) 94 % 93 % 232 (1 RCT) 

Fergusson et al., Cochrane 2019 Endometrie-
ablasjon Hysterektomi  

Andel kvinner tilfreds med behandlingen (1 
års oppfølging) 77 % 82 % 739 (4 RCTs) 

Operative og postoperative komplikasjoner 
(inkl. sepsis) 6 % 32 % 621 (4 RCTs) 

1Bivirkninger varierer avhengig av behandlingsmodalitet. LNG IUS er assosiert med høyere forekomst av 
bekkensmerter, ømhet i brystene og ovarialcyster sammenlignet med annen medikamentell behandling, og 
høyere forekomst av ømhet i brystene, vektøkning, oppblåsthet og akne sammenlignet med 
endometrieablasjon. Hysterektomi er assosiert med høyere forekomst av sårinfeksjoner og ryggsmerter 
sammenlignet med LNG IUS og høyere forekomst av sepsis sammenlignet med endometrieablasjon. 
2Behandlingssvikt defineres ulikt i studiene, men inkluderer manglende reduksjon i blødningsmengde, 
seponering eller bytte av behandling. 
3LNG IUS, levonorgestrel intrauterint system (hormonspiral) 
 
 

Et mye brukt endepunkt i behandlingsstudier ved kraftig menstruasjonsblødning er 

blødningsmengde. Dette kan måles både subjektivt og objektivt. Imidlertid er det dårlig samsvar 

mellom blødningsscore og rapportert livskvalitet (10). Videre er det vanskelig å sammenligne disse 

målene på tvers av studier og behandlingsmodaliteter. Vi har derfor valgt å ikke presentere 

blødningsmengde i tabell 1. 

 

2.3 Eget litteratursøk 
Med tanke på at NICE-retningslinjen er to år gammel, gjør vi et eget litteratursøk på jakt etter nyere 

evidens.  Vi tar utgangspunkt i NICE-retningslinjens PICO spørsmål, men lager en enkel versjon som er 

rettet mot vår pasientgruppe: 

P – Fertile kvinner med kraftige menstruasjonsblødninger uten identifiserbar patologi 
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I – Kirurgisk behandling i form av hysterektomi 

C – Farmakologisk behandling (NSAIDs, tranexamsyre, ulike former for hormonbehandling (peroral og 

spiral) 

O – Redusert blodtap, livskvalitet, pasienttilfredshet, behandlingskomplikasjoner/bivirkninger 

 

Vi gjør et søk i søkemotoren McMaster PLUS, basert på PICO spørsmålet. Vi bruker blant annet 

søkeordene: Heavy menstrual bleeding i kombinasjon med hysterectomy og Levonorgestrel 

intrauterine system. Da finner vi blant annet de allerede omtalte systematiske oversiktene fra 

Lethaby (2015) (11) og Fergusson (2019) (12). Vi velger å fokusere på disse to rapportene, da de 

omhandler det vi fokuserer på i PICO-spørsmålet, og da studiene de baseres på inngår i 

kunnskapsgrunnlaget til NICE-retningslinjen. De øvrige søkeresultatene anser vi som mindre aktuelle, 

da de er av eldre dato eller faller utenfor vårt PICO-spørsmål. Utvalgte resultater fra de to 

oversiktene er presentert i tabell 1. Oversikten fra Fergusson er en oppdatering av en rapport fra 

2013 som er inkludert i NICE-retningslinjen, men der nyere data også er inkludert. Vi vil derfor her 

utdype resultatene av den nyeste systematiske oversikten. 

 

Fergusson et al. (2019) sammenligner endometriell reseksjon og ablasjon med hysterektomi hos 

fertile kvinner med kraftige (regelmessig og uregelmessig) menstruasjonsblødninger (12). Rapporten 

inkluderer 9 RCTer. NICE-retningslinjen bygger sin anbefaling for vår pasientgruppe blant annet på 

resultatene fra de ulike studiene som er inkludert i den eldre versjonen av denne systematiske 

oversikten (13). De primære utfallene er blant annet effektivitet (definert som forbedring i 

blødningsmengde målt subjektiv og objektivt), pasienttilfredshet og bivirkninger. De sekundære 

utfallene inkluderer livskvalitet, varighet av kirurgi, innleggelse og total helsekostnad (12). 

Blødningsmengden er tydelig redusert i begge grupper etter ett og to år, sammenlignet med før 

behandlingsstart. Dette forteller oss at pasientene i begge grupper var mindre plaget av blødninger 

etter ett og to år. Likevel har gruppen behandlet med hysterektomi noe bedre resultater på 

blødningsplagene, sammenlignet med ablasjon. Pasienttilfredshet og komplikasjoner gjengis i tabell 

1. 

