
 

 

 

 

 

Tidlig oppdagelse og behandling av sepsis 
Sykehuset Telemark HF 

Seksjon for infeksjonssykdommer 

Januar 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.google.no/imgres?q=sepsis+symptomer&hl=no&gbv=2&biw=1280&bih=651&tbm=isch&tbnid=QyO2uFAECdqtRM:&imgrefurl=http://www.nhs.uk/conditions/Blood-poisoning&docid=3_rOJQaVs8GliM&imgurl=http://www.nhs.uk/Conditions/Blood-poisoning/PublishingImages/M260296-Blood_poisoning,_342x198.jpg&w=342&h=198&ei=iqUxT5SKKKbl4QSWuLGdBQ&zoom=1


 

 

2  

 

Sluttrapport fra pilotprosjekt Tidlig oppdagelse og behandling av sepsis. 

  Tittel  Pilotrapport for sepsispilot ved Sykehuset Telemark. 

Forfattere Skudal, Hilde. Overlege ved seksjon for 

infeksjonssykdommer, ST HF. 

 

Bjelde, Elin. Fagsykepleier ved seksjon for 

infeksjonssykdommer, ST HF. 

 

Frantzen, Monica Sollid, spesialsykepleier (infeksjon), ved 

seksjon for infeksjonssykdommer, ST HF. 

 

Dato for rapporten 24.01.2017 



 

 

3  

 

Sluttrapport fra pilotprosjekt Tidlig oppdagelse og behandling av sepsis. 

Innhold 

 

1. Kort oppsummering ................................................................................................... 4 

2. Bakgrunn for pasientsikkerhetsprogrammet .............................................................. 4 

3. Innsatsområdet Tidlig oppdagelse og behandling av sepsis ........................................ 5 

Tiltakene som piloteres ................................................................................................... 5 

4. Pilotprosjektet ............................................................................................................. 5 

5. Organisering og gjennomføring av pilotprosjektet ...................................................... 7 

6. Måling og resultater ......................................................................................................... 12 

Prosessindikatorer ......................................................................................................... 12 

Resultatindikator ........................................................................................................... 18 

7. Erfaringer .........................................................................................................................20 

8. Oppsummering og anbefalinger ......................................................................................22 

9.Vedlegg ............................................................................................................................ 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4  

 

Sluttrapport fra pilotprosjekt Tidlig oppdagelse og behandling av sepsis. 

1. Kort oppsummering 

På seksjon for infeksjonssykdommer ved Sykehuset Telemark har det gjennom flere år vært 

et bevisst engasjement for den septiske pasienten. Ansatte her  har utviklet ulike 

overvåkingsskjemaer og prosedyrer for å bedre oppfølgingen og behandlingen av pasienter 

med sepsis.  Imidlertid har det vært enkelte hendelser hvor sepsispasienter har fått forsinket 

diagnose og behandling. Disse hendelsene har vært medvirkende til at vi ønsker å bli bedre 

til å oppdage sepsis og starte behandling tidlig. 

Vi hadde en vag formening om at eksisterende praksis ikke ga et reelt bilde av 

alvorlighetsgraden hos pasienter med infeksjon. Det favnet for mange pasienter, og det var 

derfor mange pasienter som krevde stor oppmerksomhet. Vi var bekymret for at pasienter 

som utvikler en alvorlig tilstand, ikke ble oppdaget tidlig nok med eksisterende praksis.  

Det la grunnlaget for at vi søkte om å være en pilotavdeling i pasientsikkerhetskampanjen 

med innsatsområdet « tidlig oppdagelse og behandling av sepsis».   

Gjennom prosjektet har vi belyst hva vi er gode til og hva vi bør jobbe videre med. 

 

I denne rapporten presenterer vi hva vi har gjort og hvordan prosjektet ble gjennomført ved 

vårt sykehus. Vi oppsummerer resultater og tolkning av disse. Til slutt kommer vi med noen 

anbefalinger. 

 

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.   
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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 

3. Innsatsområdet Tidlig oppdagelse og behandling av sepsis 

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. 

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 

ved Helse Møre og Romsdal, Ålesund, Sykehuset Vestfold Tønsberg og Sykehuset Telemark 

Skien i perioden august 2016 til januar 2017.  

 

Tiltakene som har blitt testet ut er: 

1. Gjør ABCDE-vurdering (sikre frie luftveier, sikre adekvat respirasjon og sirkulasjon)  

2. Bruk validert skåringsverktøy for diagnostisering 

3. Ta blodprøver og prøver til mikrobiologi 

4. Gi antibiotika innen en time 

4. Pilotprosjektet  

 

Pilotprosjektet er utført ved Sykehuset Telemark i Skien medisinsk klinikk ved seksjon for 

infeksjonssykdommer. Sykehuset Telemark er et områdesykehus for Telemark fylke. 

Sykehuset dekker et befolkningsgrunnlag på rundt 170 000 innbyggere og har om lag 4000 

ansatte.  

Seksjon for infeksjonssykdommer har 10 sengeplasser. Det er ansatt 2 overleger som er 

spesialister i infeksjonsmedisin, 2 leger i spesialisering og 2 turnusleger. Pleiepersonale 

http://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/
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består av 17 sykepleiere og 2 hjelpepleiere som til sammen utgjør 15,3 årsverk. 

Gjennomsnittlig liggetid er 3,9 døgn. 

Seksjonen har tett samarbeid med akuttmottak, intensiv-, og smittevernavdelingen på 

sykehuset. 

 

Seksjonen har i flere år hatt fokus på sepsis. 

I 2004 laget vi et overvåkingsskjema for sepsispasienter kalt “SIRS skjema” med måling av 

vitale parametere (inkludert SIRS kriterier) i tillegg til diurese. Vi hadde klare kriterier for 

hva som skulle oppfattes som forverring av tilstanden hos pasienter med mistenkt sepsis, 

og som krevde at sykepleier kontaktet lege.  

I 2007 fikk 5 sykepleiere ved seksjonen økonomiske midler til et sepsisprosjekt i samarbeid 

med Høyskolen i Telemark. I prosjektet utviklet de en veiledende sykepleieplan for sepsis 

som i 2014 ble revidert og omgjort til veiledende behandlingsplan for sepsis. Sistnevnte la 

grunnlaget for det som i dag er regional sykepleieplan for sepsis i Helse Sør-Øst. 

I 2012 gjorde vi en omfattende revidering av retningslinjen for sepsis i samarbeid med 

intensivavdelingen, akuttmottaket og mikrobiolog.  

 

I 2010 var det en alvorlig hendelse på seksjonen der en ung mann døde av sepsis på 
bakgrunn av sen diagnostisering og behandling. Hendelsen som medførte avvik fra 
helsetilsynet, har skapt bevisstgjøring blant de ansatte når det gjelder behov for faglig fokus 
for tidlig oppdagelse og behandling av sepsis. 

 
I 2016 gjorde Helsetilsynet sepsistilsyn i akuttmottaket ved alle sykehus i Norge. Tilsynet ga 
Sykehuset Telemark våren 2016, ett avvik fordi sykehuset ikke sikret dokumentasjon i 
journal av nødvendige tidsangivelser for triage, legetilsyn, re-triage, behandling og 
observasjon som er utført i akuttmottak og dokumentasjon av føringer for videre 
oppfølging av pasienter med sepsis eller mistanke om sepsis.  

En konsekvens av avviket var at det ble et skjerpet fokus i hele organisasjonen fra direktør 

og fagdirektør, klinikksjefer, kvalitetsavdelingen og til personalet i akuttmottaket. Kort tid 

etter tilsynet ble gjort ved sykehuset, ble infeksjonsseksjonen forespurt om å være pilot i 

Helsedirektorates forbedringsarbeid for å oppdage og behandles sepsis tidlig. Det ble 

ønsket velkommen i organisasjonen som helhet. 
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Direktør besluttet våren 2016 å innføre systematisk måling av vitale parametere med 

skåringssystemet National early warning score (NEWS) for å oppdage forverret tilstand. 

