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1.   Kort oppsummering  

Vi har testet ut tiltakene for pasienter med mistenkt sepsis. Vi har ikke sjekket om alle de 

inkluderte virkelig hadde sepsis eller om noen av de pasientene som ikke ble inkludert 

kunne hatt sepsis som ble oversett. Vi satte noen mål for arbeidet:   

 

Mål: 90% av pasientene starter/endrer AB innen 1 time, innen 01.07. 

Ikke måloppnåelse. Få pasienter som starter med AB på Medisin H Hematologi (Medisin H 

Hem), kun 13 pasienter i hele prosjektperioden. AB oppstart innen 1 time glipper særlig på 

hektiske vakter på natt/helg (samtidighetskonflikter for lege på vakt), og vi har fått på plass 

økt LIS ressurs i vakt fra 01.01.19. 

 

Mål: 100% av pasientene får målt NEWS innen 10 minutter fra de ankommer Medisin H Hem, 

innen 01.06. 

Ikke måloppnåelse. Det har vært enkeltsituasjoner som hvor det har tatt lengre tid enn 

ønsket. Median tid er 5 minutter.  

 

Mål: 100% av pasientene skal tilsees av lege innen 20 minutter fra lege er varslet. 

Kun 12 episoder hvor lege er kontaktet der tidspunkt er tilstrekkelig dokumentert. Her er 

median på 7,5 minutt.  

 

Mål: 100% av pasientene skal få tatt blodkultur før oppstart av AB innen 10 minutter. 

75% måloppnåelse. 

 
Mål: 100% får revurdert AB innen 48 timer, innen 01.05. 
Måloppnåelse. Det er god praksis og rutiner for revurdering og dokumentasjon av AB-
behandling på Medisin H Hem.   
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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 på sengepost 

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. 

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 Finnmarkssykehuset Hammerfest, Levanger sykehus, Akershus Universitetssykehus, 

Sykehuset Telemark Skien og Sykehuset Østfold i perioden mars til oktober 2018.  

 

Tiltakene som har blitt testet ut er: 

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 og behandlingsnivå  
6. Revurder valg av antibiotika innen 48 timer 
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4. Pilotprosjektet  

Pilotprosjektet ble gjennomført på sengepost Medisin H Hem, seksjon for hematologi og 

infeksjon, som er en del av Klinikk for Medisin og rehabilitering ved Sykehuset Levanger, 

Helse Nord-Trøndelag (HNT). På Medisin H Hem er det 7 senger og personalet består av: 

16 sykepleiere og 1 hjelpepleier fordelt på 12.20 årsverk. 

1 fagutviklingssykepleier 20% 

1 kreftsykepleiere og 1 under utdanning 

2 overleger i hematologi 

1 infeksjonsmedisiner under utdanning 

 

HNT HF har jobbet aktivt med tidlig identifisering av sepsis siden 2010. Det ble da 

utarbeidet standardisert pasientforløp for pasienter med sepsis og innført SIRS og 

organsvikt triage (SOF-triage) av pasienter med mistenkt sepsis på sengepost (1). Tanken 

var at triagering som var gjort i akuttmottaket skulle kontinueres av sykepleierne på 

sengepost. SOF-triage identifiserte pasienter som måtte ha tilsyn av lege straks (rød), 

innen 20 minutt (orange) eller om pasienten bare burde re-triageres med jevne mellomrom 

for å se om tilstanden ble bedre, var stabil eller forverret seg. SOF-triage hadde også krav til 

tiltak ved ulike hastegrader.. 

Medisin H Hem deltok våren 2017 i Pasientsikkerhetsprogrammets læringsnettverk «Tidlig 

oppdagelse av forverret tilstand. Tiltakspakke for sykehus» (2). Her lærte vi å observere om 

pasienter hadde forverring av tilstand med National Early Warning Score (NEWS). NEWS 

bygger på ABCDE prinsipper for av pasientens vitale funksjoner, skåring og respons. Vi 

lærte også et strukturert kommunikasjonsverktøy (ISBAR). Etter læringsnettverk i 2017 

NEWS’et medisinsk avdeling mellom 90-100% av pasientene innen 10 minutt etter 

ankomst til avdelingen. Høst 2017 breddet vi NEWS og ISBAR til hele medisinsk avdeling. 

Alle hjelpepleiere og sykepleiere (n=200 sykepleiere/hjelpepleiere) og 50 leger på Medisinsk 

avdeling fikk opplæring ved hjelp av tverrfaglig simulering, bl.a med sepsiscase, på Nord 

Universitet. 

