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1. Kort oppsummering 

Sepsis er en alvorlig tilstand med høy mortalitet. Det er viktig å identifisere 

tilstanden raskt og starte målrettet og støttende behandling raskt. Sykehuset i 

Vestfold (SiV) har vært pilot for Pasientsikkerhetsprogrammet sin tiltakspakke 

«Tidlig oppdagelse og behandling av Sepsis». Vi har vært pilot for tiltakspakkens 

del som omhandler akuttmottak.  

 

Det ble i 2015 startet et lokalt prosjekt ved akuttmottaket ved SiV hvor effektmålet 

var å bedre tid til antibiotika hos pasienter med Sepsis og Septisk Sjokk, hvilket 

man også oppnådde. SiV ble videre tatt opp som pilotsykehus for 

Pasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakke omhandlende Sepsis og startet dette 

arbeidet sommeren 2016.  

 

Det er i tiltakspakken beskrevet fire, senere fem tiltak. Disse tiltakene var delvis 

innført fra tidligere ved SiV, mens de resterende ble innført i pilotperioden. Det er 

etterspurt målinger for resultatindikatorer omhandlende mortalitet ved Septisk 

sjokk og sepsis i tiltakspakken, med noen endringer av resultatindikatorene 

underveis. Målinger og vurderinger er beskrevet senere i rapporten, men det kan 

oppsummeres at det per tid denne sluttrapporten er skrevet er for kort tid for svar 

på disse resultatindikatorene. Prosessindikatoren Tid til antibiotika viser at vi nå gir 

antibiotika raskere enn ved baselinemålingene. Det vises dog også her til målinger 

og vurderinger beskrevet senere i rapporten.  

 

Som pilotsykehus har vi fått anledning til å lære mer om tilstanden Sepsis, men 

også om vårt eget sykehus. Vi håper og tror prosjektet har ført til bedret 

pasientsikkerhet og behandling, men vi har også identifisert områder vi skal jobbe 

videre med å forbedre. Vi vet at arbeidet for forbedring er en kontinuerlig 

pågående prosess.  

 

Det anbefales sterkt at leseren av denne sluttrapporten har lest tiltakspakken 

«Tidlig oppdagelse og behandling av Sepsis» i forkant. 
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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 

 

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. 

 

 

http://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/
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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  

Sykehuset i Vestfold (SiV) dekker et befolkningsgrunnlag på om lag 230.000. Det 

er ansatt cirka 4050 årsverk. Det er cirka 400 somatiske sengeplasser og 190 

sengeplasser i psykiatrien. I 2015 var det registrert totalt 39.727 innleggelser 

(ref.1). I akuttmottaket ved Sykehuset i Vestfold tas nærmest alle øyeblikkelig hjelp-

innleggelser, til alle somatiske avdelinger, i mot. 

 

I 2015 startet et lokalt prosjekt «Tidlig identifisering og diagnostikk av sepsis» i regi 

av kvalitetsenheten og kvalitetsleger ved medisinsk klinikk. Prosessindikator i 

prosjektet var tid til antibiotika fra oppmøte i sykehus og effektmål var at alle 

pasienter med alvorlig sepsis og septisk sjokk, jamfør «gammel definisjon» (før 

Sepsis-3), skulle ha startet antibiotikabehandling innen en time etter ankomst i 

akuttmottak.  

 

Tiltak implementert og fokus for forbedring under det lokale prosjektet:  

- Ved mistanke om infeksjon og ≥ 2 SIRS-kriterier bestilles «Sepsis 

blodprøvepakke» som inkluderte de samme blodprøver som beskrevet i 

aktuelle tiltakspakke, samt to sett blodkulturer.  

- Innføring av «Sepsis six toolkit» som huskeliste for leger og sykepleiere. 
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- «Lommekort» med algoritme og sjekkliste for sepsisdiagnostikk og 

behandling. 

- Endringer i akuttkurven for bedring av dokumentasjon. 

- Økt fokus på videre tiltak ved overflytting til sengepost: Kvantitative, 

konkrete tiltak og observasjoner som skal utføres. 

- Økt kunnskap om sepsis og viktighet av tidlig og riktig behandling 

gjennom undervisning av helsepersonell. 

 

I februar 2016 ble det gjort opp status for effektmålet. Det ble vist en bedring av 

prosentantall pasienter med alvorlig sepsis og septisk sjokk som fikk antibiotika 

innen en time. Bedringen var fra 14 % ved nullpunktmålingen til 43 % i 

pilotperioden. Effektmålet om 100 % antibiotikabehandling innen en time hos 

denne pasientgruppen var således ikke nådd, men det kunne vises til en klar 

bedring gjennom innførte tiltak og økt fokus på sepsis.  

 

Sykehuset i Vestfold ble etter dette tatt opp som pilot for tiltakspakken «Tidlig 

oppdagelse og behandling av Sepsis» i regi av pasientsikkerhetsprogrammet. Det 

ble derfor avventet videre målinger og innføring av nye tiltak frem til avklaring av 

ny tiltakspakke. Det ble fortsatt holdt undervisning om sepsis for helsepersonell 

ved sykehuset.  

