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Sammendrag
Tema og problemstilling
Dette forbedringsprosjektet omhandler bruken av budesonid som langtidsbehandling hos
pasienter med Mb. Crohns ved Sykehuset Innlandet, divisjon Gjøvik. Formålet med
prosjektet er å finne ut hvordan man kan optimalisere bruk av budesonid etter gjeldende
internasjonale og nasjonale retningslinjer for å sikre sykdomskontroll samtidig som man
unngår unødvendige bivirkninger.

Kunnskapsgrunnlag
Vi har gjennomført et pyramidesøk i McMaster Plus for å kartlegge kunnskapsgrunnlaget
vedrørende langtidsbehandling med Budesonid i behandling av Mb. Crohns. Det ble definert
et PICO-spørsmål, søkeord ble valgt på grunnlag av problemstillingen og inklusjons/eksklusjonskriterier ble definert for å generere relevante treff.
Oppsummert viser kunnskapsgrunnlaget at budesonid er effektiv for induksjon av remisjon,
og har en viss effekt som vedlikeholdsbehandling ved å forsinke tilbakefall av sykdom, men
denne effekten avtar dess lenger man anvender medikamentet. Således kan effekten ikke
veie opp mot medikamentets ugunstige bivirkningsprofil på lang sikt, og anbefalingen er
dermed at man bør trappe ned og seponere medikamentet innen 12 uker.

Dagens praksis, mål, tiltak og kvalitetsindikatorer
Etter kartlegging ved Sykehuset Innlandet, divisjon Gjøvik, viser denne at pasienter med
Crohns kan bli stående på budesonid over 12 uker. Som kunnskapsgrunnlaget viser, er ikke
dette hensiktsmessig. Etter vår vurdering skyldes dette avviket hovedsakelig mangel på
lokale retningslinjer og nedtrappingsplan av budesonid, stor turnover av leger på avdelingen
og for lite tilstedeværelse av overleger på poliklinikken som følger opp pasientgruppen.
Den viktigste kvalitetsindikatoren er antall pasienter som bruker budesonid > 3 mnd.

Prosess, ledelse og organisering
Utgangspunktet for implementering av endringer i organisasjonen bygger på Kotters åtte
råd for implementering og PUKK-sirkelen. I tillegg har vi gjennomført et grundig intervju
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med sykehusdirektøren ved Sykehuset Innlandet, divisjon Gjøvik, som danner et noe mer
praktisk og erfaringsbasert bakteppe for denne delen.

Konklusjon
Vi mener det er anbefalt at det innføres lokale retningslinjer for behandling av Crohns
sykdom og at opplæringen rundt disse styrkes, at pasientgruppen kontrolleres hyppigere på
poliklinikken og at det fokuseres mer på nedtrappingsplan ved behandling med budesonid.
Disse tiltakene til sammen vil kunne føre til at færre pasienter med Crohns sykdom
behandles med budesonid i > 3 måneder, færre bivirkninger og mer korrekt bruk av
steroider på riktig indikasjon.

1. Tema/problemstilling
1.1 Problemstilling
Prosjektoppgaven tar for seg implementering av en enhetlig og kunnskapsbasert
retningslinje for bruk av budesonid ved langtidsbehandling av pasienter med Mb. Crohns
ved Sykehuset Innlandet, divisjon Gjøvik, og hvorvidt dette vil føre til flere pasienter i
remisjon, færre bivirkninger og korrekt bruk av steroider på riktig indikasjon. Fastlegeleddet
er ikke en del av vårt mikrosystem i denne oppgaven og diskuteres derfor kun i korte trekk
der hvor det er relevant.
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2. Kunnskapsgrunnlag
2.1 Søkestrategi og PICO-spørsmål
For å kartlegge kunnskapsgrunnlaget, utformet vi et PICO-spørsmål for å gjennomføre et
pyramidesøk i McMaster PLUS. Kunnskapsgrunnlaget for artiklene vi identifiserte ble
vurdert og resultatene ble sammenlignet med dagens praksis på den aktuelle avdelingen.
Basert på oppgavens problemstilling utformet vi følgende PICO-spørsmål som grunnlag for
vår søkestrategi.

P

Pasienter med Crohns sykdom

I

Bruk av budesonid som vedlikeholdsbehandling etter
oppnådd remisjon

C

Placebo

O

Tilbakefall av sykdom, bivirkningsprofil

Vi utarbeidet følgende kjernespørsmål: «Er bruk av budesonid som vedlikeholdsbehandling
gunstig for pasienter med Crohns sykdom etter oppnådd remisjon?». Vi utførte et
pyramidesøk i McMaster Plus den 19.10.20 ved bruk av søkeordene «Crohn's disease» AND
«budesonide» AND «maintenance therapy». Søket genererte 52 treff i kliniske oppslagsverk,
1 treff i kunnskapsbaserte retningslinjer, 7 treff i systematiske oversikter og 2 treff i
kvalitetsvurderte studier.
På forhånd hadde vi bestemt følgende inklusjon- og eksklusjonskriterier ved søk i
kunnskapsgrunnlaget:
1. Inklusjonskriterier:
a. Kliniske oppslagsverk som omhandler bruk av budesonid i behandling av Mb.
Crohn hos voksne (>18 år)
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b. Kunnskapsbaserte retningslinjer som omhandler budesonid i behandling av
Mb. Crohn hos voksne (>18 år)
c. Systematiske oversikter som omhandler bruk av budesonid i behandling av
Mb. Crohn hos voksne (>18 år)
2. Eksklusjonskriterier:
a. Enkeltstudier som omhandler bruk av budesonid i behandling av Mb. Crohn
b. Anbefalinger i kliniske oppslagsverk eller kunnskapsbaserte retningslinjer
som:
i.

Omhandler bruk av andre steroider enn budesonid (f.eks.
prednisolon)

ii.

Omhandler bruk av steroider for annen inflammatorisk tarmsykdom
(IBD), som ulcerøs kolitt

iii.

Omhandler bruk av steroider for behandling av komorbiditet eller
annen sykdom enn Mb. Crohn

Vår oppgave fokuserer således på behandling av voksne pasienter (>18 år) med Crohns
sykdom. Studier som kun omhandlet ulcerøs kolitt, ble ekskludert. Vi inkluderte imidlertid
artikler som omtalte behandling av begge sykdommer, så fremt det kom frem i teksten
hvilke anbefalinger som var rettet mot den ene eller andre tilstanden. Det er også et poeng
at vi i denne oppgaven fokuserte på kunnskapsgrunnlag rettet mot bruk av budesonid hos
pasienter som faktisk mottar denne behandlingen på den aktuelle avdelingen. Dermed
fokuserer vi her hovedsakelig på pasientgrupper som overordnet sett er relevante for
behandling med budesonid, dvs. pasienter med mild sykdomsaktivitet.
Kunnskapsgrunnlaget ble gjennomgått i lys av våre etablerte inklusjon og
eksklusjonskriterier (Figur 1). Av totalt 62 treff, var det kun 4 referanser som ble inkludert i
oppgaven.
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Figur 1: Flytskjema for oversikt referanser inkludert i prosjektet.

2.2 Crohn Disease Activity Index
Kliniske studier som omhandler Crohns sykdom bruker ofte formelle graderingssystemer i
beskrivelsen av sykdomsaktivitet. Et hyppig brukt graderingssystem i forskningsøyemed er
Crohn Disease Activity Index (CDAI), som baseres på subjektiv rapportering av symptomer.
Klinisk remisjon korresponderer til en CDAI < 150, hvilket kan oppnås spontant eller etter
medisinsk eller kirurgisk intervensjon. Mild Crohns sykdom tilsvarer en CDAI mellom 150 og
220. Disse pasientene beskrives som typisk ambulatoriske og i stand til å tolerere et oralt
kosthold. De har mindre enn 10% vekttap og har ingen symptomer på systemisk sykdom.
Moderat til alvorlig Crohns sykdom korresponderer til en CDAI mellom 220 til 450. Til denne
gruppen tilhører pasienter som ikke har respondert tilstrekkelig på behandling for mild til
moderat sykdom. Alvorlig fulminant sykdom tilsvarer en CDAI på over 450. Pasienter i denne
gruppen er blant annet polikliniske pasienter som har persisterende symptomer på tross av
behandling med glukokortikoider eller biologiske legemidler (1).
7

2.3 Budesonid
Budesonid er et kortikosteroid som har høy førstepassasjemetabolisme og som frigjøres
topikalt i tarmen, hvilket begrenser uønskede systemiske bivirkninger (1). Dog har også
dette medikamentet potensielle behandlingsrelaterte bivirkninger. Dette inkluderer
immunsuppresjon (økt forekomst av infeksjoner), hypertensjon, diabetes mellitus,
osteoporose, katarakt, glaukom, akne, månefjes, hirsutisme, humørsvingninger, insomni,
vektoppgang, striae, hårtap og binyrebarksuppresjon. Budesonid er effektiv
førstelinjebehandling for induksjon av remisjon hos pasienter med aktiv Crohns sykdom,
mens effekten av bruk som vedlikeholdsbehandling er mer uklar (2).