En hovedmotivasjon for å delta på piloten var å se om NEWS kunne erstatte SOF-triage 

i oppdagelse av sepsis. Sepsis er også en forverring av tilstand, og det virket kunstig, 

ressurskrevende og som en potensiell pasientsikkerhetsrisiko å ha to system for 

oppdagelse og respons av forverret tilstand. En artikkel beskrev at NEWS på 5 oppdaget 

sepsis i tidlig fase (3), så vi vurderte endringen som trygg. En annen hovedmotivasjon var å 

se på rutiner for revurdering av antibiotika da HNT HF er et av foretakene som bruker mest 

bredspektrede AB: 

qSOFA var beskrevet i sepsisprosedyre fra oktober 2017, men var ikke implementert i 

bruk for tidlig identifisering av sepsis på sengepost før piloten startet. Vi var skeptiske til at 

qSOFA var et verktøy som identifiserte for få sepsis pasienter tidlig i forløpet (4), og vi var 

tydelig på at vi ikke ville bruke qSOFA som identifiseringsverktøy alene.  
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Baselineperioden beskriver situasjonen på Medisin H Hem før piloten startet. 
I baselineperioden, januar måned, var det innlagt 72 pasienter. Av dem ble det mistenkt 
sepsis på 25 (34.7%), ca. 1/3. Av de 25 hvor man mistenkte infeksjon så fikk 20 (80%) av de 
startet med AB enten i akuttmottak eller på sengepost. For de pasienter som fikk startet 
AB i akuttmottak var det dokumentert klokkeslett for oppstart AB, mens sengepostens 
rutiner i baselineperioden var å dokumentere AB i brede tidsintervall gitt mellom kl 06-12, 
12-18, 18-00,00-06  

Per 01.01.18, 101 029 personer som hadde sykehuset Levanger som sitt lokalsykehus. I 

pilotperioden har det vært 404 utskrevne pasienter fra Medisin H Hem basert på 

beleggrapport fra PAS. Beleggrapporten viser en jevn gjennomsnittlig liggetid på 3,5 dager 

de siste tre årene.  

Det har ikke vært noen vesentlige kontekstuelle forhold som har vært relevante/ viktige for 

gjennomføring av pilotprosjektet. I september 2018 besluttet klinikkledelsen at «Skjema 

for revurdering av antibiotika innen 48 timer» innføres som obligatorisk dokumentasjon 

som journalføres til alle pasienter som starter med antibiotika. Denne beslutningen ble tatt 

for å sikre måloppnåelse i HNTs Antibiotikastyringsprogram (mål: Å redusere forbruk av 

bredspektret antibiotika med 30% innen utgangen av 2020 sammenlignet med 2012). 

Medisinske infeksjon- og sepsispasienter kan også plasseres på andre medisinske 

sengeposter, dette er avhengig av hvor det er best plass. Dette har medført noe variasjon i 

perioder i antall pasienter som er blitt inkludert.  

Det er kommet til noen nyansatte etter oppstart, men disse har fått god opplæring og 

innføring i hva som er forventet av de med tanke på prosjektet.  
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5. Organisering og gjennomføring av pilotprosjektet 

Det ble satt sammen et forbedringsteam teamet besto av:  

Petter Tinbod Eggen – sykepleier og prosjektleder i 40% stilling. 

Petter har tatt målinger, rapportert inn i extranet, skrevet rapporter, drevet med 

internundervisning og koordinert prosjektet.  

Åse Mette Haldorsen – måleansvarlig, kvalitetsrådgiver  

Har hatt veiledende og rådgivende funksjon i prosessen med målinger og støtte i 

forbedringsarbeid. 

Kari Auran Sjølyst – avdelingssykepleier  

Trude Østduun – teammedlem, fagutviklingssykepleier 

Lise Tuset Gustad - teammedlem, fag og forskningssykepleier, post doc, forsker ved 

midtnorsk senter for sepsis forskning (www.sepsis.no) 

Silje Bergersen – teammedlem, LIS2 lege. Har vært rådgiver på medisinskfaglige spørsmål 

i prosjektet..  Viktig bidragsyter for innspill på vegne av leger i vakt og kommunikasjon av 

prosjektets mål og virkemidler i legegruppen.  

Arne Mehl – Overlege i infeksjonsmedisin og forsker ved midtnorsk senter for sepsis 

forskning. Arne har vært konsulent i alle infeksjonsmedisinske spørsmål og bidratt til å 

forankre alle beslutninger i prosjektet. Bidratt med undervisning i legegruppen.  

 

Lederforankring. 

Adm. Dir. Torbjørn Aas, deltok på Kick-off for piloten 7. mars 2018. Direktør Aas er opptatt 

at foretaket skal være delaktig i forskning og fagutvikling og har særlig reduksjon av 

antibiotikaresistens som ett av HNT sin hovedsatsningsområder. 

Klinikkleder Klas Erik Hagstrøm (prosjekteier), har sepsis som ett av klinikkens 

satsningsområder. Engasjementet er synlig ved at han underveis har spurt om hvordan 

prosjektet går og kommet med oppmuntringer. 

Avdelingsleder Kari Auran Sjølyst (prosjekteier), har hatt tett dialog med prosjektleder og 

det har blitt lagt til rette for mere tid for prosjektleder i perioder når det har vært behov for 

det.   

