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Sammendrag 
Tema og problemstilling: Hjertestans på sengepost utgjør den største andelen av stans på 

sykehus. Ikke alle pasienter som går i stans har fått en avklart HLR-status, og det har 

forekommet situasjoner der hjerte-lungeredning er utført imot pasienters ønsker eller ikke 

medisinsk indisert. Gastromedisinsk avdeling på Ullevål OUS har opplevd slike hendelser, og 

er interessert i å innføre tiltak som kan hindre dette. Vårt forslag til tiltak er å implementere et 

triggerspørsmål for å fange opp pasienter med behov for HLR-statusvurdering. 

 

Kunnskapsgrunnlag: Ved hjelp av pyramidesøket og helsedirektoratet ble evidensgrunnlaget 

for triggerspørsmålet funnet i den nasjonale veileder og kliniske oppslagsverk. Spørsmålet 

«Blir du overrasket om pasienten er død innen ett år?» trekkes frem som et potensielt verktøy 

for å identifisere pasienter som kan dø det kommende år, og dermed identifisere flere 

personer som kan være aktuelle for en HLR-statussamtale enn ved hjelp av klinisk skjønn. 

 

Tiltak og kvalitetsindikatorer: I praksis innfører vi en frase i førstedagsjournalnotatet i 

DIPS og et avkrysningsfelt i sykepleierlisten på previsitten. Vi måler implementeringen av 

prosjektet med strukturindikatorer for disse to punktene, en prosessindikator som måler 

andelen besvarte triggerspørsmål og en resultatindikator som måler andelen som har fått en 

HLR-vurdering ved stans.  

 

Ledelse/organisering: Prosjektet har en estimert varighet på 6 måneder, med hyppige møter i 

begynnelsen som avtar etter hvert. Prosjektgruppen har med representanter fra alle berørte 

parter i avdelingen, med avdelingsoverlege som prosjektleder.  

 

Konklusjon: Tiltaket er praktisk gjennomførbart, og mikrosystemet fremstår motivert. 

Kunnskapsgrunnlaget viser at det kan være nyttig, men det eksisterer lite forskning av god 

kvalitet. Det er vanskelig å gi en tydelig anbefaling basert på kunnskapsgrunnlaget, men 

grunnet tungtveiende etiske aspekter anbefaler vi iverksettelse av vårt 

kvalitetsforbedringsprosjekt.  

  



 5 

Del I – Prosjektet 

Tema / Problemstilling: 
I 2019 var det 1002 hjertestans på norske sykehus, hvorav 42 % skjedde på sengepost, og 132 

på Oslo Universitetssykehus (OUS)(1). Dette betyr at hjertestans er en sjelden hendelse. 

Likevel må hver sengepost regne med at det vil forekomme hvert år. Bakgrunnen for valg av 

tema/problemstilling baserer seg på førstehåndsopplevelser, samt gjenfortelling fra kolleger, 

om situasjoner hvor pasienter har fått hjertestans, og det har blitt startet hjerte-lunge-redning 

(HLR). I ettertid har det vist seg at pasienten egentlig ikke ønsket å bli forsøkt gjenopplivet, 

eller at pasienten var så syk av sin grunnsykdom at HLR ikke ville vært medisinsk indisert. 

Dette kunne vært oppdaget om legene hadde snakket med pasienten om avgjørelser tilknyttet 

livets sluttfase.   

 

Vårt mikrosystem er gastromedisinsk avdeling på Ullevål sykehus, OUS. Tema omhandler 

riktig bruk av HLR-statusvurderinger, som betyr om pasienten skal være henholdsvis HLR-

minus eller HLR-pluss. Et minus eller pluss indikerer resultatet av en helhetlig vurdering om 

man skal foreta seg gjenopplivning med hjerte-lungeredning eller ikke, basert på en medisinsk 

vurdering og pasientens ønsker. Som tidligere nevnt utgjorde stans på sengepost 42 %. 

Eksakte tall fra vårt mikrosystem eksisterer ikke. Det er rimelig å anta at noen få av disse 

hjertestansene og påfølgende HLR ble utført på pasienter som faktisk ville vært HLR-minus, 

om vurderingen hadde blitt gjort. Mikrosystemet opplever det også som et problem, at 

potensielle HLR-minus-pasienter får påbegynt HLR når dette ikke er indisert. Dette krenker 

pasientens rettigheter, etiske verdier og ønsker, samt bryter med kravet til god 

pasientbehandling.  

 

Vi ønsker å forbedre rutinene for HLR-statusvurdering ved vårt mikrosystem, med fokus på 

bevisstgjøring hos legene rundt når en slik vurdering vil være indisert. Det eksisterer en lokal 

veileder (2)(som baserer seg på den nasjonale veilederen (3)) for HLR-statusvurdering, men 

det viser seg i praksis at vurderingen ikke alltid gjøres. Det er ønskelig at legene kommer 

tidligere til med en slik samtale og vurdering, at pasientene som ønsker å avstå fra HLR skal 

fanges opp. Dette for å øke antall vurderinger som gjøres før det oppstår en 

livredningshendelse, og dermed forebygge igangsettelse av uverdig gjenoppliving som ikke er 
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indisert. For å få til dette foreslår vi å innføre et triggerspørsmål som legene skal stille seg 

selv; «blir du overrasket om pasienten er død innen et år». 

Metode for litteratursøk 
Ved hjelp av prinsippene i KLOK om innhenting av etablert kunnskap, ble det tatt 

utgangspunkt i kunnskapspyramiden (se figur) for å finne relevante litteratur.  

Med unntak av øverste del av pyramiden, 

«systemer» - som ikke eksisterer per tid, 

begynte letingen etter relevant litteratur på 

øverste nivå. Det ble gjennomført et ikke-

systematisk litteratursøk i Pyramidesøket til 

Helsebiblioteket (Accsess/McMaster PLUS) 

den 10.10.20 for å finne relevant litteratur 

som kunne belyse vårt triggerspørsmål og 

timing av HLR-statusvurderingen. 

