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MÅL for forbedringsarbeidet

Hovedmål: Redusere forekomst av mortalitet 30 
dager etter innleggelse

Lokalt mål: Redusere forekomsten av mortalitet 
som følge av sepsis for voksne pasienter innlagt i 
ortopedisk avdeling
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Tiltakspakken

• Observer pasienten etter ABCDE-prinsipper
• Bruk validerte verktøy for skåring, observasjon og respons
• Tilsyn av lege 
• Ta blodprøver og prøver til mikrobiologi
• Gi/endre antibiotika innen en time
• Fastsett videre behandling og behandlingsnivå 
• Revurder valg av antibiotika innen 48 timer

http://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no

http://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/om-oss/innsatsomr%C3%A5der/_attachment/5025?_download=false&_ts=1679d94c65a


Hva nå?

• Tidligere bekreftet at NEWS er godt 
implementert x 2 per døgn
• Hva med oppfølgingen?

Hmmmmm………
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Småskalatest (PDSA-test)
• Kontrollerte oppfølging av pasienter med 
NEWS score på >=1
• Eksklusjonskriterer:

– Terminale 
– Pasienter som ble utskrevet
– Overflyttet til operasjon



Hvordan forbedre rutinene vi 
allerede har?



Bedside NEWS



Utdrag fra Metavision



Driverdiagram 



Målinger



Målinger



Innføring av tunmøter

• Ble småskalatestet innad i forbedringsteamet
• Evaluering
• Innført med sjekkliste for gjennomført
• Stikkprøvekontroll
• Kondis



Forbedringsmøte

•Ønsket en arena for fokusområder
• Småskalatestet innad i forbedringsteamet
• Evaluert x flere
•Møte x 1 per uke i max 10 minutter –
stoppeklokke
•Alle skal delta – møtet skal prioriteres
• Ledelsesforankret



Sepsis blodprøvepakke

Hurtigknapp i DIPS -> 
Desentralisert blodprøvetaking -> 
Rørpost = Raskt svar!



Sepsis-kitt



Risikotavle på infeksjons tun



Utfordringer

• I en hektisk kirurgisk avdelingen er det tidkrevende og blant 
personalet kan det oppleves som meningsløst med hyppig NEWS 
uten videre oppfølging. 
• Erfaring vi må ta med oss videre er at legene i større grad må 
inkluderes i forbedringsarbeidet slik intervall for NEWS blir 
bestemt på det enkelte pasient. Mange av våre pasienter er 
multimorbide og vil få en høy NEWS uten at det skal iverksettes 
tiltak.
• Det krever et tverrfaglig samarbeid mellom lege, sykepleier og 
helsefagarbeider for å sikre riktig oppfølging av pasienten og at 
informasjon når alle ledd. 
• Delegere arbeidet innad i forbedringsteamet er viktig for å sikre 
at arbeidet ikke er avhengig av noen få enkeltpersoner.



Videre tiltak

• Resurssgruppe for «Akutt forverring»
• Registreringsskjema for påvist sepsis – måle 
på tid til antibiotika
• Simulering i avdeling
• Undervisning på legenes fagdag
• Risikotave på samtlige tun
• KONDIS!!



Anbefalinger

• Arbeidet må være forankret av ledelsen.
• Vi har erfart at forbedring må skje gjennom tverrfaglig 
samarbeid. Lege, sykepleier og helsefagarbeider må ha en 
dialog underveis i prosessen.
• Forankring i legegruppe en avgjørende.
• At forbedringsarbeid krever kondisjon.
• Holde temaet varmt ellers vil ny innførte rutiner fort 
glemmes. 
• Åpenhetskultur for å la misnøye komme frem, ta imot ris 
og ros. 
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