 

Generelt viser det seg at endometriell ablasjon er like effektivt og muligens et billigere alternativ til 

hysterektomi, samt at det gir raskere rekonvalesens etter behandlingen. Endometriell ablasjon er 

ansett som et godt behandlingsalternativ, selv om det noen ganger er nødvendig med nytt inngrep 

(12). Til tross for at hysterektomi er assosiert med en bedre kurasjon av symptomer, er det en mer 

invasiv behandlingsform som er assosiert med lengere operasjonstid, lengre rekonvalesens etter 
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behandling og et større potensial for kirurgiske komplikasjoner i etterkant. Oppdateringen av 

kunnskapsgrunnlaget i rapporten fra 2019 endret ikke konklusjonene i rapporten fra 2013 (12). 

 
2.4 Vurdering av kunnskapsgrunnlaget 

2.4.1 Er retningslinjen til å stole på? 

For å vurdere om vi kan stole på anbefalingene fra NICE guidelines, fulgte vi Helsebibliotekets verktøy 

for vurdering av retningslinjer (9). Dette verktøyet tar utgangspunkt i AGREE som er et internasjonalt 

anerkjent verktøy for å vurdere retningslinjer (14), men er noe enklere å bruke i klinisk praksis.   

 

Avgrensning og formål: Retningslinjens formål kommer tydelig frem: Hva er den beste kliniske og 

kostnadseffektive behandlingen for kvinner i fertil alder med kraftige menstruasjonsblødninger? 

Anbefalingene ble laget med den intensjonen å styrke behandlingen og redusere variasjonen i 

dagens kliniske praksis. Det er definert og laget en PICO-tabell som tydeliggjør problemstillingen. 

  

Involvering av interessenter: Komiteen bak retningslinjen bestod av representanter fra flere 

relevante faggrupper (gynekologi, sykepleie, radiologi, primærhelsetjenesten), samt 

pasientrepresentanter for å sikre innspill om pasientenes verdier og preferanser (15). 

 

Metodisk nøyaktighet: Det ble brukt systematiske metoder for å søke etter kunnskapsgrunnlaget 

som retningslinjen bygger på. Retningslinjen ble utviklet i henhold til metodene beskrevet i NICE 

guidelines manual, som er en generell beskrivelse av hvordan NICE sine retningslinjer utvikles (16). 

Det kommer tydelig frem hvor og hvordan det ble søkt etter studier som dannet 

kunnskapsgrunnlaget, men vi klarer ikke finne søkeordene som ble brukt. Inklusjons- og 

eksklusjonskriterier for studier kommer tydelig frem, og de inkluderte studiene som danner 

grunnlaget for retningslinjen er tydelig beskrevet (17). GRADE, som er en anerkjent metode for å 

vurdere kvalitet på dokumentasjon og styrke på anbefalinger, har også blitt brukt for å vurdere 

retningslinjens kunnskapsgrunnlag (18). Helsemessige fordeler, bivirkninger samt risiko er tatt med i 

utarbeidelsen av anbefalingene. 

  

Klarhet og presentasjon: Retningslinjen beskriver de ulike behandlingsmulighetene som finnes for 

behandling av kraftige menstruasjonsblødninger. Det er lett for brukere av retningslinjen å finne de 

mest relevante anbefalingene, og det er tydelig hvilke behandlingsforløp som anses mest 

hensiktsmessig i de ulike kliniske situasjonene. Det er dog vanskelig å finne tall på behandlingseffekt 

og komplikasjoner legen kan presentere for pasientene ved beslutningstagning.  
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Anvendbarhet: Det gis generelle tips for hvordan man lettere skal få implementert retningslinjen i 

praksis. Et flow chart fungerer som tilleggsmateriale og gjør det enkelt for brukeren å se hvordan 

man bør gå frem i både utredning og behandling av kraftige menstruasjonsblødninger (19). 

Potensielle ressursmessige implikasjoner ved å følge anbefalingene er også tatt med i betraktning. 

 

Redaksjonell uavhengighet: Alle komiteens deltakere har redegjort for mulige interessekonflikter. 

Det kommer blant annet frem at Mohamed Mehasseb, komiteens leder, hadde noe medisinsk praksis 

innenfor området som ble berørt av retningslinjene, og han foreslo derfor å trekke seg som leder, 

noe komiteen godkjente (15). 

 

2.4.2 Er de systematiske oversiktene til å stole på? 

Vi gjorde også en vurdering av påliteligheten til to systematiske oversiktene som ble nevnt med 

resultater i forrige avsnitt (11, 12), ved hjelp av helsebibliotekets verktøy for vurdering av 

systematiske oversikter (20). Begge oversiktene har klare definerte utvalgskriterier og stiller tydelige 

og relevante spørsmål. I begge oversiktene er det to uavhengige parter som selekterer studier, og det 

er kun RCTer som er inkludert. Det blir brukt flere søkemotorer for å finne relevante artikler. Både 

årstall for søket og oppdateringer av søket er oppgitt i teksten. Det gis opplysninger om 

sammenlignbarhet i de ulike populasjonene og heterogenitet i resultater mellom de ulike studiene. 

 

2.5 Oppsummering og vår vurdering av kunnskapsgrunnlag 

Vi synes NICE-retningslinjen fremstår å være av god kvalitet, og vi har tillit til anbefalingene som gis. 

