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1. Kort oppsummering 

Vi har arbeidet systematisk med et forbedret mottak av pasienter med mistanke om sepsis 
siden høsten 2015. Vi startet med å få en oversikt over de ulike arbeidsprosessene, og 
utviklet prosessindikatorer for bedre å kunne analysere hvor forsinkelser oppstår. Vi har 
systematisert og lettet arbeidet med datafangst.  

 

Med ny definisjon av sepsis har vi siden høsten 2016 benyttet qSOFA-kriteriene for 
risikostratifisering av pasienter. Det har medført at færre pasienter har fått rød prioritet i 
mottak, men til gjengjeld har vi forbedret andelen pasienter som får antibiotika innen 60 
minutter. Det gjenstår å se om dette er en stabil prosess og en varig forbedring.  

2. Bakgrunn for pasientsikkerhetsprogrammet 

Det femårige, nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7 skal redusere 

pasientskader ved hjelp av målrettede tiltak i hele helsetjenesten. Programmet er et 

oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. 

 

Programmet har tre overordnede målsettinger: 

1. Redusere pasientskader 

2. Bygge varige strukturer for pasientsikkerhet  

3. Forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten 

 

Programmet innfører konkrete forbedringstiltak på utvalgte innsatsområder i alle deler av 

helsetjenesten. Hensikten med alle innsatsområdene i programmet er å peke på konkrete 

områder hvor man kan starte arbeidet med forbedring på lokale arbeidsplasser.   

 

Hvert innsatsområde skal ha forbedringspotensial, tiltakene skal være kunnskapsbasert og 

prosesser og resultater skal registreres for å kunne dokumentere forbedring.   

 

Mer om pasientsikkerhetsprogrammet finnes på nettsiden: 

www.pasientsikkerhetsprogrammet.no 

 

http://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/
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3. Innsatsområdet Tidlig oppdagelse og behandling av sepsis 

Sepsis (blodforgiftning) er en livstruende tilstand, som oppstår når kroppens reaksjon på en 
infeksjon skader eget vev og organer. Det kan oppstå svikt i ett eller flere organer og utvikle 
seg til septisk sjokk, bli livstruende og ved forsinket eller mangelfull behandling ha dødelig 
utfall. Kartlegging av pasienters vitale funksjoner er derfor viktig for å oppdage sepsis så 
tidlig som mulig. Rask og målrettet behandling er avgjørende, og kan i enkelte tilfeller 
forhindre utvikling av sepsis. Forsinket oppstart av adekvat behandling ved sepsis øker 
dødeligheten. 
 
Tiltakene som piloteres 
En tverrfaglig ekspertgruppe, nedsatt av pasientsikkerhetsprogrammet, definerte tiltak 
som kan bidra til å tidlig identifisere pasienter med forverret tilstand. For å se om, og 
hvordan, tiltakene er gjennomførbare i praksis, har det vært gjennomført pilotprosjekter 
ved Helse Møre og Romsdal, Ålesund, Sykehuset Vestfold Tønsberg og Sykehuset Telemark 
Skien i perioden august 2016 til januar 2017.  
 
Tiltakene som har blitt testet ut er: 

1. Gjør ABCDE-vurdering (sikre frie luftveier, sikre adekvat respirasjon og sirkulasjon)  

2. Bruk validert skåringsverktøy for diagnostisering 

3. Ta blodprøver og prøver til mikrobiologi 

4. Gi antibiotika innen en time 

4. Pilotprosjektet  

Våren 2015 hadde vi en episode i akuttmottaket på Ålesund sykehus, der en 71 år gammel 
pasient, innlagt med mistanke om urinveisinfeksjon, ble ventende to timer før triagering. 
Det var mange pasienter i mottak i det aktuelle tidsrommet, og arbeidspresset var stort. Vi 
var flere som passerte pasienten i gangen der hun lå i påvente av tilsyn. Pasienten hadde 
feber, rask puls og lavt blodtrykk. Det tok ytterligere halvannen time før antibiotika ble gitt. 
Pasienten ble etterhvert overflyttet intensivavdelingen, og responderte der på 
behandlingen. 
 
Det gikk bra med pasienten, men kasuistikken var en vekker for oss som arbeider i mottak, 
og vi bestemte oss for å se nærmere på hvordan vi behandler våre sepsispasienter. Selv om 
det var en travel kveld i akuttmottaket var det kanskje systemet heller enn enkeltpersoner 
som sviktet. Hadde vi et problem? 
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I 30 dager i månedsskiftet mai/juni samme år gjorde vi derfor en fortløpende registrering av 
alle pasienter som ble innlagt på medisinsk avdeling med mistanke om infeksjon, og som 
hadde 2/3 SIRS-kriterier ved ankomst akuttmottak. I kun 41 % av tilfellene nådde vi 
målsetningen om å gi antibiotika innen 60 minutter. Pasientene som gruppe ble i våre 
målinger raskt triagert, med en mediantid på 2 minutter. De fikk legetilsyn med en 
mediantid på 9 minutter, men det var stor variasjon i tallene. På bakgrunn av dette startet vi 
derfor et kontinuerlig forbedringsprosjekt for mottak av pasienter med mistanke om sepsis. 
Vi dannet en bredt sammensatt arbeidsgruppe, og gjenopptok registreringen av pasienter i 
oktober 2015.  
 