Prosjektleder var med i beslutningen om at NEWS ble valgt som skåringsverktøy. 

Beslutningen kom i juni og prosjektgruppen startet da planleggingen med å være første 

avdeling til å innføre NEWS ved sykehuset.  

 

Nye definisjoner av sepsis kom i februar 2016. Temaet sepsis var derfor allerede satt 

internasjonalt og nasjonalt i en høyaktuell kontekst som gjorde interessen for sepsis stor. 

Det var blant annet stort engasjement i arbeidet med å lage ny prosedyre for sepsis.  

Det var også et unikt oppmøte med fullsatt sal på et av høstens fredagsmøter hvor sepsis 

var tema.  

 

5. Organisering og gjennomføring av pilotprosjektet 

 

Pilotperiode: 6. september 2016 til 22. januar 2017. 

 Hvordan pilotprosjektet var organisert. Hvilke oppgaver/roller ble fordelt: 

 

Prosjektgruppens medarbeidere ble valgt ut fra kompetanse, tidligere erfaring med 

sepsisarbeid og entusiasme for arbeidet.  

 

Prosjektgruppen besto av disse: 

Hilde Kristin Skudal Overlege - prosjektleder 

Elin Synnøve Bjelde  Fagutviklingssykepleier  

Hege Brokeland Holst  Infeksjonssykepleier 

Monica Sollid Frantzen  Infeksjonssykepleier 

Mona Pedersen  Sykepleier 

Charlotte B. Sanni  Sykepleier 

 

Prosjektet har vært organisert strukturert og effektivt. Arbeidsoppgavene ble fordelt på 

første møte i prosjektgruppen og justert underveis.  
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Prosjektleder tok ansvar for at piloten skulle gjennomføres og at tidsrammene ble holdt. 

To medarbeidere fikk ansvar for målingene. En prosjektmedarbeider var kontaktleddet til 

laboratoriet og en annen utarbeidet registreringsskjema vi brukte for å “fange opp” 

pasienter som skulle inkluderes.  

 

Prosjektgruppen hadde ukentlige møter der vi la plan for kommende ukes arbeid og gjorde 

opp status.  

Avdelingsleder ble invitert til møtene og deltok på enkelte møter. Kvalitetsrådgiver møtte 

avhengig av behov, noe som bidro til fruktbare innspill og diskusjoner. Referat ble skrevet 

etter hvert møte. 

Sekretariatet i pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender ved rådgiver Anne Kristin Ihle 

Melby var kontaktpersonen i Helsedirektoratet var tilgjengelig på telefon ved behov, og en 

god støttespiller underveis i pilotperioden. 

 

 Tidsramme og ressurser. 

Prosjektleder var frikjøpt 10 %, ellers var ingen andre i prosjektgruppen frikjøpt. 

Pilotarbeidet ble utført parallelt med ordinær drift og det medførte en del overtidsarbeid. 

 

 Lederforankring 

Pilotprosjektet er forankret i ledelsen ved tidligere adm.direktør ved signatur på kontrakten 

og åpning av kick off møte. Noe uventet ble det ansatt ny adm.direktør i desember 2016 

som ikke ble involvert i prosjektet, dels fordi endringen skjedde tett opp mot juletider og 

dels fordi direktørskiftet kom mot slutten av pilotperioden. Fagdirektør, klinikksjef og 

avdelingsleder har vært positive til pilotarbeidet og har ønsket at arbeidet ble gjennomført 

ved sykehuset. Vi opplevde også tillitt i fagmiljøet både fra leger og sykepleiere på tvers av 

avdelinger, og det har vært et særlig tett samarbeid med intensivseksjonen og akuttmottak. 

 

 Hvilke premisser la vi for at piloten skulle gjennomføres og hva gjorde vi:  

Vi hadde søkt om å få være pilot og ble spurt av Helsedirektoratet i mai 2016 om 

infeksjonsseksjonen ved sykehuset kunne være pilot for tidlig oppdagelse og behandling av 

sepsis. Det var flere måneder etter de to andre pilotene (Sykehuset Vestfold og Ålesund 

sjukehus) hadde startet sitt arbeid i akuttmottak. Fordi vi ble pilot tett opp mot 

sommerferien, besluttet prosjektleder å ikke gjøre retrospektive målinger (“basismålinger”) 
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av ressursmessige hensyn. Vi hadde liten tro på at det ville gi annen opplysning enn hva vi 

var kjent fra avviket Helsetilsynet ga sykehuset: vi visste allerede at dokumentasjonen var 

mangelfull og tidsangivelser for bl.a. antibiotikabehandlingen manglet på bakgrunn av 

avviket tilsynet ga sykehuset. 

 

Vi estimerte at det ville bli små tall ved bare å utføre målingene på sengepost. Derfor 

besluttet vi å måle tid til antibiotika både i akuttmottak og på sengepost for de aktuelle 

pasientene (se under målinger) for å få et større tallmateriale.  

Tid til triage i akuttmottak ble også målt.  

 

Følgende arbeid gjorde vi: 

1.   Innføring av early warning score (EWS): 

Ledelsen besluttet i juni 2016 at sykehuset skulle innføre systematisk måling av vitale 

parametere med skåringsverktøyet NEWS (vedlegg 1). Prosjektgruppen startet samme 

måned prosessen med å forberede innføring av NEWS på infeksjonsseksjonen. Den 

19.09.16, kort tid etter prosedyren for NEWS var godkjent og før formell opplæring var gitt, 

startet seksjonen med NEWS med ledelsens godkjenning. Vi opplevde ingen større 

utfordringer ved innføringen. Vitale parametere som måles i NEWS var velkjent fra tidligere 

i vårt “SIRS” skjema (se vedlegg 8). 

 
2.   Iverksatte nye definisjoner qSOFA-skår/SOFA-skår.  

Samtidig med innføringen av NEWS på seksjonen startet vi med måling av qSOFA-skår (se 
prosedyre vedlegg 7) hos pasienter med kjent infeksjon. Vi gjorde qSOFA-skår ved hver 
NEWS måling. Vi mente det ville være hjelp med hyppige målinger av qSOFA-skår for å 
implementere dette skåringsvertøyet. I Pilotperioden har vi gått bort i fra det og gjør 
qSOFA-skår kun ved forverring av NEWS. Se under kapittel 7, “Erfaringer”.  
På intensivavdelingen ble det innført SOFA-skår(se prosedyre, vedlegg 7) daglig for 
respiratorpasientene.  

 
3. Miniaudit 

Sykepleierne i prosjektgruppen lagde og utførte et forenklet intervju basert på metodikk for 
systemrevisjon (Miniaudit). Et utvalg på 10 tilfeldige sykepleiere ved seksjonen ble 
intervjuet. Formålet var å avdekke om eksisterende retningslinje for sepsis var tilstrekkelig 
kjent, om retningslinjen ble etterlevd og for å kartlegge kunnskaper og ferdigheter knyttet 
til sepsis. Resultatene fra miniauditen viste at retningslinjene som forelå var delvis uklare, 
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det gjaldt spesielt indikasjon for væske og oksygen ved akutt hypotensjon ved 
sirkulasjonssvikt. En generell tilbakemelding var at det var behov for en retningslinje som 
gjaldt pasienter som får sepsis på sengepost. Gjeldende retningslinje var mest relevant for 
intensivbehandlingen.  