   

I forkant av pilotprosjektet fikk prosjektleder være med som observatør sammen med 

forbedringsteamet fra akuttmottaket Sykehuset Levanger, i avslutningen på 

læringsnettverket «Tidlig oppdagelse og behandling av sepsis akuttmottak». Dette var for å 

få innblikk i hvordan man gjordet slikt arbeidet.  

Forbedringsteamet startet med møter høsten 2017. I januar 2018 ble det tatt 

baselinemålinger. I februar begynte man å planlegge kick-off (7.3.2018) og gjennomføring 

av prosjektet.  
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Pilotperioden på post startet etter Kick-off og varte fram til 15.10.18. Etter denne datoen 

skal posten delta i Pasientsikkerhetsprogrammets læringsnettverk «Tidlig oppdagelse og 

behandling av sepsis på sengepost».  

Det ble søkt om regionale pasientsikkerhetsmidler via Helse Midt-Norge RHF på estimert 

budsjett på 530 000kr. Prosjektet ble innvilget 300 000kr. 

 

Småskalatesting 

I den nasjonale piloten brukte vi Pasientsikkerhetsprogrammets forbedringsmetodikk med 

småskalatesting og fulgte Plan-Do-Study-Act (PDSA) modellen (5). Vi småskala-testet 

følgende:  

1. Bruk av validerte identifiseringsverktøy 
Vi har brukt NEWS2 på grunn av at NEWS2 har en mer detaljert vurdering av 

bevissthetsgrad enn NEWS1, hvor forvirring (confusjon) gir rød triage (6). I det engelske 
helsesystemet bruker man NEWS på 3 med tilstedeværelse av andre risikotegn for å 
oppdage sepsis (7).  Pasientsikkerhetsprogrammet brukte en cut-off på ≥5 i NEWS som 
trigger for sepsis og i pilotperioden brukte vi derfor den norske cut-offen + mistenkt eller 
bekreftet infeksjon som trigger for mistanke om sepsis.  

Vi så imidlertid raskt at vi hadde behov for noen endringer av selve NEWS2 
skjemaet. Sykepleierne savnet plass i det nye NEWS2 skjemaet for å dokumentere 
observasjon av diurese, væsketap og igangsettelse av viktige tiltak som lege informert 
(klokkeslett), lege tilsett (klokkelsett) 0g intravenøs antibiotika væske. Vi valgte fast 
definerte linjer for lege informert og lege tilsett, mens vi valgte blanke linjer for andre 
observasjoner/ tiltak slik at postene fikk plass til å dokumentere det de hadde behov for på 
det nye NEWS2 skjema. Vi startet samarbeid med et designbyrå som hjalp oss med å 

frigjøre plass til slik dokumentasjon:  

 

Vi slo sammen noen normale kategorier og fjernet noen linjer vi ikke så behovet for, vi har 
ikke endret grensene for selve NEWS2 skåren.  

▪ For respirasjonsfrekvens: Her slo vi sammen kategoriene 12-20/min.  
▪ På SpO2 skala 2 for KOLS pasienter tok vi vekk gul, oransje og rød kategori for 

høy saturasjon ved O2. Denne endringen mente vi var trygg da høy O2 hos 
KOLS pasienter er noe alle sykepleiere vet er et faretegn. Denne endringen er 
noe som nøye må testes om er faglig forsvarlig ved utrullering på 
lungeavdelinger og andre avdelinger med høy andel KOLS pasienter.  

▪ I observasjonsfelt for luft eller O2 tok vi vekk linje for luft da fravær av 
dokumentert O2 behov bør bety at pasienten puster tilfredsstillende med 

romluft.  
▪ Vi tok vekk linje for O2 utstyr da dette utstyret stort sett følges av l/min 

administrert O2.  
▪ For systolisk BT: Vi delte inn i normalkategorier i 10 mmHG BT- endring for 

lettere å observere BT fall på mer enn 40 mmHG som er et faresignal for 
pasienter med systolisk BT>150. Vi slo sammen de rød BT kategoriene fra 81-90 
til ≤50 fordi rød triage uansett skal gi legetilsyn og tilsyn straks.  
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• For puls slo vi sammen kategoriene:  

• 51-60 med 61-70 

• 71-90 med 81-90  

• På Bevissthet slo vi sammen de rød kategoriene forvirring (C), Verbal reaksjon 

(V), Smertereaksjon (P) og ingen respons (U). 
 

Sepsis-3 konsensusen og Pasientsikkerhetsprogrammet anbefalte å screene alle pasienter 
med mistenkt sepsis for organsvikt ved hjelp av quickSOFA (qSOFA) (8, 9). Sykepleierne 
syntes det var tungvint å ha to ulike skjema for dokumentasjon (ett for NEWS og ett for 
qSOFA), og vi satte derfor qSOFA score inn i vårt reviderte NEWS2. Det nye skjemaet er et 
modifisert NEWS skjema og ble fortløpende testet ut av sykepleierne og vurdert ut fra 
PDSA sirkelen. Skjemaet fungerer slik det var tenkt. (Vedlegg 1 - NEWS2 
observasjonsskjema). 

