
Velkommen til
Læringsnettverk for tidlig 

oppdagelse og behandling av 

sepsis på sengepost

Lillestrøm 11.-12. desember
Gro Sævil Haldorsen og Anne Kristin Ihle Melby



Dag 2 Tema Innleder

08.15 – 8.45

Presentasjon av Extranet

Forelesningen er i hovedsak for 

måleansvarlige og veiledere

Julia Szabo, rådgiver i 
pasientsikkerhetsprogrammet

09.00. – 9.20 Velkommen til dag II Gro og Anne Kristin 

09.20 – 10.10

Eksempler på testing og bruk 

av målinger – fra 

akuttmottaket på Ullevål 

Aleksander Rygh Holten, 

Overlege Oslo 

Universitetssykehus Ullevål og 

deltaker på læringsnettverket 

for sepsis i akuttmottaket i 

2017

10.10 – 10.30 Pause

10.30 – 11.30 Gruppearbeid 2 Gro og Anne Kristin 

11.30 – 12.30 Lunsjbuffet

12.30 – 13.15 Gruppearbeid 3 Gro

13.15 – 13.45 Oppsummering i plenum 

13.45 – 14.00 Forfriskninger

14.00 – 14.45
Hvordan komme godt i gang?

Faktorer for å lykkes med 

forbedringsarbeid

Aleidis Skard Branderud, 

Lege og PhD-kandidat

14.45 – 15.00
Veien videre - viktige 

milepæler 
Anne Kristin

15.00 – 15.15 Avslutning Gro

DAG 1 Tema Innleder

09.00 – 10.00 Registrering (kaffe og matbit)

10.00 – 10.05
Velkommen Gro Sævil Haldorsen, regional 

programleder Helse Sør-Øst

10.05 – 10.20
Pasientsikkerhet og 

læringsnettverk

Anne Kristin Ihle Melby, 

prosjektleder i 

pasientsikkerhetsprogrammet

10.20 – 10.30
Hvorfor er tidlig oppdagelse av 

sepsis viktig for 

pasientsikkerheten?

Geir Bøhler, kst. fagdirektør, Helse 

Sør-Øst RHF

10.30 – 11.00

Kunnskapsgrunnlaget for 

tiltakspakken

Hva er nytt innen sepsis?

Hilde Skudal, 

Overlege infeksjonsmedisinsk avdeling 

Sykehuset Telemark, pilot og deltaker 

i ekspertgruppen

11.00 – 11.30 Presentasjon av tiltakspakken 

Ulf Køpp,  

Overlege Medisinsk avdeling

Sørlandet sykehus Kristiansand, 

medlem av ekspertgruppen, fagrevisor 

for Statens helsetilsyn

11.35 – 12.30 Lunsjbuffet

12.30 – 13.45
Erfaring fra pilotene

• Akershus Universitetssykehus  

• Sykehuset Hammerfest

• Sykehuset Østfold 

• Sykehuset Telemark 

• Levanger sykehus 

13.45 – 14.00 Forfriskninger

14.00 – 14.45
Forbedringsarbeid i praksis

Åse Mette Haldorsen, sykepleier og 

rådgiver, Sykehuset Levanger
14.45 – 16.15 Gruppearbeid 1

(Gruppen tar pause underveis)
Gro og Anne Kristin 

16.15 –16.45 
Oppsummering i plenum 

Gro og Anne Kristin

16.45 – 17.00
Avslutning av dagen

Gro og Anne Kristin 

18.00 
Middag i restauranten på 

hotellet 
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Pasientsikkerhet
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Vern mot unødig skade som følge av helsetjenestens ytelser eller 

mangel på ytelser

Altså: Forebygge pasientskader



I trygge hender 24/7 

Et nasjonalt program for økt pasientsikkerhet

MÅL

▪ 25 % reduksjon i pasientskader  

▪ Bygge varige strukturer for 
pasientsikkerhet

▪ Forbedre 
pasientsikkerhetskulturen 



Innsatsområder = målrettet innsats







Læringsnettverk for sepsis i akuttmottaket 2017



• Samarbeid med Statens Helsetilsyn 
• 140 deltakere
• 24 team fra sykehus i hele landet
• 3 piloter 
• Tverrfaglig sammensatt (leger, sykepleiere)
• Tre samlinger med faglige foredrag, pasienthistorie og 

erfaringsutveksling 
• Samtlige team oppnådde forbedringer

Stor tverrfaglig engasjement ☺
10

Tidlig oppdagelse og behandling av sepsis i akuttmottak 2017

En nasjonal dugnad!





Pilotering av sepsis på sengepost

12

Tidlig oppdagelse 

og behandling 

av sepsis

på sengepost



Hva er et læringsnettverk?