Søkeordene som ble benyttet var «DNR» og 

«DNAR», som henholdsvis står for «do-not-resucitate» og «do-not-attempt-resuscitation». 

Andre emneord som ble forsøkt var «CPR minus», «DNACPR», «HLR minus», «CPR 

status», «no code», «zero code», «code minus», samt «trigger question» og «surprise 

question».  

I de internasjonale kliniske oppslagsverkene UpToDate og BMJ Best Practice fikk vi 

henholdsvis 6 og 1 relevante treff (4-10). 

Videre ble det undersøkt om det fantes nasjonale (og lokale) kunnskapsbaserte retningslinjer 

for HLR-statusvurdering. For å undersøke dette, ble det gjort et søk på helsedirektoratets 

(HDIR) hjemmesider, en side som inneholder nasjonale retningslinjene for praktiserende 

leger i Norge. Ved å benytte kombinasjon av ordene «HLR-status» og «livsforlengende 

behandling» i søkefeltet, ble nasjonal veileder funnet: «Beslutningsprosesser ved begrensning 

av livsforlengende behandling» utgitt av Helsedirektoratet i 2009 og senere revidert i 2013(3). 

Prestasjon av triggerspørsmålet, samt timing av HLR-statusvurderingen, var kun kortfattet 

omtalt i de kliniske oppslagsverkene eller veileder. De aktuelle referansene ble fulgt tilbake til 

den originale artikkelen, som enten kunne være en systematisk oversikt, en meta-analyse, 

eller en enkeltstudie (11-15).  

I tillegg søkte vi i Tidsskriftet for Den norske legeforeningen hvor vi fant artiklene til Skårdal 

(11) og Wyller (15).  
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Kunnskapsgrunnlaget:  
HLR-status omhandler beslutningen om å avstå eller igangsette hjerte-lungeredning ved 

hjertestans. Tiltaket vårt har som mål å identifisere pasienter aktuelle for en HLR-minus 

status. Triggerspørsmålet nevnes både i de internasjonale kliniske oppslagsverk, men også i 

den nasjonale veilederen(3-10). I den nasjonale veilederen nevnes det at hvis 

triggerspørsmålet besvares «nei» kan det være naturlig å snakke med pasienten angående mål 

for behandling, og om pasienten ønsker at hjerte-lungeredning igangsettes ved hjertestans (3).  

Hva er den dokumenterte effekten av Triggerspørsmålet? 
En italiensk prospektiv kohortstudie fra 2011 av Moroni et al. med 42 fastleger, brukte 

triggerspørsmålet på sine 231 pasienter med avansert kreftsykdom, og oppga 

overlevelsesstatusen ett år senere (13). De fant at triggerspørsmålet førte til mer presis 

prognose og identifiserte pasienter med nytte av palliativ behandling. Fastlegene svarte «nei» 

(ikke overrasket om død < 1år) hos 54.5% av pasientene, og 83.7% av dødsfallene var i denne 

gruppen. Spørsmålets sensitivitet til om pasienten var død et år senere, var 69.3% og 

spesifisiteten 83.6%. Konklusjonen her var at når fastlegene brukte triggerspørsmålet ble 

prognosen mer korrekt, og de identifiserer pasienter som har en meget forhøyet 

mortalitetsrisiko i det kommende år. Dette gir triggerspørsmålet et klinisk potensial for å 

identifisere dem som kunne hatt fordel av en samtale om muligheten til å avstå 

livsforlengende behandling.  Denne studien ble foretatt i primærhelsetjenesten med fastleger, 

som kanskje kjenner pasientene sine bedre enn sykehusleger. Likevel kan det brukes som en 

metode på sykehus, ettersom effekten av spørsmålet er at man oppdager mulige kandidater for 

HLR-statusvurdering. Triggerspørsmålet finner pasienter med muligens kortere prognose enn 

ett år, sog om har en større sjanse for et behov for hjerte-lungeredning.  

 

Moss et al. sin prospektive kohortstudie med 826 pasienter fra 2010 fant at triggerspørsmålet 

bedrer pasientbehandling i enden av livet, og de undersøkte nytteverdien av spørsmålet blant 

kreftpasienter uavhengig av kreftstadium (14). Artikkelforfatterne skriver at de aller fleste 

leger overestimerer overlevelsen til kreftpasienter. 16% kom i «nei-gruppen» og 84% i «ja- 

gruppen». Studien viste at et «nei» identifiserte pasienter med 7 ganger så høy risiko for død i 

det kommende år sammenlignet med et «ja» (p<0.001). Triggerspørsmålet var mer prediktivt 

for dødsfall enn krefttype, kreftstadium eller alder. Sensitivitet for «nei» var 75% og 

spesifisiteten var 90%. De konkluderte med at Triggerspørsmålet er en enkel, tilgjengelig og 

effektiv måte å identifisere pasienter med markant høyere ettårs mortalitetsrisiko. I forhold til 
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forbedringsprosjektet understøtter studien tiltakets treffsikkerhet på å velge ut de riktige 

pasientene som kandidater til statusvurderingen.  

 

En systematisk oversiktsartikkel av Downar et al. (12) fra 2017, inkluderte 16 studier i en 

metaanalyse som viste en sensitivitet av triggerspørsmålet på 67.0% og en spesifisitet på 

80.2%, men at triggerspørsmålet presterte signifikant dårligere ved bruk hos pasienter med 

annen sykdom sammenliknet med kreftpasienter (p=0.02). Blant annet var prognose-

antakelsene dårligere hos de uten kreft. Oversiktsartikkelen tolket funnene slik at 

triggerspørsmålet virker dårlig til moderat som en predikator for død det kommende året, og 

mindre nøyaktig hos pasienter uten kreftsykdom. Dette taler imot bruken av triggerspørsmålet 

på en ikke-onkologisk sengepost, men effekten av spørsmålet vil fortsatt være at flere av de 

HLR-negative pasientene blir fanget opp. 

 

Den nasjonale veilederen, samt de kliniske oppslagsverk argumenter for at triggerspørsmålet 

kan brukes til å identifisere personer som kan være aktuelle for en HLR-statussamtale (3-6, 8-

10, 12-14, 16). 