2.Triagerings-skjema: 

SOF-triage ble i piloten revidert tilpasset NEWS2 og qSOFA.  Etter utprøving fant 
sykepleierne fort ut at det var uhensiktsmessig å skulle fylle ut 2 skjema (ett NEWS 
triageringsskjema samt ett NEWS2 observasjonsskjema nevnt i punkt 1 ovenfor).  NEWS 
triageringsskjemaet ble derfor erstattet med et lommekort «Sepsis». Lommekort «Sepsis» 
har flytskjema og tiltak sykepleierne skal iverksette ut i fra NEWS2 score, qSOFA score, 
nøytropen feber eller klinisk mistanke (Vedlegg 2 - Triageskjema ved mistanke om sepsis). 

Lommekort «Sepsis» fungerte godt og nyutdannet og nyansatte sykepleiere har gitt 
tilbakemelding på at de fant det nyttig. Etter sommeren ble det meldt inn ønske om 
endring i ordlyden på kortet. Det sto legetilsyn straks, noe som ikke var i tråd med lokale 
prosedyrer. Det ble derfor endret til lege informeres snarest, lege tilsyn innen 20 min. 
(Vedlegg 3 - Sepsis-lommekort). 

3. Inkluderingsskjema: 

Det ble først laget et forslag til individuelt inkluderingsskjema (ett skjema per pasient) som 

skulle føres av sykepleierne på post. Skjemaet skulle følge pasienten under hele forløpet.  

Dette skjemaet ble forkastet, da sykepleierne på post syns det var komplisert og 

tidskrevende å fylle ut. Det ble derfor laget et enklere skjema, som er beskrevet i kapittel 6 

«Måling og resultater», side 14, som bla beskriver hvordan vi inkluderte pasientene og 

hvilke kriterier vi hadde for inkludering.  Totalt ble det inkludert 90 pasienter i den 

nasjonale piloten fra 7.mars 2018 til 14.oktober 2018. Av disse var det 13 (14.9%) som fikk 

ny oppstått mistanke om sepsis og startet med antibiotika på Medisin H Hem. (Vedlegg 4 -

Inklusjonsskjema) 

4. AB-revurderingsskjema: 

Det ble utarbeidet et AB-revurdering-skjema som ble utprøvd. Se inngående på Tiltak 6, 

side 13. (Vedlegg 5 - Antibiotikavurdering testet ut i pilotperioden). 

 

Hvordan gjennomførte vi hvert enkelt tiltak? 

Tiltak 1 og 2: Observere pasienter etter ABCDE-prinsipper og Bruk validerte verktøy 
for skåring, observasjon og respons. 
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Alle ansatte har fått opplæring i og utdelt disse lommekort ene: 

• ABCDE algoritme. (vedlegg 6 - ABCDE-lommekort utarbeidet ved AHUS). 
Implementert i forkant pilot og fungerte godt. Ikke testet i piloten. 

• NEWS2 Scoringsnøkkel og veiledende respons på pasientens score (vedlegg 7 - 
NEWS2 med veiledning og respons). 

• ISBAR kommunikasjonsmodell (vedlegg 8 - ISBAR-sjekkliste utarbeidet ved AHUS). 
Undervist om før piloten, ikke testet-  

• SEPSIS-Lommekort med algoritme og tiltak (Vedlegg 3 - Sepsis-lommekort). 

I lommekortet om ABCDE og ISBAR, er det en huskeliste på hva man skal observere og 
hvilke tiltak en skal vurdere. Noen av disse tiltakene er livreddendetiltak. (Se vedlegg 6 - 
ABCDE-lommekort utarbeidet ved AHUS). 

Med revidert NEWS2 blir både NEWS og qSOFA observasjoner dokumentert. Det skal også 
dokumenteres på NEWS2-skjemaet klokkeslett når lege er blitt varslet om den enkelte 
pasienten og klokkeslett når lege har tilsett pasienten.  

 
Tiltak 3: Ta blodprøver og prøver til mikrobiologi 

Vi hadde fra før deltagelsen av piloten praksis med at sykepleier på post tar blodkulturer. 

Dette er for å unngå at det tar tid fra febertopp, frostanfall eller sepsismistanke til at 

blodkultur blir tatt. I situasjoner der sykepleier er opptatt med å utøve sykepleie til kritisk 

syk pasient eller finner det vanskelig å få tatt blodkultur, tar laboratoriet blodkulturen. 