Målsetningen for prosjektet var at ingen pasienter med mistanke om sepsis skulle overses i 
akuttmottak, og at 90 % av pasientene skulle få antibiotika innen 60 minutter innen utgangen 
av juni 2016.  
 
På samme tid ble vi utpekt som ett av tre sykehus til å pilotere 
Pasientsikkerhetskampanjens nye tiltakspakke for tidlig oppdagelse og behandling av 
sepsis. Tiltakspakken ble av ulike grunner forsinket, men vi valgte likevel å starte prosjektet 
som planlagt i oktober 2015. 
 
Prosjektet, fra nå av Sepsisprosjektet, kan derfor inndeles i to faser: 
- Fase 1: Oktober 2015 – august 2016 
 - Etablering av målinger, datafangst og småskalatesting av ulike tiltak 
- Fase 2: November 2016 – januar 2017 
 - Utprøving av tiltakspakken.  

5. Organisering og gjennomføring av pilotprosjektet 

Akuttmottaket tilhører organisatorisk anestesiavdelingen, og ledes av sykepleier Elin 
Dybvik, som også har vært en del av arbeidsgruppen. Vi valgte i fase 1 å fokusere på 
pasienter innlagt med mistanke om infeksjon på medisinsk avdeling. I fase 2 har vi inkludert 
pasienter med mistanke om infeksjon uavhengig av moderavdeling. 
 
Medisinsk avdeling, Ålesund sykehus er en fullseksjonert avdeling med tilsammen 70 
sengeplasser + 6 intensivsenger. I akuttmottak arbeider 1-2 turnusleger på både medisinsk- 
og kirurgisk side. Lege i spesialisering på medisinsk avdeling har tilstedevakt hele døgnet og 
har som hovedoppgave å tilse pasienter i akuttmottak frem til klokken 20:00. Tertiærvakt 
arbeider ikke primært i akuttmottak, men er til stede i utgangspunktet til klokken 20:00.  
Det har vært endringer i arbeidsgruppen underveis i prosjektet, som hele tiden har vært 
forankret i ledelsen ved klinikksjef Torstein Hole og avdelingssjefer Gro Åsnes og Elisabeth 
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Kleive. Leder for prosjektet har vært lege i spesialisering Eivind Samstad, og leder for 
akuttmottak Elin Dybvik. Både Samstad og Dybvik har formell kompetanse i 
forbedringsarbeid. Øvrige deltakere i arbeidsgruppen har vært:  

- Frode Hanssen, sykepleier i akuttmottak 
- Jørn Åge Longva, overlege, spesialist i infeksjonssykdommer 
- Erik Staff, lege i spesialisering og rådgiver i Fagavdelingen 
- Synnøve Melseth, kvalitetsrådgiver i Fagavdelingen 
- Kathrin Enebakk, Programleder Pasientsikkerhetsprogrammet HMR HF 
- Jan Erik Angeltveit, Lege i spesialisering, Medisinsk avdeling 

Økonomi/tidsbruk 
Prosjektet har fått tilsammen NOK 300.000 i pengestøtte fra regionale og lokale 
pasientsikkerhetsmidler. Vi hadde budsjettert med bl.a. frikjøp av legeressurser i prosjektet, 
men dette har vært vanskelig å få til på grunn av den generelle bemanningssituasjonen i 
avdelingen. Prosjektleder Samstad har i fase 1 av prosjektet vært ansatt i D-stilling (50 % 
forskning/kvalitetsforbedring), og har hatt Sepsisprosjektet som ett av flere prosjekter i 
denne perioden. I fase 2 av prosjektet har vi fått støtte fra Fagavdelingen til 
møteinnkallinger, datafangst og analysearbeid.  

Gjennomføring 
I fase 1 har vi hatt omfattende opplæring og informasjon om prosjektet for sykepleiere i 
akuttmottak og på sengepost, bioingeniører samt legegruppene på medisinsk-, kirurgisk- 
og anestesiavdeling.  

- oktober/november 2015: Tilsammen 6 foredrag for sykepleiere i akuttmottak, 
morgenmøteundervisning på medisinsk avdeling samt kreftavdelingen.  

- Fra mars 2016 regelmessige tavlemøter i akuttmottak med statusoppdatering 
om prosjektet. 

- Mars/april 2016: 2 foredrag for bioingeniører/lab. Ny runde med undervisning i 
akuttmottak samt morgenmøteundervisning for leger på kirurgi og 
anestesiavdeling.  

- Mai/juni 2016: Smågruppeundervisning for turnusleger medisinsk avdeling. 
Presentasjon av prosjektet for styret i Helse Møre og Romsdal. 

- August 2016: Fagdag med Kick-off for sepsisprosjekt i regi av 
Pasientsikkerhetskampanjen 24/7.  

- September 2016: Undervisning på fagdager for infeksjonsavdelingen samt 
intensivavdelingen. 

