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1. Kort oppsummering 

SØ har allerede lang erfaring med tiltakene i pakken tidlig oppdagelse av forverret tilstand 
og gjennomfører målinger på både NEWS og MIG aktivitet. SØ bidrar i denne rapporten 
med erfaring fra test av målingene 12.01a og 12.05. Det er også utvekslet erfaringer og 
kunnskap inn mot piloteringen av denne tiltakspakken utover denne rapporten. Sykehuset 
Østfold håper dette bidrar til at læringsnettverket kan får en bredere erfaring med hvilke 
indikatorer som er gode og gjennomførbare.  

 

Sykehuset Østfold er områdesykehus for Østfold og gir spesialisthelsetjenester innenfor 
somatikk, psykisk helsevern og rus. Opptaksområdet er Østfold fylke med ca. 285 000 
innbyggere. Sykehuset Østfold har ca. 4800 medarbeidere. I dag er tjenestene lokalisert i 
Fredrikstad, Moss, Kalnes, Halden, Askim, Eidsberg og Sarpsborg. Kjernevirksomheten til 
Sykehuset Østfold er å utrede, diagnostisere og behandle pasienter på 
spesialisthelsetjenestenivå.  

 

Gjennomsnittlig liggetid for aktuelle områder i denne rapporten var i 2016 ca. 3 døgn. All 
somatisk akuttvirksomhet er lokalisert på Kalnes, og denne rapporten henviser til aktivitet 
der. På de andre lokasjoner er det ikke aktuelt med målinger. 

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.   
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3. Innsatsområdet Tidlig oppdagelse av forverret tilstand 

Forverret tilstand kan utgjøre risiko for alle pasienter som behandles i helsetjenesten og 

pasienter kan ha uoppdaget eller underbehandlet kritisk sykdom. Oppdages den kritiske 

tilstanden sent kan det får store konsekvenser og føre til svikt i vitale organer og i verst fall 

få dødelig utfall. Kvaliteten på overvåkning, pleie og behandling har stor betydning for 

pasientens utfall. Helsepersonell kan gjøre en forskjell med enkle tiltak, og i denne 

tiltakspakken presenteres enkle trinn for å identifisere og reagere på pasienter med 

forverret tilstand.  

 

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 i 

Helgelandsykehuset Mo i Rana, Martina Hansens Hospital, Skedsmotun bo- og 

behandlingssenter og tilhørende hjemmetjeneste i perioden august - desember 2016.  

I tillegg har tre Helseforetak som allerede har iverksatt tiltakene, testet ut indikatorene. 

Dette gjelder Akershus Universitetssykehus, Nordlandssykehuset og Sykehuset Østfold. 

 

 

Erfaring med tiltakene i Sykehuset Østfold 

Identifisering av pasienter med sviktende vitale funksjoner og tidlig igangsatt adekvat 

behandling, er nøkkelen til å forebygge forverring, behovet for intensivbehandling og 

hjertestans. Sykehuset Østfold har erfaring med tiltakene som blitt testet ut i piloten og 

opplæringskoordinator for proACT/HLR i SØ har delt av erfaring ift sitt arbeid med flere 

tiltak. 

proACT kurs (tidligere ALERT) obligatorisk kurs for ansatte, hvor de lærer å identifisere 

akutt kritisk sykdom og hvilke tiltak som er sentrale i disse situasjonene, gjennom både 

teori og praktiske øvelser. Hensikten er at alle ansatte utvikler kunnskap om svikt i vitale 

organer, og bruk av NEWS skår. 
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NEWS (Nathional Early Warning Score) brukes av avdelingspersonalet, både 

helsefagarbeidere, sykepleiere og leger, for å kunne identifisere potensielle risikopasienter. 

NEWS er et hjelpemiddel i å bedømme den voksne pasients vitale funksjoner. Når pasienten 

oppnår poengsum 7 eller mer på NEWS skåren, eller om personalet har en alvorlig 

bekymring for pasientens tilstand, kontakter sykepleier postansvarlig/vaktansvarlig lege, 

som vurderer om MIG skal tilkalles. 

Mobil Intensiv Gruppe; er et tilbud til seksjonene og består av anestesilege/akuttmedisiner 

og intensivsykepleier. MIG er et tilbud som kan bistå i vurderingen av pasienter med svikt i 

vitale organer, foreslå tiltak og videre behandling/oppfølging. MIG er et konsultativt og 

støttende team, og pasientansvaret ligger fortsatt hos døgnområdet-/ vakthavende lege. 

Hjertestansteamet fungerer som før og ved tilstander som krever øyeblikkelig hjelp 

tilkalles lege umiddelbart etter avdelingens rutiner. 