5. Organisering og gjennomføring av pilotprosjektet 

Det ble nedsatt en prosjektgruppe som skulle jobbe videre med piloten. Samtidig 

som arbeidet med piloten ble startet, ble det våren 2016 gjort et planlagt tilsyn fra 

fylkesmannen vedrørende identifisering og behandling av pasienter med sepsis 

eller mistanke om sepsis i akuttmottaket. Akuttseksjonen utarbeidet, med blant 

annet bakgrunn i dette, et nytt pasientforløp for pasienter med mistenkt Sepsis i 

vårt akuttmottak (se vedlegg, Pasientforløp ). Tiltakene beskrevet i Tiltakspakken 

var ivaretatt i dette nye pasientforløpet, samt at en del av tiltakene alt var innført 

ved sykehuset fra tidligere, og således var mye av det som pilotprosjektgruppen 

skulle arbeide med alt avklart ved SiV. 

 

Prosjektgruppen fortsatte derfor som en mindre gruppe som forholdt seg videre til 

de målinger som er etterspurt i Tiltakspakken, samt deltok i undervisning av 

helsepersonell om Sepsis og nytt pasientforløp.  
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I det nye pasientforløpet vil pasienter med erkjent eller mistenk infeksjon og som 

skårer ≥ 2 qSOFA-kriterier, bli behandlet av et MØT-tema omgående (Medisinsk 

Øyeblikkelighjelp Team). MØT-team er fra tidligere en etablert og innarbeidet 

funksjon ved sykehuset og minner mye om et kirurgisk traumeteam, men med 

tilpasninger for den medisinske pasient (se vedlegg, Medisinsk ø.hjelp-team, 

MØT). Det nye pasientforløpet ble iverksatt 16.11.2016. Evaluering av det nye 

pasientforløpet er en pågående prosess. 

 

Prosjektgruppens medlemmer: 

Prosjektleder:  Hanne Marte Nymoen. Lege i Spesialisering og kvalitetslege, 

medisinsk klinikk. 

Målingsansvarlig:  Hanne Reiremo. Undervisningssykepleier, akuttsenter.  

   Hilde Kaasa. Kvalitetsrådgiver, kvalitetsenheten.  

 

Gjennomføring av tiltak beskrevet i Tiltakspakken:  

Tiltak 1: Gjør ABCDE-vurdering (for tidlig oppdagelse av sepsis). 

Status: Hos alle pasienter der det er erkjent eller mistenk infeksjon og hvor 

det skåres ≥ 2 qSOFA-kriterier blir det utløst en MØT-alarm. Jamfør 

MØT-prosedyren gjennomføres undersøkelsen av pasienten etter 

ABCDE-prinsippet og evt ønskede tiltak iverksettes fortløpende. Det 

er i pilotperioden ikke målt på dokumentasjonen av etterlevelsen av 

dette punktet, men tiltaket anses som gjennomført i praksis.  

 

Tiltak 2: Bruk skåringsverktøy for diagnostisering. 

Status:  I det nye pasientforløpet er det innført retningslinjer om at alle 

pasienter med erkjent eller mistenkt infeksjon skåres i henhold til 

qSOFA-kriterier. Akuttkurven i akuttmottak er endret og inneholder 

nå et eget felt hvor qSOFA-kriterier avkrysses (se vedlegg, Akuttkurve 

og BEST-MØT-kurve). Ved ≥ 2 qSOFA-kriterier skal pasientansvarlig 

sykepleier tilkalle MØT-team (alarm), tilkalle pasientansvarlig lege og 

bestille Sepsis-pakke (se neste punkt). 

 Pasienter som ikke oppfyller sepsis-kriterier initialt følges opp med 

retriageringer med hyppighet tilpasset fortløpende triagegrad, som 

beskrevet i pasientforløpet. Om sepsis-kriterier først oppfylles ved 
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senere retriagering, gjelder fortsatt samme prosedyre om at det skal 

utløses MØT-alarm. Videre diagnostisering og behandling av 

pasienter med sepsis er beskrevet i egne lokale retningslinjer.  

 

Tiltak 3: Ta blodprøver og prøver til mikrobiologi. 

Status:  Det er fra tidligere etablert en egen «Sepsis-pakke». Denne bestilles 

omgående der en pasient med erkjent eller mistenk infeksjon skåres 

med ≥ 2 qSOFA-kriterier. Denne sepsis-pakken inneholdt alle 

blodprøver beskrevet i Tiltakspakken og 2 sett blodkulturer. Disse 

prøvene tas av bioingeniør, som også er tilkalt akutt som del av MØT-

teamet. Det er ikke ført opp egne målinger på etterlevelsen av dette i 

rapporten, men så langt har det ikke vært pasienter med sepsis hvor 

blodprøver ikke har vært tatt.  

 Indikasjon for blodgass vurderes som del av 

undersøkelsesgjennomgangen ved MØT-team, og vil være en 

naturlig del av undersøkelsen.  

