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pasientsikkerhetsprogrammet

S 104 -teamet
Tiltakene vi har testet ut: 

1. Observer pasienten etter ABCDE 
prinsipper

2. Bruk validerte verktøy for skåring, 
observasjon og respons 

3. Ta blodprøver og prøver til mikrobiologi

4. Gi/endre antibiotika innen en time

5. Fastsett videre behandling 

6. Revurder valg av antibiotika etter/innen 
48 timer



TILTAK 1 

Observer pasienten etter ABCDE prinsipper

• Sikre overvåkningskompetanse hos alle 
ansatte i forkant av prosjektoppstart

• Alle nyansatte på ProAct kurs

• Oppfrisking ABCDE på fagdager

• Deltatt i film kompetansebroen

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

• Oppdatert veiledende behandlingsplan 
Urosepsis
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https://www.kompetansebroen.no/film/abcde-og-news/
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VBP urosepsis



Endret mental 
status

Respirasjonsfre
kvens > 22

Blodtrykk < 100

TILTAK 2

Bruk validerte verktøy for skåring, observasjon og respons
NEWS 2
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Quick SOFA



Sepsistiltak:

1. Ring lege, be om tilsyn eller plan for neste 

2 timer

2. Sikre at pas har /legg 2 venekanyler

• Start 1000 ml Ringer Acetat i.v.

• O2 - dersom SpO2 er <94%

• Evt. gi Paracet etter forordning

• Følg med på urinproduksjon 

3. Ta nødvendige prøver til mikro som ø hj.      

• Velg: Prøve pakke: Uro- Sepsis 

• Sikre urin bact(Ikke forsinke AB oppstart)

4 Start antibiotikabehandling innen 1 time

5. Vurder høyere behandlingsnivå

6. Revurder antibiotika innen 48 timer

Nei
Følg NEWS 
prosedyre

Er det mistanke om 
infeksjon?

Mistenkt sepsis 
likevel?

JA

Har pasienten en av 
følgende:
• NEWS ≥5?
• ≥2 qSOFA
• Neutropen feber ˃ 38°C

JA

Mistenk sepsis

Nei
Følg NEWS 
prosedyre

Iverksett sepsistiltak
Opprett behandlingsplan



TILTAK 3

Ta blodprøver og prøver til mikrobiologi
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• Undervisning i forkant om viktigheten av å 
sikre prøver før oppstart av AB

• Utviklet en blodprøvepakke: Uro sepsis med 
alle aktuelle blodprøver og + blodkultur

• Prøvetaking må ikke forsinke oppstart av AB



Blodprøvepakke Uro-sepsis
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Sepsis-blodprøvepakke Ahus Kan etterrekvireres

Hemoglobin Neutrofile 

Trombocytter Urinstoff

Leukocytter Natrium

CRP Kalium

INR Glukose

vB-Laktat APTT

Kreatinin Fibrinogen

Bilirubin LD

ALAT Gamma-GT

ASAT CK

Albumin

Blodkultur
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NB: Vær nøyaktig og fyll inn 
nok informasjon



Gi / endre antibiotika innen 1 time
(Hovedmål)
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Tid fra sepsis eller mistanke om 
sepsis til antibiotika er gitt (per 
pasient)

Med «mistenkt sepsis» menes påvist eller 

mistenkt infeksjon og tegn på tilkommet 

organsvikt, som kan vises ved:

• NEWS > 5

• > 2 qSOFA

• Ved neutropen feber → rektal temperatur >
38 grader

Valg av antibiotika → se Nasjonale retningslinjer 
for antibiotikabruk i sykehus

TILTAK 4 
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MIG tlf: 64260 

             

 

Q sofa:                                              



TILTAK 5 

Fastsett videre behandling

12

AHUS: 
Samarbeid med lege og MIG, og felles vurdering om hvorvidt pasienten skal overflyttes
(Ahus- Retningslinje for MIG ID: 31907)

Utfordring: Avhengig av belegg på PO/ MO intensivavdeling. Utfordringene på Ahus er 
mangel på overvåkingskapasitet og vi står ofte med dårlige pasienter på sengepost 
som er vanskelig å få opp et omsorgsnivå. 