 
      4.    Prosedyre: 
På grunnlag av at det kom nye sepsisdefinisjoner i 2016 og resultatene i sykepleiernes 
miniaudit lagde prosjektleder i samarbeid med overlege fra intensivavdelingen, en ny 
sepsisprosedyre med eget avsnitt for akuttmottak og sengepost. Et eget kapittel som 
omhandlet intensivbehandling av sepsis ble laget.  

 
5.    Undervisning: 

Prosjektgruppen underviste på laboratoriet om viktighet av å ta blodkultur før oppstart av 
antibiotika og om hastegraden for det.  Prosjektleder underviste generelt om sepsis og 
prosjektet for leger i medisinskklinikk, ved 8 fagdager for sykepleiere ved ulike avdelinger 
og hadde sepsis som tema på ett fredagsmøte for alle ansatte ved sykehuset.  
På seksjonen arrangerte vi 2 fagdager med sepsis som tema i pilotperioden hvor hele 
personalet ved seksjonen deltok.  
Vår fagsykepleier har informert jevnlig andre fagsykepleiere på medisinsk og kirurgisk 
klinikk om selve prosjektet/ny definisjon av sepsis. 

 
6. Registreringsskjema for inklusjon og målinger 

Sykepleierne i prosjektgruppen lagde registreringsskjemaer som ble brukt på seksjonen for 
å sikre at pasientene som skulle inkluderes ble “fanget opp”. Skjemaene ble hengt opp 
under tavlen på vaktrommet. Opplysningene i skjemaene ble brukt for å registrere 
målingene. 

 
7. Tavlemøte 

På daglige tavlemøter registrerte vi qSOFA-skår ved ankomst for alle pasienter. På den 
måten vi fikk lett oversikt over hvilke pasienter fra akuttmottaket som skulle inkluderes i 
målingen. Revurdert antibiotikabehandling innen 48 timer ble også registrert på 
tavlemøtet.  

 
8. Ny akuttkurve 

Prosjektleder var med i prosessen med utarbeiding av ny akuttkurve.  
Kurven fikk eget felt for qSOFA-skår og egen rubrikk for tidspunkt for når antibiotika ble 
gitt. (vedlegg 2). 
 

 



 

 

11  

 

Sluttrapport fra pilotprosjekt Tidlig oppdagelse og behandling av sepsis. 

9. Blodgassapparat ble etablert på infeksjonsseksjonen 
Vi ønsket oss blodgassapparat på seksjonen som geografisk ligger relativt langt unna 
nærmeste blodgassapparat. Dette for å vurdering av mulige sepsispasienter med arteriell 
laktatmåling og PaO2 og selvsagt for vurdering av andre pasienter med organsvikt. 
Seksjonen fikk tildelt blodgassapparat i pilotperioden. Overlege ved lungeavdelingen 
underviste alle sykepleierne ved seksjonen i blodgasstaking og tolking. 

 

 Tester vi gjennomførte («småskalatesting»): 
              

a. Spørsmål i tavlemøter ble spisset etter hvert som vi gjorde erfaringer med 
tavlemøter. 

b. Registreringsskjema for inklusjon av pasienter ble endret gjentatte ganger 
tidlig i pilotperioden for å klargjøre hvilke pasienter som skulle inkluderes og 
for at vi skulle få de opplysningene vi ønsket, uten større etterarbeid.  

c. Prosedyre ble sendt til gjentatte høringer før den ble godkjent. 

 

 Hvordan gjennomførte vi hvert enkelt tiltak?  

Tiltak 1: Gjør ABCDE-vurdering (sikre frie luftveier, sikre adekvat respirasjon og 

sirkulasjon)  

Vurdering av ABCDE gjørs ved måling og innføring av NEWS. Vi innførte NEWS i startfasen 

av pilotperioden. Personalet var godt kjent med tilsvarende målinger som de registrerte i 

SIRS-skjema(vedlegg8). Dette skjemaet inneholdt også kriterier for hva som skulle 

oppfattes som forverring av tilstanden hos pasienter med alvorlig infeksjon. 

Seksjonen har fått eget blodgassapparat som gjør måling av SaO2 og arteriell laktat lettere 

tilgjengelig for vurdering respirasjon- og sirkulasjonssvikt.  

Ut fra svarene i Miniaudit ble det klart at sykepleierne var usikre på indikasjon for 

behandling med væske og oksygen.  Ny sepsisprosedyre er laget for å klargjøre prinsipper 

for oppstart med behandling av oksygen og væske. I prosedyren er det presisert at «videre 

behandling utover initialbehandlingen skal ordineres er erfaren kliniker».  

 

Tiltak 2: Bruk validert skåringsverktøy for diagnostisering. 

Vi innførte qSOFA-skår (se prosedyre, vedlegg 7)initialt parallelt med hver NEWS måling. I 

løpet av pilotperioden fant vi ikke det hensiktsmessig og utførte kun qSOFA-skår bare ved 

forverring av NEWS.  
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SOFA-skår(se vedlegg 7) er innført på intensivavdelingen med daglige målinger for 

respiratorpasienter. 

Tiltak 3. Ta blodprøver og prøver til mikrobiologi. 

Vi har en generell opplevelse at laboratoriet ikke er et forsinkende ledd i akuttmottak eller 

på sengepost. Vi har ikke målt responstid fra vi kontakter laboratoriet til blodkultur er tatt. 

Vi ønsket likevel å informere laboratoriet om viktigheten av å ta blodkultur raskt og 

underviste personalet på laboratoriet. 

Tiltak 4: Gi antibiotika innen en time 

Dette punktet mente prosjektgruppen vi i størst grad kunne bli bedre på. Det har vært lite 

fokus på dette tidligere.  Etter Helsetilsynets sepsistilsyn i akuttmottaket er det nå stort 

fokus på å dokumentere klokkeslettet for tidspunkt for gitt antibiotika. Akuttkurven har 

høsten 2016 fått et eget felt “Start antibiotika kl:”. Det gjorde det enkelt for oss å registrere 

pasientene som skulle inkluderes i prosjektet.  

Retningslinjen for kurveføring er også endret: Klokkeslett for første dose antibiotika skal 

registreres i hovedkurven (se vedlegg 9) 

6. Måling og resultater  

Prosessindikatorer 

Vi målte 4 prosessindikatorer, 2 målinger fra akuttmottaket og 2 målinger på 

infeksjonsseksjonens sengepost. Målingene ble registret inn i Extranet ca. hver 14. dag.  

 

Prosessindikatorer målt fra akuttmottaket 

 Vi målte: 

1. Antall minutter fra ankomst sykehuset til antibiotika ble gitt per pasient med sepsis 
eller mistanke om sepsis.  

2. Antall minutter fra ankomst sykehuset til triage var utført per pasient med sepsis 
eller mistenkt sepsis.  
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Prosessindikatorer målt fra sengepost (infeksjonsseksjonen): 

Vi målte: 

3. Antall minutter fra en pasient hadde fått dokumentert forverret tilstand med måling 
av vitale parametere (dvs. utført NEWS og qSOFA), til antibiotika er gitt eller 
revurdert. Kun pasienter med qSOFA >2 ble målt. 

4. Andelen av pasienter som var innlagt med sepsis eller mistanke om sepsis, som fikk 

revurdert antibiotika innen 48 timer etter oppstart.  

 

Inklusjonskriterier for prosessindikator 1, 2 og 4:  

Pasienter over 16 år som ble innlagt direkte fra akuttmottaket til infeksjonsseksjonens 

sengepost med infeksjon og registrert qSOFA≥2 ved innkomst.  

 

Inklusjonskriterier for prosessindikator 3: 

Pasienter over 16 år som hadde infeksjon og som fikk dokumentert forverret tilstand på 

sengepost med måling av vitale parametere (dvs. utført NEWS og qSOFA), og som oppfylte 

qSOFA >2.   