Kartlegging av arbeidsprosesser 
En sentral del av arbeidet i fase 1 har vært å kartlegge de ulike arbeidsprosessene og 
pasientflyten gjennom akuttmottaket for sepsispasientene. Dette illustreres best i et 
flytskjema (figur 1). 
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Figur 1: Flytskjema for mottak av sepsispasienter. Sorte piler illustrerer pasientens bevegelser gjennom mottak, blå 
piler er kommunikasjonslinjer mellom ulike aktører både prehospitalt, i mottak og på sengepost. 
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Utprøving av tiltak 
Vi har gjort en rekke småskalatester av ulike tiltak – noen med positiv effekt, andre ikke. De 
tiltakene vi mener har hatt effekt er; 

1. Mer presis kommunikasjon mellom ulike aktører (lege, sykepleier, bioingeniør), ved 
innføring av begrepet ”Sepsismottak”.  

2. Sjekkliste for ”Sepsismottak” (vedlegg 1). 
3. Smågruppeundervisning av turnusleger. 
4. Ny og oppdatert prosedyre for diagnostikk og behandling av pasienter med sepsis. 

Rutiner for Sepsismottak er nærmere presisert i vår nye prosedyre for sepsis (vedlegg 2). 
Det er også gjort en del mindre tiltak der vi ikke har dokumentert effekten med målinger. 
Eksempel på dette kan være mindre omorganisering av akuttstuer, eller noe så enkelt som å 
flytte prøvetakingsutstyr for mikrobiologi fra lageret og inn på pasientrommene.  
 
Siden vi i fase 1 av prosjektet allerede hadde innført de fleste av tiltakene foreslått i 
tiltakspakken var den største endringen i fase 2 innføring av quick-SOFA (qSOFA) som 
verktøy for risikostratifisering. Dette fordret en ny omskriving av gjeldende prosedyre for 
diagnostikk og behandling av sepsis, i tillegg til nye runder med opplæring både i 
akuttmottak og i legegruppene. 
 
I fase 1 av prosjektet utløste mistanke om infeksjon + 2 eller flere SIRS-kriterier 
Sepsismottak. Pasientene fikk med disse kriteriene oppfylt, til tross for at RETTS-systemet 
foreslo noe annet, rød hastegrad, og dermed prioritet i akuttmottaket. Dette medførte at et 
forholdsvis stort antall pasienter ble tatt imot med Sepsismottak, totalt 385 registrerte i 
perioden oktober 2015 – august 2016. 
 
Vi var usikre på hvordan qSOFA som risikostratifisering ville slå ut i antall inkluderte 
pasienter. Ved å se tilbake på de registrerte pasientene fra fase 1 (rådata var slettet for de 
første 135 pasientene), men nå med qSOFA-kriterier, fant vi tilsammen 28 qSOFA-positive 
pasienter i tidsrommet februar 2016 – august 2016. Dette tilsvarte 11,2 % av pasientene 
(n=250), forutsatt at gruppene overlapper. Mulige feilkilder i et slikt estimat er unøyaktig 
registrering av mental status/GCS og et ukjent antall pasienter med mistanke infeksjon som 
fyller qSOFA-, men ikke SIRS-kriteriene.  
 
På bakgrunn av disse beregningene valgte vi å fortsette registreringen av de SIRS-positive 
pasientene også i fase 2, for senere å kunne si noe om hvordan det går med disse 
pasientene, som i fase 1 ville fått rød hastegrad og Sepsismottak, men som i fase 2 fikk 
hastegrad som foreslått av RETTS.  



 

 

10  

 

Sluttrapport fra pilotprosjekt Tidlig oppdagelse av forverret tilstand 

6. Måling og resultater 

I prosjektperioden har vi fortløpende registrert følgende tidspunkt for pasienter innlagt 
Ålesund sykehus med mistanke om infeksjon + ≥ 2/3 SIRS-kriterier i fase en og fra fase 2 ≥ 
2/3 qSOFA-kriterier: 

- Tid fra ankomst til triage 
- Tid fra ankomst til legetilsyn 
- Tid fra legetilsyn til oppstart antibiotika (beslutningstid lege) 
- Tid fra bestilling av blodprøver til prøvetaking (responstid lab) 
- Tid fra ankomst til oppstart antibiotika 

 
Datainnsamling 
Vi har hentet data primært fra observasjonsskjemaet brukt i akuttmottaket, samt 
Akuttdatabasen – et elektronisk verktøy der alle pasienter som passerer akuttmottaket 
registreres. Observasjonsskjemaet har en kopi/gjennomslagsark som uansett arkiveres.  
Disse har flere ganger per uke blitt gjennomgått av deltakere i arbeidsgruppen, og aktuelle 
pasienter har på bakgrunn av innleggelsesårsak (RETTS-kode 47) og vitale parametere 
dokumentert på dette gjennomslagsarket, blitt plukket ut. 
 
Pasientene har så blitt registrert i et Excel-skjema som har vært lagret på foretakets 
forskningsområde i en egen mappe, kun tilgjengelig for arbeidsgruppens medlemmer. 
Registreringen, og prosjektet forøvrig er godkjent som et kvalitetssikringsprosjekt av 
klinikksjef Torstein Hole og personvernombud Bodil Røyset etter § 26 i HPL. 
 
I etterkant har vi innhentet opplysninger om forløpet videre (sengepost/intensivforløp, 
liggedøgn, liggetid, diagnosekoder, positiv blodkultur, agens) og utfall (mortalitet- og sjokk 
under aktuelle opphold,). Vi har også innhentet relevante data for akuttmottaket sett under 
ett i samme tidsperiode (antall pasienter, liggetid i mottak, grad av legetilsyn innen 
tidsfrist). En del av disse dataene er under utarbeiding og er ikke gjengitt her. 
 