2.4 Litteratur
Ved hjelp av pyramidesøket fant man tre kapitler fra oppslagsverket UpToDate og ett
kapittel fra oppslagsverket BMJ Best Practice.
For å kritisk vurdere kapitlene fra de kliniske oppslagsverk, anvendte vi sjekklisten fra
Helsebiblioteket for kliniske oppslagsverk (3). I det første kapittelet fra UpToDate,
«Overview of budesonide therapy for adults with inflammatory bowel disease» (1), omtales
behandling av både Crohns sykdom og ulcerøs kolitt. Likevel kommer det klart frem hva
kapittelet handler om, og populasjonen er godt beskrevet; anbefalingene for henholdsvis
Crohns sykdom og ulcerøs kolitt er adskilt og der er klart hvilke anbefalinger som spesifikt
gjelder for hver tilstand. Oppslagsverket gir dessuten et godt grunnlag for videre arbeid med
kartlegging av gjeldende kunnskap.
De to andre kapitlene fra UpToDate omhandler Crohns sykdom spesifikt, og er inndelt slik at
det ene omtaler behandling av mild sykdomsaktivitet («Overview of the medical
management of mild (low risk) Crohn disease in adults» (4)) og det andre omtaler
behandling av pasienter med moderat til alvorlig sykdomsaktivitet (Overview of medical
management of high-risk, adult patients with moderate to severe Crohn disease (5)). Videre
skiller kapitlene mellom lavrisiko- og høyrisikopasienter. Pasientpopulasjonen i kapittelet er
således godt beskrevet. I denne oppgaven har vi valgt å fokusere på pasienter som er
aktuelle for behandling med budesonid, og kapittelet fra UpToDate som omhandler
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moderate til alvorlige sykdomstilstander påpeker i sine anbefalinger at budesonid vanligvis
er reservert for lavrisiko-pasienter med Crohns sykdom. Hos pasienter med moderat til
alvorlig Crohns sykdom benyttes riktignok glukokortikoider i behandlingen, til pasienter som
har behov for umiddelbar symptomlindring, men her er prednisolon anbefalt som
førstelinjebehandling (5). Vi har derfor valgt å fokusere på anbefalingene som fremkommer i
kapittelet om behandling av Crohns pasienter med mild sykdomsaktivitet («Overview of the
medical management of mild (low risk) Crohn disease in adults» (4)).
For indusering av remisjon anbefaler UpToDate bruk av budesonid som
førstelinjebehandling hos pasienter med mild aktiv Crohns sykdom i ileum og proksimale
colon. Man anbefaler oppstart med 9 mg budesonid per dag i 4 uker, for deretter
nedtrapping av dose med 3 mg hver andre eller fjerde uke. Anbefalingen er at
behandlingsvarigheten ikke skal overskride 8-12 uker. Idet remisjon oppnås og budesonid er
redusert eller seponert hos pasienter med mild Crohns sykdom med primær involvering av
distale ileum og høyre kolon, kan man initiere vedlikeholdsbehandling. Hos pasienter der
man ikke kan redusere budesonid grunnet ikke oppnådd remisjon over 3-6 mnd, anbefales
det at man eskalerer behandlingen med enten thiopurine eller biologiske legemidler, på
samme måte som behandling av moderat til alvorlig Crohns sykdom (4,5).
Kapitlet fra UpToDate som er utarbeidet fremstår å være av god kvalitet (for gjennomgang
av metodisk kvalitet, se vedlegg 1). Det var sist oppdatert 12.oktober 2020, og det kommer
godt frem hvem som har fagfellevurdert kapittelet og anbefalingene er tydelige, og klart
beskrevet. Derimot er en svakhet ved kapittelet at kildehenvisningen er uklar. For eksempel
skriver forfatterne “We do not recommend using budesonide for longer than 12 weeks per
course”, men kildehenvisningen samsvarer ikke med referanselisten (4). Det er dermed
uklart hvilket kunnskapsgrunnlag denne anbefalingen bygges på. Dette kommer frem senere
i kapittelet, der det er referert til 3 systematiske oversikter med metaanalyser. Av de
refererte systematiske oversiktene er det bare 1 av dem som understøtter anbefalingen om
å seponere Budesonid etter 12 uker (2), da de andre systematiske oversiktene omhandler
andre kortikosteroider enn budesonid (6) eller har undersøkt effekten av budesonid
sammenlignet med placebo på et senere tidspunkt enn 12 uker (7). For sammenligning, ga
pyramidesøket også treff på et klinisk kapittel fra BMJ best practice, og dette ble vurdert på
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samme måte som de kliniske kapitlene fra UpToDate, og vurdert som av høy kvalitet (8).
Kapittelet er bygget opp på samme måte som UpToDate, med inndeling av subpopulasjoner
av Crohns sykdom etter lokalisasjon av sykdom og alvorlighetsgrad. Kapittelet konkluderer i
likhet med UpToDate om at Budesonid ikke er effektiv vedlikeholdsbehandling utover 12
uker etter oppnådd remisjon, og refererer til den samme systematiske oversikten som
UpToDate (8).
Både UpToDate og BMJ Best practice refererer til den systematiske oversikten «Budesonide
for maintenance of remission in Crohn's disease» publisert i 2014, som understøtter
anbefalingen om at behandlingsvarighet ved bruk av budesonid ikke skal overskride 8-12
uker (2). Denne artikkelen var også et treff i pyramidesøket. Vi vurderte denne systematiske
oversikten etter sjekklisten for systematiske oversikter fra helsebibloteket (vedlegg 2) (3). 12
studier (n =1273) ble inkludert i den systematiske oversikten, der 8 studier sammenlignet
budesonid og placebo, mens resten av studiene sammenlignet budesonid med annen
standard behandling av Crohns sykdom (eksempelvis 5-ASA, prednisolon og azathioprin).
Den systematiske oversikten er av høy kvalitet, der formålet med studien og
pasientpopulasjonen er klart definert. Egnede studier er inkludert og oversikten har med
kvalitetsvurdering av hver enkelt studie. Videre var meta-analysen presis og effektestimater
godt presentert. Forfatterne konkluderte her at budesonid ikke er effektiv som
vedlikeholdsbehandling av Crohns sykdom, særskilt ved behandlingsvarighet utover 12 uker
etter remisjon. Forfatterne benyttet seg av GRADE for vurdering av kvalitet, og konkluderte
med følgende: Budesonid var ikke mer effektiv enn placebo for å vedlikeholde remisjon ved
3 måneder (RR 1.25, 95%CI 1.00-1.58), men GRADE analyse viste at kvalitet av evidensen var
lav grunnet moderat heterogenitet (I(2) = 56%) og få/manglende data. Budesonid var ikke
mer effektivt enn placebo for å vedlikeholde remisjon ved 6 måneder (RR 1.15, 95% CI 0.951.39) eller 12 måneder (RR 1.13, 95% CI 0.94-1.35), der GRADE analyse viste at kvaliteten på
evidens var bedre (moderat grunnet få/manglende data). Ved 3, 6 og 12 måneder var
henholdsvis 64%, 61% og 55% av pasientene som fikk Budesonid fortsatt i remisjon
sammenlignet med 52%, 52% og 48% av pasientene i placebogruppen. Forfatterne
rapporterte at budesonid som vedlikeholdsbehandling hadde gunstige effekter i form av noe
lavere CDAI score ved 6 og 12 måneder, samt at det økte tid til tilbakefall av sykdom (59.93
dager, 95% CI 19.02-100.84). På tross av dette, mener forfatterne av studien at disse
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positive effektene må sees i sammenheng med de negative effektene av budesonidbehandling i form av høyere rater av behandlingsrelaterte bivirkninger. I den systematiske
oversikten var det ikke rapportert om signifikant økt forekomst av bivirkninger ved bruk av
budesonid sammenlignet med placebo (RR 1.51, 95% CI 0.90-2.52), foruten økt forekomst
av binyrebarksuppresjon ved 12 måneders behandlingslengde (RR 2.88, 95% CI 1.72-4.82)
(2). Studien inkludert som viste størst forskjell, rapporterte at binyrebarken viste abnormal
kortisolrespons ved stimulering av binyrebarken hos 43 % (ved bruk av 3 mg budesonid) og
62 % (ved bruk av 6 mg budesonid) av pasientene, sammenlignet med 20% av pasientene i
placebogruppen (9) . Binyrebarksuppresjon er en alvorlig bivirkning som følger
steroidbehandling, og må tas til etterretning ved beslutning om kostnad og nytte ved bruk
av denne behandlingen.
Internasjonale og europeiske retningslinjer, referert til i det kliniske kapitlet fra UpToDate,
anbefaler ikke budesonid som vedlikeholdsbehandling utover 4 måneder (sterk anbefaling,
moderat nivå av evidens) (10-12). Vi fant ingen lett tilgjengelig nasjonal retningslinje for
bruk av budesonid ved behandling av Mb. Crohns, men Norsk Elektronisk Legehåndbok
(NEL) skriver at “Budesonid opprettholder ikke remisjon utover de første tre månedene (Ia)”
(13), og refererer til den systematiske oversikten omtalt tidligere.
For å konkludere, viser kunnskapsgrunnlaget at budesonid er effektiv for induksjon av
remisjon, og har en viss effekt som vedlikeholdsbehandling ved å forsinke tilbakefall av
sykdom. Derimot kan ikke effekten veie opp for medikamentets ugunstige bivirkningsprofil
på lang sikt. Selv om kunnskapsgrunnlaget ikke viser høyere forekomst av milde bivirkninger
(eg. akne, månefjes, hirsutisme, humørsvingninger, insomnia, vektoppgang, striae og
hårtap) ved budesonidbehandling, er det økt forekomst av binyrebarksuppresjon, som er en
alvorlig bivirkning med potensielle livstruende komplikasjoner. Sett opp mot den svake
effekten av behandlingen på faktisk opprettholdelse av remisjon, er dermed risiko ved bruk
og negative effekter relatert til behandlingen større enn de positive effektene, da spesielt
ved behandlingslengde over 12 uker. Dette er spesielt fordi at risiko for systemiske
bivirkninger øker ved lengre behandlingslengde, og da spesielt ved over 12 ukers behandling
(ref systm. Oversikt). Dermed viser kunnskapsgrunnlaget at ved lenger behandlingslengde vil
effekten reduseres og det er risiko for økt forekomst av systemiske bivirkninger (inkludert
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osteoporose, hypertensjon, diabetes mellitus og binyrebarksuppresjon), og bruken av
Budesonid som vedlikeholdsbehandling er dermed vanskelig å forsvare. Anbefalingen er
dermed at man bør trappe ned og seponere medikamentet innen 12 uker (1,2,4,8). Totalt
sett vurderes kunnskapsgrunnlaget å være godt nok til anbefalingen om å ikke bruke
budesonid i mer enn 12 uker.