Eksklusjonskriterier:  

Pasienter med diagnosen neutropen feber. Pasienter som ble direkte overflyttet til 

intensivavdeling fra akuttmottaket.  

 

Generelt om datainnsamling: 

Vi utarbeidet skjema for registrering av pasienter som skulle inkluderes for 

prosessindikatorene 1, 3 og 4. Disse ble hengt opp under tavlen på vaktrommet. Alle 

sykepleierne og legene på sengepost var informert og kjente til inklusjonskriteriene. 

Prosjektdeltakerne var til støtte jevnlig for å klargjøre hvilke pasienter som skulle inkluderes 

og måles. Tavlemøter med eget punkt for inklusjonskriterier, ble holdt daglig med enkelte 

unntak når det var svært hektisk på seksjonen. Måleansvarlig arkiverte skjemaene. 
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Sluttrapport fra pilotprosjekt Tidlig oppdagelse og behandling av sepsis. 

Indikator 1 

13.03.d Antall minutter fra ankomst sykehuset til antibiotika ble gitt per pasient med 
sepsis eller mistanke om sepsis.  

 

Datainnsamling og datakilde: Registreringen av qSOFA-skår og tidspunkt for når 
antibiotika er gitt gjøres av ansvarlig sykepleier i akuttmottaket i akuttkurven. Alle 
pasienter som hadde infeksjon og qSOFA-skår >2 og som ble innlagt videre på 
infeksjonseksjonen, ble målt.  

 
 

Resultater og kommentarer: 

28. pasienter ble i pilotperioden inkludert.  Av disse fikk 20(71 %) pasienter antibiotika innen 1 time 

som er målet. 2 pasienter fikk ikke dokumentert tidspunkt for antibiotika. 

I første måned av pilotperioden var det 5 pasienter som ikke fikk antibiotika innen en time. 

Det var helt i startfasen for ny retningslinje for hvor man skulle registrere tidspunkt for 

første dose antibiotika. I tillegg innførte vi nytt skåringsvertøy med qSOFA-skår. Dette var 

derfor fortsatt nytt og sannsynligvis ikke kjent for hele personalet i akuttmottaket. 

Senere i måleperioden ble det registrert 3 pasienter som ikke fikk antibiotika innen en time. 

Ved gjennomgang av journal viser det seg at dette er pasienter med psykiske 
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Sluttrapport fra pilotprosjekt Tidlig oppdagelse og behandling av sepsis. 

utviklingshemming og demente som fikk feilaktig vurdert mentalt status (GCS) til normal 

ved innkomst. Ved gjennomgang av innkomstjournal er det dokumentert at mental status 

var endret i henhold til opplysning fra pårørende etc.  

  

Indikator 2: 

Tid til triage. (gjort frivillig) 

Definisjon: Antall minutter fra ankomst sykehuset til triage var utført per pasient   

med sepsis eller mistenkt sepsis. Inklusjonskriterier er definert over.  

 

Datainnsamling:  

Prosjektleder samlet inn data ved gjennomgang av akuttkurver scannet i DIPS for de 

samme pasientene som er inkludert for indikator 1. 

  

  

Resultater og kommentarer: 

Fra oppstart av piloten (6. september 2016) og til og med 30. november målte vi tid til    

 triage. Første triage skal i henhold til retningslinjen utføres senest 10 minutter etter  

 ankomst.  I tidsperioden inkluderte vi 17 pasienter hvorav 2 manglet tidsangivelse.  

Ytterligere 3 pasienter ble ikke triagert innen 10 minutter.  

Våre tall viser at i aktuelle tidsperiode har 88 % av pasientene dokumentert tidspunktet for 

triage. Det må ses som en forbedring av dokumentasjon fra før oppstart av pilotperioden, 

hvor dokumentasjonen var mangelfull. Tallene viser også at 70 % av pasientene med 
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Sluttrapport fra pilotprosjekt Tidlig oppdagelse og behandling av sepsis. 

sikkerhet blir triagert innen 10 minutter.  Målet mener vi likevel bør være minst 80 %. 

Tallene er små og sikker konklusjon kan ikke trekkes. Ytterligere målinger vil vise om tallet 

blir bedre. Målingen var frivillig og av ressursmessige grunner har vi ikke målt etter 30.11.16. 

 

Indikator 3 

13.03.e. Antall minutter fra en pasient hadde fått dokumentert forverret tilstand med 
måling av vitale parametere (dvs. utført NEWS og qSOFA-skår), til antibiotika er gitt. 
Kun pasienter med qSOFA >2 ble målt. 

 

Datainnsamling og datakilde: Målingen er gjennomført på sengepost. Pasienter som 
skulle inkluderes ble registrert i eget skjema av ansvarlig sykepleier. Måleansvarlig brukte 
skjema, pasientjournalen i DIPS og hovedkurven for å samle inn nødvendige data.  

 
 

Resultater og kommentarer: 

Denne indikatoren viser om tiltak «antibiotika gitt innen en time» er fulgt og vi får oversikt 

over antall minutter som brukes før første dose antibiotika er gitt.  
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Sluttrapport fra pilotprosjekt Tidlig oppdagelse og behandling av sepsis. 

I denne rapporten har vi tatt med målingene fra oppstart av pilotperioden, fra 6.9.16, til og 

med 31.12.16. 15 pasienter ble inkludert og 14 av pasientene fikk antibiotika innen en time. 1 

pasient fikk antibiotika etter 90 minutter.  

 

Det var færre pasienter som fikk forverret tilstand med mistenkt sepsis på sengepost i 

forhold til de som ble innlagt direkte i akuttmottaket. Når vi sammenligner de to gruppene i 

samme periode, utgjør andelen som fikk sepsis eller mistenkt sepsis på infeksjonseksjonen 

36 %. Målingene viser at vi behandlet pasientene med antibiotika på sengeposten raskt. Vi 

er fornøyd med resultatene og ser ikke er det er behov for større endring av dagens praksis.  

 

Indikator 4 

13.04 andelen av pasienter som var innlagt med sepsis eller mistanke om sepsis, som 

fikk revurdert antibiotika innen 48 timer etter oppstart.  

 

Teller: Antall pasienter som er innlagt med mistanke om sepsis (her inkludert pasienter med 

infeksjon og qSOFA-skår≥2)hvor antibiotika er revurdert innen 48 timer etter første dose 

gitt. 

Nevner: Antall pasienter med sepsis (se teller for inklusjon) som starter med antibiotika 

Datainnsamling og datakilde: Målingen er gjennomført på sengepost. Datainnsamling ble 

hentet fra daglige tavlemøter og pasienter som oppfyller inklusjonskriteriene ble registrert i 

eget skjema.  Måleansvarlig brukte skjemaet og pasientjournalen i DIPS for å få relevant 

tilleggsopplysninger.  
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Sluttrapport fra pilotprosjekt Tidlig oppdagelse og behandling av sepsis. 

 

 
Resultater og kommentarer: 

Målingene viser at vi revurderte antibiotika for de inkluderte pasienter opp mot 100 % hver 

uke. Det er praksis på infeksjonseksjonen å revurdere antibiotika daglig. Vi finner ingen 

grunn til iverksetting av tiltak eller endring av praksis da resultatet er tilfredsstillende. 

Denne indikatoren var frivillig å teste ut i.  Vi valgte å måle den fordi revurdering av 

antibiotika er viktig for å sikre at rett og helst smalspektret antibiotika gis hvis mulig. Det er 

også et satsingsområde i det pågående nasjonale antibiotikastyringsprogrammet.  

 

Resultatindikator 

Definisjon:  

Antall pasienter med septisk sjokk på sykehuset Telemark pr. 1000 liggedager i perioden. 

Teller: Antall pasienter i målgruppen med septisk sjokk i perioden. 

Nevner: Antall liggedager den aktuelle måneden. 

