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Flere pasienter med tidligere (SIRS-) Sepsis vil nå defineres som 
vanlig infeksjon og hospitaliseres på vanlig sengepost 









Målsetting
Hvor mye, innen når, for 

hvem?

Primærdriver
Faktorer som må 

justeres for å nå målet

Sekundærdriver 
Spesifikke prosesser som må justeres for å 

nå målet



TILTAK 1 

Observer pasienten etter ABCDE 
prinsipper

• Sikre at alle pasienter får sine vitale funksjoner 
vurdert etter en systematisk gjennomgang      
A – B – C – D – E 

• Sikre overvåkningskompetanse hos alle 
ansatte 

• Iverksett førstehjelp eller livreddende tiltak 
dersom pasienten er ustabil og/eller har 
organsvikt/septisk sjokk



Hvordan oppdager vi sepsis ? 
NEWS-2 – qSOFA - SOFA

eller hva ???



Endret mental 
status

Respirasjons 
frekvens > 22

Blodtrykk < 100

TILTAK 2

Bruk validerte verktøy for skåring, 
observasjon og respons

NEWS2                                      og/eller Quick SOFA





National Early Warning Score 2 (NEWS 2) 

q-SOFA er en del av NEWS 2



Målinger av vitale parameter –

refleksjoner fra tilsyn i AKM

 GCS 15 (4,6,5) – endret mental funksjon ?

 Respirasjonsfrekvens ≥ 22/min. – hvem klarer å måle dette ?

 BT: 98 mmHg vs 102 mmHg – forskjell ?

 KOLS pasient – alltid høy resp.frekvens ?

 Infeksjoner uten feber, rask puls, …

 «Dårlig pasient» - klinisk skjønn





In conclusion, qSOFA scores were 
associated with inhospital mortality, 
hospital admission, ICU admission, 
and hospital length of stay in adult 
ED patients likely to be admitted 
both with and without suspected 

infection





Rask tilsyn av lege



TILTAK 3

Ta blodprøver og prøver til 
mikrobiologi

• Blodkultur
• Venøse laboratorieprøver
• Andre bakteriologiske 

dyrkningsprøver



TILTAK 4 

Gi/endre antibiotika 
innen en time

Mistanke om 
infeksjon 

+
qSOFA > 2

Mistanke om 
infeksjon 

+
NEWS2 > 5

og/eller



TILTAK 5 

Fastsett videre behandling og 
behandlingsnivå

• Ta stilling til rett behandlingsnivå

– Pasienter med sepsis har etter ny definisjon 
organsvikt og skal derfor behandles i avdelinger 
som kan behandle svikt i ett eller flere 
organsystemer



TILTAK 6

Revurder valg av antibiotika innen 48 
timer

• Får pasienten rett antibiotika?

• En revurdering er utført når lege har vurdert 
og dokumentert videreføring, endring eller 
seponering av antibiotika på bakgrunn av 
mikrobiologiske funn.



Definisjon:

Antall minutter fra pasient får

påvist sepsis eller mistanke om 

sepsis til antibiotika blir gitt.

NEWS > 5

qSOFA > 2

Ved febril nøytropeni rektal 

temperatur > 38 grader

 SOFA > 2

Klinisk skjønn

INDIKATOR 16.01

Tid til antibiotika



Definisjon:

Måler antall minutter per pasient fra A til B.

Eksempler på flaskehalser:

• tid fra ankomst sengepost til NEWS2 ble dokumentert
• tid fra mistanke om infeksjon og NEWS2 ≥ 5/q-SOFA ≥ til blodkultur og 

relevante blodprøver er tatt
• tid fra mistanke om infeksjon og NEWS2 ≥ 5 /q-SOFA ≥ 2 til legetilsyn
• tid fra blodprøver/-kultur tatt til svar foreligger

INDIKATOR 16.02

Tid fra A til B



Definisjon:

Indikatoren viser tiden som går fra første dose antibiotika er gitt til 

antibiotika er revurdert innen 48 timer.

En revurdering er utført når lege har vurdert og dokumentert videreføring, 
endring eller seponering av antibiotika på bakgrunn av mikrobiologiske 
funn og/eller annen bekreftet/avkreftet mistanke om infeksjon. 

INDIKATOR 16.03

Revurdering av antibiotika



Lykke til med samlingen