Resultatene fra de to Cochrane oversiktene vi har gjennomgått (11, 12) samsvarer med 

anbefalingene som NICE presenterer. Retningslinjen fremstiller ingen behandling som «den beste», 

men vektlegger heller at pasienten må få ta en aktiv del i beslutningen av hvilken behandling som 

passer henne. Retningslinjen fremstiller heller ikke hysterektomi som et dårlig behandlingsalternativ 

for kvinner med kraftig menstruasjonsblødning uten identifiserbar patologi, men fokuserer på at 

andre behandlingsmetoder burde forsøkes, og i hvert fall presenteres for pasienten, først. Ut fra 

Evidence-Based Intervention Programme og helseministerens utsagn har vi grunn til å tro at for få 

kvinner blir tilbudt og forsøker andre anbefalte behandlingsmetoder før de gjennomgår 

hysterektomi. Vi tror dette bidrar til at det gjennomføres et uforholdsmessig høyt antall 

hysterektomier på denne indikasjonen, og det er dette vi ønsker å gjøre noe med. Vi har valgt å 

trekke frem noen resultater fra kunnskapsgrunnlaget som støtte for leger og pasienter når de skal 

fatte beslutninger om behandlingen (tabell 1). 
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2.6 Er det rimelig å forvente effekt av foreslåtte forbedringstiltak? 

Faglige retningslinjer er et verktøy som bidrar til kvalitetsforbedring og reduserer uheldige 

variasjoner i praksis. Det hindrer også unødig eller feil bruk av ressurser. Det finnes ulike tiltak for 

implementering av retningslinjer, som blant annet kurs og praksisbesøk. En systematisk oversikt, 

gjennomarbeidet av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, så på effekt av tiltak for 

implementering av kliniske retningslinjer. De konkluderte med at tiltak som elektronisk 

beslutningsstøtte, kurs og møter, praksisbesøk, monitorering med tilbakemelding og skreddersydde 

tiltak for implementering av retningslinjer sannsynligvis har effekt – men at den er varierende. I 

tillegg er effekten på klinisk praksis oftest moderat og de forventede effektene på pasientenes 

helseutfall er beskjedne. Det er vanskelig å forklare denne variasjonen blant studiene. Det er usikkert 

hvor stor gevinst vi kan forvente å få ved å benytte disse tiltakene for implementering av 

retningslinjer (21). 

 



 17 

3. Dagens praksis, tiltak og indikatorer 

3.1 Dagens praksis 

Vårt mikrosystem er gynekologisk avdeling ved Drammen sykehus i Vestre Viken Helseforetak 

(VVHF). VVHF er et av de største helseforetakene i Norge og har et dekningsområde på rundt 

500.000 personer (22). Drammen sykehus er det største av fire somatiske sykehus i VVHF og er 

lokalsykehus for rundt 168 000 personer (23). Som nevnt tidligere så ligger ikke Vestre Viken langt 

ifra landsgjennomsnittet i absolutte tall når det gjelder bruk av kirurgiske metoder til vår 

pasientgruppe, men de har en relativ stor andel hysterektomier (65%), noe som gjør at vi mener det 

kan være et fint mikrosystem for prosjektet vårt (Figur 1). 

 

Figur 1 viser antall kirurgiske inngrep på vår pasientgruppe i hele VVHF sitt opptaksområde. Vi tok 

kontakt med utviklerne bak Helseatlas og fikk antall hysterektomier gjennomført i VVHF, i Drammen 

sykehus sitt opptaksområde og på Drammen sykehus (tabell 3). Tabell 3 viser at VVHF gjennomførte 

totalt 646 hysterektomier i perioden 2015 – 2018. Ser man på de som er bosatt i opptaksområdet til 

Drammen sykehus ble det gjennomført totalt 248 hysterektomier i perioden 2015 – 2018. I samme 

periode gjennomførte Drammen sykehus totalt 219 hysterektomier.  

 

Område 2015 2016 2017 2018 Totalt  

2015-2018 

Bosatte i Vestre Viken 171 160 173 142 646 

Bosatte i opptaksomr. 

Drammen SH 

74 52 71 51 248 

Behandlet Drammen SH 62 52 62 43 219 

Tabell 3. Antall hysterektomier gjennomført ved indikasjonen på kvinner i fertil alder med kraftige 
menstruasjonsblødninger uten identifiserbar patologi. Tallene er ikke aldersjustert mot Norges kvinnelige 
befolkning. Tallene er mottatt fra utviklerne bak Helseatlas (4). 