Når burde pasienten få en HLR-statusvurdering?  

Dette kvalitetsforbedringsprosjektet søker ikke å lede til samtaler om HLR-status i situasjoner 

hvor den er åpenbar positiv. f. eks beinbruddsoperasjon hos en ung frisk voksen. Disse 

pasientene vil vurderes til å ikke trenge en slik samtale ut ifra svaret på triggerspørsmålet: «ja, 

jeg blir overrasket om pasienten er død innen ett år». Den norske veilederen har oppgitt flere 

situasjoner hvor en vurdering kan være aktuelt, men det er fortsatt opp til den enkelte leges 

kliniske skjønn å finne riktig tidspunkt (2, 3). Med klinisk skjønn menes en klinisk subjektiv 

preferansebasert tilnærming til valg av riktig tidspunktet. 

 

Det er åpenbart grunnlag for å ta opp temaet om å avstå fra livsforlengende behandling, 

deriblant HLR, hos pasienter i palliativ eller terminal fase av både kreftsykdom, men også all 

annen alvorlig sykdom som kan føre til tidligere død. For en pasient med begrensede 

leveutsikter er samtaler om livets sluttfase assosiert med en økning i livskvalitet, tydelighet 

omkring egne behandlingsønsker, mindre fysisk lidelse og mindre lidelse for pårørende (5). 

Artikkelen til Skårdal i Tidsskriftet for Den norske legeforeningen belyser årsaker til HLR-

minus hos 363 pasienter(11). Resultatene viste at det var pasientens eget ønske i 32% av 
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tilfellene, alder i 18%, medisinsk-etisk totalvurdering i 19% og multimorbiditet i 17%. De 

vanligste sykdomsgruppene som sto bak var malign sykdom med 15%, hjerte- og karlidelse 

10%, lungesykdommer 8% og kognitiv svikt eller Parkinson sykdom på 4% (11). Majoriteten 

her var altså ikke kreftpasienter, og den vanligste årsaken var pasienters eget ønske.  

Hensikten med HLR-minus er å sikre en fredelig død uten hensiktsløse behandlingstiltak. 

Dette belyses i artikkelen til Skårdal, hvor 116 av 363 pasienter selv ønsket HLR-minus (11). 

Et annet viktig funn var at hele 27% av dem som ble vurdert som samtykkekompetente, ikke 

ble involvert i prosessen, og samtykkekompetanse ble ikke beskrevet i pasientjournalen. Det 

betyr at også her kunne en samtale med pasienten tidligere i et pasientforløp fange opp de 

pasientene som av eget ønske ville avstå fra HLR. 

Et annet viktig element belyses av Wyller i Tidsskriftet for Den norske legeforeningen, hvor 

han påpeker at leger ikke er gode på antakelsene som gjelder pasientens 

behandlingspreferanser, at leger ikke er gode på vurdering av pasienters livskvalitet og 

livsverdi(15). Bare 47% av leger vet når deres pasienter ønsker å være HLR-minus(6). Det har 

vært en feiloppfatning blant leger at prognose- og behandlingsmål-samtaler vil føre til mer 

angst og ubekvemhet hos pasienter. Det viser seg at det ikke øker angst hos pasienten, men 

fremmer autonomi, verdighet og åpenhet, samt forutsigbarhet (4, 5, 7).  

 

UpToDate påpeker at samtalen bør skje tidlig, spesielt når pasienten er i et livstruende 

sykdomsforløp, og særlig ved progressiv dødelig sykdom(4, 5). Dette gjelder også når 

pasienter skal få potensielt risikofylt behandling. For sen vurdering vanskeliggjør planlegging 

av pasientens avslutning på livet. HLR-status burde komme frem gjennom samtaler om 

prognose og mål for behandling. Et poeng de nevner, som understreker vårt fokus, er at selv i 

akutte situasjoner hvor lege-pasient-forholdet er nokså kort, bør det finnes en systematisk 

tilnærming som sannsynliggjør vurderingen før en eventuell akutt kritisk forverring oppstår 

(4, 5, 7, 8). 

 

En systematisk oversiktsartikkel av Field et al. fra 2014 brukte 37 studier med moderat 

evidens, og så på intervensjoner for å øke riktig bruk av HLR-minus-beslutninger (17). De 

fant ut at det mest lovende tiltaket var strukturerte diskusjoner med pasienten på tidspunktet 

for akutt innleggelse til sykehuset. Det å koble HLR-status til overordnet behandlingsplan ga 

klarere behandlingsmål, bedre kommunikasjon og mindre skade hos pasientene.  
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Aktuelt lovverk  
Begrensing av livsforlengende behandling, deriblant vurdering av HLR-status, er tema hvor 

lovverk setter tydelige rammer for klinisk praksis. For vårt kvalitetsforbedringsprosjekt er det 

derfor viktig å ha kjennskap til de viktigste regulerende lovene. 

 

Helsepersonelloven er sentral for praktiserende helsepersonell i Norge. En av hjørnesteinene i 

denne loven, er § 4, som stadfester at all helsehjelp som ytes må være faglig forsvarlig og 

omsorgsfull (18). Krav til forsvarlig yrkesutøvelse, fremgår også av 

spesialisthelsetjenesteloven § 2-2 (19). Det kreves en forsvarlig, omsorgsfull og god praksis i 

omstendigheter før, under og etter en HLR-statusvurdering.  

 

Ved hjertestans har helsepersonell etter helsepersonelloven kap. 2 § 7 og § 3-1 i 

spesialisthelsetjenesteloven plikt til å gi nødvendig helsehjelp (18, 19). I den skisserte 

situasjonen er denne helsehjelpen hjerte-lunge-redning (HLR). Det finnes dog en begrensing i 

denne loven, som kommer av pasient- og brukerrettighetsloven § 4-9 (20).Av denne loven 

fremgår det at en døende pasient har rett til å motsette seg livsforlengende behandling, gitt at 

pasienten er samtykkekompetent.  