Vi hadde også egen forordningspakke for alle blodprøver, merket «Sepsis»,  i vårt 
blodrekvireringssystem (ROS).  Denne pakken inneholder: P-PT-INR, P-D-DIMER, P-
KALIUM, S-ALAT, S-ALP(Alk.fosfatase), S-ALBUMIN, S-AMYLASE, S-BILRUBIN, S-CK, S-
CRP, S-KARBAMID(Urinstoff) S-NATRIUM, S-Kreatinin/GRF, S-GLUKOSE, B-LPK m/diff, B-

Hematologisk-status(B-Hb, B-TPK og B-LPK), B-Røde-status(B-MCV, B-MCH og B-EVF), og 
B-Blodkultur.  Sepsis forordningspakke manglet blodprøvene ASAT, LD, GTT og Fibrinogen 
som ble anbefalt av Pasientsikkerhetsprogrammet.  Disse prøvene ble lagt til vår 
blodprøvepakke «Sepsis» i starten av piloten. 

Blodprøvepakke «Sepsis» bestilles som Ø-hjelp i ROS når det mistenkes sepsis. Bioingeniør 

fra laboratoriet kommer og tar blodprøvene. I tillegg til blodprøvepakke «Sepsis» skal lege 

vurdere om blodgass og andre prøver til mikrobiologi (for eksempel dyrkning av urin, 

nasofpharynx, sårsekret etc) skal tas. 

På Medisin H Hem er det lege som tar blodgass. Når det oppstår samtidighetskonflikt som 

forhindrer tidlig blodgass, kan sykepleiere fra Medisin A, Lunge, tilkalles. De fleste av dem 

har opplæring i å ta blodgass og de har blodgassmaskin på vaktrommet 

 

Tiltak 4: Gi/endre antibiotika innen en time. 

Akuttmottaket på Levanger var med i læringsnettverk «Tidlig oppdagelse og behandling av 

sepsis i akuttmottak»   

Sykepleierne på Medisin H Hem erfarer at dette har ført til positive endringer. De har 

kommet med betraktninger som: at pasientene ofte er mer stabile når de kommer på post. 
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Antibiotika og støttebehandling er ofte ordinert og administrert før pasienten ankommer 

sengepost. 

De rapporterer at det er sjeldnere at pasienter må overflyttes fra sengepost til et høyere 

omsorgsnivå. Dette skyldes trolig at man har større fokus i Akuttmottaket, og at de som 

har eller står i fare for septisk sjokk går rett fra akuttmottak opp til MOA (medisinsk 

overvåknings avdeling) eller intensivavdelingen.  

De aller fleste pasienter som er innlagt Medisin H Hem med mistanke om sepsis (n=87) 
starter med antibiotika i akuttmottak eller annen sengepost.  Det er 13 (14.9%) pasienter 
som starter med antibiotika på sengepost, og en pasient får lagt til et bredspekter 
antibiotikum etter forverring på sengepost.  

Når piloten startet var det ikke praksis for å dokumentere tidspunkt for første dose av ny 
AB på sengepost. Først 1 mnd inn i piloten (4.april 2018) ble det registrert tidspunkt for 
oppstart av AB på sengepost. Dette er nå etablert som rutine med at det dokumenteres 

med dato, tid, type AB og styrke på «Notater» på hovedkurve til pasienten, og vi har 
tidspunkt for 11 pasienter som starter med antibiotika og for ytterligere en pasient som får 
lagt til ny AB. 

 

Tiltak 5: Fastsette videre behandling og behandlingsnivå  

Forbedringsteam har ikke jobbet inngående med dette tiltaket, men diskutert det. 

Vi har stans team som kan brukes ved akutte situasjoner.  

 Behov for å intensivere overvåkningsgrad vurderes fortløpende. Det kan i perioder av året 

være vanskelig å overflytte pasienter til høyere overvåkningsnivå grunnet høyt belegg.  Hos 

enkelte pasienter blir det tatt avgjørelse om at behandling ikke skal eskaleres og HLR minus 

eller respirator minus status blir satt av lege. Det er også gjort journalnotat der det nevnes 

at det kan være aktuelt med korte forsøk med pressorbehandling på MOA, til tross for 

HLR/respirator minus er satt. 

Sykepleierne på Medisin H Hem har god erfaring med å monitorere, forebygge og behandle 

organpåvirkning ved sepsis hos de pasientene der sengepost er bestemt som høyeste 

behandlingsnivå. 

Vi har ikke definert cut-off for overflytning intensiv. I prosedyren står det at vurdering 
behov for overflytting høyere omsorgsnivå skal skje ved NEWS på 7. Alle på NEWS score 7 
kan derimot ikke overflyttes til høyere omsorgsnivå, så det må skje en individuell vurdering.  

 
Tiltak 6: Revurdere valg av antibiotika innen 48 timer. 

Det er utarbeidet et eget skjema som leger skal fylle ut for revurdering av antibiotika innen 

48 timer for hver pasient. Leger skal fylle ut dette på previsitt, og det er da kjente leger som 
er informert om piloten som er på jobb. I begynnelsen av piloten kunne det være utfordring 
med utfylling på helg da det var leger fra andre avdelinger som gikk vakt. Uavhengig av 
pilotprosjektet, ble det originale skjemaet for AB revurdering (vedlegg 9 -
Antibiotikavurdering for hele medisinsk klinikk) innført for alle medisinske poster, som en 
del av HNT sitt Antibiotikastyringsprogram. Det ble besluttet at pilotsengeposten også 
skulle ta i bruk det sentrale skjemaet for å unngå forvirring og ulik praksis.  
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Det er viktig å nevne at det er kommet tilbakemelding fra overleger på post, at det tar 

lengre tid enn 48 timer å få svar på mikrologiske prøver og særlig når det kommer til 

resistensbestemmelse. Et mer realistisk mål synes å være revurdering innen 72 timer. 

