
Velkommen til 
samling 3

Læringsnettverk for tidlig 
oppdagelse og behandling 

av sepsis på sengepost 

Lillestrøm 10. september



Tid Programpost Innleder 
09.00 – 10.00 Registrering og oppheng av postere

10.00 – 10.15 Velkommen Gro Sævil Haldorsen, regional prosessleder Helse 

Sør-Øst og Anne Kristin Ihle Melby, seniorrådgiver 

I trygge hender 24-7

10.15 – 11.30 Parallellsesjoner Teamene deles i tre grupper. Alle fra et team er i 

samme gruppe. Hvert team får 10 min til å 

presentere egne resultater

11.30 – 12.30 Lunsj med postervandring Nettverksbygging og postervandring

12.30 – 12.45 Oppsummering fra parallellene -

hva er oppnådd i dette læringsnettverket?

Maternell sepsis

Gro og Anne Kristin

Liv Ellingsen, overlege Rikshospitalet
12.45 – 13.15 Vedvarende forbedring og spredning - erfaringer 

fra Nordlandsykehuset 

Hanne Winge Karenes, overlege infeksjon, 

Nordlandssykehust Bodø

13.15 – 13.45 Pause med postervandring Stemme på beste poster

Hvert team får en stemmeseddel hver

13.45 – 14.45 Gruppearbeid Teamene og ledelsen arbeider sammen med eget 

prosjekt
14.45 – 15.15 På vei mot 2035 – Hva må vi lære? Andreas Moan, prosjektdirektør dr.med Helse 

Sør-Øst
15.15 -15.45 Utdeling av priser for beste poster Avslutning og 

veien videre 

Gro og Anne Kristin



Formål med samling 3

▪ Motivasjon og faglig påfyll

▪ Dele erfaringer fra implementering av tiltakspakken og målinger

▪ Planlegge videreføring og lokal spredning

▪ Gruppearbeid 
▪ Forbedringsteamet planlegger videreføring og lokal spredning i samarbeid med sin 

leder



Forbedringskunnskap
- en viktig forutsetning for å lykkes 



Forbedringskunnskap
- en viktig forutsetning for å lykkes 



De fire områdene i forbedringskunnskap

Forbedringsmodellen (Langley, Nolan og kollegaer 2009). Oversatt og tilpasset av Pasientsikkerhetsprogrammet 
https://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/Forbedringskunnskap/Forbedringsarbeid/forbedringskunnskap-hva-er-det
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https://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/Forbedringskunnskap/Forbedringsarbeid/forbedringskunnskap-hva-er-det


#Sepsis på agendaen

https://www.helsetilsynet.no/publikasjoner/rapport-fra-helsetilsynet/2019/noekkelen-til-virkningsfull-og-varig-endring-ligger-hos-virksomhetene-

pasienter-med-sepsis-faar-de-raskere-behandling-i-akuttmottak-oppfoelgingen-av-landsomfattende-tilsyn-20162018/

https://www.helsetilsynet.no/publikasjoner/rapport-fra-helsetilsynet/2019/noekkelen-til-virkningsfull-og-varig-endring-ligger-hos-virksomhetene-pasienter-med-sepsis-faar-de-raskere-behandling-i-akuttmottak-oppfoelgingen-av-landsomfattende-tilsyn-20162018/


#Sepsis i media

https://forskning.no/blod/noen-er-mer-utsatt-for-blodforgiftning-enn-
andre-gry-hege-ble-rammet-og-mistet-hendene-og-fottene/1551674

http://web.retriever-info.com/go/?u=http%3A%2F%2Fweb.retriever-
info.com%2Fservices%2Fmonitor%2FdisplayPDF&a=33663&d=020080201908294a638634d05e390b4d39b449bf1ee7c3&sa=2014358&x=9753c
be6c23f5e46084b030ff9fc1c32&s=20080&pp=%5b4,5%5d&x2=5b8d60b101c1fab7d6625eadbc9dc3d5&pu=https%3A%2F%2Fwww.retriever-
info.com%2FproxyTest%2F%3Fid%3D020080201908291SDRPV1RUSvc0NoUiW2xXEW1000401010400%26x%3D7c61037e35df8e4a661541303e
c61304&pdf.doResize=false

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/rL29RK/sv-wilkinson-mistet-spraaket-
etter-flere-smaa-slag-er-paa-vei-tilbake-til-stortinget

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/rL29RK/sv-wilkinson-mistet-spraaket-etter-flere-smaa-slag-er-paa-vei-tilbake-til-stortinget


#Sepsis på agendaen på Arendalsuka



Parallellsesjoner



• Ordstyrer presenterer forbedringsteamet og 
holder tiden

• Teamleder presenterer erfaringer fra 
forbedringsarbeidet, ca.8 min til hvert team

• Spørsmål og diskusjon etter hver presentasjon, 
ca.2 min
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Parallell kl. 10.15. – 11.30.