Å involvere pasienten i en beslutningsprosess i forkant av en slik hendelse, hvor vurderinger 

rundt livsforlengende behandling skal gjennomføres eller ikke, er ikke bare anbefalt (21), men 

også lovfestet i pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1 (20).  

Der en HLR-statusvurdering er gjennomført, er det lovfestet krav til dokumentasjon etter 

helsepersonelloven kap. 8 §§ 39-40 (18).  

Sentrale etiske aspekter  
De fire etiske prinsippene etter Beauchamp og Childress (22); velgjørenhetsprinsippet, ikke-

skade-prinsippet, autonomi og rettferdighetsprinsippet, står sterkt i det norske helsevesen. De 

er sentrale for forsvarlig klinisk praksis, og er også gjeldene i spørsmål om 

behandlingsunnlatelse.   

 

Velgjørenhetsprinsippet og ikke-skade-prinsippet: Ikke-skade-prinsippet kan sies å være 

selvsagt for leger, all den tid mye av målet med det vi gjør er å behandle, kurere og lindre. 

Likevel er det viktig å være bevisst disse prinsippene, da behandling i enkelte tilfeller kan 

medføre mer skade enn godt for pasienten. Ønsket om å gjøre godt, kan i stedet bli en last. Å 
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forlenge en dødsprosess, kan medføre smerte hos pasienten, selv om intensjonene til 

behandlerne er gode. Uønsket HLR i livets sluttfase er et eksempel på dette.  

 

Respekt for autonomi: Respekt for pasientens egne tanker og ønsker rundt 

behandlingsalternativer, behandlingsunnlatelse og døden er viktig. Dette forutsetter at 

pasienten er samtykkekompetent. Helsepersonell strekker seg langt for å tilrettelegge best 

mulig etter pasientens ønsker, der dette fremkommer tydelig. Dessverre er ikke alltid 

helsepersonell flinke nok til å la pasienten få muligheten til dette. At pasientens autonomi skal 

respekteres betyr derimot ikke at pasienten kan bestemme alt, og kreve behandling for enhver 

pris. Nytteprinsippet og ressursprinsippet fra prioriteringskriteriene i helsevesenet kommer 

her inn i tillegg til alvorlighetsprinsippet som viktig faktorer (23).  

 

Rettferdighetsprinsippet: Alle pasienter har rett til likeverdig vurdering og behandling. Det er 

også krav til ansvarsfull, rettferdig fordeling av ressursene. Som nevnt over, er de tre 

prinsippene for prioritering i helsevesenet, viktig utgangspunkt for en slik vurdering. 
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Dagens praksis, tiltak og indikatorer: 

Dagens praksis: 
Vårt mikrosystem er gastromedisinsk sengepost ved Ullevål universitetssykehus. De har ikke 

konkrete tall på antall stans på sengeposten, men vi vet at nasjonalt forekom 42% av stansene 

i sykehus på sengepost. Av de 132 stansene i 2019 på Ullevål antar vi at de fleste her også 

skjedde på sengepostene (1). Gjennom et morgenmøte med legene og samtale med 

avdelingsleder fikk vi opplyst at de opplever mangel på HLR-status vurderinger. Det er et 

problem som er ønskelig at man forbedrer, og gjennom diskusjonen på morgenmøtet var det 

enighet blant legene at det er et prosjekt de kunne tenkt seg å innføre på avdelingen. Lokale 

retningslinjer finnes i form av dokumentet «HLR- Forhåndsvurdering av å avstå fra hjerte-

lungeredning» på eHåndboken ved OUS (2)og er et generelt dokument på sykehuset som 

brukes for å vurdere HLR status på pasienter. Dokumentet tar utgangspunkt i den nasjonale 

veilederen fra Helsedirektoratet fra 2013.. Viktige punkter i dokumentet er: 

- Det er pasientens behandlingsansvarlige lege som har ansvar for forhåndsvurdering, 

dokumentasjon og informasjon om beslutningen om å avstå fra HLR-status. 

- Vurdering av HLR-status skal dokumenteres med et journalnotat og legges inn i 

«kritisk info». Det skal fremstå i notatet hva vurdering er basert på, og hvilket 

helsepersonell som var med på å gjøre vurderingen.  

- Informasjonen om at en pasient er HLR-status negativ skal videreføres muntlig ved 

hvert vaktskifte, og ikke gis gjennom «stille rapport» eller skriftlige beskjeder.  

- Samtykkekompetanse vurdering skal gjøres og pasienten kan motsette seg medisinsk 

behandling hvis de er samtykkekompetente og har fått informasjonen som kreves for å 

ta avgjørelsen. Det ligger ved en lenke til ACE-skjema i dokumentet (24) som kan 

brukes til vurdering av samtykkekompetansevurdering. 

- Endring i pasienten sin helsetilstand burde føre til revurdering av HLR-status, 

hyppigheten vil variere avhengig av hvordan pasienten sin tilstand er.  

Et av områdene som ikke er tydelig definert er vurdering av hvilke pasienter som er aktuelle å 

ta HLR-status på.  
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Rutine for vurdering av HLR-status: 
HLR-status vurdering gjøres på klinisk skjønn, og ikke etter standardisert rutine av pasienter 

som kommer inn på avdelingen. Ofte er de som får en vurdering eldre, har kort gjenværende 

levetid eller er i en palliativ fase. 

Hvor aktuelt er problemet:  
På morgenmøte blir det beskrevet hendelser hvor pasienter har blitt gjenopplivet uten at dette 

var ønsket fra pasienten sin side eller at det var medisinsk indikasjon for det. Dette er 

uheldige hendelser som oppstår sjeldent, i gjennomsnittet 1 gang i året. Samtidig oppleves 

slike gjenopplivingsforsøk som vanskelig for det involverte helsepersonalet. Helsepersonellet 

i vårt mikrosystem mener at det er flere pasienter på avdelingen som burde fått en HLR-

vurdering, men som det ikke er tatt stilling til av den ansvarlige legen.  