Samling 1

FORMÅL
• Igangsetter forbedringsarbeidet
• Får innsikt i kunnskapsgrunnlaget for tiltakspakken og 

erfaringer fra piloter
• Blir presentert for forbedringsmodellen og gangen i et 

forbedringsprosjekt
• Starter planleggingen av testing av tiltak og målinger

Samling 1 Samling 2 Samling 3

Arbeid for deltakende team før, under og 
etter læringsnettverket



Læringsnettverket 2018-2019

15

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

V
e
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e
d

n
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g

V
e
il
e
d

n
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g

V
e
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e
d

n
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g

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
il
e
d

n
in

g

Forts. testing 
og måling

Kartlegge 
status tre 
uker før 

mailto:v/post@pasientsikkerhetsprogrammet.no


Gangen i et forbedringsarbeid
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Følge med på utvikling over tid



Helsedirektoratet 17

Lunsj
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Erfaringer fra pilotene



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



Pilotrapporter 

Helsedirektoratet20





Gruppearbeid 1



Gangen i et forbedringsarbeid
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Følge med på utvikling over tid
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Gruppearbeid 1
(40 min)

1. Stopp – forstå problemet 
▪ Har teamet felles forståelse for hva problemet er? 
▪ Er forbedringsarbeidet deres et reelt problem? Eller er det en faglig iver som er drivkraften bak 

prosjektet?
▪ Er forbedringsarbeidet forankret i virksomhetsplaner og strategier?

2. Har vi rett team sammensetning?
▪ Leder av forbedringsteamet
▪ Måleansvarlig
▪ Veileder 
▪ Hvilke andre personer ut over teamet må involveres?

3. Hva er målsetningen – hva ønsker vi å oppnå? (hvor mye innen når?)



25

Gruppearbeid 1
(45 min)

1. Hva må på plass for hvert tiltak? 

▪ Tenk hver for dere i 2-3 minutter

▪ Skriv ned hva du tenker bør gjøres for hvert enkelt tiltak 

▪ Bruk post-it lapper – en ide per lapp

▪ Gruppèr ideene etter de seks tiltakene 

2. Milepæler - hva må vi gjøre? 
▪ Prioriter ideene 
▪ Plasser i fremdriftsplanen. Hva – hvem – når? 



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



Fremdriftsplan del 1 

Skjemaet brukes til å planlegge de viktigste milepælene for forbedringsteamet i 
løpet av læringsnettverket. Det bør fremkomme hva som må være på plass for at 
tiltakene skal kunne testes og implementeres (jamfør suksesskriterier).

Skjemaet leveres inn etter endt samling. 

Team (sykehus – avdeling): Dato:

Teamdeltakere:

Milepæler Hva skal gjøres Hvem skal gjøre det Når skal det gjøres

1

2

3

4

5

Skåring- vedvarende 

forbedring

1.gangs 

måling

2.gangs 

måling

3.gangs 

måling

Sum organisasjon
+ Sum ansatte
+ Sum prosess
= Total  sum 

Teamleder Måleansvarlig (e-post) Leder av enheten Veileder



Oppsummering i plenum



Velkommen til dag 2
Læringsnettverk for tidlig 

oppdagelse og behandling av 
sepsis på sengepost

Lillestrøm 11.-12. desember
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Ressurser



http://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/om-oss/innsatsomr%C3%A5der/tidlig-oppdagelse-og-behandling-av-sepsis

http://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/om-oss/innsatsomr%C3%A5der/tidlig-oppdagelse-og-behandling-av-sepsis


Resurser 





Pilotrapporter 

Helsedirektoratet42



E-læring fra Sykehuset Innlandet

https://kurs.helse-
sorost.no/ScormServices/ScoStart.aspx?load=preview&scorm_version=1.2&starting_url=/
elps40/Content/8bfb1155-0666-43e1-9841-5c9d3de74e82/index.html



Filmer om ABCDE, NEWS og ISBAR fra Ahus

https://www.kompetansebroen.no/film/abcde-og-news/

https://www.kompetansebroen.no/film/abcde-og-news/
https://www.kompetansebroen.no/film/abcde-og-news/


Læringspillet -Stopp sepsis
Eva C. Backer, Helse Vest, 30.11.17

Adresse: stoppsepsis.no

Stig H. Våge, Finn M. Halvorsen, Hanne Sigbjørnsen



Mål
• 1. Få erfaring med læringsspill

• 2. Sepsis på agendaen

• 3. Gi grunnleggende kunnskap om sepsis 
som utgangspunkt for videre diskusjon i 
den enkelte institusjon:
– -Kan våre pasienter utvikle sepsis? 

– -Hvilke rutiner har vi hos oss? 