Tid til triage 
Tid fra ankomst til triage har vært relativt stabil i begge faser, noe vi tror skyldes gjentatt 
undervisning av sykepleiere i mottak og dermed økt fokus på tilstanden. Vi har også hatt 
jevnlige tavlemøter i mottak i hele fase 2. Figuren under (figur 2) viser en stabil variasjon 
rundt en andel på i underkant av 90 % triagerte pasienter innen 10 minutter i fase 2.  
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Figur 2: Andel pasienter (fase 2) med mistanke om sepsis (RETTS-kode 47 + 2/3 qSOFA-kriterier) som triageres 
innen ti minutter etter ankomst akuttmottak.  

 
Responstid lege 
Vår målsetning er at pasienter med mistanke om sepsis skal tilses av lege så snart som 
mulig. I enkelte situasjoner vil det imidlertid være flere røde og orange pasienter i mottak 
samtidig, og mottakslegene vil måtte gjøre prioriteringer ut ifra den enkelte pasient og 
tilgjengelige ressurser.  
 
Vi valgte derfor å følge med på legenes responstid, altså tiden fra ankomst akuttmottak til 
legetilsyn hos våre pasienter. I fase 1 gjorde vi flere småskalatester med blant annet 
smågruppeundervisning for turnuslegene. Dette bedret responstiden, men effekten var ikke 
vedvarende. Hovedårsaken tror vi er at turnuslegene kun arbeider i mottak i en kortere 
periode, og at det er stadig utskiftning. Videre strategi er derfor en kombinasjon av 
smågruppeundervisning og et forbedret introduksjonskurs for nye turnusleger. Vi har i 
tillegg utarbeidet en metodebok for turnuslegene der sepsis er ett av temaene.  
 
Responstiden i fase 2 (figur 3) viser stabil variasjon omkring en mediantid på 9 minutter, 
altså ingen endring fra fase 1. I flere målinger har responstiden vært over 40 minutter. Ved 
nærmere ettersyn har dette i to tilfeller vært på grunn av samtidighetskonflikt. Det har også 
vært tilfeller der pasienten har blitt tilsett av lege og blitt nedtriagert, uten at dette er 
registrert i datamaterialet.  
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Figur 3: Tid fra ankomst til legetilsyn i minutter per pasient i fase 2 

 
 
Beslutningstid lege 
Vi har også gjort målinger på hvor lang tid legen bruker på å beslutte om og hvilken type 
antibiotika som skal ordineres. I undervisningen har vi fokusert på at mottakslegen skal 
gjøre en målrettet og systematisk anamnese og undersøkelse av pasienten for å avdekke 
hvor mistenkt infeksjonsfokus er for bedre å kunne treffe et riktig valg av antibiotika. Vi har 
også understreket at det bør være lav terskel for å be om hjelp dersom man er usikker på 
valg av antibiotika. Tiden fra ordinasjon til antibiotika faktisk blir gitt fremgår ikke av disse 
dataene. Vår erfaring er imidlertid at det er liten forsinkelse i dette leddet, men at det for 
enkelte typer antibiotika kan ta opptil 20 minutter å klargjøre medikamentet for intravenøs 
administrasjon.  
 
Figur 4 viser beslutningstid lege, definert som tiden fra ankomst lege til antibiotika blir gitt. I 
fase 2 hadde vi initialt en beslutningstid med median på 25 minutter, senere har vi stabilisert 
oss på en median på 35 minutter. Grafen viser noen astronomiske punkter som er tatt med 
for å illustrere to viktige aspekter. I det ene tilfellet var det stor tvil om 
behandlingsintensiteten pasienten skulle ha, i det andre tilfellet stod pasienten allerede på 
intravenøs antibiotika, og man var i tvil om denne skulle kontinueres eller endres. Begge 
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pasientene var nylig utskrevet fra medisinsk avdeling, men hadde fått en forverring på 
sykehjem. 
  

 
Figur 4: Tid fra legetilsyn til antibiotika blir gitt i minutter per pasient i fase 2. 

 
Tid fra ankomst til antibiotika 
Tid fra ankomst til antibiotika har variert gjennom fase 1, men med en viss forbedring av 
mediantid (64 – 59 minutter), som en positiv trend mot slutten. 
Vi hadde imidlertid en følelse av at det relativt store antallet pasienter der det ble utløst 
Sepsismottak gjorde at hele konseptet etterhvert ble utvannet, og at relativt friske 
pasienter, der man klinisk ikke hadde mistanke om sepsis likevel ikke fikk prioritet. 
 
Om vi ser på mediantiden til undergruppen av SIRS-pasientene som også var qSOFA-
positive er denne klart bedre enn gruppen som helhet (49 minutter), hvilket støtter vår 
antakelse om at de pasientene som fremstod som sykere (mentalt endret, og/eller systolisk 
BT < 100 mmHg) fikk raskere behandling enn de som klinisk sett fremstod friskere.  
I starten av fase 2 ble mediantiden fra ankomst til antibiotika ytterligere forbedret (37 
minutter), men det er usikkert om dette er en varig endring eller uttrykk for naturlig 
variasjon (figur 5). Som figur 5 viser hadde vi en periode i januar der variasjonen i materialet 
økte. Dette tror vi skyldes stor pågang av pasienter i mottak i denne perioden, samt 



 

 

14  

 

Sluttrapport fra pilotprosjekt Tidlig oppdagelse av forverret tilstand 

overbelegg på sykehuset. Det var vanskelig å få pasientene ut fra akuttmottak, og vi ser at 
liggetiden for alle pasienter i mottak økte i samme periode. 
 