Hvilke aspekter er det som er problematisk: 
Legene opplever det vanskelig å ta opp temaet med pasienter og pårørende. Det er vanskelig å 

ta det opp tidlig i forløpet når man ikke kjenner pasienten godt nok og ikke har oppbygd 

alliansen. Det oppleves press fra noen av sykepleierne om å sette en slik status så raskt som 

mulig. Det som blir mest tidskrevende for legene er tiden det tar å ha samtalen med pasienten 

og pårørende, selve dokumentasjonen er ikke like tidskrevende. Det oppleves at det er mangel 

på dokumentasjon av samtykkekompetanse og HLR-status vurdering i journaler fordi det ikke 

blir tatt stilling til ofte nok. Det er få av legene som er kjent med at pasienter ønsker en slik 

samtale, og antar at det ikke er aktuelt å ta opp temaet. Ettersom det ikke er noe standardisert 

rutine for å ta stilling til HLR-status kan det være at man glemmer å ta stilling til det. 

Vurdering av dagens situasjon: 
Etter å ha gått gjennom litteraturen, presentert våre tiltak på morgenmøtet og fått 

tilbakemeldinger ser vi at problemet med HLR-status er sammensatt hvor det er flere ledd 

som svikter, som vi har illustrert i et fiskebensdiagram:  
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Vår vurdering er at avdelingen mangler en rutine for hvilke pasienter som skal HLR-vurderes. 

At man tar HLR-status på pasienter i avdelingen etter klinisk skjønn åpner opp for store 

forskjeller og at leger muligens kvier seg fra å ta samtalen eller glemmer å ta stilling til det. 

Med dagens praksis vil man tenke at det er mulighet for at pasienter som egentlig burde fått 

en HLR-status vurdering ikke får dette, og at uheldige situasjoner oppstår hvor pasienter får 

HLR redning når det ikke var ønsket fra pasientens side, eller at det ikke var medisinsk 

grunnlag for det. Vårt tiltak blir derfor å innføre et triggerspørsmål slik som anbefalt i 

nasjonal veileder fra Helsedirektoratet: «Blir du overrasket hvis pasienten er død innen 1 år» 

på alle pasienter som kommer inn på avdelingen. På denne måten får man systematisk vurdert 

og plukket ut pasienter hvor det trengs en ytterligere vurdering og samtale.  

 

Tiltak og prosedyrer:  
Det vil være aktuelt å innføre tiltaket gjennom morgenmøtet, hvor alle legene er til stede og 

triggerspørsmålet kan diskuteres. Triggerspørsmålet åpner opp for en del tolkning og mulig 

subjektive tanker rundt hvem som trenger vurdering og ikke. Ved å gå gjennom forskjellige 

caser i felleskap kan man anvende spørsmålet som opplæring den første uken, diskutere rundt 

hva som er riktig og komme til fellesforståelser for hvilke pasienter som burde fanges opp av 

triggerspørsmålet.  

 

Våre konkrete tiltak blir å innføre «Er det tatt stilling til HLR-status vurdering ved bruk av 

triggerspørsmål?» i førstedagsnotatet i det elektroniske pasientjournalsystemet (DIPS). Legen 
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vil da måtte dokumentere at det er blitt tatt stilling til triggerspørsmålet. Hvis det er noen 

pasienter som behandlingsansvarlige lege er usikker på om det kreves en ytterligere vurdering 

kan disse tas opp på morgenmøte for diskusjon. I tillegg innfører vi «vurdering av HLR-

status» som et sjekkpunkt i sykepleierlisten på previsitten, dette vil gjøre det lettere for 

sykepleierne å etterspørre HLR-statusvurdering samtidig som det vil gi en påminnelse til 

legene tidlig på dagen. 

Hvorfor innfører vi kun et tiltak: 
Etter gjennomgang av litteratur kom vi fram med forslag til tiltak som kunne være aktuelle å 

innføre. Blant annet vurderte vi å innføre: 

- Krav om vurdering av HLR-status innen første innleggelsesdøgn.  

o Dette fant vi raskt ut ikke var mulig etter morgenmøte ettersom det blir for 

tidlig å kreve at en slik samtale er gjennomført med pasienter og pårørende. Vi 

stiller derfor ikke krav om at selve HLR-status vurderingen og påfølgende 

samtaler skal gjøres innen første dag, kun besvart triggerspørsmål. 

- Innføre standardiserte dokumenter for vurdering av HLR-status og 

samtykkekompetanse. 

o Dette viste seg å ikke være nødvendig ved avdelingen ettersom de ikke hadde 

problemer med å dokumentasjonen og hadde allerede rutiner for hvordan 

HLR-status og samtykkekompetansevurdering skulle dokumenteres. 

Basert på våre vurderinger over og deltakelse på morgenmøte i mikrosystemet, kom vi fram 

til at vårt tiltak om innføring av triggerspørsmål var mest aktuelt og gjennomførbart. De andre 

tiltakene ble vurdert som unødvendige eller dårlig egnet til å endre praksis i mikrosystemet. 

Vi mener at tiltaket om å innføre triggerspørsmål i seg selv er lett å innføre, det kreves ikke 

mye opplæring og innebærer i praksis at man spør seg et ekstra spørsmål til hver pasient. Å 

dokumentere dette vil også være enkelt ettersom det vil kreve at man enten krysser av for «ja» 

eller «nei» i et elektronisk notat. Det medfører dermed ikke mye mer arbeid for legene og vil 

kun hvor det er nødvendig gjøre at man går videre med grundigere vurdering og samtale med 

pasienter og pårørende. Samtidig vil spørsmålet være til stor hjelp for at legene ikke glemmer 

å ta stilling til HLR-status, kvier seg fra å ta det opp eller ikke fanger opp pasienter som 

trenger en vurdering. Vi har illustrert effekten av vårt tiltak i et flytskjema: 
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Indikatorer:  
Det kan benyttes mange ulike kvalitetsindikatorer for å vurdere om vårt prosjekt er blitt godt 

gjennomført. En god kvalitetsindikator skal oppfylle noen grunnleggende krav (25): 

- Relevans: Må måle noe som er viktig for kvaliteten innen det man prøver å forbedre. 

- Gyldighet: Det må være dokumentert sammenheng mellom indikator og kvalitet.   