3. Dagens praksis, tiltak og indikatorer
3.1 Mikrosystemet
Det mikrosystemet vi har valgt for vårt prosjekt er gastromedisinsk avdeling ved Sykehuset
Innlandet, divisjon Gjøvik. Denne avdelingen består av tre fast ansatte gastroenterologer og
en rekke LIS-leger. En av overlegene jobber som kliniker 60% og som professor 40%. En
annen har en særordning slik at han er til stede vel halve året. Sykehuset har et nedslagsfelt
på ca. 100.000 mennesker. Ut fra epidemiologiske tall (14,15) kan vi anta at det er ca. 185
personer med Crohns sykdom i nedslagsfeltet, med ca. seks nye tilfeller i året. Vi har snakket
med to av gastroenterologene på Gjøvik som begge har reagert på at pasienter på
poliklinikken har stått på budesonid langt over tre måneder. I tillegg har vi vært i kontakt
med en gastroenterolog ved Hamar sykehus som har reagert på samme problemstilling.
Ingen av legene har klart å tallfeste antall pasienter de oppdager dette på, men beskriver
problemet som en regelmessig hendelse på poliklinikkene.
Tall fra sykehuset viser at over 100 personer får Infliksimab og 66 vedolizumab (Entyvio)
infusjon på sykehuset mens et stort, men ukjent antall sprøyter seg selv under huden med
adalumimab hjemme. Fra 1. februar 2020 har noen få fått ustekinumab (Stelara) subkutane
sprøyter hjemme. Disse tallene inkluderer kun IBD-pasienter som står på biologisk
behandling. I tillegg bruker mange 5-ASA preparater (kun for ulcerøs kolitt),
immunmodulatorer og steroider. Vi har dessverre ikke tall på hvor mange og hvor lenge
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pasienter bruker budesonid, men fremgangsmåter her kunne vært journalgjennomgang og
reseptsøk i samarbeid med lokale apotek eller i reseptregisteret.
Vi har vært i kontakt med overlege Snorri Olafsson for å kartlegge dagens praksis når det
gjelder behandling av Mb. Crohn på Gjøvik. I hovedsak følges disse pasientene poliklinisk da
kun de alvorligste tilfellene har behov for innleggelse. Ofte blir den initiale utredningen og
behandlingen startet av en av overlegene mens videre kontroller ved poliklinikken kan
foregå ved LIS-2 leger som kan rådføre seg med en overlege hvis de har behov for det og
overlegen er tilgjengelig. Det har de siste årene vært en utskiftning av legene ved
avdelingen, der tre gastroenterologer sluttet omkring samme tid. I etterkant av dette var
det flere vikarer innom sykehuset. Det er ingen lokale retningslinjer for hvordan man
behandler Crohns sykdom og det er noe varierende praksis mellom legene.
Figur 2 beskriver hvordan pasienter potensielt ender opp på langtidsbehandling med
budesonid (Entocort), mens figur 3 viser faktorer som påvirker dette. Her ser vi at det kan
være mange grunner til at situasjonen oppstår, inkludert behandling startet av leger som
har sluttet, fastleger som forlenger en kur som ble startet opp av sykehus, og LIS-2 leger
som ikke fanger opp feilen ved polikliniske kontroller.

Figur 2: Pasientforløp ved behandling av Mb Crohns
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Figur 3: Faktorer som øker risiko for steroidbehandling > 3 mnd ved Mb Crohn

3.2 Forslag til forbedringstiltak
1. Hyppigere kontroller av Crohn-pasienter etter oppstart budesonid
I utgangspunktet er tre medikamentgrupper aktuelle for behandling ved Crohns forverring.
Førstevalget ved lett sykdom i tynntarmen er steroider. Prednisolon er mer effektivt, men
har også mye mer bivirkninger enn budesonid (Entocort). Steroider har helbredende
(kurativ) effekt, men ikke forebyggende. De egner seg derfor ikke til langtidsbehandling over
3 måneder. Ved mer alvorlig sykdom eller ved feilslag går man over til 2. linje behandling
som er immunmodulatorer (IM), først og fremst azatioprin (Imurel), eller 3. linje (biologiske
legemidler). IM har ingen helbredende effekt, men virker profylaktisk mot tilbakefall når
pasienten er i remisjon. Biologiske medisiner har både helbredende og forebyggende effekt
(16). De to sistnevnte er primært alternativer ved alvorlig sykdom eller glukokortikoidavhengig sykdom (utilstrekkelig effekt av budesonid) (3).
Disse ulike behandlingsmodalitetene krever monitorering og kontroll i forskjellig grad.
Likevel ser vi at dette ikke alltid gjennomføres i praksis og at det er variasjon i hvilken grad
oppfølgingen avviker fra det ønskede mellom legemidlene.
Pasienter som behandles med budesonid kommer til poliklinisk kontroll på det meste en
gang i året, ofte sjeldnere. Legen skriver gjerne kontroll om 6 måneder i det polikliniske
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notatet, og det blir deretter opp til sekretæren å sette opp time. Dessverre blir det ofte opp
til tolv måneder før kontrollen finner sted. Dermed håndteres ikke bivirkninger av
behandling i tilstrekkelig grad, samtidig som evt. bytte til annet medikament ikke blir gjort.
Pasientene blir stående på medikamentet over lengre tid (måneder- år), i strid med
etablerte europeiske retningslinjer (16).
Pyramiden i figur 4 illustrerer oppfølgingen og alvorlighetsgraden for de forskjellige
behandlingsformene.
På bakgrunn av den beskrevne oppfølgingen identifiserer vi to faktorer som kan
opprettholde forlenget bruk av budesonid; 1) suboptimal gjennomføring av behandling med
Imurel og biologiske legemidler kan gjøre dem til et mindre attraktivt alternativ til
budesonid og 2) manglende kontroll og oppfølging av budesonid-behandlede pasienter
medfører at de blir stående på preparatet over lang tid. Vi vil primært fokusere på
sistnevnte faktor for introduksjon av forbedringstiltak.