Erfaringen er at avdelingen har god kompetanse til å håndtere dårlige pasienter, men 
at det er utfordrende og ressurskrevende å ha en sykepleier til en pasient. Ved særlig 
krevende  episoder har MIG-sykepleier bistått oss når det ikke har vært kapasitet til å 
ta imot pasienten på Intensivavdelingen. 

TILTAK 6 

Revurder valg av antibiotika etter 48 timer

• Fast gjennomgang av ABvurdering/revurdering på previsitt daglig
• Vanskelig med journalnotat
• Vanskelig å måle



Målsetting - Hva skal oppnås? 

• Etablere gode rutiner for overvåking av vitale verdier ved å bruke 

validerte skåringsverktøy

• Sikre at prøver til mikrobiologi blir tatt raskt og før antibiotika

• Gi/endre antibiotika innen 60 minutter etter sepsismistanke oppstår

• Revurdere antibiotika innen 48 timer dokumentert ved journalnotat fra 

lege

Hovedmål: 

• Innen utgangen av oktober skal 95 % av pasientene ha fått antibiotika 

innen 1 time ( Oppjustert fra 90% etter oppnåelse av delmål juni 

2018)

• Innen utgangen av oktober skal 95 % av pasientene ha NEWS 

registrert etter retningslinje

• Innen utgangen av oktober skal 95 % av pasientene ha journalnotat 

ved revurdering/bytte av antibiotika
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MÅLINGER



Tid fra mistanke på sengepost - til antibiotika er startet
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November 2018: 28 pasienter Juni 2019:45 pasienter



Tid fra mistanke om sepsis til blodprøver er tatt-november 2018
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• Blodprøve er ingen flaskehals på vår avdeling

• Vi har hele tiden ligget på median tid på +/- 20 minutter

• Vi har bestemt oss for å gå over til stikkprøvemålinger hvert kvartal



Hva har vi lært?
Vi trodde vi var ganske gode - Å det var vi !!! 

• Systematikken rundt måling av kliniske parametere er forbedret –

Vi er gode på å måle, dokumentere og etterspørre NEWS!

• Vi tenker sepsis og oppdager faresignalene tidligere 

NB: Klinisk blikk i tillegg til målinger

• Vi er raske til å gi antibiotika ved mistanke om sepsis.

– Godt samarbeid mellom sykepleiere og leger

• «Egen»  sepsis-blodprøvepakke gjør arbeidet smidigere

– Blodprøvetaking er ingen flaskehals slik vi fryktet

• Forbedringspotensial på dokumentasjon av legers revurdering av 

antibiotika 
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• Det har fremmet og systematisert pasientbehandling på avdelingen

• Det har gitt et faglig løft for avdelingen

• Prosjektarbeid krever tid og ressurser og må være lederforankret

• Man må velge et tema som engasjerer og som man ser nytte av i 

pasientbehandlingen

• Det berører hele avdelingen og vi er helt avhengig av ansattes 

engasjement

• Det må være ildsjeler som drar prosjektet fremover

• Fordel å tallfeste effekt av behandling (Gå fra å tro til å vite)

• Lært av og fått inspirasjon fra andre prosjekter, mye godt arbeid både 

på Ahus og i læringsnettverket17



Utfordringer:  

• Hovedutfordringen er å sette av tid og ressurser 

• Holde fokuset oppe blant de ansatte

• Mer arbeid enn man tror

Veien videre: 

• Vi skal kontinuere arbeidet og  fortsette med målinger

• Prosjektarbeidet har ført til flere nye ideer for videre  

forbedringsarbeid i avdelingen

• Vi har delt våre erfaringer og resultater med andre avdelinger da vi 

mener at det kan ha stor overføringsverdi 
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