 

 

 

MIG-«lommekort» 
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4. Test av indikator: 12.01a  

Bidraget til pilotrapporten og test av resultatindikator 12.01a er utarbeidet av rådgivere i 

kvalitets- og pasientsikkerhetsavdelingen. Målingen vi har sett på er antall utrykninger av 

hjertestansteam pr 1000 liggedager.  

 

Målingen skulle gjennomføres på sykehusnivå ved at antall utrykninger av stansteamet 

registreres. Moss ble ekskludert fra både teller og nevner slik at målingen kan sees i 

sammenheng med responstid på MIG, et tiltak som kun eksisterer på Kalnes. Datakilde 

skulle avgjøres lokalt, og det var ønskelig å benytte en etablert oversikt over hjertestans.  

 Antall dager mellom hver utrykning av stansteamet forventes å øke dersom 

tiltakene iverksettes.  

Iht avtale er data registrert i Extranet og beskrivelse av målingen er oppdatert iht oppgitte 

eksklusjonskriterier i denne rapporten 
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Data vi har benyttes må sees i sammenheng med innflytting til Kalnes, og vi opplever at det 

per i dag er det vanskelig å si noe konkret om utrykningen av hjertestansteamet er en 

måling som kan vise om hjertestansfrekvensen på sykehuset reduseres eller forblir uendret. 

Vi tenker det kan være av interesse å se nærmere på antall faktiske stans opp mot antall 

tilkalling av stansteamet. Dette kan kanskje gi muligheter for å sammenligne tilkalling av 

stansteam uten faktisk stans og antall MIG oppdrag. 

 

Vi håper andre bidrag inn i piloten kan bringe nyttig erfaring. Videre oppfølging av målinger 

i SØ vil avhenge av de anbefalinger som kommer i tiltakspakken for innsatsområdet. Vi 

deler her våre erfaringer ift datagrunnlaget, og håper det vil være av nytteverdi  

 

Erfaring ift datagrunnlag til teller: Antall utrykning av stansteam i perioden:  

Vi undersøkte først muligheten for å hente data fra DIPS rapport på 

hjertestansregistreringsskjema, dette er mulig, men krever manuelle tellinger og vil kun gi 

tall på faktisk stans. Hjertestansregistreringsskjema som SØ benytter er lokalt utviklet med 

mal fra OUS. Skjema er utarbeidet med minste felles datasett iht norsk hjertestansregister 

som grunnlag. Samtidig undersøkte vi også muligheten for å hente ut logg på 

hjertestansalarm, noe vi mottok i slutten av desember. Vi fant at det var langt flere 

utrykninger i loggen enn registreringer i hjertestansregistreringsskjemaene. Det virket 

derfor mest hensiktsmessig å benytte data fra loggen i Extranet. Duplikater og utrykninger i 

Moss er ekskludert i de tall som er lagt inn. 

 

Erfaring ift datagrunnlag til nevner: Antall liggedøgn den aktuelle mnd.  

Data mottatt fra analyseavdelingen. Kilde DIPS (postopphold) Grunnlag; Somatikk, Kalnes, 

Døgnopphold. Tekniske liggedøgn er ekskludert fra materialet. For å ekskludere de under 

18 år, er barn og nyfødtintensiv ekskludert fra materialet. Merk at som følge av dette kan 

det være noen under 18 år som ikke er ekskludert. Det kunne kommet tydeligere frem i 

målbeskrivelsen under eksklusjonskriterier at pasienter < 18 skal ekskluderes 
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5. Test av indikator: 12.05 

Bidraget til pilotrapporten og test av prosessindikator 12.05 er utarbeidet av MIG 

arbeidsgruppe som består av spl fra intensiv og overvåkningen i samarbeid med Kvalitets- 

og pasientsikkerhetsavdelingen og lokal programleder.  

 

Datainnsamlingen gjennomføres ved at det fylles ut et skjema for hvert MIG oppdrag, hvor 

tiden registreres fra tlf. mottatt til MIG er hos pasient. 

6. Måling og resultater 

Det ble under prosjektperioden etablert en arbeidsgruppe, bestående av 5 intensiv -

sykepleiere fra intensiv og medisinsk overvåkning. Denne gruppen så på prosedyrer og 

registreringsskjemaer fra andre sykehus, blant annet fra universitetssykehuset i Lund, 

Rikshospitalet (MIS) og SØM. Etter gjennomgang av de ulike skjemaene kom vi fra til det 

registreringsskjemaet som vi bruker i dag (vedlegg 3) MIG sykepleier har ansvar for 

dokumentasjon og registering av dataene etter oppdrag. Dataene ble så bearbeidet av 

arbeidsgruppen. Det ble laget Excel-ark og fremstilt statistikk.  

 

Suksesskriterier: Arbeidsgruppen ble satt sammen av intensivsykepleiere fra to avdelinger 

(intensiv og medisinsk overvåkning). Hovedansvaret for MIG alternerer mellom de to 

avdelingene annenhver uke. En intensivsykepleier fra hver avdeling deltok på oppdragene. 

