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1. Rammer, bakgrunn og organisatorisk forankring for endring 
 
Omtrent 15 000 mennesker får hjerneslag i Norge hvert år. [1] Det behandles ca. 600 akutte 

hjerneslag per år ved Sykehuset Østfold. Hjerneslag er oftest forårsaket av en blodpropp i 

hjernen (85-90 prosent), og kalles da hjerneinfarkt.  Hjerneinfarkt kan føre til større eller 

mindre skader i hjernen. Rask og riktig behandling kan redusere noen av de alvorligste 

konsekvensene av et infarkt. All behandling av akutt hjerneslag har derfor det samme mål: å 

begrense skadevolumet i hjernen. 

De totale samfunnskostnadene for hjerneslag estimeres til kr 7 – 8 milliarder per år [2]  

Intravenøs trombolyse er en effektiv og godt dokumentert behandling som kan løse opp 

blodpropper i hjernen og dermed gjenopprette blodstrømmen. Behandlingen må gis svært 

tidlig (senest innen 4,5 timer etter symptomstart) for å redusere skaden på hjernen, og 

dermed redusere faren for død eller begrense grad av funksjonsnedsettelse. Effekten er 

tidsavhengig. Jo raskere behandlingen starter, desto flere pasienter vil kunne oppnå 

signifikant bedre behandlingsresultater. Hvem som bør få trombolysebehandling må 

vurderes i hvert enkelt tilfelle på sykehuset på bakgrunn av pasientens alder, sykehistorie og 

andre forhold. [3]  

Trombolysesløyfe definerer alle roller som er involvert i trombolytisk behandling av en 

slagpasient. Dette omfatter mange profesjoner fra flere avdelinger ved sykehuset. Tiden fra 

pasienten kommer inn på sykehuset til pasienten får trombolyseinfusjonen (door-to-needle-

time), varierer sterkt. Med tanke på at tiden spiller en såpass viktig rolle for effekten av 

behandlingen og den videre rehabiliteringen, arbeider sykehuset kontinuerlig for å 

standardisere og optimalisere prosessene for å minimere tiden fra sykdommens start til 

akutt-terapien er gjennomført. SØ har et mål om at alle pasienter i denne kategorien får like 

rask behandling, uavhengig av tidspunkt, sted og behandler. For å nå målet om rask, effektiv 

og riktig behandling, må alle involverte profesjoner i trombolysesløyfen være godt orientert 

om hva som forventes av den enkelte. Det er derfor nødvendig med kontinuerlig øvelse og 

trening på trombolysebehandling. Øvelser som involverer mange individer på tvers av 

profesjoner og fagområder er ofte vanskelig å få til i den daglige driften av et sykehus. Mye 

av opplæringen er derfor basert på tverrfaglige møter med teoretisk gjennomgang av 

prosesser i tillegg til skygging/observasjon av reelle trombolysesituasjoner med påfølgende 

evaluering. Effektiv standardisering av en slik kompleks prosess som trombolyse er derfor 

svært ressurskrevende.  

Sykehuset Østfold har spesiell ekspertise innen spillteknologi og vårt mål er utvikling av et 

spill-/simuleringsbasert treningssystem for å øke effektiviteten og kvaliteten i 

trombolysesløyfen – til det beste for pasient, pårørende, medarbeidere og samfunnet for 

øvrig. Simulering av trombolysesløyfen ved hjelp av spillteknologi vil kunne sikre lik 

opplæring og prosessforståelse for alle involverte medarbeidere med hyppig og 

individualisert scenariotrening. En slik treningsmodul vil også være relevant utenfor SØ, både 

nasjonalt og internasjonalt, og kan overføres til trening på andre behandlingsrutiner, f.eks. 

traumesløyfe. Prosjektet forutsetter organisatorisk forankring ved administrerende direktør. 

Faglig er prosjektet forankret i nevrologisk avdeling i tett samarbeid med innovasjons- og 

forskningsavdelingen som for øvrig også skal bidra til optimal akademisk utnyttelse 

(publikasjoner). 



 
 
 

2. Hvorfor er endringen nødvendig? – Beskrivelse av behov 
 

Sannsynligheten for overlevelse i Østfold etter gjennomgått hjerneslag er signifikant lavere 

enn landsgjennomsnittet. [4] Årsakene er komplekse og under utredning og åpenbart 

medvirkende årsaker er under forbedring. Enkelte pre-, intra- og posthospitale faktorer er 

identifisert. Rask trombolytisk behandling med Actilyse er en effektiv terapi for akutte 

hjerneslag som har debutert innen 4,5 timer. Tallene fra kvalitetsregisteret viser at pasienter i 

Østfold trombolyseres mer sjeldent enn nasjonale mål tilsier, noe som blant annet er relatert 

til manglende kunnskap om hjerneslag i befolkningen. [5] Det er også forbedringspotensial 

ved intrahospitale prosedyrer. Door to needle time (dvs. tid fra ankomst sykehus til oppstart 

av akutt trombolysebehandling) ved Sykehuset Østfold i 2016 er gjennomsnittlig 32 minutter 

(min-maks 10 min-88 min; median 28 min). [egne data]  

For å oppnå mest mulig lik behandling for alle pasienter er standardiserte behandlingskjeder 

en forutsetning.  