- Målbarhet: Det må være mulig å måle. 

- Tilgjengelighet: Det må være lett å innhente data. 

- Pålitelighet og mulighet for å tolke: Må kunne måles likt av alle og kunne stoles på. 

- Mulighet for å påvirke og sensitiv for endring: Må være egnet til å måle effekten av 

et forbedringstiltak.  

- I tillegg bør ikke indikatoren føre til uheldig oppmerksomhetsdreining, slik at 

kvaliteten innen andre felt som ikke måles synker. 

Til vårt prosjekt har vi valgt 4 indikatorer, disse er: 

1. To strukturindikatorer: Tilstedeværelse av avkrysningsfelt for triggerspørsmål på 

førstedagsnotatet og avkrysningsfelt for HLR-status på previsittlisten til sykepleierne. 
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2. Prosessindikator: Andelen opprettede førstedags journaler som har triggerspørsmålet 

besvart. 

3. Resultatindikator: Andelen pasienter med hjertestans som har fått en HLR-vurdering. 

Videre har vi beskrevet hvert tiltak grundigere sammen med forslag til hvordan de eventuelt 

kan måles og vurdering av styrker og svakheter. 

 

1 Avkrysning for triggerspørsmål på førstedagsnotat og avkrysning på previsittlisten 

Ved å innføre triggerspørsmålet sammen med en mulighet for å krysse av (markere med en X) 

på «ja» eller «nei» som en innebygget frase i avdelingen for førstedagsnotat i avdelingen vil 

det kunne gi oss et godt mål på om tiltaket er innført. Det finnes ikke noe lignende i 

journalnotatet fra før av og vil derfor være veldig relevant for om vårt prosjekt har blitt 

innført. IT ansvarlig kan sørge for å lage en slik frase i DIPS og justere denne etter behov 

tidlig etter tilbakemeldinger fra lege og sykepleier i prosjektgruppen. En ulempe med en slik 

indikator kan være at den fører til oppmerksomhetsdreining i DIPS programmet og at annet 

viktig informasjon som ikke måles i vårt prosjekt får mindre oppmerksomhet. Derfor mener vi 

at det vil være viktig å frastå fra å innføre påminnelser og «popups» i DIPS, men at 

triggerspørsmålet heller skal stå på førstedagsnotatet som vanlig tekst automatisk når dette 

opprettes, og legen kun krysser av på ja eller nei i selve journaldokumentet etter opprettelse. 

Å implementere avkrysning på previsittlisten vil bringe mindre utfordringer ettersom 

sykepleiere helst ønsker at HLR-status skal tas opp, og får dermed en god anledning til å ta 

opp dette. Dette vil også gi oss et godt mål på om prosjektet vårt er blitt innført og hvor stor 

grad det brukes. Denne kan føre til oppmerksomhetsdreining på previsitten, som ved tidspress 

kan føre til at andre viktige punkter på listen blir nedprioritert.   

 

2 Andelen opprettede førstedags journaler som har triggerspørsmålet besvart 

Denne indikatoren vil være veldig relevant for å se på om vårt tiltak har blitt implementert. 

Det er et gyldig tiltak for vårt prosjekt og vil være sensitiv for endring underveis i prosjektet. 

Vi mener at dette tiltaket er det som vil gi oss et best inntrykk av i hvor stor grad prosjektet 

har blitt innført, og mener at det er viktig at dette blir målt. Det er lett å målbart ved å ta 

andelen førstedagsnotater med besvart triggerspørsmål fordelt på alle 

førstedagsjournalnotater. En ulempe med denne indikatoren er at dataene er vanskelig 

tilgjengelig, ettersom noen må gå gjennom alle førstedagsnotatene og telle disse opp i en gitt 

tidsperiode. Vårt forslag er derfor at det den første måneden gjennomføres kontroll av alle 
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førstedagsnotater ved at fagutviklingssykepleier printer ut alle førstedagsnotatene og 

kontrollerer disse. Langsiktig er ikke dette en god løsning og vi foreslår derfor at det etter den 

første måneden tas ut et tilfeldig utvalg av notater som utgangspunkt, hvor stor andel 

journalnotater som burde gjennomgås vurderes etter den første måneden med bakgrunn i hvor 

tidskrevende innhentingen har vært og hvor stort behov det er for å måle implementeringen av 

kvalitetsforbedringsprosjektet. Målingene kan gjøres for hver uke den første måneden og 

deretter med lengre intervaller på 2 uker. Med bakgrunn i hvor invasivt tiltaket vårt er og hvor 

lett vi mener det kan gjennomføres forventer vi at det vil være mulig å oppnå 95% etter 6 

måneder i et tilfeldig utvalg av journaldokumenter. 

 

3 Andelen pasienter med hjertestans som har fått en HLR-vurdering 

Mål med implementeringen er at alle pasienter som har gått i stans skal ha avklart HLR-

status. Stans i seg selv er en hendelse som skjer sjeldent, og det vil være ønskelig at 100% av 

pasientene som går i stans har fått en HLR-status vurdering. Når en stans oppstår vil det være 

aktuelt at både lege og sykepleier i prosjektgruppen går gjennom hendelsen. Her vil det også 

være aktuelt å gå gjennomgå tidligere stanser i avdelingen, dette er ikke lett og vil forutsette 

mer tidsbruk. En annen ulempe med indikatoren er at stans er en sjelden hendelse og 

nødvendigvis ikke vil være sensitiv for endring under vår prosjektperiode på 6 måneder. Vårt 

forslag vil være å lage et run diagram hvor man registrerer tidsintervallet, vi foreslår hvert 

kvartal, og registrer indikatoren «andelen med stans som har fått en HLR-vurdering» på y 

aksen. Her vil det være gunstig å ta med målinger fra tidligere hvis det lar seg gjøre uten for 

mye arbeid.  
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Prosess, Ledelse og organisering:  
Ledelse og organisering: 
For å få til et suksessfullt prosjekt er det viktig at de involverte partene er representative og 

motivert for bedring. For å få til endring er en av de aller viktigste faktorene den overordnede 