Gruppe 1 
Rom: Plenum

Gruppe 2 
Rom: Oslo 1

Gruppe 3  
Rom: Oslo 2

Ordstyrer: Gro Ordstyrer: Kristine Ordstyrer: Anne Kristin

Infeksjonsavd. UNN Tromsø Infeksjons med. VV Bærum Barsel, Ahus

Lungemed. Sengepost OUS Ullevål Multitraume, Sunnaas Obstetrisk seksjon, OUS 
Rikshospitalet

Medisinsk avd. SI Elverum Medisinsk avd. SI Hamar Urologisk sengepost, OUS Aker 

Medisinsk avd. VV Ringerike KAD Aker Ortopedisk avd. Levanger

Medisin 5 infeksjon, Haukeland Medisin 6 infeksjon, Haukeland Ortopedisk avd. Sykehuset Østfold

Medisinsk avd. Hammerfest (pilot) Levanger (pilot) Urologisk avd. Ahus (pilot)

Infeksjon Sykehuset Telemark 
(pilot)
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Parallell kl. 10.15. – 11.30.

Gruppeinndeling  



LUNSJ 11.30. – 12.30.



Hva har vi oppnådd i 
dette 
læringsnettverket?





• 120 deltakere

• 24 team fra sykehus i hele landet

• Tverrfaglig sammensatt (leger, sykepleiere)

• Lederforankret 

• Tre samlinger med faglige foredrag, pasienthistorie og erfaringsutveksling

• Kombinasjon av fagkompetanse og forbedringsmetode 

Stort tverrfaglig engasjement i alle team☺
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Tidlig oppdagelse og behandling av sepsis

En nasjonal dugnad!



Selvevaluering → 4
…
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For å måle og følge opp hvordan læringsnettverket forløper, evaluerer teamet 
seg på en skala fra 1 til 5. 

Trinn 1: Teamet har ikke kommet i gang

Planer og ideer, men ingen aktivitet.

Trinn 2: Aktivitet uten forbedring

Møter, kartlegging, utarbeidelse av skjemaer, gjennomgang av historiske data, diverse målinger, men ingen 
endret adferd eller praksis.

Trinn 3: Enkelte forbedringer har kommet frem

Endret atferd eller praksis i forhold til tidligere.

Trinn 4: Påtagelige forbedringer er målt

Endringene har ført til målbare forbedringer sammenliknet med tidligere praksis (synlig i seriediagrammet).

Trinn 5: Påtagelige forbedringer er målt, og forbedringene har fått gjennomslag i systemet 

Endringene er standardisert i systemet og forventes å bestå også etter at prosjektet er avsluttet.



20

0 1 2 3 4 5 6

Helse Bergen, infeksjon post 5

OUS Aker, urologisk sengepost

OUS RH, obstetrisk seksjon

Ahus, barsel

VV Bærum sykehus, infeksjonsmedisin

UNN Tromsø, infeksjons avd.

SI Hamar, medisinsk avd.

Pilot Hammerfest

Pilot Levanger

OUS Ullevål, lungemedisinsk avd.

VV Ringerike sykehus, medisinsk avd.

Sunnaas sykehus, avd. multitraume

Oslo kommune Aker KAD

Sykehuset Østfold, ortopedisk avd.

Helse Bergen, infeksjon post 6

Helse Nord-Trøndelag Levanger, Kir 1 og 3

SI Elverum, medisinsk avd.

ST Notodden, medisinsk sengepost

Selv-evaluering



• Sepsispasientene har fått økt oppmerksomhet! Med styrket kompetanse og oppmerksomhet

• Fokus på observasjoner og ABCDE og simulering

• NEWS2 dokumentasjon og respons ved NEWS > 5

• Antibiotika innen en time er ikke ikke relevant for alle team (pga få pasienter)

• Etablerte rutiner/prosedyrer for tilkalling av hjelp (MIG, MAT etc)

• Dokumentasjonen er bedret

• Fokus på kommunikasjon (ISBAR)

• Forbedringskompetanse og prosjekterfaring

• Styrket tverrfaglig samarbeid

21

Resultater





• Manuelle målinger

• Extranet

• Manglende resultatindikator (overlevelse)

• Få sepsispasienter

• Følge opp rett overvåkningsfrekvens
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Utfordringer



• Arbeidet er godt forankret i ledelsen, som følger opp framdriften og etterspør 
resultater

• Definere nøkkelpersonell, ha et rett sammensatt forbedringsteam

• Gjennomgang av pasientforløpet og nye oppdaterte prosedyrer      

• NEWS + videre overvåkning av vitalia

• Tavlemøter hjelper med å holde fokus
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Anbefalinger & suksesskriterier 



Postervandring og kaffe





Gruppearbeid
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Lokale mål verdier og 
kulturer i 
virksomheten