6. Måling og resultater 

Innledningsvis i pilotperioden ble det gjort journalgjennomgang av alle pasientene innlagt 
på Medisin H Hem. Det var tidkrevende å gå inn i alle journalene for å finne opplysninger og 
resultater. Det ble av den grunn utarbeidet et inkluderingsskjema for å «tagge» pasienter 
som skulle inkluderes i prosjektet (vedlegg 4, Inklusjonsskjema). 

Pasientene som skulle inkluderes måtte ha mistenkt eller påvist infeksjon. 
Inklusjonskriteriene var et eller flere av følgende: NEWS2 score på >5, qSOFA score >2, 
febril nøytropeni, i tillegg kunne pasienten inkluderes ved klinisk mistanke om sepsis. 
Sykepleier satte navnelapp på skjemaet og skrev dato og hvilket av kriteriene pasienten ble 
inkludert på. Skjemaet ble oppbevart på vaktrom slik at det var lett tilgjengelig.  

Oversikt over hvilke koder som er brukt 

 Klinisk 

mistanke 

Kun klinisk 

mistanke 

NEWS ≥5 Kun NEWS 

≥5 

 ≥2 qSOFA Nøytropen 

feber 

Mai 11/12 6/12 6/12 1/12 3/12 0/12 

Juni 8/13 4/13 9/13 4/13 1/13 1/13 

Juli 9/11 0/11 11/11 2/11 4/11 2/11 

Aug 9/12 2/12 10/12 3/12 4/12 0/12 

Sept 7/10 2/10 7/10 1/10 4/10 1/10 

Okt 2/2 2/2 0/2 0/2 0/2 0/2 

Sum 46/60 16/60 43/60 11/60 16/60 4/60 

Vi ønsket å se på alle pasientforløp der pasienten hadde mistenkt sepsis og var innlagt på 
Medisin H Hem. Vi har valgt å inkludere pasienter uavhengig av hvor det ble mistenkt eller 
indentifisert sepsis og hvor behandlingen for sepsis var startet.  

Målsetning: 

16.01 Mål: 90% av pasientene starter/endrer AB innen 1 time, innen 01.07.  

16.02A Mål: 100% av pasientene får målt NEWS innen 10 minutter fra de ankommer Hem, 

innen 01.06. 

16.02B Mål: 100% av pasientene skal tilsees av lege innen 20 minutter fra lege er varslet. 

16.02C Mål: 100% av pasientene skal få tatt blodkultur før oppstart av AB innen 10 minutter 

fra mistenkt sepsis. 

16.03 Mål: 100% får revurdert AB innen 48 timer, innen 01.05. 
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a) Resultatindikator 
Overlevelse 30 dager etter innleggelse på sykehus 

Det er mange av pasientene som er innlagt medisin H Hem som har alvorlig komorbiditet. 

Vi målte overlevelse hos 60 pasienter som ble inkludert fra 30 april. I denne perioden var det 

7 personer som døde (11.67% som døde). Når man sammenligner overlevelse med andre 

populasjoner så er våre resultater derfor overførbart til populasjoner med Charlson 

Comorbiditets Index >2 (10).  

 
 
b) Prosessindikator 1 
16.01 Tid til antibiotika 

 

 

 

Status/nivå: 2 Ikke måloppnåelse. Vi hadde ikke tid for AB oppstart på sengepost som en 

rutine før piloten. Derfor ikke mulig å sammenligne med baseline. Det er få pasienter som 

starter med AB på sengepost. Kun 13 pasienter som får lagt til eller starter opp med AB på 

post i pilotperioden. Kun 12 som en har lagt inn i extranet da det med å dokumentere tid på 

sengepost ikke var etablert i begynnelsen av pilotperioden. 
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 Utfordrende å indentifisere flaskehalser når det er få tilfeller å granske. Den største 

forbedringen piloten har medført er at det nå er rutine for å dokumentere tid for oppstart 

antibiotika. 

 

b) Prosessindikator 2 

Prosessindikator 16.02 Tid fra A til B  

A. Tid fra ankomst sengepost til NEWS:  

B. Tid fra lege varslet til legetilsyn:  

C. Tid fra mistanke sepsis til rekvirert blodkultur:  
 
Tid fra ankomst sengepost til NEWS:  

 
 

  
 
Status/nivå: 4-5, Man ser en betydelig bedring i tid fra ankomst sengepost til NEWS er tatt 
med sammenligning av baseline som var 15,79 minutter, 

Målingene viser at vi har system for re-triage innen 10 minutter. Det forekommer likevel 
enkelte hendelser at vi har sporadiske avvik. Disse avvikene skal brukes til videre 
forbedringsarbeid.   
 