– -Han som måtte på intensiven i sist uke- kunne 
vi oppdaget det tidligere?

– -Hvor kan vi lese mer?



Til slutt

Spillet funker både på mobil, nettbrett og PC, på 
alle vanlige nettlesere

stoppsepsis.no eller http://stoppsepsis

Kom med innspill, ris og ros: stoppsepsis@helse-
vest-ikt.no

Eller: Eva C. Backer: tlf: 92888279

http://stoppsepsis/
mailto:stoppsepsis@helse-vest-ikt.no


Gruppearbeid 2



Gangen i et forbedringsarbeid

50

Følge med på utvikling over tid



16.01. Tid til antibiotika – i minutter per pasient

16.02. Tid fra A til B – i minutter per pasient

16.03. Revurdering av valg av antibiotika innen 48 timer – i minutter 
per pasient

51

Indikatorene



1. Hvordan teste ut tiltakene i egen virksomhet? 
(PDSA) Hva er det første vi ønsker å teste? 

(20 min) 

2. Målinger – planlegg hvordan vi skal måle? 

(40 min)  

52

Gruppearbeid 2





PDSA-sirkel/småskalatest
Tiltak/handling
Hvilket tiltak og konkrete handling er de vi tester?
(spørsmål nr 3 i forbedringsmodellen, tilsvarer primær og/eller sekundærdriver  i driverdiagram)

Arbeidshypotese (Ideen til hvordan) 
Hvilket resultat forventer vi ?
(Hvis A gjøres, så vil B inntreffe)

Test nummer
(Hvilket nummer i rekken av 
tester innenfor en syklus er 
dette)

Planlegg både testen og 
innsamling av informasjon
• Hva? 
• Hvem?
• Hvor ?
• Når?
• Hvordan?

Neste skritt besluttes
i. Testen er vellykket: Test 

hypotesen på flere   og/eller 
under andre omstendigheter 
eller betingelser.

ii. Testen er delvis vellykket : 
Endre eller juster hypotesen.

iii. Testen er ikke vellykket: 
Forkast hypotesen og utarbeid 
en ny hypotese.

Analyser og lær
• Sammenlign resultatet av 

testen med 
arbeidshypotesen

• Gikk det som forventet? 
Hva gikk  ikke som 
forventet? Hvorfor?

• Hva lærte du?  

Utfør testen
• Kan det planlagte 

gjennomføres?
• Beskriv hva som faktisk skjedde 

under  testen, og eventuelle 
uforutsette problemer og 
hendelser 

• Noter eventuelle resultater    
eller data som er samlet inn i 
forbindelse med testen 

P

DS

A

Brukes til å planlegge og gjennomføre tester av ideer til hvordan tiltakene kan gjennomføres i praksis. Skjemaene bør markeres med hvilken test i rekken av tester dette er, og 
hvilken endring det er som testes. Erfaring gjort underveis bør lagres slik at man får oversikt over læring underveis. Skjemaet kan brukes i forbindelse med veiledning.

Enhet/Dato:



55

Resultatindikator
Prosessindikator 16.01 
Tid til antibiotika

Prosessindikator 16.02 
Tid fra A-B

Prosessindikator 16.02 
Tid fra A-B

Prosessindikator 16.02 
Tid fra A-B

Prosessindikator 16.03
Revurdering av antibiotika

Hvilke prosesser er 
aktuelle å følge med på 
hos dere? (16.02)

Ansvar og evt. andre 
involverte

Målsetning, gjerne delt 
opp i;
til samling 2, etter endt LN 
og om 2 år

Baseline data? 
Evt. hva må på plass?

Hvor skal dataene hentes 
fra?

Hvordan konkret skal det 
registreres i Extranet?

Hvor, i hvilket fora, skal 
dataene diskuteres? Og 
hvor ofte?

Fremdriftsplan del 2: målinger

Skjemaet brukes til å planlegge hvordan og hva som må være på plass for at teamene skal kunne samle inn, fremstille, 
og ta i bruk dataene i forbedringsarbeid. Relevant her er beskrivelse av indikatorer i tiltakspakken. 

Viktige milepæler / avklaringer Ansvar Når

Måleansvarlig /e-post

Team (sykehus – avdeling): Dato:



Gruppearbeid 3
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Gruppearbeid 3



Hvordan skape forbedringer som 
vedvarer

Læringsnettverk sepsis sengepost

Læringsnettverk 3 30. oktober 2013

Mette Fredheim



”Utfordringen er ikke å komme i gang, men å

fortsette etter at den første entusiasmen har fortatt

seg” John Øvretveit



Nøkkelerfaringer fra UK

• Vedlikehold av et prosjekt krever like mye ressurser som igangsettingen.