 

Datainnsamling:  
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Sluttrapport fra pilotprosjekt Tidlig oppdagelse og behandling av sepsis. 

En dedikert person ansatt på kvalitetsavdelingen skaffet tallmateriale for alle registrerte 
pasienter som hadde fått ICD koden septisk sjokk (R57,2) ved sykehuset i Skien. 
Vedkommende ga også måleansvarlig oversikt over antall liggedager i den aktuelle 
perioden. 

 

Målediagram

 

 

Resultater og kommentarer: 

Basismålingene viste at fra 1. september 2015 til 31. august 2016 var det registrert kun 8 

pasienter med diagnosen septisk sjokk. Det er en klar underkoding i forhold til antallet vi 

erfaringsmessig behandler for septisk sjokk på intensivavdelingen.  

Vi leste journalen på hver enkelt av de registrerte pasientene og registrerte hvem som 

hadde septisk sjokk ved ankomst sykehus, og hvor mange av pasientene som utviklet 

septisk sjokk på sykehuset. Infeksjonsfokus, mikrobiologiske funn, kjønn og alder ble også 

registrert. Vi kunne likevel ikke komme med konklusjoner eller trender basert på disse små 

tallene som vi med sikkerhet mener ikke er representative pga underkoding. 
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Sluttrapport fra pilotprosjekt Tidlig oppdagelse og behandling av sepsis. 

Fordi tallene ikke er representative forkastet vi i samråd med de andre pilotene og 

helsedirektoratet videre måling av resultatindikatoren.  

 

 Hvordan ble resultatene brukt i prosjektgruppen, pilotseksjonen, ledelse? 

Det tok flere uker før vi hadde et 2-sifret antall målinger å presentere. Det skyldes nok at 

færre pasienter enn før den nye definisjonen kom i 2016, skal ha oppmerksomhet og rask 

behandling. Da vi hadde 2-sifret antall pasienter publiserte vi det i email for akuttmottaket 

(fagsykepleier, akuttoverleger) og alle legene ved medisinsk klinikk.  

Prosjektleder arrangerte et felles fredagsmøte for alle legene ved sykehuset hvor 

resultatene fra akuttmottaket ble presentert. Vi skrev avvik i de enkelttilfellene hvor 

dokumentasjon manglet for tidspunktet for når antibiotika ble gitt.  

På sengepost utarbeidet vi case i noen av tilfellene, hvor vi oppsummerte hendelsen med 

fakta og målinger. Resultatet hang vi opp på et ark på vaktrommet til informasjon for 

personalet. Dette for å motivere og inspirere til videre arbeid og synliggjøre målingene vi 

utførte.  

 

7. Erfaringer 

Prosjektgruppen på 6 personer jobbet godt sammen. Alle i prosjektgruppen har vært 

delaktige og målingene ble registrert fortløpende uten forsinkelser i forhold til tidsrammen 

vi satte.  Prosjektet har involvert fagpersoner på tvers av seksjoner, avdelinger og klinikker, 

med spesielt tett samarbeid med personalet i akuttmottaket og intensivseksjonen. Det har 

vi opplevd svært positivt. 

 

Infeksjonseksjonen er liten og vi estimerte at vi ville få små tall ved bare å registrere 

pasienter som utviklet sepsis/mistanke om sepsis på sengepost. Det fikk vi rett i. Det gikk 

ofte mer enn 2 uker mellom hver pasient som skulle inkluderes og måles. At vi inkluderte og 

registrerte pasientene fra akuttmottaket i tillegg, var gunstig fordi omkring 65 % det totalt 

antall inkluderte pasienter kom via akuttmottaket. Det hjalp for å holde engasjementet i 

gruppen oppe. Vi synes også det var hensiktsmessig å inkludere pasientene fra 

akuttmottaket i lys av avviket fra Helsetilsynet sykehuset fikk for manglende 

dokumentasjon av vurderingen og behandlingen av sepsispasienten - nettopp i mottaket.  

Målingene viste at dokumentasjonen for tidspunkt for når antibiotika er gitt er god. Det var 

bare 2 av 28 pasienter som manglet denne dokumentasjonen. 71 % av de som innlegges i 
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Sluttrapport fra pilotprosjekt Tidlig oppdagelse og behandling av sepsis. 

akuttmottaket med mistenkt sepsis fikk antibiotika innen 1 time. Videre forbedringsarbeid 

synes vi er viktig for at en større andel skal få antibiotika innen den første timen.  

 

For pasienter som fikk forverret tilstand på seksjonen, viste målingene at vi ga eller 

revurderte antibiotika innen 1 time med unntak av 1 pasient. Vi vil bemerke at flere av 

pasientene fikk allerede antibiotika når forverring av tilstanden oppsto. Vi tilstrebet da at 

pasientene som fikk antibiotika på forhånd skulle få revurdert om det var indisert med 

annen antibiotikum, eller om det kun var støttende behandling som var aktuelt. Denne 

revurderingen skulle også gjøres innen 1 time etter forverring av tilstanden. 

Målingene utført på sengepost er svært tilfredsstillende og viser at kan fortsette med den 

praksis vi har i dag på seksjonen for å oppdage og behandle sepsispasienter.  

 

NEWS 

Etter innføring av NEWS, er en generell tilbakemelding fra sykepleierne at de erfarte en 

større sikkerhet når de kontaktet vakthavende lege, spesielt gjelder det utenom ordinær 

arbeidstid der de må forholde seg til vakthavende lege i medisinsk klinikk.  Sykepleier og 

lege har nå fått en mer felles forståelse av alvorlighetsgraden til pasienten. Det har medført 

at sykepleieren i større grad enn før opplever å bli tatt på alvor når han/hun varsler om 

forverret tilstand.  

 

Oppdager vi alle pasienter med sepsis skåringsvertøyet qSOFA?  

Vi har i pilotperioden erfart at vi ikke gjør det. Vi registrerte tre pasienter på sengeposten 

med negativ qSOFA-skår, men positiv SOFA-skår*(=sepsis, se vedlegg 7,prosedyre). Diss 

pasienten ble likevel oppdaget ved måling med NEWS hvor poengsummen tilsa videre tiltak 

med overvåking og legetilsyn. De aktuelle pasientene var under 50 år og tidligere friske.  

(*SOFA-skår er ikke etablert i rutinen på infeksjonseksjonen, og er gjort retrospektivt.)  

 

qSOFA-skår på sengepost? 

Relativt mange pasienter på vår seksjon har høy NEWS poeng og etter klinisk vurdering er 

flere av disse pasientene ikke vesentlig allment påvirket. Derimot erfarte vi at positiv 

qSOFA-skår indikerer organsvikt med økt risiko for mortalitet. qSOFA-skår er derfor et 

nyttig tilleggsverktøy å utføre på sengepost for å vurdere hvilke pasienter som skal ha størst 
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Sluttrapport fra pilotprosjekt Tidlig oppdagelse og behandling av sepsis. 

oppmerksomhet. Klinisk skjønn vil selvfølgelig alltid overstyre skåringsverktøyene som kun 

er et hjelpemiddel. 

 

Sårbare pasientgrupper 

Vi så at pasienter med psykiske utviklingshemming og demente fikk feilaktig vurdert 

mentalt status (GCS) til normal ved innkomst. Det er velkjent i litteraturen at demente, 

psykisk utviklingshemmede og fremmedspråklige i større grad enn andre får feilaktig 

vurdert sin mentale status.  Vi hadde ingen fremmedspråklige i vårt materiale. 

Rusmisbrukere har også vist seg å være en sårbar gruppe som ikke alltid får oppfølgingen 

som bør være berettiget.  

 

Frikjøpt tid 

Prosjektleder var frikjøpt 10 % i pilotperioden, ellers var arbeidet gjort innenfor ordinær 

arbeidstid. Det medførte noe overtidsarbeid som kan avspaseres i etterkant.  