Fra medio februar har vi imidlertid hatt mindre variasjon, men mot slutten av perioden fikk 
vi signaler om et nivåskift (orange punkter). Det gjenstår å se om dette vedvarer. I mars fikk 
80% av antibiotika innen 60 minutter, en klar forbedring fra utgangspunktet, da kun 41% av 
pasientene fikk antibiotika innen samme tidsramme. 
 

 
Figur 5: Tid fra ankomst til antibiotika blir gitt i minutter per pasient i fase 2. 

 
Vi har i begge faser av prosjektet hatt stor nytte av å se nærmere på mottaket av 
enkeltpasienter, positive så vel som negative avvik. Slike avvik finnes enklest ved å 
fremstille data i prosessindikator 13.02 som tid til antibiotika per pasient, ikke % per uke. 
Ved å samtidig registrere flere prosessindikatorer enn foreslått i tiltakspakken har vi også 
kunne identifisere i hvilken del av arbeidsprosessen problemene ligger. 
 
Resultatindikatorer 
Når det gjelder resultatindikator 13.01 har vi gjort forsøk på å hente ut data på sykehusnivå. 
Det viser seg imidlertid at både sjokk og død som følge av sepsis er svært mangelfullt kodet, 
og at tallene vi får ut gir liten mening for forbedringsteamet i mottak. Dersom vi ser på 
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pasientene fra fase 1 som var qSOFA-positive finner vi at 20 (71 %) av disse hadde SOFA-
skår ≥ 2, og dermed fyller de nye kriteriene for diagnosen. Kun 2 pasienter hadde imidlertid 
fått diagnosekoden R65.1 SIRS av infeksiøs årsak med organsvikt, ytterligere 2 hadde fått 
diagnosekode A41.9 uspesifisert sepsis. 2 av pasientene hadde per ny definisjon septisk 
sjokk, ingen av disse fikk koden R57.2. Ingen av pasientene døde under aktuelle opphold.  
 
For å lette arbeidet med å beregne SOFA-skår har vi laget en kalkulator i Excel som er under 
utprøving (vedlegg 3). Denne har vi planer om å distribuere i legegruppen når den er testet 
og ferdigutviklet.  
 
Det har vist seg vanskeligere enn antatt å hente ut data om det videre forløpet for de 
registrerte pasientene. Vi ønsker å si noe om antall sjokk og antall døde i både SIRS- og 
qSOFA-gruppene, men vi har foreløpig ikke klart å finne annen metode enn å manuelt gå 
inn på hver enkelt pasient og sjekke forløp og utfall. Følgelig er datainnsamlingen fortsatt 
pågående i skrivende stund.  
 
En mulig løsning kan være et eget elektronisk merke for pasientene som kan legges inn 
allerede i akuttmottaket, men dette er foreløpig på forsøksstadiet hos oss. Vi håper at det 
med et slikt merke kan bli lettere å registrere forløpet til pasientene uten å manuelt måtte 
gå inn i journalsystemet. På denne måten omgår vi også problemet med mangelfulle 
diagnosekoder, men det forutsetter naturlig nok at alle pasientene i mottak blir merket på 
riktig måte. 
 
Vi har også gjort forsøk på å registrere antibiotika valg, behandlingslengde og tiden det tar 
til antibiotika blir revurdert. Disse registreringene måtte også gjøres manuelt, og var svært 
tidkrevende.   
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7. Erfaringer 

Vi har brukt mye tid på datainnsamling og analyse av ulike parametere som strengt tatt ikke 
har direkte innvirkning på arbeidsflyten i akuttmottaket. Dette er en felle å gå i, men har 
samtidig vært nødvendig i en tid der definisjonen av sepsis har endret seg underveis, og vi i 
utgangspunktet hadde lite data på våre pasienter. Viktigst har vært forenkling av prosessen 
for å samle inn data til de prosessindikatorene vi følger fra uke til uke, slik at dette kan 
følges over tid med regelmessige tavlemøter. Vi har også valgt å følge flere 
prosessindikatorer enn de som er skissert i tiltakspakken, tilpasset arbeidsflyten i vårt 
akuttmottak. Slike indikatorer vil naturligvis måtte tilpasses hvert enkelt akuttmottak som 
skal innføre tiltakspakken. At medlemmer i arbeidsgruppen har forbedringskompetanse har 
vi sett på som en stor styrke.  
 
Vi utviklet tidlig en sjekkliste for Sepsismottak, dels for at sykepleier og lege i akuttmottak 
skulle huske alle tiltak, dels for at vi skulle samle inn data til målinger. Dette møtte tidlig 
motstand hos de ansatte, som ikke så nytten av å fylle ut nok et skjema der flere av 
oppføringene ble ansett som dobbeltarbeid. Vi gikk derfor bort fra dette, og valgte heller å 
henge sjekklisten godt synlig på alle pasientrom og i triage-salen. Vi har derfor ikke gjort 
systematiske målinger på etterlevelsen av sjekklisten, men heller gjort punktmålinger av 
enkeltpasienter i kortere tidsperioder.  
 