Figur 4: Mer alvorlig Crohns sykdom gir tettere oppfølging og mer bruk av biologiske
legemidler
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Tiltak
Pasienter under Crohns-behandling skal innkalles til kontrolltime på IBD-poliklinikk med
time hos IBD-sykepleier eller lege (skal vurderes ut ifra alvorlighetsgrad ved
behandlingsoppstart, jf. dagens praksis).
Som ny rutine skal pasienter som startes på budesonid settes opp til denne kontrollen 3
måneder etter oppstart av behandling. Kontrollen settes opp av sekretær ved initiering av
behandling på poliklinikken. For å sikre oss at rutinen etterfølges, skal remissene for ny
kontroll, – som legen fyller ut og pasienten leverer til sekretær- – ha 3 måneder som
standard for neste kontroll om ikke annet aktivt noteres av behandler. Dermed behøver ikke
legen/sekretær ta aktivt stilling til tidspunkt for neste kontroll. På kontrollen vurderes effekt
og bivirkninger ved behandling og det vurderes hvorvidt pasienten krever videre behandling
(da med overgang til Azatioprin eller biologiske medikamenter) eller er i remisjon. Ved
remisjon gjennomføres nedtrappingsplan som skissert ved oppstart av behandling (se
nedenfor). Det settes av penger i budsjettet til sykehuset til den økte frekvensen av
kontroller for denne pasientgruppen.
Vurdering
En slik kontrollmekanisme vil være et effektivt tiltak for å forhindre langvarig budesonidbehandling. Atferdsendring mtp. at behandler husker å sette opp kontroll til riktig tidspunkt,
forenkles betraktelig med standardiserte remisser.
Det vil til tider være et kapasitetsproblem da sekretærene ikke klarer å sette opp kontroller
til ønsket tid. Ansettelse og opplæring av flere IBD-sykepleiere vil kunne gjøre det enklere å
sette opp hyppigere og regelmessige kontroller av IBD-pasienter og vil dermed være et
effektivt tiltak for å løse den aktuelle problemstillingen med budesonid. Dette vil gi bedre
oppfølging og lettere å oppdage feilbehandling slik som overforbruk av budesonid, men
også oppdage uønskede bivirkninger. I tillegg vil kontroller generelt gi bedret oppfølging av
pasientene som bruker Azatioprin og biologiske medikamenter, hvilket kan senke terskelen
for å bruke disse medikamentene ved utilstrekkelig effekt av budesonid.
Tiltaket vil imidlertid utgjøre en økt økonomisk belastning for sykehuset og slik konkurrere
med andre forbedringstiltak for gjennomføring. Av denne grunn kan det være vanskelig å
implementere, men desto viktigere å planlegge for tidlig i prosessen slik at det kan
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planlegges og settes av midler til tiltaket. Både ansettelse av flere IBD-sykepleiere og økt
frekvens av kontroller for pasientgruppen krever ekstra ressurser, men kan sees under ett
da flere IBD-sykepleiere er en del av kostnaden ved høyere frekvens av kontroller.

2. Innføring av behandlingsplan
Induksjonsbehandling med budesonid startes på poliklinikken, som regel av overlege, og
pasient returnerer ideelt for kontroll etter 3-4 måneder der videre behandling avgjøres. Ved
remisjon skal budesonid seponeres og etter dette kan pasient følges hos fastlegen ved
behov. Ved fremdeles aktiv sykdom ved poliklinisk kontroll skal pasienten over på
IM/biologiske legemidler. Likevel hender det at man på poliklinisk kontroll ikke avslutter
budesonid-behandling av pasienten i remisjon, eller ikke går over til IM/biologiske
behandling ved vedvarende aktiv sykdom. Dette kan skyldes at lege på poliklinikk ikke er
kjent med retningslinjer (diskuteres nedenfor). Alternativt ses det at nedtrapping av
budesonid-behandling planlegges, uten at fastlege i tilstrekkelig grad informeres omkring
dette, evt. at fastlege starter opp ny kur ved senere tilbakefall. Her kan det dreie seg både
om manglende informasjon om igangsettelse av nedtrapping, eller at fastlegen ikke
informeres om eventuelle tiltak der nedtrapping gir tilbakefall av symptomer. Slik kan
fastlegen ende opp med å fornye reseptene/gjenoppta behandling på budesonid uten
planlagt nedtrappingsplan.
Tiltak
Tydelig behandlingsplan med tidshorisont og nedtrappingsplan (ved remisjon), evt. bytte til
2. linjebehandling (ved vedvarende sykdomsaktivitet) i poliklinisk notat ved initiering av
budesonid-behandling skal utformes. Planen skal gi føringer både for videre tiltak ved
poliklinisk kontroll og for fastlegens håndtering av pasienten. Ved manglende remisjon
initieres 2.linjebehandling i hht. plan ved poliklinikken. Ved remisjon gjennomføres
nedtrapping i regi av pasient med kontroll hos fastlege etter behov underveis for å vurdere
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ønsket resultat (full remisjon). Pasienten trapper da ned fra 9 mg budesonid per dag i 4
uker, for deretter reduksjon av dose med 3 mg hver andre eller fjerde uke (4).
Fastlegen mottar poliklinisk notat og gjøres dermed kjent med rutiner for nedtrapping og
indikasjon for evt. 2.linjebehandling, og kan håndtere pasient underveis i nedtrappingen om
det skulle være behov. Dette vil også bidra til opplæring av fastlege for generell håndtering
av denne pasientgruppen.
Utarbeidelse av behandlingsplan tilrettelegges ved å ha DIPS-maler for polikliniske notater
der behandlingsplan er et punkt. Det lages også internundervisningsmateriell av ansvarlige i
prosjektgruppen som kan brukes til gjennomføring av internundervisning hvor
behandlingsplan er et sentralt tema.
Vurdering
Tydelige nedtrappingsplaner vil være til god hjelp ved kontroller på poliklinikken og for
pasientens fastlege. Implementering kan være noe krevende, da det avhenger av at hver
enkelt lege tar seg bryet med å utarbeide plan ved behandlingsoppstart, men om dette
gjøres anses tiltaket som billig og effektivt for å unngå feilbehandling.
Utarbeidelse av behandlingsplan er enkelt å gjennomføre for lege ved behandlingsoppstart.
Gjennomføring av behandling og nedtrapping er lett gjennomførbart i det alle aktører
(lege/sykepleier ved kontroll, fastlege og pasient) skal ha tilgang til behandlingsplanen.
At fastlegene også får en konkret og fast plan som kan følges, vil bedre langtidsoppfølgingen
til pasientene. Dette vil skolere fastlegen og gi vedkommende et bedre utgangspunkt for
oppfølgingen når pasienten er ferdig med oppfølging fra sykehuset.
Internundervisningen med fokus på tiltaket vil uansett øke oppmerksomheten rundt det og
kan på den måte bidra til raskere implementering hos flere leger.
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3. Innføring av lokale retningslinjer
Både europeiske retningslinjer og UpToDate, anbefaler ikke budesonid som
vedlikeholdsbehandling utover 3 måneder (4,15). Likevel henger gamle
behandlingsstrategier igjen. Årsaker til avvik fra ovenstående retningslinjer kan skyldes både
tradisjoner på avdelingen og manglende oppdatert kunnskap/retningslinjer. Mye vikarbruk
og utskiftning av overleger kan ha bidratt til sistnevnte og vil kunne stå i veien for
kompetansehevning og oppmerksomhet omkring retningslinjer.
Ved å etablere lokale retningslinjer vil nye leger kunne sette seg inn og følge oppdatert
kunnskap. I tillegg vil LIS2/3-legene få retningslinjer å følge når de er på poliklinikken.
Tiltak
De lokale retningslinjene utarbeides av prosjektgruppen på bakgrunn av de europeiske og
UpToDate og disse gjøres tilgjengelig via sykehusets intranett. Vi skal øke oppmerksomhet
omkring og tilgjengelighet til disse retningslinjene gjennom bl.a. internundervisning for alle
LIS2/3 om temaet, der særlig korrekt behandlingslengde vektlegges. Denne
internundervisningen lages av ansvarlig i prosjektgruppen med fagkunnskap om temaet. Det
samme gjelder den skriftlige utgaven av de lokale retningslinjene som gjøres tilgjengelig på
sykehusets intranett.