10 faktorer som øker sjansen for varige resultater av forbedringer 
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https://www.helsebiblioteket.no/kvalitetsforbedring/metoder-og-verktoy/verktoy-for-vedvarende-
forbedringer-sustainability

https://www.helsebiblioteket.no/kvalitetsforbedring/metoder-og-verktoy/verktoy-for-vedvarende-forbedringer-sustainability


Resultat varige resultater

1. gangs måling 2. gangs måling 3. gangs måling

Sum organisasjon 0 0 0

Sum ansatte 0 0 0

sum prosess 0 0 0

total sum 0 0 0
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Vedvarende forbedringer score

0 20 40 60 80 100 120

Helse Bergen, infeksjon post 5

OUS Aker, urologisk sengepost

OUS RH, obstetrisk seksjon

Ahus, barsel

VV Bærum sykehus, infeksjonsmedisin

UNN Tromsø, infeksjons avd.

SI Hamar, medisinsk avd.

Pilot Hammerfest

Pilot Levanger

VV Ringerike sykehus, medisinsk avd.

Sunnaas sykehus, avd. multitraume

Oslo kommune Aker KAD

Sykehuset Østfold, ortopedisk avd.

Helse Bergen, infeksjon post 6

Helse Nord-Trøndelag Levanger, Kir 1 og 3

SI Elverum, medisinsk avd.

ST Notodden, medisinsk sengepost

Diagramtittel

Serie1 Serie2



• Forbedringsteamet planlegger videre implementering i samarbeid med leder 
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Gruppearbeid 



Veien videre

13. september → Verdens sepsisdag

24. oktober 2019 → Telefonmøte 3

Dere fortsetter det gode arbeidet ☺

Tiltakspakken videreføres som et 
nasjonalt faglig råd (2020)



Læringsnettverket 2018-2019
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Telefon
møte 3

Samling 1 Telefon
møte 1

Telefon
møte 2

Arbeid for deltakende team 
før, under og etter 
læringsnettverket

Gangen i læringsnettverket 
Tidlig oppdagelse og 
behandling av sepsis på 
sengepost

Samling 2 Samling 3

11.-12. 
des. 2018

Frist: 
28.mars

4. April
2019

23.mai
Kl. 12-14

Start testing 
og måling

Forts. testing 
og måling

10. sept.
2019

Frist: 
3.sept

24. okt.
Kl. 12-14

Tidslinje
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Veiledning avtales med veileder i tidsrommet som vist over.
Status- og sluttrapport/poster sendes veileder med kopi til sekretariatet ved 
post@pasientsikkerhetsprogrammet.no

24. jan
Kl.12-14

V
e
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e
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n
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g

Forts. testing 
og måling

Kartlegge 
status tre 
uker før 

mailto:v/post@pasientsikkerhetsprogrammet.no


Kan 
det 
være
sepsis?



Kan 
det 
være
sepsis?



Fra 
tiltakspakke 
til 
nasjonalt 
faglig råd

Helsedirektoratet 42



• 16innsatsområder

• 23 tiltakspakker
Eksisterende 

løsning
Tidlig oppdagelse 
av forverret tilstand 

Digitaliserings 
prosess 2019

Tiltakspakker 
relanseres 
fortløpende

Videreføres 
som  

nasjonale råd 
2020

Innsatsområdene og tiltakspakkene 

Helsedirektor
atet 43



Fra kampanje til nasjonal handlingsplan

Helsedirektoratet 44

2011-2013:

Pasientsikkerhets-
kampanjen

2014-2018:

Pasientsikkerhets-
programmet

2019-2023:

Nasjonal plan for 
pasientsikkerhet



MÅL OMRÅDER (drivere) TILTAK

Redusere forekomsten 
av pasientskader

Utvikle

NASJONALE SATSINGER 
på områder med identifisert risiko og 

potensiale for forbedring

Utvikle, iverksette og følge opp nasjonale satsninger 

Etablere

SYSTEMER OG STRUKTURER
som understøtter arbeidet med pasientsikkerhet

Følge med på utvikling av pasientsikkerhet og 
kvalitetsforbedring over tid

Utvikle, iverksette og følge opp 
nasjonale satsinger

6

7

Øke

KOMPETANSE
om pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring

Sette tjenesten i stand til å utvikle kompetanse

Forbedre

LEDELSE OG KULTUR 
som sikrer oppmerksomhet 

og engasjement

Utvikle en kultur som tilrettelegger for åpenhet og læring

Identifisere og spre oppdatert kunnskap om pasientsikkerhet og 
kvalitetsforbedring

Bygge kompetanse og kapasitet i tjenestene

Utvikle en kultur som tilrettelegger for 
åpenhet og læring

Integrere arbeidet med pasientsikkerhet i 
etablerte styringslinjer

Etablere og styrke arenaer for 
deling av kunnskap og erfaring

Identifisere og spre oppdatert kunnskap om 
pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring

1

2

3

4

5

Nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og 

kvalitetsforbedring



Urologisk avdeling 
Ahus