lederens engasjement. Derfor foreslår vi at avdelingsleder Asle Medhus leder gruppen for 

forbedringsarbeidet som har vist stor interesse for forbedringsarbeid generelt og i vårt 

prosjekt. Han er positiv til at vårt tiltak kan føre til kvalitetsforbedring i avdelingen. I tillegg 

burde det også være en annen lege representert i arbeidsgruppen som enten kan være 

assistentlege eller overlege, sammen med en IT ansvarlig, fagutviklingssykepleier og 

avdelingssykepleier mener vi at prosjektgruppen er representert godt nok fra de ulike 

yrkesgruppene som er involvert i prosjektet, slik at man får sikret et helhetlig og tverrfaglig 

arbeid med innspill fra alle parter involvert. Ved at både avdelingsoverlege og 

avdelingssykepleier er med i gruppen mener vi at prosjektet vil være godt forankret i 

avdelingen blant de representerte partene.  

Struktur av prosjektet:  
For gjennomføring av prosjektet bruker vi metoden for kvalitetsforbedring som er utarbeidet 

av Langley & Nolan (26) som består av 2 faser:  

Første fasen som vi allerede har besvart vil innebære å avklare følgende spørsmål:  

- Hva ønsker vi å oppnå? Færre uavklarte HLR-statuser. Økt bevissthet rundt 

pasienter som trenger HLR-vurderinger. 

- Hvordan vet vi at endringen er en forbedring? Gjennom våre valgte 

kvalitetsindikatorer. 

- Hvilke tiltak kan iverksettes for å skape forbedring? Innføre triggerspørsmålet 

som anbefalt i nasjonal veileder. 

Fase 2 innebærer strukturering av prosjektet i en forbedringssirkel kalt «Demings sirkel», 

forkortet til PUKK på norsk: 

1. Planlegge 

2. Utføre 

3. Kontrollere  

4. Korrigere 
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I vårt prosjekt har vi tatt og brukt helsebibliotekets modell for kvalitetsforbedring som bruker 

en tilsvarende og modifisert sirkel (27):  

 
Et viktig element som illustreres i sirkelen er at forbedringsprosjekt er en kontinuerlig prosess 

hvor det stadig må innføres nye endringer som kan være nødvendig for å opprettholde 

resultatene. Det må tas stilling til justering av mål underveis og evaluere om forbedringen er 

tilstrekkelig, for å eventuelt prøve ut nye løsninger. Den sirkulære formen illustrer godt at 

prosessen ofte må gjennomgås flere ganger gjennom et forbedringsprosjekt. 

Målformulering:  
For formulering av vårt mål til prosjektet har vi tatt utgangspunkt i at det overordnede målet 

skal konkretiseres i delmål som oppfyller kriteriene for å være SMARTE (27): 

- Spesifikke 

- Målbare 

- Ansporende 

- Realistiske 

- Tidsbestemte 

- Enighet om målet 

Vårt overordnede mål er at vi skal ha standardisert vurdering av pasienter for HLR-

statusvurdering når de kommer inn på avdelingen. 



 21 

SMARTE mål: Innen 6 måneder skal 95% av pasientene som er lagt inn på avdelingen ha 

utført og dokumentert triggerspørsmålet i førstedagsjournalnotatet. Hos alle pasienter som får 

stans skal HLR-status være avklart og dokumentert.  

Tidslinje for implementering:  
For at prosjektet skal bli vellykket er det viktig at PUKK sirkelen benyttes til evaluering flere 

ganger på møtene med prosjektgruppen. Vi legger spesielt vekt på dette i begynnelsen av 

prosjektet og ønsker flere møter her. Utover prosjektet vil det være færre problemer å ta tak i 

og derfor foreslår vi at det blir lengre tidsintervaller før prosjektgruppen møtes. Som forslag 

har vi laget en tidslinje for innføring av vårt prosjekt med tidspunkt for møtene, med 

utgangspunkt i at prosjektet varer i 6 måneder og at det deretter må vurderes om prosjektet er 

vellykket og om man ønsker å innføre det permanent i avdelingen eller ikke. De viktigste 

milepælene i prosjektet vil være etter en måned når man har sett hvordan prosjektet praktisk 

har blitt innført i avdelingen, eventuelle ulemper og motstand har blitt observert. I tillegg må 

det her vurderes om hvordan måling av indikatorer skal være med tanke på ressurser videre 

og tidsbruk. På møtet etter 6 måneder må man se om prosjektet faktisk har gitt noe 

kvalitetsforbedring. Forslag til tidslinje for prosjektet:  
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Håndtering av motstand: 
Implementering av nye tiltak, endring av dagens praksis på en arbeidsplass, byr ofte på 

motstand (21). Det er hovedsakelig tre typer motstand vi mener det er viktig å ta stilling til; 

faglig motstand, personlig motstand og motstand fra ledelsen.  

 

Det kan foreligge faglig motstand mot endring. Inntrykket vi fikk på morgenmøte hvor vi 

presenterte prosjektet, var at de ansatte stort sett var positive til tiltaket. Det kan likevel være 

helsepersonell som er av en annen oppfatning, eller tviler på at det er et nyttig tiltak. Den 

beste måten å håndtere faglig motstand, er å presentere et godt kunnskapsgrunnlag. I vårt 

tilfelle er det forskningsbaserte kunnskapsgrunnlaget begrenset, og det vil være viktig å 

spesielt vektlegge de etiske aspektene, men også de juridiske aspektene.  

 

Ved implementering av vårt tiltak, kan vi møte personlig motstand preget av følelser. Legers 

personlige motstand mot å gjennomføre samtalen kan medføre motstand mot å gjennomføre 

tiltaket, som f. eks å svare «ja» på triggerspørsmålet for å unngå samtalen. For mange kan det 

være et ubehagelig tema å bringe til bordet. Selv om helsepersonell er nødt til å forholde seg 

til døden, vegrer mange seg for å ta opp temaet med pasientene. Dette kan blant annet skyldes 

helsepersonellets egne tanker, følelser og holdninger til døden (28). Denne motstanden 

forventer vi er mindre fremtredende hos erfarne klinikere, som er tilfellet i vårt mikrosystem. 