Vi har også brukt mye tid på undervisning av ansatte, og denne har i for stor grad vært 
basert på enkeltpersoners innsats. I retrospekt ser vi at et standardisert 
undervisningsopplegg, enten nettbasert eller skriftlig hadde vært en fordel, særlig opp mot 
grupper av ansatte som har stor utskiftning (turnusleger, sykepleiere i mottak).  
 
Vi har også blitt kritisert (Fylkesmannen i Møre og Romsdal) for at den opplæringen som 
faktisk har blitt gitt, har vært dårlig dokumentert. Helseforetaket arbeider for tiden med ny 
kompetanseportal for de ansatte som vi tror vil sikre dokumentasjonen bedre.  
 
 
 
 
 

8. Oppsummering og anbefalinger 

 
- Tidlig kartlegging av pasientflyt og arbeidsprosesser 
- Arbeidsgruppen bør være bredt sammensatt med deltakere fra ulike profesjoner 
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- Mål med mening – lag lokale prosessindikatorer som beskriver arbeidsprosessene der 
endringer faktisk skjer – det motiverer de ansatte heller enn at det blir betraktet som 
merarbeid.  
- Gjør datainnsamling så enkel som mulig, bruk elektroniske verktøy der det lar seg gjøre. 
- Standardiser undervisningsopplegg og tavlemøter, unngå at enkeltpersoner må bære hele 
prosjektet.  
 

9. Referanser  

Etter følgende format: (Forfatter(e), tittel, utgiver, utgivelsessted, årstall, evt. direktelenke) 

10. Vedlegg 

Vedlegg 1: Sjekkliste Sepsismottak 
Vedlegg 2: Prosedyre for diagnostikk og behandling av sepsis 
Vedlegg 3: Foreløpig versjon av SOFA-kalkulator 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 



Sepsis - ny EQS-prosedyre Ålesund sykehus  

(versjon 2.3, 26. September 2016) 

 

Sepsis defineres som livstruende organdysfunksjon utløst av en dysregulert vertsrespons mot en 

infeksjon
1
.  

 

Tilstedeværelse av organdysfunksjon kan være okkult, og bør derfor vurderes hos alle pasienter 

hvor man mistenker infeksjon. Forløpet hos sepsispasienter kan variere, og påvirkes av 

mikrobiologi, komorbiditet, alder, medikamenter og tidligere intervensjoner. 

Pasientene må derfor reevalueres hyppig, særlig i starten av forløpet. 

 

En endring ≥ 2 poeng i Sequential Organ Failure Assessment (SOFA)-skår indikerer organsvikt 

og risiko for død i sykehus på ca 10%. I mottak og på sengepost kan voksne med mistanke om 

sepsis raskt risikovurderes ved bruk av en forenklet versjon av SOFA-skår, quick-SOFA 

(qSOFA) (se flytskjema).  

 

Septisk sjokk 

 

Septisk sjokk er en undergruppe av pasienter med sepsis med alvorlig sirkulasjonssvikt på 

bakgrunn av cellulære og metabolske forstyrrelser.  

Pasienter med septisk sjokk har en estimert risiko for død i sykehus > 40%. 

 

Septisk sjokk defineres som sepsis med behov for vasopressor for å opprettholde 

middelarterietrykk > 65 mmHg + s-laktat > 2 mmol/L etter adekvat væskebehandling 
1
. 

 

Diagnose 

 

Sepsis = Klinisk infeksjon + organsvikt definert som økning i SOFA-skår med  ≥ 2 poeng fra 

utgangsverdi
 

 

Fullstendig SOFA-skår fordrer blodprøvetaking. For rask risikostratifisering av pasientene i 

mottak/på sengepost benyttes en forenklet versjon av SOFA, quick-SOFA (qSOFA): 

 

qSOFA (1 poeng per kriterium): 

- Respirasjonsfrekvens ≥ 22/minutt 

- Endret mental status (Glascow coma scale < 15) 

                                                      
 Utgangsverdi = 0 hos tidligere friske pasienter, ved kjent akutt/kronisk organsvikt brukes gitt SOFA-skår som 

utgangsverdi. 



- Systolisk blodtrykk ≤ 100 mmHg   

 

Ved qSOFA-skår ≥ 2, eller ved mistanke om sepsis av annen årsak beregnes fullstendig SOFA-

skår (se tabell 1). Ved endring i SOFA-skår ≥ 2 stilles diagnosen sepsis.  

 

Sepsis i akuttmottak 

 

Tidlig oppdagelse og behandling av sepsis i akuttmottak avhenger av et godt samarbeid mellom 

koordinator, sykepleier, lege og bioingeniør.  

En systematisering av dette samarbeidet er formalisert i det vi kaller Sepsismottak. 

Sepsismottak iverksettes hos pasienter med qSOFA-skår ≥ 2, eller dersom det mistenkes sepsis 

av andre årsaker (se flytskjema) 

Kliniske tegn til sepsis kan være subtile, særlig hos immunsvekkete og eldre pasienter.  