Vurdering
Generelt er innførsel av retningslinjer/behandlingsalgoritmer et godt og billig tiltak og kan
gjøre det lettere dersom det er stor utskiftning av leger. Samtidig er det viktig å huske at
tradisjoner ofte kan være vel så styrende, så måten disse innføres på/informasjonen rundt
dem (internundervisning, oppfølging av overlege m.m.) er sentralt for et godt sluttresultat.
Det krever også noe jobb med å lage de lokale retningslinjene til intranettet og utforming av
materiell til internundervisning og å gjennomføre denne, men i forhold til gevinsten, mener
vi dette er riktig bruk av tid/ressurser.
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Tilleggskommentar forbedringstiltak
Det kunne også vært ønskelig med økt tilstedeværelse av overlege når LIS2/3-leger skal ha
poliklinikk. Dette vil bidra til at retningslinjer følges og gjøres ved å ha flere overleger
tilgjengelig på avdelingen.
Det er ønskelig å redusere vikarbruk/gjennomstrømning og øke fast bemanning og gjerne at
samme leger driver IBD-poliklinikk over lengre periode for å gi kontinuitet. Dette vil være
effektivt ved at rutiner og retningslinjer da blir innarbeidet.
Angående bemanning/tilgjengelighet til overleger, foreligger det usikkerhet omkring
gjennomførbarhet, i det økonomi og rekrutteringsproblemer kan spille inn. Selv om tiltaket
kan ha verdi mener vi allikevel at de tre foreslåtte tiltakene, 1-3 ,er de som gir størst effekt
på en mest mulig kostnadseffektiv måte.

3.3 Kvalitetsindikatorer
Andel pasienter som bruker budesonid > 3 måneder (resultatindikator)
Vi anser denne kvalitetsindikatoren som en gullstandard da det vil vise oss hvor stor andel
som feilbehandles. Vi ser for oss flere metoder for å skaffe disse tallene.
Den beste og mest nøyaktige metoden vil innebære å lese gjennom alle polikliniske notater
som har registrert diagnosekode på Crohn’s sykdom. Dette vil være en omfattende,
tidskrevende, og dermed også dyr oppgave å få gjennomført. Allikevel mener vi dette er
høyst gjennomførbart gitt de ca 185 journalene en kan forvente at en må gå gjennom. Man
vil med denne metoden kunne gå tilbake i tid flere år og se på utviklingen av budesonidoverforbruk, og vil kunne se en mulig endring etter forbedringstiltakene er iverksatt. Vi ser
for oss at dette kan være en egnet prosjektoppgave for en eller to medisinstudenter. To av
overlegene på gastromedisinsk avdeling har doktorgrad og vil kunne veilede disse
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studentene. Ettersom denne metoden tillater retrospektive analyser kan man starte med
forbedringstiltakene så fort som mulig og gjennomføre prosjektoppgaven om 1-2 år for å
vurdere effekten. Man vil da ha god tid til å planlegge oppgaven, rekruttere
medisinstudenter og skaffe etiske godkjenninger, og samtidig komme raskt i gang med
forbedringstiltakene. En ulempe med denne metoden er at det vil være vanskelig å oppdage
de pasientene som får utskrevet nye resepter av fastlegen, dog når de kommer på
poliklinikken på sykehuset vil dette oppdages og være notert i journalen, slik at vi tror denne
andelen av pasienter er liten.
En annen metode for å finne andelen med pasienter som bruker budesonid mer enn tre
måneder er å søke på antall doser budesonid skrevet ut til IBD-pasienter av Sykehuset
Innlandet i reseptregisteret. Alternativt kan lokale apotek i sykehusets kommuner
kontaktes, der samme informasjon kan etterspørres. Vi vil da bruke ICD-kode K50 for å
indentifisere antall blå resepter skrevet ut til Crohn’s pasienter og se på hvor mange av disse
som har fått resept på mer enn 300 tabletter på ett år. Denne metoden er mye mindre
resurskrevende enn gjennomlesing av journaler, men vil ikke gi like pålitelig informasjon da
det ikke er en til en sammenheng mellom antall utskrevne og antall utleverte resepter. Det
er sannsynligvis en lik andel ikke-utleverte resepter over tid, slik at hvis man sammenligner
tall før og etter tiltakene ble iverksatt kan man på en enkel og billig måte få en pekepinn på
tiltakenes effektivitet. Her ser vi for oss å gjenta reseptsøket etter 1-2 år for å sikre
tilstrekkelig pasientgrunnlag for å kunne si noe om effekt av tiltakene.
Den ønskede andelen pasienten som får budesonidbehandling over tre måneder er null, da
det er i stridt med dagens retningslinjer.
Avvik fra ønsket kontrolltidspunkt ved poliklinisk oppfølgingstime hos lege/IBD-sykepleier
(prosessindikator)
Som beskrevet ovenfor vil polikliniske kontrolltimer på sykehuset være et effektivt tiltak for
å redusere feilbehandling av budesonid da det sikrer god oppfølging og overvåkning, i tillegg
til at bedre oppfølging av pasienten som står på immunmodulerende og biologisk legemidler
vil senke terskelen for bruken av disse ved utilstrekkelig effekt av budesonid. Å måle
differansen mellom ønsket kontrolltidspunkt til faktisk kontrolltidspunkt vil være en god
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indikator på systemets kapasitet og tilbudet man kan gi til pasientene. Det er viktig å merke
seg at dette ikke sier noe om kvaliteten på det som kan tilbys under kontrolltimene, men
altså mer på kapasiteten og det kvantitative. Selv om dette ikke er et direkte mål på
problemstillingen anser vi dette å være en god indikator som gir en vurdering av sykehusets
tilbud til Crohn’s pasienter rent kvantitativt. En forutsetning som må være på plass for å
kunne levere kvalitet i pasientbehandlingen i neste runde.
På lik linje med indikatoren diskutert over kan dette måles ved journalgjennomgang og kan
inngå i samme prosjektoppgave som beskrevet. En annen måte å gjøre dette på er via
samarbeid med sekretærene som setter opp kontrolltimene. Når de setter opp
kontrolltimer så kan de samtidig føre inn statistikk på «ønsket tidspunkt» og «faktisk
tidspunkt» som vil gi god innsikt i dette avviket. Dette vil medføre en del ekstra arbeid for
sekretærene og det kan dermed bli behov for å ansette flere som gjøre denne metoden
mindre aktuell. I tillegg tillater denne metoden ikke retrospektive analyser slik at man er
avhengige av ett års tid med datainnsamling før man iverksetter tiltakene.

Andel polikliniske notater som inneholder nedtrappings- og behandlingsplan
(prosessindikator)
Dette er også et indirekte mål på vår problemstilling som vi mener er viktig å undersøke da
en godt beskrevet nedtrappings- og behandlingsplan vil gjøre det lettere for både fastlege
og pasienten å oppdage eventuelle feilbehandlinger. Denne indikatoren krever
gjennomlesing av journaler og kan påbegynnes raskt etter innføring av forbedringstiltak
(uker) og gjøres jevnlig i 1 år etter oppstart. En kan da søke på alle med registret ICD-kode
K50, og se hvor mange av pasientene som har polikliniske notater som inneholder
nedtrappings/behandlingsplan. Slik vil det enkelt kunne inkorporeres i prosjektoppgaven
som alt er foreslått. Indikatoren er sensitiv for endring, pålitelig og tilgjengelig. Denne
indikatoren er ønsket så nær 100% som mulig.
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Implementering av lokale retningslinjer og gjennomført internundervisning for LIS2/3
(strukturindikator)
Dette er ikke noe direkte mål på problemet, men vil si noe om legenes kunnskapsgrunnlag
og verktøy for riktig behandling av pasientene. Vi måler her strukturelle endringer som kan
bidra til å senke andelen som bruker budesonid > 3 mnd. Både ferdigstillelse av lokale
retningslinjer og gjennomføring av internundervisning bør vi kunne forvente å være
gjennomført innen 5 måneder og dette er dermed et godt tidspunkt for å måle indikatoren.
Fordeler her er at måling av indikator kun krever bekreftelse på at kurs er gjennomført og
lokale retningslinjer er til stede, samtidig som vi tidlig kommer i gang med første skritt i
forbedringen.

4. Prosess, ledelse og organisering
Kvalitetsforbedring av klinisk praksis bør utføres etter en konkret plan basert på tidligere
erfaring med endring i organisasjonen og metoder, verktøy og teorier for endringsledelse.
Flere metoder, verktøy og teorier har vist seg å være effektive i kvalitetsforbedring i
helsetjenesten (17).