Dette bidro til økt trygghet hos MIG sykepleieren i vurdering av pasienten samt at MIG 

sykepleierne fikk deltatt på flere oppdrag. Samarbeidet mellom seksjonene ble bedre og 

det førte til økt forståelse for hverandres arbeidsoppgaver. Ved å være to var sjansen større 

for at minst en kunne gå på oppdrag til tross for høy arbeidsbelastning i egen avdeling.  
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Arbeidsgruppen har undervist egen avdeling, leger og døgnområdene om bruk av MIG og 

utfylling av skjema. Deltakerne i gruppen har vært engasjerte og fungert som 

ressurspersoner ved de to seksjonene. De har informert jevnlig om MIG-status muntlig og 

skriftlig og satt MIG på agendaen.  

 

Utfordringer: Korrekt utfylling av skjemaet har vært en utfordring. Det første skjemaet vi 

utarbeidet viste seg å være for omfattende og vanskelig å bruke(vedlegg3). Det er ønskelig 

å forbedre skjema ved å redusere antall utfyllings punkter. Første arbeids utkast til nytt 

skjema vedlegges (vedlegg 4). Videre utarbeidelse /revidering tenkes sett opp mot de 

anbefalinger som kommer ifm innsatsområdet og tiltakspakken. 

 

Det ble ikke avsatt ekstra midler til å jobbe med MIG. Dette har ført til utfordringer i forhold 

til tilstrekkelig oppfølging av MIG sykepleierne og sykepleierne på døgnområdene som 

bruker MIG.  Arbeidsgruppens deltakere arbeidet i klinikken i tre-delt turnus. Vi møtte opp 

på fridager for å jobbe med de innsamlede dataene, men det var vanskelig å møtes alle 

sammen og tidsintervallet for bearbeiding av data ble tilfeldig. Dersom det ble satt av 

ressurser til å jobbe med forbedringsarbeid kunne arbeidsgruppen gjort mer for å heve 

kompetansen på døgnområdene.  

 

I løpet av prosjektperioden ble det også etablert MIG kontakter på hvert døgnområde. 
Tanken er at disse kontaktene skal være en ressurs for MIG teamet og gi informasjon videre 
til egen avdeling. MIG kontaktene kan også gi direkte tilbakemelding om det er behov for 
mer informasjon om MIG, eller spørsmål omkring et oppdrag osv.  MIG teamet har også et 
ønske om å gi tilbakemelding til døgnområdene dersom man ser at noen områder som 
trengs kompetanseheving. Vedlagt eksempel på tilbakemelding til et døgnområde. 

 

Resultatene har også blitt brukt for å argumentere og vise til tidsbruk på MIG oppdragene. 
Det har vist seg å gå med mindre tid enn antatt når man ser på statistikk. Vi kan bruke 
resultatene til å se hvilke avdelinger som bruker oss mye eller lite. Eventuelt etter å spørre 
hvorfor man ikke benytter MIG mer? samt rette mer undervisning mot enkelte avdelinger.  
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Lokal responstid på MIG er i SØ satt til 15 minutter. Dette ble registrert i Extranet og 

synliggjort som mållinje. Baseline viste responstid på 9 minutter.  

 

 

 

I sommer registreres et nivåskifte og ny median opprettes. Det registreres en forbedring av 

responstid til 5 minutter. 

flytting 
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Måling av responstid har vist en forbedring ved vårt sykehus. I de første månedene på nytt 

sykehus var responstiden lengre enn den er i dag. Dette tror vi skyldes flere ting. Vi var ikke 

kjent i bygg lokasjonene den første tiden på nytt sykehus og brukte derfor mer tid på å finne 

frem til tilkallende avdeling. Det var svært hektisk med mange svært syke og krevende 

pasienter i intensivavdelingen i vinterhalvåret, på sommerhalvåret har det vært roligere. 

 

 

 

7. Erfaringer 

Responstid for MIG er en viktig indikator, det gir rammer for teamet og de som skal bruke 

teamet. Det er viktig at pasienter som blir dårligere får hjelp til vurdering og tiltak raskt. 