 

Dersom man sammenligner antall hysterektomier gjennomført ved Drammen sykehus med antall 

hysterektomier gjennomført i hele VVHF sitt opptaksområde hos vår pasientgruppe, ser man at 

Drammen sykehus i snitt har gjort cirka ⅓ (33,9 %). Drammen sykehus sitt opptaksområde er 33,6 % 

av VVHF sitt opptaksområde, noe som tyder på at det er en ganske lik fordeling av hysterektomier 

gjennomført ved de forskjellige sykehusene i VVHF sitt opptaksområde. Tabellen viser også at det har 

blitt gjennomført flere hysterektomier i Drammen sykehus sitt opptaksområde sammenlignet med 
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hva som har blitt gjennomført ved Drammen sykehus i samme periode (247 vs. 219). Dette kan være 

et tegn på at noen pasienter benytter seg av fritt sykehusvalg og velger andre sykehus i samme 

helseforetak eller andre helseforetak, eller at de har gått til private aktører og fått gjennomført 

behandling der. Vi har fått opplyst av Drammen sykehus at de i 2019 gjennomførte totalt 151 

hysterektomier uavhengig av indikasjon/diagnose. Hysterektomier hos vår pasientgruppe utgjør 

derfor litt over ⅓ av det totale antallet hysterektomier som gjennomføres ved Drammen sykehus.  

 

Drammen sykehus har ikke egne retningslinjer som beskriver hvordan legene skal gå frem for å 

behandle vår pasientgruppe før de settes opp til en eventuelt operativ behandling. De har dog en 

egen retningslinje for de ulike operasjonsmetoder ved myomer eller blødningsforstyrrelser. En av 

årsakene til at Drammen sykehus eller VVHF ikke har egne retningslinjer for behandling av vår 

pasientgruppe er at de syns at NGF (5) har gode veiledere og at de brukes som faglig retningslinje i 

bunn av alle prosedyrer de gjør på gynekologisk avdeling.  

 

Før pasienten blir satt opp til operasjon får de alltid time på poliklinikken til anamnese, vurdering, 

undersøkelse og samtale om valg av behandling. Dette også selv om de har gått til egen privat 

gynekolog og henvises til Drammen sykehus for hysterektomi, eller om kvinnen i samarbeid med 

fastlegen har besluttet at hysterektomi er beste behandling for pasienten. På poliklinikken stiller 

legen diagnose og har gjennomgang av tidligere behandling og effekt før ulike behandlingsmuligheter 

diskuteres med pasienten samt risiko. Det er derfor under den polikliniske vurderingen at det 

undersøkes om pasientene har forsøkt annen behandling før de tilbys hysterektomi. Under de 

polikliniske samtalene har ikke legene noe form for avkrysningsskjema/flytskjema eller lignende som 

hjelpemiddel. 

 

Ved Drammen sykehus er det enighet om at kvinner skal ha forsøkt en eller flere farmakologiske 

alternativer før de settes opp til hysterektomi, noe de ofte har dialog om i legegruppen. Men det er 

ikke slik at operasjon blir avvist dersom det ikke er forsøkt først. Det er også ulik håndtering av 

søknader til operasjon og noen leger er strengere i å forsøke to til tre behandlinger før eventuelt 

hysterektomi, mens andre leger ikke er like strenge. En utfordring skjer også før pasienten henvises 

til sykehus for hysterektomi. Det er stor variasjon og forskjell i fastlegenes vurdering av pasienten, 

både om de har snakket om alternative behandlingsmetoder til hysterektomi og om de har forsøkt 

behandling med hormonspiral. Det er også en del kvinner som har hatt dialog med fastlegen eller 

egen gynekolog før henvisning til Drammen sykehus og sammen besluttet hysterektomi, og da kan 

det være vanskelig for gynekologene ved Drammen sykehus å snu dette ønsket og komme med nye 

argumenter for alternativ behandling.   
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Vi har brukt et fiskebensdiagram for å illustrere ulike utfordringer i dagens praksis som kan være til 

hinder for at man får redusert antall hysterektomier hos vår pasientgruppe (Figur 3). 

 

 
Figur 3.  Fiskebensdiagram som illustrerer ulike utfordringer i dagens praksis som kan være til hinder for at man får redusert 

antall hysterektomier hos vår pasientgruppe.  

3.2 Tiltak 

Flere mulige tiltak kan gjennomføres slik at gynekologene ved Drammen sykehus i større grad prøver 

ut andre behandlingstiltak før pasienten tilbys hysterektomi, og flere tiltak sammen vil ha større 

effekt når det gjelder å endre dagens praksis. 

- Utsending av intern e-post til alle gynekologer og sykepleiere ved gynekologisk avdeling 

o En e-post med informasjon om prosjektet og om endringen vi ønsker å innføre, 

bakgrunnen for endringen og flytskjema for ulike behandlinger som bør 

prøves/vurderes før evt. hysterektomi, med begrunnelse og fordeler, samt 

informasjon om bruk av sjekkliste ved poliklinikken i perioden som prosjektet 

foregår.  