4.1 Kotters overordnede prinsipper om endringsledelse
Kotter beskriver i sin bok “Leading change” åtte overordnede råd for endringsledelse.
Rådene kan benyttes dynamisk og gjentas om hverandre i kvalitetsforbedringsprosessen, og
kan bidra til varig endring og mindre motstand.
Kotters første råd handler om å skape en felles kriseforståelse. Forutsetningen for dette er
at det har blitt gjort kartlegging av kunnskapsgrunnlag og problemets omfang. Dette vil
kunne styrke oppfatningen om et felles problem. Kartlegging av hvem som har erfaring med
pasientgruppen og hvordan man tenker om valg av behandling bør gjøres, ettersom
eierskap til problemstillingen er essensielt. I dette tilfellet handler det helt konkret om å få
spesielt legene ved gastromedisinsk avdeling til å se at det å behandle Crohns-pasienter
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med budesonid >3 mnd med budesonid er både potensielt skadelig for pasientene og ikke i
henhold til europeiske retningslinjer.
Andre råd går ut på allianseetablering med makt til å utføre endring. Organisasjonens
oppbygging og maktkultur spiller en rolle. Om strukturen i mikrosystemet er flat eller
hierarkisk har betydning for valg av aktørene i alliansen. I vårt mikrosystems eksempel vil
viktige aktører med makt til å gjennomføre endring typisk være overlegene ved avdelingen
som har det overordnede medisinske ansvaret. Det kan være like viktig i dette tilfellet med
en allianse med gastromedisinsk klinikksjef og sykehusledelsen, fordi ønsket om endring har
økonomiske konsekvenser. I vårt tilfelle er økonomi særlig av betydning, fordi andre
alternativer til medikamentell behandling av Crohns sykdom enn steroider er dyrere
immunmodulerende eller biologisk behandling. Immunmodulerende behandling og
biologisk behandling gir færre residiv (16), som økonomisk sett kan forsvare bruk av Hresepter finansiert av sykehusets eller gastromedisinavdelingens budsjetter. Dette er viktige
argumenter for å implementere endring av praksis, og i alliansebygging med ledelse på
gastromedisinsk-, gastrokirurgisk- og somatisk klinikkledelse. For alliansebygging med
behandlingsansvarlige leger er involvering i prosessen essensielt, særlig i kartleggingsfasen
og myldring rundt tiltak.
Klargjøring av visjon og strategi er det tredje rådet. Visjonen er hva som ønskes oppnådd, og
som underveis og til sist måles med kvalitetsindikatorene. For vår del er det overordnede
målet å redusere antall pasienter med Crohns sykdom som får vedlikeholdsbehandling med
budesonid i >3 mnd. Vi kommer nærmere tilbake til dette senere i dette kapitlet.
Det fjerde rådet er tydelig kommunikasjon av visjon og strategi. Ulike virkemidler kan tas i
bruk, for eksempel møter med ulike faggrupper, ansvarsgruppemøter, plattformer for
samarbeid, flyers og oppslag. Dog har vi valgt å fokusere på utarbeidelse av lokale
retningslinjer og undervisningsmateriell for internundervisning. De i prosjektgruppen som
lager dette materiellet kan også bruke dette som bakgrunn for å lage enkle og tydelige flyers
som henges opp rundt om i avdelingen. Dette for å øke oppmerksomheten rundt tiltakene
som gjøres.
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Femte råd går ut på å ta bort hindre for endring og tilrettelegge for gjennomføring av
endring. Hindre og muligheter for tilrettelegging er omtalt i tredje punkt og
fiskebensdiagrammet i kapittel 3 (figur 3).
Sjette råd handler om å tydeliggjøre fremgang på et tidlig tidspunkt og anerkjenne delmål
som nås. Dette har også vist seg å være effektivt for varig endring, omtalt i neste punkt.
Evaluering av erfaringer og kvalitetsindikatorer bør skje tidlig, men etter at en signifikant
andel pasienter har blitt diagnostisert og fulgt opp. Etter våre beregninger er insidensen i
mikrosystemet gjennomsnittlig en pasient hver andre måned, men ikke-nydiagnostiserte
kan også brukes i tidlig evaluering. Både kvalitetsindikatoren «Avvik fra ønsket
kontrolltidspunkt ved poliklinisk oppfølgingstime hos lege/IBD-sykepleier (prosessindikator)»,
«Andel polikliniske notater som inneholder nedtrappings- og behandlingsplan
(prosessindikator)» og «Implementering av lokale retningslinjer og gjennomført
internundervisning for LIS2/3 (strukturindikator)» er kvalitetsindikatorer som kan måles
allerede 6 mnd etter prosjektoppstart. Da er mange av tiltakene allerede implementert og
indikatorene kan i alle fall gi en pekepinn på at det skjer endring.

Å ikke ta seire på forskudd er syvende råd. Selv om kvalitetsindikatorene tidligere nevnt
begynner å flytte på seg i riktig retning, er ikke dette det samme som at en kommer til å nå
det overordnede målet. Det er da viktigere enn noen gang å fortsette det gode arbeidet og
fokuset på tiltakene slik at en kommer helt dit en vil. Lederoppfølging fra sykehusledelse til
avdelingsledelse på gastromedisinsk avdeling, og fra avdelingsledelse til overlegene er
sentralt her.
Åttende råd handler om varig endring. Endring må forankres i ny organisasjonskultur, det vil
si at ønsket endring oppfølges av vedvarende endring av atferd (18, s. 153). Implementering
av nye retningslinjer og eventuelle fremtidige kvalitetsforbedringsprosjekter avgjøres av
endringskulturen i organisasjonen. Kultur er atferd og verdier som deles av gruppen (18, s.
156), i dette tilfellet mikrosystemet beskrevet ved sykehuset Innlandet, divisjon Gjøvik. Ti
faktorer viser seg særlig av betydning for vedvarende forbedring (19), noen av disse er
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allerede omtalt i første til syvende punkt.

Figur 5: Faktorer som er av særlig betydning for vedvarende kvalitetsforbedring.

4.2 Praktisk tilnærming med PUKK-sirkelen
Ved kvalitetsforbedrende arbeid er det viktig å ha en god plan på hvordan slik type arbeid
skal organiseres og gjennomføres. Dette gjelder på et overordnet plan og er noe
sykehusledelse/foretaksledelse bør ha klare rutiner for.
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Figur 6: PUKK-sirkelen (20)

