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OSS PÅ FØRSTE SAMLING. 



SÅ HVOR STARTER VI? 

• Ledelsesforankring på plass

• Alle ansatte i Klinikk for kirurgi  hadde høsten 2018 gjennomgått  simulering ved 

Nord Universitet  med fokus på NEWS og ISBAR. 

• Dvs alle fikk lik opplæring. 

• Reviderte NEWS prosedyren slik at den er tilpasset både Medisinsk og Kirurgisk 

klinikk. 

• Reduserte 4 observasjonsskjema til ett. 

• Sist men ikke minst – fikk tilstrekkelig medisinskteknisk utstyr tilgjengelig på alle 

pasientrom. 

• Vi satte oss et hårete mål om at alle pasienter skal ha en NEWS score innen 10 

minutter etter ankomst sengepost!  



STATUS JANUAR 2019 CA 1 MND ETTER FØRSTE 

LÆRINGSNETTVERKSSAMLING-

• Tilstrekkelig medisinskteknisk utstyr er på plass. 

• Oppstart med NEWS skjema som eneste observasjonsskjema.

• Og vi lærte på Læringsnettverket at målet vi hadde satt oss kanskje ikke 

var særlig realistisk ! 

• Nytt mål: 70% av alle pasienter skal ha en 

NEWS-score innen 20 minutter etter 

ankomst sengepost. 



MÅLINGER….HVEM…HVA…HVORDAN……

• Noen har gått løypa før oss…

• Samle NEWS-skjema over to uker for å danne baseline.

• Deler opp i ø-hjelpspasienter og elektive pasienter. To forskjellige fokus. Ved 

innleggelse og etter operasjon.

• Pasienter som utmerket seg på første statistiske måling (pasienter overflyttet fra 

andre sykehus) krevde strakstiltak.



TILTAK (MELLOM MÅLINGENE) 3 MÅLINGER.

• Ny gjennomgang av NEWS prosedyren.

• Ny repetisjon og gjennomgang av NEWS skjema på nyåret 2019

• Kontinuerlig opplæring av nyansatte. Stor turnover i avd. 

• Sette målingene i system. Bla hvordan måler vi RF.

• Ny gjennomgang av med teknisk utstyr /tilgjengelighet.

• Se på arbeidsflyt.

• Torsdagsinformasjon.

• Faglunsjer.

• Fagdager.

• Laget sepsisspill. 

• Markeringer i avdelingene og synliggjøring av resultater underveis.

• Feiret det som feires kan med kake.  ☺



UNDERVEIS…..

• Utfordringer med å samle teamet

• Kommunikasjonsplan

• Verktøy i forbedringsguiden 

• Forståelse av SPC

• Mange nye begreper som 

• Indikatorer

• Drivere

• Driverdiagram

• Måleplan

• mm



3. OG FORELØPIG SISTE MÅLING



TIL SLUTT - GIR DET VI GJØR RESULTATER? 

Helse Nord-Trøndelag har årlig ca 400 sepsispasienter.

Siden oppstart av Stopp Sepsis Sykepleier – et prosjektet  ved Medisinsk klinikk i 2010 har dødeligheten av 
sepsis gått ned fra 13% til 8%. 

Det betyr omtrent 17 menneskeliv spart i året ! 
Med vår deltagelse i læringsnettverket og de endringene vi har fått til i Kirurgisk klinikk håper og tror  vi at tallet 

på sparte menneskeliv er økende!  

Artikkelen kan leses på nettside for Critical care

https://ccforum.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13054-016-1423-1

Veien videre: 

Vi er i gang med en ny runde simulering for alle nyansatte og personale som har vært ute i permisjoner eller hatt 
lengre fravær. 

Vi skal gjøre målinger på revurdering av ab iv etter 48 timer høsten 2019.

To teammedlemmer har startet videreutdanning som Forbedringsagenter som  en følge av Læringsnettverket! 

https://ccforum.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13054-016-1423-1


NÅ ER VI I GANG MED EN NY RUNDE 

SIMULERING.



TAKK FOR OSS. 