- Undervisning/møter  

For mange 
hysterektomier hos 
vår pasientgruppe 

Metode (rutine): 
Lite tid ved polikliniske 
konsultasjoner 
Krever atferdsendring hos personell 
Manglende bruk av allerede  
eksisterende retningslinjer 

Mijø: 
Manglende kunnskap om fordeler 
med medikamentell behandling 
Manglende kunnskap om 
alternative behandlinger 

Materiale (pasienten): 
Manglende kunnskap om 
alternative behandlingsmetoder 
Forventning om å få hysterektomi 
Forestilling om at operasjon er 
beste behandling 
Manglende kunnskap om 
konsekvens og risiko ved 
hysterektomi  

Mennesker (legen): 
Frykt for misfornøyde pasienter 
Mangel på kunnskap om effekt av 
andre behandlingsalternativer 
Mangler argumenter for å snu et 
ønske om hysterektomi 
Er for «snille»  
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o Dette er en fin anledning til å ta opp prosjektet. Og informasjonen må være lik, men 

noe grundigere enn i e-posten.  

o Det er viktig å velge et møte der man vet at mange møter opp, slik at informasjonen 

kan nå ut til flest mulige.  

o De ansatte vil også kunne stille spørsmål og man kan også få innblikk i evt. 

usikkerhet, tanker og skepsis. 

- Bruk av flytskjema (figur 7) og sjekkliste på poliklinikken 

o I prosjektperioden kan man innføre bruk av en sjekkliste på poliklinikken med 

avkrysning av punktene som finnes i flytskjemaet (figur 7) for kartlegging av hva slags 

behandling pasientene har fått.  

- Sende ut flytskjema og sjekkliste til alle fastleger og privatpraktiserende gynekologer i 

opptaksområdet til Drammen sykehus 

o Gynekologisk avdeling (v. arbeidsgruppen i prosjektet) utarbeider og sender ut 

flytskjema og sjekkliste til alle fastleger og privatpraktiserende gynekologer i 

opptaksområdet til mikrosystemet, slik at vi sørger for at henvisningene blir 

adekvate. 

o Man informerer samtidig om hva alle henvisninger med denne problemstillingen skal 

inneholde i henhold til utarbeidet flytskjema – og at avvik fra flytskjemaets 

behandlingsalgoritme må begrunnes samt at henvisninger uten relevant informasjon 

blir returnert. 

o Man bør inkludere informasjonen i tabell 1, da den inneholder tall som kan hjelpe 

lege og pasient til å ta kunnskapsbaserte, informerte beslutninger.  

 

3.3 Indikatorer 

Kvalitetsindikatorer sier noe om kvaliteten på det området som man måler, og er et indirekte mål på 

dette (24). I vårt prosjekt blir kvalitetsindikatorer brukt som støtte til kvalitetsforbedring. Etter 

diskusjon i gruppen og med veileder så har vi besluttet å bruke en resultatindikator og en 

prosessindikator.  

 

Resultatindikator: Antall hysterektomier gjennomført på vår pasientgruppe. 

Dette er den viktigste indikatoren for dette prosjektet, da det er nettopp dette vi ønsker å redusere 

ved Drammen sykehus. Dette er noe som allerede registreres og som det føres statistikk over i 

Helseatlas ved hjelp av diagnose- og prosedyrekoder (4). Selv om Helseatlas viser statistikk over hele 
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VVHF, vil man kunne få tall som gjelder kun for Drammen sykehus ved å sende e-post til utviklerne av 

helseatlas. 

 

Prosessindikator: Antall adekvate henvisninger. 

Denne indikatoren sier noe om effekten av å sende ut informasjon til fastleger og 

privatpraktiserende gynekologer om prosjektet ved å måle om flytskjema/sjekklisten blir brukt. Dette 

kan måles ved at prosjektgruppen sørger for å gå gjennom alle henvisninger hver tredje måned. 

Dersom henvisningen inneholder alle ønskede opplysninger er den adekvat.  
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4. Prosess, ledelse og organisering 

4.1 Hvordan lede og organisere prosjektet? 

4.1.1 Prosjektgruppe 

For å lede og organisere prosjektet på gynekologisk avdeling Drammen sykehus, kan det være nyttig 

å sette sammen en prosjektgruppe som har oversikt over prosjektplanen. Prosjektgruppen er tenkt å 

bestå av 4-6 personer. Disse må selv være motivert for å forbedre dagens praksis og si seg villige til å 

ha dette ansvaret. Men det kan også være nyttig å ha med en person som i utgangspunktet er noe 

mer kritisk, fordi man da får motstand underveis som vil representere en reel virkelighet på 

avdelingen. Da vil man være mer forberedt på motstand. I gruppen tenker vi å ha med LIS-leger, 

minst en sykepleier og gjerne en overlege. Det er gunstig å ha med en overlege på avdelingen fordi 

overlegen har mer formell makt. Prosjektgruppen bør lage en prosjektplan for å organisere 

fremgangen. 

 

4.1.2 Kotters åtte steg 

Professor John Kotter, som også kalles «ledelsesguruen» innen endringsledelse ved Harvard 

Buissiness school, presenterer åtte steg for å lede en endring i artikkelen «Why transformation 

efforts fail» (1995) (25). For å endre en hel kultur og praksis på en avdeling, så kan man ta 

utgangspunkt i nettopp disse stegene (Figur 4). 