• Mottagelighet for prosjektet avgjørende og krever:
– Støtte fra toppledelse

– Involvering av fagpersoner og brukere

– Positive erfaringer med tidligere prosjekter

• Erkjennelse av behov for endring viktig

NHS Center for 

Innovation and 





Dette verktøyet identifiserer faktorer som fremmer og hemmer varige forbedringer, 
og hvilke faktorer det bør arbeides med for å sikre videreføring. Det er utviklet på 

bakgrunn av analyse av prosjekter, relevant litteratur, samt intervjuer med 200 
ledende fagfolk i NHS, som vektet de ulike faktorenes betydning. Ved gjentatte 

målinger kan man måle fremdrift over tid og klargjøre mønstre for innføring av 
endringer i organisasjonen

Skåringsark for å måle faktorer som er avgjørende for å få varige 
forbedringsresultater



10 faktorer som øker sjansen for varige resultater av forbedringer 

Ansatte

& ledere

Prosess

Organisa-

sjon

Måle utvikling

Tilpasningsdyktig 

ny arbeidsprosess

Fagledelsens 

engasjement

Toppledelsens 

engasjement

Holdning til 

endringer

Opplæring og 

involvering

Troverdige resultater

Gevinster, i tillegg til 

nytte for pasienter

Infrastruktur 

støtter endringer

Endringer er 

tilpasset mål 

og kultur i org.

NHS senter for innovation and modernisation



«Prosesser»

• Gevinster av endring er tydelig

• Troverdige resultater som viser 
fordeler ved endringer for alle 
interessenter

• Ha på plass et måle og feedback 
system

Prosess

Måle utvikling

Tilpasningsdyktig ny 

arbeidsprosess

Troverdige resultater

Gevinster, i tillegg til 

nytte for pasienter





«Ansatte og ledelse»

• Involvere og investere i ansatte, 
bygge kompetanse

• Skape kultur for endring og 
forbedring

• Ledelsesengasjement og 
forankring

• «The champions» –
nøkkelpersoners betydning

Ansatte& 

ledere

Fagledelsens 

engasjement

Toppledelsens 

engasjement

Holdning til 

endringer

Opplæring og 

involvering





«Organisasjon»

• Jobbe kontinuerlig med visjoner og 
målsettinger

• Gå gjennom og vurder nødvendig 
infrastruktur

• Definer hva som må på plass (f.eks. 
standardisering, målesystemer, 
ressurser, plan for opplæring)Organisa-sjon

Infrastruktur støtter 

endringer

Endringer er tilpasset 

mål og kultur i org.





Ansatte 

& ledere
Prosess

Organisa-

sjon

Måle utvikling

Tilpasningsdyktig 

ny arbeidsprosess

Fagledelsens 

engasjement

Toppledelsens 

engasjement

Holdning til 

endringer

Opplæring og 

involvering

Troverdige  

resultater

Gevinster, i tillegg til 

nytte for pasienter

Infrastruktur 

støtter endringer

Endringer er 

tilpasset mål og 

kultur i org.

11

11

15

15

8,7

9,1

7

6,7

9,2

7,2

Maksimal poengskår = 100,4 poeng

Ledelsen betyr 30% i forhold til videreføring og 

gjennomslagskraft





Trikset er å få endringer til å bli ”slik 
gjør vi det her” og å kommunisere det 
dere har gjort til andre på en slik måte 

at andre ønsker å gjøre det samme.

Lykke til!



Milepæler og veien videre



Gangen i et forbedringsarbeid
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Følge med på utvikling over tid
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Innsamling av skjema



Læringsnettverket 2018-2019

76

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

V
e
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e
d

n
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g

V
e
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e
d

n
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g

V
e
il
e
d

n
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g

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
il
e
d

n
in

g

Forts. testing 
og måling

Kartlegge 
status tre 
uker før 

mailto:v/post@pasientsikkerhetsprogrammet.no


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

V
e
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e
d

n
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g

V
e
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e
d

n
in

g

V
e
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e
d

n
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g

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
il
e
d

n
in

g

Forts. testing 
og måling

Kartlegge 
status tre 
uker før 

mailto:v/post@pasientsikkerhetsprogrammet.no
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Selvevaluering
…

79

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 innført i daglig praksis og innarbeidet i systemet, og forventes å bestå også 

etter at prosjektet er avsluttet

Samling 1 Samling 2 Samling 3

Arbeid for deltakende team før, under 
og etter læringsnettverket



Følg oss:

www.facebook.com/itryggehender

www.twitter.com/itryggehender

Bunntekst80

http://www.facebook.com/itryggehender
http://www.twitter.com/itryggehender


Takk!
…for at dere går på jobb hver dag for å 

både gjøre jobben og forbedre den!