 

Det å innføre nye tiltak krever ressurser, både i form av tid og penger. Om dette er et tiltak 

som krever mye tid og penger («tid er også penger»), kan vi møte på motstand fra ledelsen. 

Samarbeidsviljen kan bli dårligere, og prosjektet kan eventuelt bli terminert. Ved at vårt tiltak 

er enkelt å utføre, vil det trolig kreve minimalt med ekstra tid, som igjen fører til at 

enkeltpersoner og ledelse lettere blir positive til prosjektet.  

 

Et annet viktig tiltak for å håndtere alle typer motstand, er å lytte til tilbakemeldinger og 

innspill som kommer underveis. På denne måten kan det som fungerer dårlig forbedres, samt 

etterlevelsen hos de ansatte vil bli høyere. 
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Diskusjon: 
I dette kvalitetsforbedringsprosjektet har vi foreslått å innføre triggerspørsmålet «blir du 

overrasket om pasienten er død innen et år?» som ledd i HLR-statusvurdering ved 

gastromedisinsk avdeling på Ullevål sykehus. Fra mikrosystemet fikk vi indikasjoner på at 

dette var et utfordrende tema. Stans ved avdelingen er sjelden, men uheldige hendelser der 

manglende HLR-statusvurdering har vært sentralt, forekommer. Utfordringen ved avdelingen 

omhandlet ikke primært gjennomførelse av selve HLR-statusvurderingen selv om den kan 

være vanskelig, men bevisstgjøring på når en slik vurdering vil være indisert. Det benyttes per 

tid «klinisk skjønn» for når en vurdering skal gjøres, en praksis hvor risikoen for feil og 

«glipper» ble tolket som for høy i samtaler med mikrosystemet. Ved å systematisk innføre et 

enkelt triggerspørsmål, håper vi at legene blir «tvunget» til å tenke igjennom dette, og på den 

måten ikke glemmer å vurdere indikasjon for en slik samtale med pasienten. I tillegg vet vi at 

leger har tendens til å overestimere overlevelse hos pasienter, spesielt der det er et godt 

etablert lege-pasient-forhold (29, 30). Triggerspørsmålet får legen til å vurdere om pasienten 

kan dø innen ett år, ikke konkludere med at pasienten faktisk dør. Det er en metode som er lett 

å gjennomføre, med relativt høy sensitivitet og spesifisitet. (2, 3)  

 

Selve triggerspørsmålet er hentet fra en allerede eksisterende nasjonal veileder, samt 

gjenfinnes i engelsk versjon i de internasjonale kliniske oppslagsverkene. Av studier som har 

sett på ulik prestasjon av triggerspørsmålet i en klinisk setting, har de fleste studiene 

hovedsakelig omfattet palliative kreftpasienter. Vi tror likevel at det har en overføringsverdi, 

siden prognosetall også benyttes utenfor kreftmedisinen. Det er likevel viktig å påpeke at 

triggerspørsmålet bare skal fungere som en triagering eller screening.  

 

Uheldige hendelser, hvor pasienter går i stans med uavklart HLR-status og kanskje får en 

feilbehandling, er både medisinsk, etisk og juridisk utfordrende. Hendelsene forekommer 

sjelden, men det er likevel rom for forbedring. Vi vet at nesten en tredjedel av pasienter 

ønsker seg HLR-minus etter samtale med legen, og dette bør fanges opp (6). Det store 

overordnede målet ved vårt prosjekt er som de fleste andre kvalitetsforbedringsprosjekter å 

føre til bedre pasientbehandling. I denne sammenhengen vil det være at alle pasienter får en 

medisinsk forsvarlig og brukermedvirket HLR-statusvurdering, der dette er indisert. Vårt 

forbedringsprosjekt vil kunne bedre dette, og har støtte i det gjeldene lovverk om forsvarlig 

utøvelse og brukermedvirkning, samt i etikken.  



 24 

 

Om prosjektet er kost-nytte-effektivt er ikke lett å besvare før tiltaket er forsøkt innført. Om 

tiltaket viser seg å kreve lite ekstra tid og ressurser, vil det være gunstig. Om det derimot 

krever mye tid, for noe som svært sjelden inntreffer, kan det bli for ressurskrevende. Likevel 

kan det være aktuelt å bruke mer ressurser for å unngå uheldige alvorlige hendelser, selv om 

de forekommer sjelden. Dette er et av prioriteringsprinsippene i helsevesenet (23). Et annet 

argument for å investere i planlegging omkring livets sluttfase, er at studier har vist at dette, – 

i tillegg til å være gunstig for pasient og pårørende, også er ressursbesparende. God 

planlegging fører til mindre aggressiv behandling i livets sluttfase (21).  

 

Det har vist seg å være utfordrende å finne gode resultatindikatorer som kan måles for å 

besvare dette, da det finnes lite registrert data, samt at en hendelse som hjertestans på en 

enkelt avdeling er svært sjelden. Det er vanskelig å måle fremgang og bedring, når man ikke 

har et sikkert utgangspunkt å ta stilling til. 

Konklusjon 
Oppsummert tenker vi at vårt kvalitetsforbedringsprosjekt er gjennomførbart og kan være 

nyttig. En engasjert leder og et positivt innstilt mikrosystem som ønsker forbedring, legger 

forholdene til rette for prosjektet. På den annen side er ikke kunnskapsgrunnlaget for 

innføring av triggerspørsmålet det sterkeste og det er vanskelig å måle effekten av tiltaket, 

blant annet fordi hjertestans er en sjelden hendelse. Om prosjektet blir innført og det viser seg 

å være vellykket, kan det benyttes som argument i å innføre liknende tiltak andre steder. Det 

er vanskelig å gi en tydelig anbefaling for innføring av tiltaket basert på kunnskapsgrunnlaget 

alene. Grunnet tungtveiende etiske aspekter anbefaler vi iverksettelse av vårt 

kvalitetsforbedringsprosjekt.  
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