 

 
Figur 4. Kotters åtte steg for å lede en endring (26). 
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Først må man skape krisestemning og forståelse hos de ansatte som gir motivasjon for endring hos 

alle. Dette tenker vi blir mest aktuelt på internundervisning/møter når prosjektet presenteres. Så må 

man ha en tydelig ledelse, og man må også sørge for at sentrale personer på avdelingen støtter opp 

om forslaget. Dette gjelder ikke bare hierarkiske ledere, men også uformelle nøkkelpersoner som 

man vet er kultur- og motivasjonsbærere i avdelingen. Det kan også være lurt å delegere noen 

konkrete oppgaver til andre utenfor prosjektgruppen for at flere skal føle en form for eierskap til 

prosjektet. Man må også skape en visjon og kommunisere den til alle og inspirere i for eksempel 

internundervisning eller møter. Femte steget går ut på å fjerne hindringer og motstand man vil møte, 

noe vi skriver mer konkret om i avsnitt 4.1.3. Som vi også skriver mer om i punkt 4.2.3 så vil vi også 

synliggjøre delmål man har nådd underveis (etter Kotters sjette steg, Figur 4) og synliggjøre positive 

resultater underveis. Dette får folk til å føle at det de gjør nytter. Allikevel må man unngå at folk får 

inntrykk av at målet er nådd for tidlig, man må fortsette å tydeliggjøre nye delmål. Ønsker man at 

endringen skal være varig må man forankre den i sykehuset, altså implementere prosjektet på varig 

basis. 

 

4.1.3 Motstand og håndtering av motstand 

I enhver stor endring som gjøres på et sykehus vil man møte motstand. I vårt tilfelle kan det kanskje 

være at gynekologer opplever at de blir fratatt ansvar, makt og kontroll ved ikke lengre å kunne gjøre 

så mange hysterektomier som før. Det kan også være en utfordring å måtte innhente seg mer 

kunnskap om et tema man «trodde man kunne». Kanskje er det også vanskelig å måtte innse at det 

man allerede har gjort ikke nødvendigvis alltid har vært til det beste for pasienten. Å utfase eller 

redusere hysterektomier vil også muligens vekke usikkerhet rundt hvor mange hysterektomier som 

da blir igjen, og dermed om man greier å få gjort nok hysterektomier til å holde kompetansen oppe. 

Noen vil også tenke på alternativet til hysterektomi, altså medikamentell behandling, og lurer på 

hvor mye oppfølging dette eventuelt vil kreve. Hysterektomi vil for vår pasientgruppe være kurativ, 

mens medikamentell behandling må kontinueres. Å redusere antall hysterektomier vil kanskje også 

medføre inntektstap for sykehuset ettersom vi i offentlig helsevesen delvis styres av New Public 

Management. 

 

Som Kotters femte steg sier, så er å «fjerne hindringer» et viktig ledd i prosessen (Figur 4) (25). Da er 

det viktig å fange opp motstand underveis og finne løsninger på momenter som kommer opp. Å 

innhente seg mer kunnskap kan man bidra med i internundervisning og eventuelt med flytskjema 
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som vi skriver om i kapittel 4.2.3. Det må informeres om hvordan poliklinikk og samarbeid med 

fastleger skal jobbe for å kunne gi et bra tilbud til disse pasientene. 

 

4.2 Strukturering av arbeidet 

4.2.1 PUKK-sirkel (27) 

For å implementere tiltakene, og med det redusere antall hysterektomier, vil vi bruke PUKK-sirkelen 

for å illustrere en strategi (Figur 5).  

 

 
Figur 5. PUKK-sirkelen som illustrerer en strategi (28).  

 

PUKK står for å planlegge, utføre, kontrollere og korrigere. Men før disse 4 faktorene, begynner den 

med 3 spørsmål: 

1) Hva ønsker vi å oppnå? Reduksjon av antall hysterektomier som behandling av vår 

pasientgruppe ved gynekologisk avdeling ved Drammen sykehus.  

2) Når er en endring en forbedring? Gode og tydelige retningslinjer som følges i høyere grad, i 

tillegg til fornøyde pasienter, mindre komplikasjoner, mindre ressursbruk. 

3) Hvilke endringer kan iverksettes for å skape en forbedring? Dette skriver vi mer om i kapittel 

3. 2 Tiltak. 

 

Planlegge. Avklare situasjonen slik den er i dag (3.1 Dagens praksis). Fastsette mål (2. 

Kunnskapsgrunnlaget) og planlegge hvilke tiltak man skal bruke (3.2 Tiltak). I planleggingen må man 

også forsikre seg om at det er nok ressurser til alternativer til hysterektomi, altså medikamentell 

behandling. Dette gjelder både på fastlegekontor og gynekologisk poliklinikk. 
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Utføre. Sette i gang de tiltakene vi har planlagt. 

 

Kontrollere. Hente inn statistikk og se på antall hysterektomier før versus nå. Da kan man underveis 

presentere dette som delmål, selv om vi må huske at små endringer kan være naturlig variasjon. Vi 

må også huske at noen vil være satt opp til hysterektomi før prosjektet blir satt i gang og de vil derfor 

vært inkludert i tallene. 