 
 
 

Tid til NEWS

EpiData Analysis Graph
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Tid fra mistanke sepsis til rekvirert blodkultur:  
 

 
 
 
Status/nivå: 5, De fleste blodkulturer tas i akuttmottak. For de 13 pasientene hvor man ser 

sepsis utvikling på sengepost, så er blodkultur allerede tatt hos 9 pasienter på andre 
avdelinger eller i akuttmottak, antageligvis på grunnlag av grunndiagnose som disponerer 
for sepsisutvikling.  
Tid til blodkultur på sengepost er altså kun registrert for firepasienter. Det er tatt flere 
blodkulturer under pasientforløpet, men det er kun tatt målinger der blodkultur tas før det 

startes sepsisbehandling. 
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Tid fra lege varslet til lege tilsyn:  
 

 
 
 
Status/nivå: 2. Medianen er på 7,5minutter. Men det er avdekket et stort avvik på vakt, i 
tillegg to tilfeller som er over ønsket responstid. Dette skyldes få leger på vakt, særlig når 
det er stort belegg og/eller mange innleggelser (samtidighetskonflikter).  
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c) Prosessindikator 3 

Prosessindikator 16.03 Revurdering av antibiotika innen 48 timer  
 

 
 
 
Status/nivå: 5. I hele pilotperioden var det kun hos én pasient det ikke ble dokumentert om 
man tok stilling til antibiotika i EPJ innen 48 timer. Hos de øvrige 89 pasientene er det 
dokumentert og begrunnet hvorfor man har kontinuert, justert eller endret antibiotika.  
Det kan bekreftes at det er god praksis og rutine på revurdering av antibiotika og at dette 
dokumenteres i EPJ.   

 

Bruk av resultater 

Våre målinger har blitt brukt som deler av argumentasjon inn mot forsterket LIS2 ressurs i 
vakt fra kl 15.00 til kl 20.00 f.o.m. 1.1.19. Vi ønsker oss ytterligere forsterket LIS2 ressurs på 
natt, men dette er ikke kommet i mål enda.  

Målingene har også av dekket utfordringen med Åpen retur. Åpen returprosedyren var i sin 
tid utarbeidet da Medisin H Hem hadde mer fokus på oppstart av antibiotika enn 
akuttmottaket. Nå som akuttmottaket har fått bedre praksis med oppstart AB og 
vaktsituasjonen har endret seg, er denne prosedyren uhensiktsmessig. Prosjektgruppen 
hadde i medio oktober 2018 et møte med representanter fra akuttmottak og 
klinikkoverlege for medisin og rehabilitering. I dette møtet ble det enighet å revidere 
dagens prosedyre og innføre nye rutiner.  

 

Bredding: 

Prosjektleder har undervist om NEWS og flere punkter i tiltakspakken til jordmødre, 

sykepleiere og barnepleiere på studiedagene høsten 2018 hos Føde/Gyn/Barsel. Det vil bli 

planlagt bredding av erfaringene i piloten sammen med kvalitetssjef og ansvarlig for lokal 

kontakt for pasientsikkerhetsprogrammet i HNT. Breddingen vil skje til alle medisinske og 

kirurgiske sengeposter i samarbeid med klinikkledere, seksjonsledere og avdelingsledere. 
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7. Erfaringer 

• Involvering av alle ansatte (leger, sykepleiere og hjelpepleiere) på kick-off og faglige 
møter om piloten. 

• qSOFA er ett enkelt verktøy å bruke og implementere når NEWS er godt innarbeidet. 

• Temaet må holdes varmt ellers vil ny innførte rutiner fort glemmes. I piloten så vi særlig 

at sykepleierne trengte påminnelser om ny rutine for registreringen av tidspunkter, eks. 

tidspunkt lege varslet, tidspunkt for lege tilsett og tidspunkt for første dose antibiotika. 

• Oppdateringer på epost med resultatgrafer motiverer. Alle resultatrapporter ble 
skrevet ut og lagt på vaktrom tilgjengelig for alle ansatte 

• Vi prøvde ikke ut tavle for spredning av resultat på grunn av uegnede fysiske forhold 

ved pilotposten, men dette er noe vi gjerne kunne tenkt oss å prøve.  

• Vi anbefaler en til en samtaler mellom prosjektleder og de ansatte når man mistenker 
misforståelse av instruks som er gitt. 

• Åpenhetskultur for å la misnøye komme frem, ta imot ris og ros.  