Standardisering forutsetter opplæring og hyppig repetisjon blant alle involverte parter. Dette 

er imidlertid en stor utfordring når mange medarbeidere må involveres. I vårt tilfelle er syv 

faggrupper delaktige. Konvensjonelle opplæringsmetoder er ressurskrevende og kostbare 

(fullskalaøvelser, simulatortrening, undervisningsdager) slik at dagens opplæringsmåter 

anses som suboptimale. Vårt konsept kan potensielt oppnå større opplæringsnivå i 

trombolysesløyfe og trolig være mer kostnadseffektiv og ressurssparende enn dagens 

metoder.  

3. Målsetting  
 

Hovedmålet med planlagt endring er reduksjon av skadeomfanget ved nyoppstått 

hjerneinfarkt – «time is brain». Jo raskere trombolysebehandlingen initieres desto bedre er 

pasientens funksjonsnivå i etterkant. [6] 

Det er altså høyst sannsynlig en korrelasjon mellom redusert door-to-needle-time og 

forbedret funksjonsnivå (modified Rankin scale (mRs), Barthels indeks (BI); [7]).  

Disse parameterne publiseres årlig via Kunnskapssenteret og Norsk hjerneslagregister. En 

forventer at man vil kunne observere en positiv utviklingstrend av disse kriteriene. 

Bedre funksjonsnivå vil i tillegg medføre kortere liggetid.  

Spillteknologi (gamification) er forholdsvis nytt innen opplæring av helsepersonell, men har 

blitt brukt innen studentopplæring over lengre tid. [8] Sykehuset Østfold har allerede vist 

nytten med etablering av spillplattform innen opplæringen av medarbeidere. [9] Ytterligere 

satsing i nye innovative og spennende prosjekter som omfatter forbedring av én av 

sykehusets viktigste akuttsøyler vil forhåpentligvis skape entusiasme og motivasjon.  

Prinsippene fra vårt prosjekt kan, med mindre justering, overføres til trombolysesløyfer ved 

andre helseforetak. Man antar også at en solid utviklet applikasjon vil vekke interesse i 

utlandet. 



 
 
 

4. Lederskapsperspektiv / lederutfordringer 
 

Det ligger observasjon og vurdering forut for prosjektets oppstart. Lederen og ledergruppens 

ansvar er å kartlegge eventuelle utfordringer og utviklingsområder. 

Beskrevet endring vil gi en tydelig merverdi for våre pasienter. Prosjektet vil også tilføye ny 

kunnskap til både medarbeidere og organisasjon. Lederens oppgave er å oppnå en felles 

virkelighetsforståelse for hvor vi befinner oss i dag og hva fremtidig mål skal være. Gode 

resultater forutsetter optimal forankring og om mulig felles aksept. I vårt tilfelle vil det være 

behov for både orienteringer om prosessen og etter hvert involvering av alle faggrupper i 

prosjektet når piloteringen er avsluttet. Det anses som en forutsetning for å sikre nødvendig 

prosesskvalitet. 

Prosjektet er innovativt. Lederens oppgave vil være å redusere forventet skepsis til nye 

prosesser og teknologi samt å vedlikeholde et høyt nivå av både motivasjon og inspirasjon 

hos alle deltakere gjennom hele konseptualiseringen av prosjektet. Å formidle sin visjon er 

én av lederens oppgaver. Implementeringen skal i utgangspunkt skje uten tilførsel av nye 

ressurser eller endring av økonomiske rammer. Det er lederens utfordring å forvalte 

ressursene på en god måte parallelt med ordinær drift og på tvers av aktuelle avdelinger. 

God samhandling mellom involverte parter er en forutsetning for vellykket gjennomføring av 

prosjektet. 

5. Analyse  
 

Prosjektet er forankret hos AD som støtter saken. Det er bred enighet om potensialet, men  

mange grupper er involvert i gjennomføringen av sluttproduktet (multiplayer versjon). 

Maktforholdene synes å være avklarte. Endringen burde kunne gjennomføres i løpet av 1-2 

år. Spilleutviklingsteknologien øker i popularitet og det er trolig større sjanse for positive 

omtaler i løpet av de kommende årene. Prosjektet vil trolig kunne føre til mer bevisst 

samarbeid på tvers og være forbildet for flere liknende prosesser som kan egne seg for 

nytenkning. Opplæringsmetoden planlegges endret, men endringsomfanget vurderes som 

overkommelig. Dette vil trolig bli ansett som et velkomment supplement og ikke som aktiv 

trussel til etablerte opplæringsmetoder. Endringen vil omfatte alle yrkesgrupper som er 

delaktige i trombolysesløyfe. Både erfaring, kompetanse og holdning varierer, slik at 

mangfoldet vurderes som potensiell utfordring. Forandringen påvirker hovedsaklig 

opplæringsmåten og det er trolig tilstrekkelig kompetanse blant de involverte og på ledelses- 

og organisasjonsnivå. Det er også tilfredsstillende kapasitet for pilotering og etablering av 

prosjektet. Endringen er forankret i ledergruppen og ved nevrologisk avdeling. Det gjenstår 

påfølgende forankring ved aktuelle samarbeidspartnere og det er behov for gode 

implementeringsrutiner ved forankringsprosessen. 