 

Korrigere. På bakgrunn av resultatene man kontrollerte i forrige punkt, så kan man enten forankre 

dette systemet som retningslinje og endring i hele organisasjonen, for eksempel utvide til hele VV HF. 

Dersom resultatene ikke er gode nok må vi justere eller korrigere de tiltakene som ikke ser ut til å 

fungere. Så kjører vi PUKK-sirkelen på nytt helt til vi finner en god praksis som samsvarer med de 

målene vi har satt oss. 

 

4.2.2 Varighet og viktige milepæler 

Varigheten av prosjektet tenker vi i første omgang vil være 18 måneder. Viktige milepæler er 

oppstart med internundervisning og møte med blant annet håndtering av motstand. Etter dette vil 

viktige milepæler være internmøter hver sjette måned og ikke minst etter 18 måneder, når vi 

presenterer resultatindikatoren: antall hysterektomier gjennomført på vår pasientgruppe. Vi har satt 

varigheten til 18 måneder, fordi vi tror at noen pasienter allerede vil ha vært satt opp til elektiv 

operasjon lengre fremme i tid. For å minimalisere dette noe på statistikken (og dermed få en høyere 

styrke) trenger vi lengre tid enn for eksempel 1 år. Når vi har en lengre periode (flere antall 

hysterektomier) vil statistisk styrke, bli høyere også ved en relativt mindre reduksjon i antall 

hysterektomier. Da vil vi med høyere sannsynlighet kunne trekke slutninger ut ifra effekt av tiltakene 

fremfor tilfeldig variasjon. 

 

Samtidig vil vi ikke ha lengre varighet enn 18 måneder, fordi det ikke skal være noe 

«evighetsprosjekt» der ansatte mister motivasjon underveis, heller en innføring. Vi vil heller kunne 

presentere resultater, og på bakgrunn av dette kunne vurdere effekten og om vi vil korrigere på noe 

og gjøre endringer, eller fortsette i samme spor og implementere endringene i helseforetaket. 
 

4.2.3 Forslag til prosjektplan  

I løpet av prosjektperioden er det visse milepæler som bør nås og evalueres underveis, dette illustret 

med en prosjektplan (29). Vi tenker det er hensiktsmessig og dele dette inn i tre faser (Figur 6): 
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Første fase:  

Sikre godt samarbeid og enighet om tiltak innad i legegruppen. Kick-off møte settes til slutten av 

april. Så tidlig som mulig og helst i løpet av møtet opprettes prosjektleder, henholdsvis overlege på 

avdelingen og prosjektgruppe bestående av LIS2 og en sykepleier som er ansvarlige for 

gjennomføring av prosjektet. Videre holdes felles legemøte med informasjon om prosjektet, baseline 

for prosjektet (Figur 1) og hvorfor man ønsker å redusere antall hysterektomier på denne 

pasientgruppen, kunnskapsgrunnlag for anbefalingen, samt informasjon om implementering. Det bør 

åpnes for innspill fra legene.  

Vi anbefaler at prosjektgruppen lager et Gantt-diagram (30), som tydeliggjør ansvarsforhold, hvem 

som har hvilke oppgaver, tidsfrister og mål. Diagrammet bør være tilgjengelig for alle på intranettet.  

 

Andre fase:  

Opplæring av ansatte i nye rutiner. Internundervisning. Påminnelser på morgenmøte for de som skal 

ha poliklinikk. Evaluering etter 3 måneder. 

 

Tredje fase:  

Evaluering etter 6 måneder og 12 måneder med møtevirksomhet og åpning for innspill om tiltaket 

fungerer, hva som kan gjøres annerledes etc. Evt. problemer underveis som ikke kan vente med å tas 

opp på møte rettes til prosjektleder. 

 

Sluttevalurering:  

Etter 18 måneder vil prosjektgruppen evaluere prosjektet i sin helhet. Har antall elektive 

hysterektomier i pasientgruppen blitt redusert i forhold til baseline, har tiltaket fungert greit, kan 

dette implementeres til hele VV HF? 
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Figur 6. Prosjektplan.  
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5. Forslag til flytskjema 
Figur 7 viser et forslag til et flytskjema som kan brukes som en enkel poliklinisk sjekkliste. 

Flytskjemaet er basert direkte på NICE guidelines sitt flytskjema (31), men vi fokuserer kun på vår 

pasientgruppe. Det bør ha vært forsøkt hormonspiral (LNG-IUS), før man vurderer kirurgi. Hos de 

kvinner som motsetter seg hormonspiral eller av andre grunner ikke kan ha dette, forsøkes annen 

medikamentell behandling før man vurderer kirurgi. Kvinnen skal selvsagt medvirke til hva hun 

ønsker etter informasjon om de ulike alternativene. Det er selvsagt basert på en totalvurdering av 

pasienten og hennes ønsker, så i noen tilfeller vil det være aktuelt å gå raskere til kirurgi. 

 

 
Figur 7. Flytskjema/sjekkliste. Ved å krysse av i rutene i skjema kan man holde oversikt over behandlinger som er vurdert og 

utprøvd. 

