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Forbedringsteamet: 

Teamleder: Silje Røst Heimlund, sykepleier

Måleansvarlig: Tina Eline Johnsen, sykepleier

Gruppedeltagere: Maria Olsen Torpakko, sykepleier, Gro Grimnes, lege, Cecilie Johansen, 
fagsykepleier, Eilen Johansen, assisterende seksjonssykepleier, Hege Benonisen, 
seksjonssykepleier 

Nærmeste leder: Per Angermo, avdelingsleder medisinsk klinikk.

Veileder: Ellen Pettersen, kvalitetsrådgiver. 

Andre det er viktig å involvere: Direktør Anita Schumacher



TILTAKENE

❖Registreringsskjema 

❖Møte med diagnostisk enhet

❖Internundervisning

❖Sepsistralle

❖Lommekort

❖Tavlemøter

❖Sepsis-alarm



TALL OG RESULTATER
❖Ca. 80 registrerte mistanker om sepsis

❖78% får vurdering av antibiotika innen en time

❖21 registrerte endringer av antibiotika

❖26% får antibiotika innen en time ved endring



ERFARINGER
❖Bruk midlene man har tilgjengelig for å forbedre 
kommunikasjon mellom kollegaer og de ulike 
yrkesgruppene. Callinger, ISBAR, TILT, felles møter, 
«koder».

❖Tilrettelegg for at sykepleiere med sepsis-pasienter 
får jobbe mest mulig bed-side.

❖Sepsis- kit/ sepsistralle på avdelinger der hvor 
sepsis ofte forekommer.

❖Er målet alltid å gi antibiotika innen en time?

❖Scoringsverktøy, andre tilstander og 
sepsisdiagnosen



TIPS OG ANBEFALINGER
❖Involver alle ansatte i prosjekter- det kommer alltid gode ideer. 

Inkluder bioingeniørene i prosjektet. Vi har mye å lære av 
hverandre og kan utfylle hverandres kunnskapshull med å møtes 
og snakke sammen.

❖Lett arbeidet for datainnsamling ved å utforme eget 
registreringsskjema som passer for måleansvarlig og sykepleiere 
som skal bruke det.

❖Utarbeide hjelpemidler som er så enkle som mulig for at de skal 
bli brukt.

❖La engasjerte sykepleiere småskala-teste registreringsskjema og 
hør på tilbakemeldingene. Revider og test på nytt.

❖Prosjektet må fra starten forankres i alle nivå i avdelingen og også 
utenfor avdelingen på høyere nivå. 

❖Vi anbefaler å opprette en felles logg. 

❖Sikre opplæring og engasjement av ansatte gjennom 
undervisning, små infomøter og mail. 



LOKAL SPREDNING

❖Verdens sepsisdag 13.september

❖Antibiotikakurs for Tromsø, Harstad, Narvik

❖Sjekkliste for sepsispasienter basert på 
prosjektet