Avsatt tid til arbeidet på forhånd mener vi derimot er mer hensiktsmessig og forutsigbart 

enn bruk av tilfeldig overtidsarbeid.  

 

8. Oppsummering og anbefalinger 

Pilotarbeidet har møtt både engasjement, vilje til forbedring og endring i fagmiljøet. Vi 

mener det skyldes at sepsis er satt på dagsorden ved sykehuset av tre grunner; dels fordi 

infeksjonsseksjonen ved sykehuset er pilot for Helsedirektoratets tiltakspakke “tidlig 

oppdagelse og behandling av sepsis”, dels på grunn av avviket Helsetilsynet ga sykehuset 

Telemark våren 2016 (se kapittel 4) og fordi ny internasjonal definisjon av sepsis kom i 

februar 2016. Det var nok medvirkende til at vi opplevde minimal skepsis hos fagpersonene 

på seksjonen til å registrere pasientene som skulle inkluderes og iverksette nye 

skåringssystemer med NEWS og qSOFA-skår.  

 

Early warning score  bør være etablert 

NEWS ble innført ved vår seksjon tidlig i pilotperioden. Vi hadde en lange prosess i forkant 

og det mener vi har hatt stor betydning for implementering av NEWS ved vår avdeling uten 

større utfordringer. Vi vil uansett anbefale at EWS er etablert før man innfører 

tiltakspakken. 
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Sluttrapport fra pilotprosjekt Tidlig oppdagelse og behandling av sepsis. 

 

1 algoritme for NEWS og q-SOFA-skår anbefales.  

Vi så på ulike logaritmer for hvordan vi skulle gjennomføre kontroll av qSOFA-skår hos 

infeksjonspasientene og fant det hensiktsmessig å gjøre qSOFA-skår samtidig med 

tidspunktet for måling av NEWS. Vi anbefaler sterkt at det lages en sammenfallende 

algoritme for tidspunkter for måling av de to skåringssystemene. 

Vi anbefaler fortsatt at qSOFA-skår innføres på sengepost i tillegg til NEWS men utføres 

ved forverring av NEWS. (Se algoritme i vedlegg 7, prosedyre).  

 

Hvem skal inkluderes for måling: 

Selv om vi erfarte at vi ikke måler alle med sepsis ved kun å inkludere pasienter med 

infeksjon og qSOFA-skår ≥2 vil vi likevel anbefale at man måler kun pasienter som oppfyller 

overnevnte kriterier. Initialt i perioden inkluderte vi i tillegg pasienter hvor legen mistenkte 

sepsis av annen grunn. Det ble svært forvirrende for medarbeiderne som skulle inkludere 

pasientene og derfor gikk vi bort fra sistnevnte “kriteria”. 

 

Dokumentasjon: 

Akuttkurven (vedlegg 2) inneholder et punkt for tidsangivelse for når antibiotika er gitt. Det 

har ført til en klar forbedring av dokumentasjonen. Vi anbefaler at tilsvarende akuttkurve 

etableres i andre sykehus hvis det mangler. 

Dokumentasjon for tidspunkt for antibiotika i hovedkurven skal skrives i høyre kolonne i 

notatfeltet, etterleves i svært varierende grad.  Vi mener det ikke er innlysende nok at 

tidspunktet skal skrives på angitte sted. På nåværende tidspunkt er ikke dette en praksis vi 

anbefaler å spre videre. Mer optimalt tror vi det ville vært å merke et felt i hovedkurven med 

klokkeslett for når 1. dose antibiotika er gitt, tilsvarende som i akuttkurven. Det krever en 

omfattende revisjon av hovedkurven og er en merkostnad.  Etablering av elektronisk kurve 

vil kunne løse dette. 
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Sluttrapport fra pilotprosjekt Tidlig oppdagelse og behandling av sepsis. 

ICDkoder: 

Å innhente basismålinger på grunnlag av ICD10 koder anbefaler vi ikke dersom man ikke har 

avsatt tid til journalgjennomgang. Sepsis er et syndrom og ikke en tilstand som “pneumoni” 

eller urinveisinfeksjon” og underkodingen er et stort problem mulig fordi hovedtilstanden er 

hoveddiagnosen og sepsis bidiagnose som sjelden gir ekstra DRG poeng.  

Etter den nye definisjonen av sepsis kom i 2016, estimerer prosjektleder at underkodingen 

er blitt mer omfattende da sepsisdiagnosen i utgangspunktet stilles på intensivavdelingen 

med SOFA-skår av oftest anestesileger som igjen ikke rutinemessig koder ICD10.  

 

Lederforankring: 

God lederforankring er viktig for å legitimere arbeidet. Vi vil anbefale prosjekteier(ledelsen) 

om å være synlig, involverende og fasilitere prosjektets rammer.  Prosjekteier bør være 

talsperson for prosjektleder inn mot øvrig ledelse.  

 

Revurdering av antibiotika senest innen 48 timer  

bør opprettholdes som indikator. På den måten er man med og sikrer at sepsispasientene 

får rett antibiotika fortløpende under oppholdet.  

 

9.Vedlegg 

 

Vedlegg 1. NEWS skjema  

Vedlegg2. Akutt kurve 

Vedlegg 3. Måleskjema 1. Tid til antibiotika etter innkomst sykehus.  

Vedlegg 4. Måleskjema 2. Tid til antibiotika  (ved sepsis på sengepost) 

Vedlegg 5. Måleskjema 3.  Revurdering av antibiotika innen 48 timer.  

Vedlegg 6. Spørsmål Miniaudit. 

Vedlegg 7. Sepsis prosedyre. 

Vedlegg 8. SIRS skjema 

Vedlegg 9. Dokumentering av første dose antibiotika ble startet. 
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Vedlegg 

Vedlegg 1. NEWS skjema  
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Vedlegg 2. Akutt kurve 
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Sluttrapport fra pilotprosjekt Tidlig oppdagelse og behandling av sepsis. 

Vedlegg 3. Måleskjema 1. Tid til antibiotika etter innkomst sykehus. 
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Sluttrapport fra pilotprosjekt Tidlig oppdagelse og behandling av sepsis. 

Vedlegg 4. Måleskjema 2. Tid til antibiotika  (ved sepsis på sengepost) 
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Sluttrapport fra pilotprosjekt Tidlig oppdagelse og behandling av sepsis. 

Vedlegg 5. Måleskjema 3.  Revurdering av antibiotika innen 48 timer.  

 

 

 



 

 

31  

 

Sluttrapport fra pilotprosjekt Tidlig oppdagelse og behandling av sepsis. 

 

Vedlegg 6. Spørsmål mini audit. 
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Sluttrapport fra pilotprosjekt Tidlig oppdagelse og behandling av sepsis. 

Vedlegg 7. Sepsis prosedyre. 

ID 29861 SEPSIS 
 

ENDRINGSKONTROLL 

Rev/dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse 

16.11.2016  Ny The Third International 
Consensus  Definitions for 
Sepsis and Septic Shock 
(Sepsis-3). 
Pasientsikkerhetsprogrammet 
“Tidlig oppdagelse og 
behandling av sepsis” 

14.12.2016  Sepsis-intensivbehandling ID 29913 og Sepsis, ID 29861 erstatter 
retningslinje Sepsis-Handlingsplan ID 14351 og Sepsis-Prøvetaking, 
ID 14352 

 

22.12.2016  Lagt inn hurtigkoblinger i dokumentet  

 

 

Hurtigkoblinger i dokumentet: 

 

A. SEPSIS I AKUTTMOTTAKET 

B. SEPSIS PÅ SENGEPOST 

C. ØVRIG BEHANDLING 

Figur 1.  Overvåkning og behandling av pasienter med infeksjon 

Tabell 1: Beregning av SOFA-skår 

 

FORMÅL OG OMFANG 

Retningslinjen gjelder for alle pasienter > 16 år i akuttmottak og sengepost med mistenkt 
sepsis. Den skal sikre rask identifikasjon og behandling av pasienter med mistenkt sepsis. 
Egen prosedyre gjelder ved nøytropeni, ID 167. 