 



 29 

6. Diskusjon 
I dette kvalitetsforbedringsprosjektet ønsker vi å redusere bruken av hysterektomi som behandling 

av vår pasientgruppe ved gynekologisk avdeling på Drammen sykehus, og med fordel prøve mindre 

invasive behandlingsformer først. Bakgrunnen for dette er anbefalingene fra NICE-guidelines, som 

mener at det finnes holdepunkter for at antall hysterektomier burde reduseres. For å innføre denne 

endringen har vi tatt i bruk PUKK-sirkelen, etablering av en prosjektgruppe og prosjektplan, samt 

Kotters åtte steg. 

 

Hysterektomi er en operasjon hvor man fjerner livmoren, enten i sin helhet, eller hvor man lar det 

være igjen en del av cervix. Dette gjøres enten ved et snitt i nedre del av buken, transvaginalt eller 

som kikhullskirurgi. Kvalitetsforbedringsarbeidet vårt er viktig fordi det vil kunne redusere bruken av 

ressurser og liggedøgn på sykehus, samt redusere unødvendige pasientskader og komplikasjoner som 

for eksempel postoperative infeksjoner. Pasientene som opereres er fertile kvinner, og det er viktig å 

påpeke at hysterektomi ikke skal fjernes helt som behandlingsmetode, men at man skal ta i bruk 

andre alternativer først.  

 

Vi ser også av figur 2, antall inngrep fordelt på alder, at de fleste kvinnene som opereres er mellom 

43 og 47 år. Vi vet at medianalder for menopause blant norske kvinner i Norge er 51 år (32). Vi må 

være oppmerksom på at dette er relativt få år med effekt av en slik operasjon, om den ikke er ytterst 

nødvendig, sett i et kost-nytte-perspektiv. 

 

Etter det vi forstår, bruker legene på gynekologisk avdeling ved Drammen sykehus Norsk 

gynekologisk veileder (5). I likhet med NICE-retningslinjen gir denne en sterk anbefaling om at man 

skal prøve ut medikamentell behandling først, men det er ukjent i hvilken grad veilederen blir brukt. 

Videre er det viktig å merke seg at pasientgruppen det er snakk om her i stor grad behandles i 

allmennpraksis og hos spesialister utenfor sykehus, og det er ukjent om det benyttes 

kunnskapsbasert beslutningsstøtte før henvisning til sykehus. Vi foreslår derfor å innføre flytskjema 

fra NICE som sjekkliste og enkle tall fra kunnskapsgrunnlaget (tabell 1) for beslutningsstøtte både i 

gynekologisk avdeling og hos henvisende leger. På den måten kan man forhåpentlig oppnå mest 

mulig likeverdig og god behandling for pasientene. Som nevnt tidligere, anser vi vårt prosjekt for å 

være lite ressurskrevende, da tiltakene handler om samarbeid og å sørge for lik praksis blant de 

involverte. Det er imidlertid viktig å sikre god informasjon både innad i mikrosystemet og ut til 

henvisende leger for å lykkes. 
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Vi ble i løpet av prosjektperioden spurt av Drammen sykehus om vi kunne inkludere alle 

gynekologiske avdelinger i VV HF i vårt mikrosystem. Marieke Claessen, gynekolog og avdelingssjef 

ved avdeling for gynekologi og fødselshjelp på Drammen sykehus, fortalte oss at de gynekologiske 

avdelingene på de forskjellige sykehusene innad i VV HF ikke har noen formelle samarbeidsarenaer. 

Avdelingssjefene har dialog på tvers av avdelingen, men at faglige spørsmål håndteres i hovedsak hos 

hver avdeling. Overlegene kan på eget initiativ ha dialog om faglige problemstillinger og at det har 

blitt åpenhet om felles prosedyrer i VV HF. Vi besluttet derfor at å omfatte alle de gynekologiske 

avdelingene i vårt prosjekt ikke var egnet og hadde blitt for omfattende.  

 

Måling av antall operasjoner er som nevnt tidligere, noe som Helseatlas allerede gjør. En styrke med 

prosjektet er at det vil være mulig å se og måle effektene av tiltakene vi gjør tidlig.  
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7. Konklusjon  
Hysterektomi er en invasiv operasjon som krever ressurser, og både ablasjon og Levonnorgestrel 

intrauterint system (LNG IUS) er like effektivt til å redusere kraftige menstruasjonsblødninger, 

forbedre livskvalitet og tilfredshet. Når det gjøres flere hysterektomier enn nødvendig vil dette kunne 

føre til økte postoperative infeksjoner og andre komplikasjoner, i tillegg til flere liggedøgn på 

sykehus. Vi mener prosjektet vårt bør gjennomføres fordi det krever lite ressurser utover samarbeid 

og dialog mellom legene på avdelingen og informasjon til henvisende leger, og endringen baserer seg 

på en allerede eksisterende retningslinje. Våre tiltak vil gjøre at denne retningslinjen vil være enklere 

å følge av helsepersonell – og på den måten sikre korrekt behandling til pasienter.  
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