Ved begrunnet mistanke kan derfor Sepsismottak iverksettes uavhengig av qSOFA-skår. 

 

Mikrobiologisk diagnostikk i akuttmottak ved mistanke om sepsis: 

(Tabell som lenke i dokumentet) 

Fokus Prøvetaking Kommentar 

Alle/ukjent - Blodkulturer 2 sett 

- Urin til dyrkning 

- Nasopharynx 

Nasofarynx til dyrkning, samt 

influensa (i sesong). Evt. 

Mycoplasma/chlamydia 

Tillegg ved luftveisfokus - Ekspektorat dersom mulig  

Tillegg ved bløtdelsfokus - Erysepilas/cellulitt: 

 Halsprøve 

 Dersom uex-fokus: 

 Penselprøve mellom tær 

 Hudbiopsi fra randsone 

 Aspirat fra randsone
*
 

 

- Sårinfeksjoner:  

 Penselprøve fra puss (e-

swab) 

 

 

 

Prøvene bør håndteres av 

laboratorium så raskt som 

mulig. Mellom 16:00 – 24:00 

– ta kontakt med vakthavende 

mikrobiolog via sentralbord. 

Invasiv prøvetaking kun 

aktuelt ved qSOFA ≥ 2. 

 

Ved klinisk mistanke om 

nekrotiserende faseitt tilkalles 

vakthavende ortoped for 

vurdering, ved indikasjon for 

umiddelbar operasjon gjøres 

prøvetaking peroperativt. 

                                                      
*
 Injiser 0,5 ml saltvann med fin nål og aspirer tilbake i sprøyte. Sprøytens innhold overføres E-swab-rør 



Tillegg ved urinveisfokus  - Dersom inneliggende kateter: 

 Kateter i < 2 uker – 

prøve fra kateter 

 - Kateter i > 2 uker – 

fjern kateter, prøve fra 

nytt kateter. 

Merk prøve med 

”kateterurin” 

Tillegg ved fokus i 

intravaskulære kateter 

- Ta ett blodkultursett gjennom 

kateteret i tillegg til settene tatt 

via venepunksjon.  

- Tilkall anestesilege for 

fjerning av kateter – 

kateterspiss sendes til 

dyrkning.  

Merk prøvesettene tydelig 

Tillegg ved mistenkt fokus i 

protese/implantat 

- Ekstra sett med blodkulturer Ved høy sannsynlighet for 

infeksjon med bakterier som 

er hyppige kontaminanter, for 

eksempel ved 

proteseendokarditt, 

pacemakerinfeksjoner, 

graftinfeksjoner, 

leddproteseinfeksjoner. 

Tillegg ved mulig CNS-

infeksjon 

- Spinalvæske (se egen 

prosedyre) 

- Halsprøve 

 

 

Sepsismottak: 

 

Pasienter som ved triage gir mistanke om sepsis får hastegrad rød og lege tilkalles umiddelbart. 

Sykepleier starter monitorering med rytme, saturasjon og automatisk blodtrykk hvert 15. minutt.  

Oksygentilførsel på nesekateter ved SpO2 < 95%. Mål SpO2 > 93%.  

Anlegg to gode kanyler, ved problemer må hjelp innhentes raskt.  

Sykepleier kan starte vedlikeholdsinfusjon med Ringer acetat.  

Sykepleier i mottak bestiller sepsis blodprøvepakke, og varsler Lab/bioingeniør om Sepsismottak. 

Det skal i tillegg tas arteriell blodgass med laktat så raskt som mulig.  

 

Før oppstart av antibiotikabehandling er sykepleier og lege sammen ansvarlig for å sikre at det er 

tatt prøver til mikrobiologi/dyrkning.  

Bioingeniør/lab tilkalles så tidlig som mulig for sikring av blodkulturer.  



Lege ordinerer antibiotikabehandling, ved usikkerhet om valg av preparat skal vakthavende 

LiS/overlege kontaktes så raskt som mulig.  

Sjekk journal/CAVE og spør pasienten om medikamentallergier før oppstart.  

Antibiotikabehandling startes så tidlig som mulig ved mistanke om sepsis.  

Tidspunkt for oppstart dokumenteres. 

 

 

Sepsis på sengepost 

 

Nye pasienter, som ikke er diagnostisk avklart må initialt observeres tett på sengepost.  

qSOFA kan også her benyttes til å fange opp endring i tilstand, i tillegg til måling av vitale 

parameter. Målehyppighet tilpasses individuelt etter avtale med ansvarlig lege.  

(Her kan det komme en endring etter innføring av NEWS) 

 

For andre pasienter, der en endring i tilstanden reiser mistanke om sepsis kan også qSOFA 

benyttes for risikostratifisering. Også på sengepost gjelder de overordnede prinsipper for 

Sepsismottak, og flytskjema for diagnostikk. Lege bør tilkalles umiddelbart.   

 

Behandling 

 

Hovedprinsippet for behandling er sanering av infeksjonsfokus der det er mulig og 

antibiotikabehandling med bred empirisk dekning.  

 

Øvrig behandling er organstøttende og initieres av erfaren kliniker. Målet er tilfredsstillende 

organperfusjon. Målsetning er systolisk BT > 100 mmHg (MAP ≥ 65
*
), sentralt venetrykk ≥ 8-12 

mmHg, timediurese ≥ 0,5 ml/kg/t og normalisering av laktat (< 2 mmol/L). 