Trinn 1
Forberedelsesarbeidet handler om å få en god, bred og felles forståelse for behovet for
endring. Det å forankre forbedringsarbeidet helt opp på sykehusledelsesnivå og det å sørge
for at kunnskapsgrunnlaget er godt nok til å legge om dagens praksis. I vårt tilfelle er
gjennomføringen av en interesseanalyse sentralt her. Dette kan både sykehusdirektør/ass.
sykehusdirektør gjøre. Viktig for å se hvem som kan ha nytte av at akkurat dette prosjektet
gjennomføres. Denne analysen beskrives mer i detalj senere i kapitlet.
Trinn 2
Først og fremst handler trinn 2 om å kartlegge dagens praksis. Det er ikke mulig å skulle
sette mål, eller tenke lengre frem, om en ikke har en god oversikt over dagens situasjon.
Ved gjennomføring av interesseanalysen er dette noe sykehusledelsen kan ta med når de
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snakker med avdelingsledelse, som igjen har med seg relevant informasjon om dagens
situasjon fra overlegene og resten av avdelingen. Etter at dette er gjort kan en definere et
mål. I vår sammenheng kan et godt og konkret mål være:
1. Reduser antall pasienter med Crohns sykdom som får vedlikeholdsbehandling med
budesonid i >3 mnd
Målet over er et typisk resultatmål. Dette er det overordnede og er målet langt der fremme,
men sier lite om veien til målet. Det kan derfor være lurt å definere arbeidsmål som kan
brukes som daglige mål og gitt at en når nok av disse arbeidsmålene, så vil en også mest
sannsynlig nå resultatmålet. Noen konkrete eksempler på arbeidsmål i vårt tilfelle:
1. Minst mulig avvik fra ønsket kontrolltidspunkt ved poliklinisk oppfølgingstime hos
lege/IBD-sykepleier
2. 100% andel polikliniske notater som inneholder nedtrappings- og behandlingsplan
3. Implementering av lokale retningslinjer og gjennomført internundervisning for LIS2/3
innen 5 måneder etter oppstart av prosjekt
Summen av de over og flere konkrete arbeidsmål, vil mest sannsynlig føre til at færre
pasienter blir behandlet med budesonid i over 3 mnd. I relasjon til arbeidsmålene er det
også relevant at disse er så målbare som mulig. Noe de over absolutt er. Disse kan en da
også følge over tid for å se utviklingen og å kunne fange opp dersom tiltakene iverksatt ikke
fungerer som ønsket. En form for kontinuerlig evaluering og eneste måte å finne ut om en
må endre på noe av det som er iverksatt.
Det er også viktig å legge gode planer for hvordan målene skal nås. Mer detaljert
gjennomføring for arbeidsmålene her nevnt, er allerede beskrevet i kapittel 3. Gode planer
spesielt for implementering er viktig, og dette kommer vi tilbake til i kapittel 4.3. At de rette
folkene er involvert øker også sannsynligheten for at prosjektet skal kunne lykkes. Noe som
allerede er tatt hensyn til når interesseanalysen er gjennomført.
Trinn 3
Det spiller ingen rolle om en har fine mål, har funnet ut hvor en er i dag og har lagt verdens
beste planer dersom disse ikke gjennomføres. Det er essensen i trinn 3. En må faktisk gjøre
det som er tenkt at en skal gjøre – prosjektplanen må følges og det er ikke rom for avvik fra
denne, med mindre det har dukket opp tungtveiende grunner for at planen må endres. Slike
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ting kan skje i slike prosesser, men i utgangspunktet er planene lagt av en grunn. Tidslinjen
under pkt. 4.4 er et godt rammeverk for hva som skal gjøres når, i tillegg til god oppfølging
av ledere på flere nivåer, slik at det som er bestemt faktisk etterleves. Dette kan for vår del
være oppfølging fra sykehusledelse mot avdelingssjef og igjen avdelingssjef mot overlegene.
Trinn 4
Det ekstremt viktig å evaluere. Trinn 4 er ikke bare noe som skal skje helt i sluttfasen av
prosjektet, men er et trinn som kontinuerlig og på dagsbasis må være på plass. Den eneste
måten å hente seg inn dersom en har begynt å deviere fra planen underveis er ved å
evaluere. Dette bør derfor være en ryggmargsrefleks hos både sykehusledelse og
avdelingsledelse som følger opp prosjektene at en må evaluere både seg selv og prosessen
nesten på daglig basis. Det er også naturlig at en evaluerer opp mot kvalitetsindikatorer når
dette er relevant. Disse henger sammen med arbeidsmålene nevnt under trinn 2 og er
konkrete og målbare. Derfor det beste verktøyet for kontinuerlig evaluering av effekten av
tiltakene. Allikevel må en gi det litt tid slik at tiltakene får tid til å ha effekt.
Ved slutten av prosjektet er det naturlig at en har en grundig evalueringsprosess for å finne
ut hvorfor en klarte å nå de målene en hadde satt seg, eventuelt hvorfor en ikke nådde disse
målene. Den eneste måten å gjenskape suksess/unngå katastrofe på, er å kunne være
konkret på hvorfor prosessen fikk det utfallet det fikk for så å kunne ta med seg dette som
lærdom inn i fremtidige prosesser.
Trinn 5
Her er det naturlig at eventuelt praksis allerede er implementert, så det viktigste i dette
trinnet er oppfølging på ledernivå. Både at sykehusledelse følger opp avdelingsledelse for å
sørge for at implementering går som planlagt og at det fortsatt er enighet om at det skal
gjøres på denne måten. I tillegg må også avdelingsledelse følge opp hver enkelt overlege,
lege og andre ansatte som berøres av implementering av nye tiltak, slik at tiltakene
gjennomføres på daglig basis. I vårt prosjekt er det da oppfølging av at behandlingsplaner
lages, at pasientene har fått et tilbud om hyppigere oppfølging ved IBD-poliklinikk og at de
lokale retningslinjene/behandlingsalgoritmene faktisk følges. Disse detaljene må gjøres fra
leder på nærmeste nivå, altså avdelingsleder til hver enkelt av overlegene/LIS-legene.
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4.3 Noen viktige og konkrete punkt rundt kvalitetsforbedrende
arbeid
Innledende arbeid
Det første som bør skje etter at det er kommet inn et forslag eller at noen har sett et behov
for kvalitetsforbedrende arbeid er at ledelsen begynner et systematisk og målrettet arbeid
for å eventuelt implementere dette forslaget.
I slike prosesser er det ofte en fordel å være hypotesedrevet. Dette fordi en da kan være
mer spisset på prosessen videre og det å ha et noe mer snevert scope kan spare tid og
ressurser i prosessen videre. Må en gå ut veldig bredt uten noen som helst tanker på
hvorfor dagens situasjon er som den er, krever det vesentlig mer tid og ressurser på å prøve
å finne årsaker, for så å finne gode løsninger. I vårt tilfelle hadde vi noen klare hypoteser på
hvorfor pasienter med Crohns ble stående på budesonid over 12 uker:
● Mangel på lokale retningslinjer
● Mangel på behandlingsplaner
● Pasientene møter uerfarne LIS-leger på en overlegepoliklinikk

Interesseanalyse
Det neste ledelsen bør gjøre, er å gjennomføre en interesseanalyse. Denne gjøres før det
settes ned en prosjektgruppe, for å se hvem som kan ha interesse av det
kvalitetsforberedende arbeidet, og dermed også hvem det er relevant at er en del av
prosjektgruppen.
Det er mange som kan ha interesse av kvalitetsforbedrende arbeid vedr. unødvendig
langvarig steroidbehandling for Crohns pasienter:
1. Sykehusledelse
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-

Ressurser spart ved at pasienter blant annet ikke får uheldige bivirkninger som
krever sykehusoppfølging av langvarig steroidbruk

2. Avdelingsledelse – gastromedisinsk avdeling
-

Mest mulig effektiv drift og oppdatert medisinsk behandling ved egen avdeling

3. Leger – gastromedisinsk avdeling
-

Gi pasientene den beste behandlingen og mest oppdaterte faglige behandlingen

4. Sykepleiere – gastromedisinsk avdeling
-

Viktig støttepersonell som kan bidra ved IBD-poliklinikk og sammen med legene
gi en enda bedre oppfølging til relevant pasientgruppe

5. Lab
-

Fange opp pasienter ved regelmessig laboratoriediagnostikk. Vil gi mer arbeid for
denne delen av systemet, men kan være hensiktsmessig for helheten så lenge
det avsettes ressurser til økt trafikk ved avdelingen

Prosjektgruppe
Etter at interesseanalysen er gjort, er det da naturlig å gå videre til neste steg i prosessen
som er å sette ned en relevant prosjektgruppe. Viktigheten av sentral forankring er
essensiell og det er derfor også tenkt at sykehusdirektør, evnt. ass. sykehusdirektør er en del
av prosjektgruppen. Seksjonsoverlege/avdelingsoverlege har også en sentral rolle i denne
gruppen, sammen med en representant for sykepleiernivået. Vi mener det er viktig at de
også får en plass i en slik gruppe fordi det kvalitetsforbedrende arbeidet også vil påvirke
deres nivå. Det vil også potensielt bli lettere å få gehør for endringer som må gjøres på
sykepleiernivå dersom de har sin representant i gruppen.
Det er også naturlig at legene, på nivået under seksjonsoverlege/avdelingsoverlege er
representert i prosjektgruppen sammen med en representant fra medisinsk biokjemi.
Selve arbeidet i prosjektgruppen kan videre følge modellen vi har vist over ref. PUKKsirkelen.
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Identifisere årsaker til at prosjekter tidligere ikke har fungert
Etter blant annet samtale med sykehusdirektøren ved Gjøvik sykehus identifiserte vi noen
viktige grunner til at lignende kvalitetsforbedrende arbeid tidligere ikke har lykkes. De
viktigste grunnene er:
o Svikt på implementering etter at prosjektperiode er over – den desidert
viktigste årsaken til at tidligere prosjekter har strandet
o Lederoppfølging
▪

Her gjelder både leder på avdelingsnivå som må følge opp det
gjeldende prosjektet

▪

Også viktig med lederoppfølging fra sykehusledelse ned til
avdelingsledelse
● Tett oppfølging for å følge opp hvordan prosjektet går og tidlig
kunne fange opp dersom det ikke følger lagte plan for videre
utvikling. Fokus på kvalitetsindikatorene og utviklingen av
disse

o Ressurskrevende prosjekter gir oftest vesentlig lengre implementeringstid
▪

Ressurser i form av f. eks ansatte, utstyr eller bygninger

▪

Tenke tidlig nok i prosjektfasen hvordan dette prosjektet skal legges
inn i gjeldende praksis – sette til side midler og ressurser