• Færrest mulig skjema er å foretrekke og skjemaene må være brukervennlige  

• Vi har avdekket tvetydighet i prosedyrer når det kommer til responstid til lege. I NEWS 
prosedyren står det at pasienter med NEWS på 5-6 skal tilsees av lege innen 1 time og 
pasienter med NEWS >7 skal tilsees innen 30 min. I Sepsisprosedyre/SIRS er det andre 
tidsfrister, 20 min ved 2/4 SIRS/straks ved SIRS + organpåvirkning. I Åpen retur 
prosedyre for Medisin H HEM, skal pasientene til sees av lege innen 15 min etter 
ankomst. Disse tidsfristene må samstemmes og gamle prosedyrer må utfases når 
piloten breddes til hele sykehuset. 

• Det er vanskelig å avgjøre sensitivitet og spesifisitet for identifisering av sepsis med de 

verktøyene vi har prøvd ut. Det finnes ingen gullstandard som sikkert identifiserer 
sepsis, eller som skiller sepsis-pasientene fra andre diagnoser. Vi har derfor ikke gått inn 

i en vurdering på om alle de 90 inkluderte hadde sikker sepsis, eller hvorvidt de 404 som 
ble innlagt i pilotperioden men ikke ble inkludert kunne ha hatt sepsis likevel.  

• Vi må jobbe videre med å få på plass mer klart definerte rutiner for overflytting til 

høyere omsorgsnivå. Vi har ikke fått jobbet med å se på hvor dårlige pasienten kan 

være, og fremdeles ligge på sengepost.  

• Vi må jobbe mer systematisk med kommunikasjon av forverring ved hjelp av ISBAR. 

Dette har vi ikke hatt så stort fokus på, og vi ser individuelle variasjoner.  

• Dokumentasjon av tidspunkt for oppstart AB på sengepost på hovedkurve 

• Dokumentasjon av tid fra varsling lege til legetilsyn. Denne registreringen er svært 

viktig for å argumentere for flere LIS2 ressurser.  

• Det er rutiner på å dokumentere når pasienten ikke skal overflytte til høyere 

omsorgsnivå ved forverring.   
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Hva har dere lært?  

• Sykepleierne på sengepost har lært seg nye identifiseringsverktøy for identifisering av 

sepsis.  

• Vi har fått god respons hos ansatte på tiltakene vi har prøvd ut.  

• Prosjektleder har lært forbedringsmetodikk, at flere får lære dette er en styrke for 

klinikken. Prosjektleder har også fått ny erfaring med undervisning og vil fremover få 

brukt sin nye kompetanse i nye oppgaver som fagutvikler i avdelingen.  

• Det har krevd mer ressurser enn antatt å være pilot, både fra prosjektleder og 

veilederne sin side.  

8. Oppsummering og anbefalinger 

Hva bør vi ta vare på?  

Tiltak 1. Observere pasienter etter ABCDE-prinsipper.  

Tiltak 2. Bruk av validerte verktøy for skåring, observasjon og respons.  

Vi anbefaler bruk av både NEWS2 og qSOFA. Da vi tror at bruken av kun et av verktøyene 

vil være mangelfull. Vi anbefaler bruk av lommekort med ABCDE-prinsipper, NEWS og 

ISBAR. Vi vil også anbefale lommekort med algoritme og tiltak som skal i iverksettes. 

Tiltak 3. Ta blodprøver og prøver til mikrobiologi  

Tiltak 5. Fastsette videre behandling og behandlingsnivå. Vi anbefaler at det lages lokale 

retningslinjer for cut-off for overflytning. 

 

Hva bør forkastes? 

Ingen av tiltakene bør forkastes. 

 

Hva bør justeres?   

Tiltak 4. Gi/endre AB innen en time. Her bør ordlyden endres til at pasientene får vurdert 

oppstart/endret AB innen en time. Det kan tenkes at pasienten allerede har adekvat 

behandling og at i noen tilfeller bør det avventes med oppstart antibiotika.  

Tiltak 6. revurdering valg av AB innen 48 timer. Vi anbefaler å øke til 72 timer, da vår 

erfaring er at det tar lengre tid å få svar på mikrobiologiske prøver. Vi vil også anbefale bruk 

AB revurderingsskjema, som veileder eller hjelpeskjema til dokumentasjon for revurdering 

av AB.  
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                        Vedlegg 1 NEWS2 observasjonsskjema s. 1 fremside  
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                   Vedlegg 1 NEWS2 observasjonsskjema s. 2 veileder 
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             Vedlegg 2 Triageskjema ved mistanke om sepsis  
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                     Vedlegg 3 Sepsis-lommekort 
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              Vedlegg 4 Inklusjonsskjema 
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          Vedlegg 5 Antibiotikavurdering utprøvd under pilotperioden 
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       Vedlegg 6 ABCDE -lommekort (utarbeidet ved AHUS) 

 



 

30  

 

Sluttrapport fra pilotprosjekt Tidlig oppdagelse av forverret tilstand 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

       Vedlegg 7 Lommekort med NEWS2 veiledning og respons 
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      Vedlegg 8 ISBAR-sjekkliste (utarbeidet ved AHUS) 
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         Vedlegg 9 Antibiotikavurdering for hele medisinsk klinikk 

 