Målet er å forebygge intensivopphold og hjertestans. Vi har valgt å sette responstid innen 

15 minutter. Det mener vi er en god ramme som vi klarer å holde oss innenfor. Vi ser ut i fra 

tabellene over at vi ligger langt under 15 minutter. MIG skal ikke være et akutt team, 

hjertestansteamet fungerer som før. Intensivsykepleierne har selv dårlige pasienter som de 

må gå i fra og trenger noen ganger litt tid til å organisere seg. Dessuten er målet at 

døgnområdene kontakter MIG teamet FØR pasientene blir så dårlige at man må tilkalle 

stanstansteamet. Vi mener at dersom man NEWS er riktig, følger tiltakene på NEWS kortet 

og følger kriteriene for å bruke MIG (dvs NEWS>7 eller alvorlig uro for pasientens tilstand) 

vil MIG teamet kunne bidra i en tidligere fase. 
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Andre nyttige indikatorer ift MIG aktivitet:  

 Døgnområder som kontakter MIG  

 Tidsbruk for MIG team 

 Tid på døgnet 

 Hvilken handling besluttes etter MIG – konsultasjonen: 

a. Pasienten blir på seksjonen for videre behandling 

b. Beslutter behandlingsnivå 

c. Overføres overvåkning 

d. Overføres intensiv/postoperativ 

e. Overføres andre enheter utenfor SØ 

f. Pasienten er død 

 

Døgnområder som kontakter MIG: Det er stor variasjon mellom hvor mye døgnområdene 

bruker MIG. Indikatoren gir oss en pekepinn på hvem som trenger mer informasjon om MIG 

tilbudet.  

 

Tidsbruk for MIG team: Argumentasjon for fortsatt drift av MIG. Vi kan vise til at vi ikke 

bruker så mye tid per oppdrag. Dersom tidsbruken øker kan vi argumentere for økt 

ressurstilførsel. 

 

Tid på døgnet: Initialt var det noe skepsis i forhold til om MIG ville bli brukt mest på kveld 

og natt når vi har lavere bemanning. Vi har sett at oppdragene fordeler seg jevnt over hele 

døgnet. Dette viser også at behovet for MIG er der 24/7. 

 

Hvilken handling besluttes etter MIG – konsultasjonen: Vi har sett at de fleste pasientene 

blir værende på seksjonen for videre behandling. Samtidig ser vi at vi får overflyttet de 

pasientene som trenger rask hjelp og et høyere behandlingsnivå. Vi kan tenke oss at 

pasientene i større grad blir behandlet på rett behandlingsnivå. 

 

 



 

 

14  

 

Sluttrapport fra pilotprosjekt Tidlig oppdagelse av forverret tilstand 

8. Oppsummering og anbefalinger 

For å lykkes må det settes av tid og ressurser til undervisning av brukere og medlemmer av 

MIG teamet. Det må utarbeides retningslinjer og arbeidsbeskrivelser for medlemmene i 

teamet og for personalet på sengepost. Det bør opprettes en tverrfaglig arbeidsgruppe 

bestående av intensivsykepleiere og leger. Dette vil styrke kollegasamarbeidet og 

kommunikasjon omkring den kritisk syke pasienten. 

 

Det bør være dedikerte kontaktpersoner som holder fokus på MIG på veien videre etter 

avsluttet prosjektperiode. Disse personene kan også tolke dataene som samles inn og gi 

konkret tilbakemelding til døgnområdene ift områder som kan forbedres.  

 

Det ble i prosjektfasen innsamlet mye data, og erfaringen er at det er viktig med tydelighet 

ift hva dataene skal brukes til, alle må se nytteverdien. I den grad det er mulig bør etablerte 

rapporter/datakilder benyttes i datagrunnlaget.  

 

«For å vite om en endring fører til en faktisk forbedring, er det avgjørende at vi måler før, under 

og etter at forbedringstiltakene er iverksatt. Målinger utgjør en svært viktig del av 

forbedringsmodellen, og er avgjørende for å lykkes med forbedring av praksis.» 

 

 
 

Kilde: Intranett Sykehuset Østfold - Verktøy i systematisk prosessforbedring 
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9. Referanser (hvis det er benyttet referanser) 

 Tiltakspakke for tidlig oppdagelse av forverret tilstand Versjon 1 for pilotering – juni 

2016 

 www.pasientsikkerhetsprogrammet.no 

 Indikatorer til test 

 

10. Vedlegg 

1. Retningslinje for bruk av MIG - Mobil Intensiv Gruppe 

Bruk av Nathional Early Warning Score (NEWS)  

http://ek-sohf/EKNet/docs/pub/dok30429.pdf  Versjonsnummer: 2.02 

 

2. Arbeidsfordeling MIG (mobil intensiv gruppe) 

http://ek-sohf/EKNet/docs/pub/dok31320.pdf Versjonsnummer: 1.02 

 

3. Registreringsskjema http://ek-sohf/EKNet/docs/pub/dok33266.pdf  

 

4. UTKAST revidert registreringsskjema 

 

5. Eks. Tilbakemelding til døgnområde 

 

 

 

  

http://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/
http://ek-sohf/EKNet/docs/pub/dok30429.pdf
http://ek-sohf/EKNet/docs/pub/dok31320.pdf
http://ek-sohf/EKNet/docs/pub/dok33266.pdf
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Vedlegg 3 
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Vedlegg 4 

 

 

 