▪

Ledergruppe må tenke i de lange linjer tidlig og prioritere ressurser
deretter

Det er viktig å ta med seg at dersom en klarer å være så konkret som overhodet mulig i
prosjektfasen, så gjør en også implementeringsfasen vesentlig lettere.
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4. 4 Forslag til tidslinje
Mål for fullstendig implementering: 1 år
Tiltak

Tidspunkt

Sykehusdirektør/ass. sykehusdirektør gjennomfører
interesseanalyse

Medio desember 2020

Prosjektgruppe settes ned

Primo januar 2021

Informasjonsmøte om prosjektet til ansatte ved
gastromedisinsk avdeling, fokus på behandlingsplan
og lokale retningslinjer/behandlingsalgoritmer

Medio januar 2021

Utarbeidelse av nye lokale retningslinjer,
informasjonsmateriell og materiell til
internundervisning om nye lokale retningslinjer og
behandlingsplan for Crohns sykdom

Medio januar 2021 til primo mars 2021

Gjennomføring av internundervisning for ansatte

Primo mars 2021 til primo mai 2021

Informasjonsmøte etter at alle har gjennomført
internundervisning

Medio mai 2021

Ressurser satt av til prosjekt i sykehusbudsjettet for
økt bemanning av IBD-poliklinikk og hyppigere
kontroll av Crohns-pasienter

Primo januar 2021

Evalueringsmøte av prosjektet så langt med alle
ansatte

Primo september 2021

Evaluering av kvalitetsindikatorer

Hver 6. mnd etter oppstart av prosjekt – kontinuerlig
prosess
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4.5 Årsaker til og håndtering av motstand
Ofte møter man motstand i kvalitetsforbedringsarbeid. Motstand kan ha ulike årsaker og
håndteres på ulike måter. I avsnittet følger en diskusjon av motstand som kan forventes i
vårt prosjekt basert på Pardo del Val og Fuentes litteraturgjennomgang om motstand mot
endring (21). Kotters råd og kvalitetsforbedringsverktøy kan og bidra til mindre motstand.
Essensielt i håndtering av motstand er å identifisere den. Dårlig kommunikasjon kan være
årsak til motstand og må håndteres deretter. Dette er et lederansvar. Det kan forekomme
konservatisme og manglende evne til å tenke fremtidsrettet - en “sånn gjør vi det her, og
det har vi alltid gjort”-mentalitet. Denne kan være begrunnet, for eksempel berettiget i
manglende kunnskap om håndtering av bivirkninger og sikkerhet ved bruk av nye
legemidler. Skeptisisme og motsettelse til ny kunnskap kan også forekomme. Noe vi kan
forvente når de nye lokale retningslinjene innføres i vårt mikrosystem. Konservatisme og
skeptisisme kan håndteres med identifikasjon, som er særlig viktig ved stille skepsis. Ved å
møte og diskutere skeptisisme tidlig i prosessen, kan det heller bidra til skjerpet
kvalitetsforbedringsarbeid.
Motstand kan og være knyttet til mangel på motivasjon på grunn av økte kostnader eller
lavere inntekter (direkte og indirekte), manglende tid, tidligere mislykkede
kvalitetsforbedringsprosjekt, ulike interesser og mangel på eierskap til problemstilling eller
ønske om autonomi som behandler. Tiltak som omfordeling av eller oppbemanning med
lege- og sykepleieressurser kan gi direkte økning i utgifter. Utgiften på alternative legemidler
vil kunne belaste den gastromedisinske avdelingen hos inneliggende pasienter eller gjennom
H-resept. Fremtidsrettet kostnadsberegning er viktig. Ulike tiltak i
kvalitetsforbedringsprosessen har ulike kostnader og må eventuelt prioriteres. Prioritering
kan være ulik hos aktørene.
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5. Diskusjon
Bruk av budesonid utover anbefalt behandlingslengde utgjør et problem hos Crohnspasienter ved Sykehuset Innlandet, divisjon Gjøvik. Vi har ikke presist fått tallfestet
problemet, men det er snakk om snaut 200 pasienter i nedslagsfeltet som omfatter ca
100 000 pasienter. Vi har vært i kontakt med ansatte som beskriver dette som et
gjentakende og signifikant problem.. I tillegg har vi fått bekreftet det samme fra divisjon
Hamar, noe som kan indikere at det er et gjennomgående problem for hele Sykehuset
Innlandet med et nedslagsfelt på ca 370 000 pasienter og dermed bør det være ca 740
pasienter det er snakk om.
Langtidsbruk av budesonid ved Mb. Crohns er ikke i tråd med gjeldende kunnskap og
anbefalinger. Studier viser at budesonid har liten effekt i å hindre tilbakefall, og de positive
effektene av medikamentet kan ikke veie opp for de potensielt negative virkningene,
spesielt ved bruk over 12 uker. Budesonid er således ikke egnet som
vedlikeholdsbehandling etter oppnådd remisjon.
Fra et medisinsk perspektiv er det alvorlig dersom det er større risiko enn nytte ved
behandling av sykdom. Likeledes vil slik behandling ha negative samfunnsøkonomiske
effekter. Selv om budesonid kan være et rimeligere alternativ sammenlignet med andre
medikamenter, er det ikke sikkert at medikamentet vil komme best ut i et totalt regnskap.
Eksempelvis kan man si at pasienter som bruker budesonid utover anbefalt tidsperiode, og
som ikke får tilbakefall, i realiteten står på et medikament som ikke har vist noen bedre
effekt enn placebo ved vedlikeholdsbehandling. Dette koster både penger for
enkeltindividet og for samfunnet. Videre kan bruken av medikamentet medføre andre
tilstander som vil være i behov av behandling. Bivirkninger som vil kunne ha både
individuelle kostnader (med tanke på blant annet personlig økonomi og livskvalitet) samt
samfunnsmessige kostnader (med tanke på behov for oppfølging og behandling).
Selv om vi her ikke har klart å nøyaktig tallfeste problemets størrelse, kan man se for seg at
selv et lite problem kan få større konsekvenser dersom man ser på muligheten for å skape
en kaskade av negative effekter i et langtidsperspektiv. Videre kan man betrakte bruken av
budesonid utover 12 uker som en form for feilbehandling, på lik linje med andre
behandlinger som medfører fare for bivirkninger og som ikke har noen vitenskapelig
dokumenterte positive effekter på utfallet for pasienten. Behandlingen kan slik ses på som
35

bortkastede ressurser, og noe som potensielt sett kan få store konsekvenser hos de
(eventuelt få) det gjelder og videre samfunnsøkonomisk. På denne måten vil regnskapet bli
negativt uansett hvilken vinkling man velger å se dette fra.
Vi mener derfor at vi kan forsvare bruken av ressurser for å få redusert bruken av
budesonid, selv om det skulle vise seg å reelt sett kun gjelde noen få pasienter. Vi mener
likevel at både innføringen av lokale retningslinjer for behandling av Crohns, hyppigere
kontroller og obligatoriske nedtrappingsplaner for budesonid er av tiltakene som kan anses
som relativt lite kostbare å innføre, sammenlignet med hva det potensielle utfallet av en
eventuell feilbehandling kan være.
En kunne også argumentert for at mye av ansvaret med oppfølging av disse pasientene, gitt
gode nedtrappingsplaner og informasjon fra legene på sykehuset, kunne vært flyttet over på
fastlegene. Dette i relasjon til prinsippet om at pasientene skal behandles på lavest mulig
effektive omsorgsnivå i helsevesenet (LEON-prinsippet) (22). Dette ligger dog utenfor vår
problemstilling og vår oppgave, da vi har valgt å fokusere på sykehusets tiltak for å få ned
andelen pasienter som blir behandlet med budesonid i > 3 mnd.

6. Konklusjon
Basert på gjennomgang av kunnskapsgrunnlaget, mener vi det er uheldig at pasienter med
Crohns sykdom behandles med budesonid i over 3 mnd. Langvarig behandling med steroider
kan få klart uønskede effekter både for pasientene og for sykehussystemet som må ta hånd
om disse pasientene.
Vår klare anbefaling er derfor at det ved Sykehuset Innlandet, divisjon Gjøvik innføres:
1. hyppigere kontroller av Crohn-pasienter etter oppstart
budesonid
2. behandlingsplan for nedtrapping av budesonid og at denne
dokumenteres i poliklinisk notat
3. lokale retningslinjer for behandling av Crohns sykdom ihht.
Europeiske retningslinjer
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Disse tiltakene til sammen vil kunne føre til at færre pasienter med Crohns sykdom
behandles med budesonid i > 3 måneder, færre bivirkninger og mer korrekt bruk av
steroider på riktig indikasjon.
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