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Tiltakene vi har testet ut 

1. Observer pasienten etter ABCDE 
prinsipper

2. Bruk validerte verktøy for skåring, 
observasjon og respons 

3. Ta blodprøver og prøver til mikrobiologi

4. Gi/endre antibiotika innen en time

5. Fastsett videre behandling 

6. Revurder valg av antibiotika 
etter/innen 48 timer



Målsetting - Hva skal oppnås? 

• Etablere gode rutiner for overvåking av vitale verdier ved å bruke validerte 

skåringsverktøy

• Sikre at prøver til mikrobiologi blir tatt raskt og før antibiotika

• Gi/endre antibiotika innen 60 minutter etter sepsismistanke oppstår

• Revurdere antibiotika innen 48 timer dokumentert ved journalnotat fra lege

Hovedmål: 

• Innen utgangen av oktober skal 95 % av pasientene ha fått antibiotika innen 1 

time ( Oppjustert fra 90% etter oppnåelse av delmål juni 2018)

• Innen utgangen av oktober skal 95 % av pasientene ha NEWS registrert etter 

retningslinje

• Innen utgangen av oktober skal 95 % av pasientene ha journalnotat ved 

revurdering/bytte av antibiotika



Erfaringer

• Systematikken rundt måling av kliniske parametere er forbedret – Vi er gode på 
å måle, dokumentere og etterspørre NEWS!

- Elektronisk tavle

• Vi tenker sepsis og oppdager faresignalene tidligere.
- Klinisk blikk i tillegg til målinger

• Vi er raske til å gi antibiotika ved mistanke om sepsis.
- Godt samarbeid mellom sykepleiere og leger

• «Egen»  sepsis-blodprøvepakke gjør arbeidet smidigere.
- Blodprøvetaking er ingen flaskehals slik vi fryktet

• Forbedringspotensial på dokumentasjon av legers revurdering av antibiotika.
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Endret mental 
status

Respirasjonsfre
kvens > 22

Blodtrykk < 100

TILTAK 2

Bruk validerte verktøy for skåring, observasjon og respons
NEWS 2
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Quick SOFA



Erfaringer

• Systematikken rundt måling av kliniske parametere er forbedret – Vi er gode på 
å måle, dokumentere og etterspørre NEWS!

- Elektronisk tavle

• Vi tenker sepsis og oppdager faresignalene tidligere.
- Klinisk blikk i tillegg til målinger

• Vi er raske til å gi antibiotika ved mistanke om sepsis.
- Godt samarbeid mellom sykepleiere og leger

• «Egen»  sepsis-blodprøvepakke gjør arbeidet smidigere.
- Blodprøvetaking er ingen flaskehals slik vi fryktet

• Forbedringspotensial på dokumentasjon av legers revurdering av antibiotika.
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Tid fra mistanke til antibiotika er startet
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Erfaringer

• Systematikken rundt måling av kliniske parametere er forbedret – Vi er gode på 
å måle, dokumentere og etterspørre NEWS!

- Elektronisk tavle

• Vi tenker sepsis og oppdager faresignalene tidligere.
- Klinisk blikk i tillegg til målinger

• Vi er raske til å gi antibiotika ved mistanke om sepsis.
- Godt samarbeid mellom sykepleiere og leger

• «Egen»  sepsis-blodprøvepakke gjør arbeidet smidigere.
- Blodprøvetaking er ingen flaskehals slik vi fryktet

• Forbedringspotensial på dokumentasjon av legers revurdering av antibiotika.
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Sepsis-

blodprøvepakke 

Ahus

Kan etterrekvireres

Hemoglobin Neutrofile

Trombocytter Urinstoff

Leukocytter Natrium

CRP Kalium

INR Glukose

D-Dimer APTT

vB-Laktat Fibrinogen

Kreatinin Alkalisk fosfatase

Bilirubin LD

ALAT Gamma-GT

ASAT CK

Albumin

Blodkultur

Blodprøvepakke i DIPS



Tid fra mistanke om sepsis til blodprøver er tatt
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Erfaringer

• Systematikken rundt måling av kliniske parametere er forbedret – Vi er gode på 
å måle, dokumentere og etterspørre NEWS!

- Elektronisk tavle

• Vi tenker sepsis og oppdager faresignalene tidligere.
- Klinisk blikk i tillegg til målinger

• Vi er raske til å gi antibiotika ved mistanke om sepsis.
- Godt samarbeid mellom sykepleiere og leger

• «Egen»  sepsis-blodprøvepakke gjør arbeidet smidigere.
- Blodprøvetaking er ingen flaskehals slik vi fryktet

• Forbedringspotensial på dokumentasjon av legers revurdering av antibiotika.
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Avdelingens erfaringer

• Det har fremmet og systematisert pasientbehandling på avdelingen.

- Registreringsskjema brukes og systematiserer behandlingen av sepsis. 

- Berører hele avdelingen og vi er helt avhengig av ansattes engasjement.

• Det har gitt et faglig løft for avdelingen.

• Prosjektarbeid krever tid og ressurser og må være lederforankret

- Det må være ildsjeler som drar prosjektet fremover.

- Man må velge et tema som engasjerer og som man ser nytte av i pasientbehandlingen.

• Fordel å tallfeste effekt av behandling (gå fra å tro til å vite).
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Erfaringer

• Det har fremmet og systematisert pasientbehandling på avdelingen.

- Registreringsskjema brukes og systematiserer behandlingen av sepsis. 

- Berører hele avdelingen og vi er helt avhengig av ansattes engasjement.

• Det har gitt et faglig løft for avdelingen.

• Prosjektarbeid krever tid og ressurser og må være lederforankret

- Det må være ildsjeler som drar prosjektet fremover.

- Man må velge et tema som engasjerer og som man ser nytte av i pasientbehandlingen.

• Fordel å tallfeste effekt av behandling (gå fra å tro til å vite).
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Videre arbeid

Utfordringer:  
• Hovedutfordringen er å sette av tid og ressurser 

• Holde fokuset oppe blant de ansatte

• Mer arbeid enn man tror

Veien videre: 
• Vi skal kontinuere arbeidet og  fortsette med målinger

- Registreringsskjema skal brukes som et hjelpemiddel for rask og systematisert behandling.

• Prosjektarbeidet har ført til flere nye ideer for videre forbedringsarbeid i 
avdelingen

• Vi vil gjerne dele våre erfaringer og resultater med andre avdelinger da vi tror 
at det kan ha stor overføringsverdi. Blant annet VBP urosepsis og 
infeksjonsmedisinsk prosedyre, sepsis. 
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