Strengt målstyrte protokoller som foreslått av Rivers et al
2
 har ikke vist seg overlegen standard 

behandling i flere randomiserte studier
3-5

.   

 

Antibiotikabehandling 

 

Antibiotikabehandling velges på bakgrunn av mistenkt infeksjonsfokus og 

alvorlighetsgrad/komorbiditet. Som hovedregel velges baktericide midler som gis intravenøst.  

(For valg av preparat se antibiotikaveileder for oppdaterte retningslinjer
**

) 

Revurder antibioitkabehandlingen senest dag 2 basert på klinisk respons/dyrkningssvar. 

Konsulter infeksjonsmedisiner ved usikkerhet. Dokumenter vurderinger i journal. 

                                                      
* Beregning av MAP: ((2 x dBT) + sBT)/3 
** http://sites.helsedirektoratet.no/sites/antibiotikabruk-i-sykehus/Sider/default.aspx 



 

Væskebehandling 

 

Intravenøs behandling med krystalloider, fortrinnsvis Ringer acetat.  

Som regel 30 ml/kg ilø første 60-120 minutter avhengig av klinisk respons.  

Videre væskebehandling/væskestøt bør initieres av erfaren kliniker, og vurderes ut ifra 

væskeresponsivitet som kan være vanskelig å bedømme. 

 

Vasoaktive medikamenter 

 

Noradrenalin, startdose 0,05 μg/kg/minutt er førstevalg. Kan gis i godt testet perifer kanyle 

(albue) i påvente av sentralt venekateter. Ved lengre behandlingstid/større doser skal sentralt 

venekateter benyttes.  

 

Oksygentilskudd 

 

Oksygen på nesekateter eller maske (2-10 L/min).  Mål SpO2 > 93%.  

Ved uttalt respirasjonssvikt vurder CPAP, BiPAP eller respiratorbehandling.  

Kontakt vakthavende anestesilege tidlig ved mistanke om respirasjonssvikt, da intubasjon kan 

være hensiktsmessig.  

 

Blodprodukter  

 

Erytrocyttkonsentrat ved Hb < 7 g/dL. Målsetning Hb 7-9 g/dL. Plasma vurderes ved 

koagulopati, blødning eller spesielt store væskebehov - som tillegg til krystalloider. 

Trombocyttkonsentrat ved alvorlig trombocytopeni (<10*10^9/L), ved risiko for blødning 

(<20*10^9/L), eller ved behov for akutt kirurgi og verdier <50*10^9/L. 

 

Insulin 

 

Ved blodsukker > 10 mmol/L, tilstreb blodsukker mellom 6,6 - 10 mmol/L.  

Hyppig blodsukkerkontroll. 

 

Steroider 

 

Vurderes ved vedvarende hypotensjon til tross for adekvat væske- og pressorbehandling, men har 

ikke vist å bedre overlevelse
6
. 
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Vedlegg 

 
Flytskjema for diagnostikk 

 

 
 
 
 
 
 



Tabell 1: Beregning av SOFA-skår 

 

 



Sepsismottak - versjon 2.1. Utarbeidet av Sepsisgruppen, eivind.ottersen.samstad@helse-mr.no

Varsle Sepsismottak

Turnuslege call 92-721

Laboratoriet 5613/92-294

Identifiser deg selv, pasienten, rom
Situasjon: Sepsismottak
Bakgrunn: Kort om innleggelsesårsak
Aktuell tilstand: A B C D
Råd: Kom nå!

Oksygenterapi til alle med SaO2 < 95%. Mål SaO2 > 90% eller PaO2 > 9 kPa

Etabler 2 stk gode kanyler

Start Ringer acetat vedlikeholdsinfusjon

Sikre prøver

Nasofarynx Hals

Sepsispakke med blodkulturer 

Spør om allergier

Gi antibiotika

Urin stix + dyrk Sår bactus

Problemer? Call anestesi spl: 92-264

Vurder A B C D

Rytme, O2-sat, BT hvert 10. min

Sjekkliste Sepsismottak

Blodgass med laktat

Etabler monitorering

mailto:eivind.ottersen.samstad@helse-mr.no


IKKE LAGRE i tilfelle overskrives formler. I tilfelle ligger backup i skjult ark. 

Blodtrykk mHg

Systolisk Subscore SOFA

Diastolisk Respirasjon 0

MAP utregnet IKKE RØR 0 Koagulasjon 0

Lever 0

Pressor, dosering µg/kg/min Sirkulasjon 0

Noradrenalin CNS 0

Dobutamin Nyrer 0

Dopamin

Adrenalin

Labverdier:

Kreatinin

Trombocytter

Bilirubin

GCS

Respirasjon:

arteriell PaO2

O2-tilførsel liter/min

Tilførselstype

FiO2 overstyrt

FiO2 beregnet. Formel IKKE RØR 0,21

Urinproduksjon ml/24 timer

Utregnet SOFA-score 0

Du kan over styre FiO2 i eget felt, da endres FiO2 beregnet

Forklaring tilførsel O2

Nesekat = 0

Maske = 1

Maske m/res = 2

Nullstill



Du kan over styre FiO2 i eget felt, da endres FiO2 beregnet
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