 



 
 
 

6. Framdriftsplan 
 

Dette prosjektet er planlagt gjennomført i løpet av 18 måneder med følgende milepæler og 
tidsplan:  
 
M0: Prosjektorganisering er avklart, detaljert prosjektplan er ferdigstilt og avtale inngått.  
Hvordan prosjektet er tenkt organisert, er skissert under 6. Organisering og samarbeid. Prosjektet 
jobber kontinuerlig med gjennomføring, validering og evaluering.  
M1: Kartlegging av dagens trombolysesløyfe ved SØ og flaskehalser er utført.Kartlegging i form av 
interne workshops. 
M2: Design- og spesifikasjonkrav av treningsmodul (énspiller) er kartlagt 

Krav til løsning og funksjonalitetsbehov vil bli kartlagt i tett samarbeid med spillbedriften Attensi AS. 
M3: Utviklingsarbeid og implementering av énspillmodul er utført. Dette utføres av Attensi i tett dialog 
med SØ. 
M4: Testing av énspillermodul er utført. Dette utføres av Attensi i tett dialog med SØ, der profesjoner i 
trombolysesløyfen tester løsningen. 
M5: Design- og spesifikasjonskrav av treningsmodul (flerspiller) er kartlagt.  
Dette er utgangspunkt for videreutvikling og kan gi grunnlag for et nytt utviklingsprosjekt og testing. 
M6: Evaluering av prosjektet og en plan for bred anvendelse, evt. videre utvikling. Opplæring rulles ut 

blant hovedaktør. Videre implementering blant andre deltaker i løpet av 2018. 
 
 2016 01-02 

/ 17 
03-04 
/ 17 

05/17 06/17 07/17 08/17 09/17 10/17 11/17 12/17 Primo 
2018 

M0              

M1             

M2             

M3             

M4             

M5             

M6             

Tidsplan 

7. Budsjett – nøkkeltall 
 

Spesifikasjon Beløp i NOK Evt.Kommentarer 

Utvikling Software   
Personalrelaterte kostnader 320000  

Prosjektledelse og - 
administrasjon, tidsbruk 
kartlegging/workshops 

Kjøp av tjenester 

600000 Samarbeid med Attensi: workshops, utvikling, 
verifikasjon 
og testing 

 
Kjøp av utstyr 50000 PCer/hardware 

Andre driftskostnader 30000 Reise- og møtekostnader i 
forbindelse med prosjektmøter og 

workshops 

Pilotering i klinikken   

Tapte inntekter 300000 Disponere personell til forberedelser/møter, 
testing og implementering, ca. 20 dager á 

15000 NOK 

Totalt 1300000  

 



 
 
 
Selve utviklingsprosjektet finansieres med innovasjonsmidler fra Helse Sør-Øst RHF 
(700.000 kr). Det er etablert samarbeid med en spillutvikler (Attensi). Arbeidet følges opp 
med regelmessige work-shops. 
Restbeløpet finansieres med midler fra eget helseforetak. 

8. Kort sammendrag og konklusjon / anbefaling 
 

Rask og riktig behandling av akutt hjerneslag kan redusere noen av de alvorligste 

konsekvensene. Intravenøs trombolyse er en effektiv og godt dokumentert behandling. 

Effekten er svært tidsavhengig. Trombolysesløyfe definerer alle roller som er involvert i 

trombolytisk behandling av en slagpasient og omfatter mange profesjoner fra flere avdelinger 

ved sykehuset. For å nå målet om rask, effektiv og riktig behandling, må alle involverte 

grupper i trombolysesløyfen være godt opplært. Det er derfor nødvendig med kontinuerlig 

øvelse og trening på trombolysebehandling. Vi utvikler et spill-/simuleringsbasert 

treningssystem for å øke effektiviteten og kvaliteten i trombolysesløyfen. Simulering av 

trombolysesløyfen ved hjelp av spillteknologi vil kunne sikre lik opplæring og 

prosessforståelse for alle involverte medarbeidere med hyppig og individualisert 

scenariotrening. Faglig er prosjektet forankret i nevrologisk avdeling i tett samarbeid med 

innovasjons- og forskningsavdelingen.   

Beskrevet endring  vil gi en tydelig merverdi for våre pasienter. Prosjektet vil også tilføye ny 

kunnskap til både medarbeidere og organisasjon.  
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