 

ANSVAR OG MYNDIGHET 

Klinikksjef har ansvar for at retningslinjen gjøres kjent i klinikken. 

http://tqmsthf/tqmsthf/tqmhelse/default.asp?linkid=29913
http://aviksrv01.sthf.no/tqmhelse/tqmhelse/default.asp?linkid=167
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Avdelingsleder/seksjonsleder: ansvar for implementering til aktuelle faggrupper. 

Lege har ansvar for å kjenne til definisjonen av sepsis og iverksette tiltak i henhold til 
retningslinje ved mistanke eller erkjent sepsis.  

Sykepleier/HFA på sengepost har ansvar for å utføre qSOFA-skår ved forverring av NEWS-
skår på pasienter som har infeksjon, og å kontakte ansvarlig lege ved qSOFA-skår ≥ 2, eller 
etter gitte kriterier for NEWS-skår. NEWS National Early Warning Score, ID 29301. 

 

DEFINISJON  

Sepsis: 

Klinisk infeksjon og organsvikt definert som økt Sequential organ failure assessment 
(SOFA) skår med ≥ 2 poeng (tabell 1) fra utgangsverdien som settes til 0 for friske, eller 
svarende til antall poeng SOFA-skår gir ved kjent organsvikt.  

SOFA-skår skal brukes fortrinnsvis til pasienter som er innlagt på intensivavdelingen.  

 

Septisk sjokk: 

Septisk sjokk er infeksjon med alvorlig sirkulasjonssvikt og avvik i cellulære responser og 
metabolisme. Septisk sjokk = vasopressorbehov for å opprettholde middelarterietrykk > 65 
mm Hg og der serum-laktat ≥ 2 mmol/l hos pasienter som ikke er hypovoleme.  

 

qSOFA:  

Raskt skåringsverktøy til bruk i akuttmottak og på sengepost for risikovurdering av 
pasienter med mistenkt sepsis (se avsnitt under). 

 

BESKRIVELSE 

Med sepsis forstås infeksjon som utløser en ubalansert vertsrespons som igjen forårsaker en 
livstruende organdysfunksjon. 2/3 er eldre enn 65 år. Sirkulasjonssvikt vanligst, fulgt av 
respirasjonssvikt, nyresvikt og akutt endret mental status.    

Antibiotika skal gis innen 60 minutter. Dødelighet er > 10 % i sykehus, ved septisk sjokk > 40 
%. Hver times forsinkelse i oppstart av effektiv behandling har vist å øke mortalitet med ca. 
7 %. 

 
  

http://aviksrv01.sthf.no/tqmhelse/tqmhelse/default.asp?linkid=29301
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Kliniske tegn:  

Stort mangfold. Lett å overse, særlig hos eldre. Organspesifikke, lokaliserende symptomer, 
hypotensjon, hypoksi, påvirket bevissthet, varm og klam hud, nedsatt kapillær fylling, 
kvalme, oppkast, tynn avføring, smerter, blødningsforstyrrelser/hudblødninger. Ofte behov 
for gjentatte vurderinger – se figur 1. 

 

qSOFA 

Voksne pasienter med mistenkt sepsis og risiko for død > 10 % kan gjenkjennes enkelt ved 
bruk av en forenklet versjon av SOFA-skår kalt quick-SOFA (qSOFA). 

 

 (1 poeng per kriterium) 

 respirasjonsfrekvens ≥ 22/minutt  

 akutt endret mental status (Glascow coma scale < 15) 

 systolisk blodtrykk ≤ 100 mm Hg   

 

Pasienter med infeksjon og qSOFA-skår ≥ 2, eventuelt ved mistanke om sepsis av annen 
grunn skal vurderes for rask behandling inkludert antibiotika gitt senest 1 time etter 
ankomst sykehus. På sengepost skal de ha antibiotika innen 1 time etter dokumentert 
forverret tilstand i henhold til måling ved NEWS National Early Warning Score, ID 29301. 

 

SOFA-skår skal gjøres på alle pasienter innlagt på intensivavdelingen med infeksjon hver 24. 
time. (tabell 1). 

 

 SEPSIS I AKUTTMOTTAKET:  

Positiv qSOFA-skår og legens vurdering brukes for å identifisere pasienter i kategorien 
som krever rask behandling innen 1 time.  

Merk: Kvalifisert klinisk vurdering vil overstyre skåringssystemer.  

Ved begrunnet mistanke om sepsis skal rask behandling gis uavhengig av qSOFA-skår. 

 
1. Vurderinger/risiko:   

- Triage innen 10 minutter etter ankomst.  
- Ved mistanke om infeksjon gjør qSOFA-skår innen 10 min. etter ankomst. 
- Ved qSOFA-skår ≥ 2: kontakte ansvarlig lege umiddelbart for vurdering og videre 

iverksetting av tiltak.  
2. Klinisk undersøkelse, let etter infeksjonsfokus. 

http://aviksrv01.sthf.no/tqmhelse/tqmhelse/default.asp?linkid=29301
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3. Ta relevante prøver: 
- Sepsis-pakke(«alvorliginfeksjon/sepsis»)bestilles i DIPS, fortrinnsvis av sykepleier. 
- Vurder om det skal tas DIC–status i DIPS;( merk: det kun APTT og Antitrombin som 

ikke inngår «alvorliginfeksjon/sepsis» i DIPS).  
- Ved antatt behov for kirurgisk behandling bestilles også blodtyping og forlik. 
- Ta arteriell blodgass med laktat. 
- Ta mikrobiologiske prøver:  

(fortrinnsvis før antibiotika, uten å forsinke behandlingen) 
- Blodkultur, 2 sett (inkludert i sepsispakke) 
- Urin: Strimmel, mikroskopi, dyrkning.  
- Urin pneumokokk- (evt og legionella) antigentest ved mistenkt luftveisfokus 
- Mikroskopi/dyrkning av spinalvæske, leddvæske, vevsprøver, puss, 

ekspektorat, steril børste, faeces er andre aktuelle prøver. 
 

4. Ta EKG og rtg. thorax, evt. andre radiologiske undersøkelser etter behov. 
 

5. Sykepleier kan starte vedlikeholdsbehandling med Ringer acetat; vanligvis 30 ml/kg over 
1-2 timer avhengig av klinisk respons. Videre vurdering av erfaren kliniker. 

 
6. Sykepleier kan gi oksygen ved SpO2 < 95 %. Mål SpO2 > 93 %.  

 
7. Gi antibiotika innen 1 time etter ankomst sykehuset 

- Ved sepsis med eller uten septisk sjokk skal antibiotikabehandling startes så fort 
som mulig og senest innen en time etter ankomst i sykehus. 

- Antibiotika velges på grunnlag av mistenkt infeksjonsfokus og alvorlighetsgrad. Det 
velges baktericide midler som skal gis intravenøst i henhold til Nasjonal faglig 
retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus. 

- Sjekk CAVE og spør om medikamentallergi før oppstart av antibiotika.  
 

8. Vurder behandlingsnivå:  

Ansvarlig lege (lege på sengepost/akuttlege/medisinsk bakvakt) skal vurdere om 
pasienten skal behandles og overvåkes på sengepost eller ved intensivavdelingen. 

Ved behov for innleggelse ved intensivavdelingen skal det alltid konfereres med 
ansvarlig intensivoverlege på dagtid og anestesi/intensivvakt på vakttid, calling 3447 
(Skien). 

 

Ved akutt og livstruende organsvikt, ta kontakt med vakthavende anestesilege direkte, 
calling 3447(Skien). 

http://sites.helsedirektoratet.no/sites/antibiotikabruk-i-sykehus/Sider/default.aspx
http://sites.helsedirektoratet.no/sites/antibiotikabruk-i-sykehus/Sider/default.aspx
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SEPSIS PÅ SENGEPOST: 

Oppfølging av infeksjonspasienter uten organsvikt 

Mange pasienter med infeksjon uten organsvikt har risiko for forverring og kan utvikle 
organsvikt i forløpet. For å forebygge slik forverring skal også pasienter med infeksjon uten 
organsvikt behandles med antibiotika raskt og ansvarlig sykepleier skal følges opp med 
måling i vitale parametere i henhold til NEWS National Early Warning Score, ID 29301 og 
måling av diurese.  

 

qSOFA-skår skal måles av ansvarlig sykepleier på sengepost ved FORVERRING av 
NEWS for alle pasienter som har infeksjon.  

Sykepleier kontakter ansvarlig lege for vurdering i henhold til tiltak beskrevet i NEWS eller 
ved qSOFA-skår ≥ 2.  

 

Også for pasienter på sengepost gjelder overordnede prinsipper om rask behandling og 
diagnostikk i punkt 1 til 6 beskrevet under A. SEPSIS I AKUTTMOTTAKET overfor.  

Timediurese skal måles ved qSOFA ≥ 2 og vurderes målt ved NEWS ≥ 5, eventuelt ved 
diurese <200 ml de siste 8 timer. 

 

ØVRIG BEHANDLING: 

Sepsis Intensivbehandling, ID 29913 

 

Øvrig behandling er organstøttende og initieres av erfaren kliniker.  

Målet er tilfredsstillende organperfusjon med følgende målsetning:  

 systolisk BT > 100 mmHg (MAP ≥ 65*) 

 timediurese ≥ 0,5 ml/kg/t 

 normalisering av laktat (< 2 mmol/L)  

 SpO2 > 93 % 

* Beregning av MAP: ((2 x dBT) + sBT)/3 

 

                                                             

 

http://aviksrv01.sthf.no/tqmhelse/tqmhelse/default.asp?linkid=29301
http://aviksrv01.sthf.no/tqmhelse/tqmhelse/default.asp?linkid=29913
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Væskebehandling:  

Intravenøs tilførsel av krystalloider, vanligvis Ringer-acetat 2–4 l (ev. 30ml/kg) i løpet av de 
første 1-2 timene avhengig av klinisk respons.  

 

Vasoaktive legemidler:  

Noradrenalin, startdose 0,05 μg/kg/minutt er førstevalg. Bør gis i sentralt venekateter. 
Følges med intraarteriell BT-målinger (arteriekran).  

 

Oksygentilskudd 

Mild respirasjonssvikt: oksygentilskudd med nesekateter eller maske (2–10 l/min). Mer 
uttalt respirasjonssvikt: CPAP, BiPAP eller konvensjonell respiratorbehandling.  

Mål for SpO2: > 93 % eller pO2(a) > 9 kPa, (evt. lavere ved kronisk resp.svikt/KOLS – 
vurderes individuelt). 

 

Behandling av akutt nyresvikt/DIALYSE.  

Sepsispasienter skal ha urinkateter for monitorering av timediurese.  Nyresvikt kan inntre 
tidlig, kjennetegnes ved lav timediurese (< 0,5 ml/kg/t) til tross for adekvat 
væskebehandling og bruk av vasoaktive legemidler, samt med økning i s-kreatinin.  

Haste-indikasjoner for oppstart av nyreerstattende behandling er hyperkalemi (s-kalium > 6 
mmol/l), økende metabolsk acidose (pH < 7,15) eller lungeødem pga. akutt overhydrering.  
All behandling og diagnostikk som medfører risiko for ytterligere nyreskade 
(kontrastmidler, aminoglykosider, HES) vurderes kritisk. Stopp bruk av ATII blokkere og 
ACE hemmere om mulig.  Sepsis er vanligst enkeltårsak til akutt nyresvikt. 

 

Blodprodukter:  

Erytrocyttkonsentrat: ved Hb < 7 g/dL, målsetting 7–9 g/dL.  

plasma: vurderes ved koagulopati, blødning og spesielt store væskebehov, da som tillegg til 
krystalloider.  

blodplatekonsentrat: alvorlig trombocytopeni (< 10·109/L), ved blødningsrisiko og 
trombocytter < 20·109/L.  Ved blødning eller behov for akutt kirurgi og verdier < 50 ·109/L.   

 

Insulin  

bør gis ved blodsukker > 10 mmol/l.  Målsetting 6,6–10 mmol/l.  

Hyppig blodsukkerkontroll.  
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Steroider: 

Solu-Cortef 50 mg i.v x 4 kan overveies ved vedvarende hypotensjon tross behandling med 
væske og vasopressor. Skal ikke brukes rutinemessig ved septisk sjokk, forbeholdt tidlige 
faser. Doser > 300 mg/døgn frarådes.  

 

DOKUMENTASJON 

Sykepleier/HFA på sengepost: 
- qSOFA-skår dokumenteres i felt for TILLEGG nederst i NEWS skjema. 
- tidspunkt for start av første dose antibiotika skal dokumenteres i kurve av 

sykepleier, bruk notatfeltet (Ordinering og føring – medisinsk hovedkurve F1, ID 845, 
Vedlegg - Fast medikasjon 1 forslag til utfylling, ID 3206) 

 

REFERANSER 

Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus (Helsedirektoratet) 

 

NEWS National Early Warning Score, ID 29301 

 

Helse-Bergens metodebok, kapittel 3 sepsis. 

 

Sepsis - ny EQS-prosedyre Ålesund sykehus (versjon 2.3, 26. September 2016)-SOFA-figur. 

 

Singer M, Deutschman CS, Seymour CW, et al. The Third International Consensus  
Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). In: Vol 315. American Medical 
Association; 2016:801-810. doi:10.1001/jama.2016.0287. 

 

Seymour CW., Vincent X., Theodore J. et al. Assessment of Clinical Criteria for Sepsis. For 
the Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). In: Vol 
315. American Medical Association; 2016:801-810. doi:10.1001/jama.2016.0287. 

 

http://aviksrv01.sthf.no/tqmhelse/tqmhelse/default.asp?linkid=845
http://aviksrv01.sthf.no/tqmhelse/tqmhelse/default.asp?linkid=3206
http://sites.helsedirektoratet.no/sites/antibiotikabruk-i-sykehus/Sider/default.aspx
http://aviksrv01.sthf.no/tqmhelse/tqmhelse/default.asp?linkid=29301
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Dellinger RP, Levy MED MER, Beale R et al. Surviving Sepsis Campaign, International 
Guidelines for Management of Sepsis and Septic Shock 2012. Int Care Med 2013; 39: 165-
228 

Vedlegg 

Figur 1.  Overvåkning og behandling av pasienter med infeksjon 

Også pasienter med infeksjon uten organsvikt vurderes for overvåking. Ved overvåkning av 
vitale parametere utføres dette i henhold til NEWS National Early Warning Score, ID 29301 
og måling av diurese.  

 

 
 

http://aviksrv01.sthf.no/tqmhelse/tqmhelse/default.asp?linkid=29301
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Tabell 1: Beregning av SOFA-skår 

 

 
 

Link: Glasgow Coma Scale (ID 21065) 

 

 

 

http://aviksrv01.sthf.no/tqmhelse/tqmhelse/default.asp?linkid=21065
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Vedlegg 8. SIRS skjema 
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Vedlegg 9. Dokumentering av første dose antibiotika ble startet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