 Mikrobiologiske prøver (unntatt blodkulturer som bestilles som del av 

sepsis-pakken) vurderes fortløpende under MØT-team-

undersøkelsen. Dette tas før oppstart av antibiotika, der dette ses 

forsvarlig jamfør tidsperspektiv. Det har vært kommunisert særlig 

viktighet av at det også tas prøve til urindyrkning. Det er ikke gjort 

målinger for etterlevelse av dette punktet, men det vil være aktuelt å 

vurdere for videre målinger.  

 

Tiltak 4:  Gi antibiotika innen en time. 

Status:  Mål om start av antibiotikabehandling innen en time hos pasienter 

med mistenkt sepsis er beskrevet som del av det nye pasientforløpet. 

Sepsis mistenkes der en pasient har erkjent eller mistenk infeksjon og 

≥ 2 qSOFA-kriterier (tidligere ≥ 2/4 SIRS-kriterier). Tiden pasienten 

innkom i akuttmottaket ble gjenfunnet ved søk i journalsystemet i 

DIPS. Vitalia og skåring av qSOFA-kriterier ved initial triage, samt 

videre føring av vitalia underveis i tiden pasienten er i mottaket finnes 

i Akuttkurven/BEST-MØT-kurven. Tiden antibiotikabehandling ble 

startet ble gjenfunnet i de samme kurvene eller, ved oppstart etter at 

pasienten har blitt flyttet videre fra akuttmottaket, i pasienten 
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medisinkurve på sengepost eller teknisk post (intensiv/ medisinsk 

overvåkning). Alle disse kurvene skannes inn i pasientens elektroniske 

pasientjournal ved sykehusoppholdets slutt. Vi har så regnet ut 

tidsdifferansen mellom disse tidspunkter.  

Ved SiV brukes Helsedirektoratet sin «Nasjonalfaglig retningslinje for 

bruk av antibiotika i sykehus» i vurdering av antibiotikabehandling.  

Se videre om vurderinger og funn av dette tiltaket under kapittel om 

målinger og resultater.  

 

Tiltak 5: Fastsett videre behandling (har tilkommet i tiltakspakken i versjon 

utsendt januar 2017). 

Status: Tiltaket er først beskrevet i ny versjon av Tiltakspakken utsendt januar 

2017. Det er i nytt pasientforløp ved SiV beskrevet bruk av et eget 

dokument «sepsis-notat», med link i vårt journalsystem DIPS, hvor 

man beskriver videre plan om behandling og tiltak når pasienten 

føres videre ut fra akuttmottaket (se vedlegg, Sepsis 1.notat ). Videre 

behandling og behov for behandlingsnivå avgjøres av ansvarlig 

medisinsk LiS-lege (teamleder) i samråd med MØT-teamdeltakere.   
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6. Måling og resultater 

Resultatindikatorer:  

Det ble i de tidligere utkast av Tiltakspakken etterspurt følgende 

resultatindikatorer: 

 

13.01 Antall pasienter med septisk sjokk og 

13.02 Antall pasienter som dør av/med septisk sjokk.  

 

Disse resultatindikatorene har senere blitt tatt ut av tiltakspakken. Det 

oppsummeres kort funn gjort ved baselinemålinger, samt vurderinger rundt disse 

funn.  

 

Målingene ble gjort retrospektivt ved gjennomgang av de journaler der 

diagnosekode R57.2 Septisk sjokk var ført i ettårsperioden 01.08.15  31.07.16. 

Det ble funnet 21 pasienter med denne diagnosen. Av disse døde 5 pasienter 

under sykehusoppholdet. Av de 21 pasientene hadde 13 pasienter funn og vitalia 

tilsvarende Septisk Sjokk ved ankomst og 3 pasienter utviklet dette under tiden i 

akuttmottaket. 5 pasienter utviklet Septisk sjokk senere i sykehusoppholdet. Ved 

gjennomgang av journalene kan man se at dette er en alvorlig tilstand som kan 

utvikle seg særdeles raskt.  

Svakheter ved disse målingene er dessverre flere, men som hovedpunkter nevnes 

følgende:   

- Det er et kjent problem at diagnosekodesettingen ikke er tilfredsstillende 

og det kan ikke forventes at antall pasienter i løpet av det målte året er 

korrekt. Det antas, med stor sannsynlighet, at det faktiske antallet pasienter 

med Septisk sjokk er mye høyere enn 21 pasienter i angitt periode.  

- Mortaliteten ved dette materialet blir 23,8 %, men disse tallene medfører 

kun riktighet med henhold på intrahospital dødelighet under aktuelle 

innleggelse ved Sykehuset i Vestfold. Det fremkommer ikke dødelighet hos 

de pasienter som ble overført til andre sykehus, andre institusjoner eller 

hjem. Sistnevnte der det var plan om palliativ pleie i livets sluttfase. 

- Tallmaterialet er lite og det er vanskelig å trekke konklusjoner ut av dette 

materialet.  
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Ny Resultatindikator januar 2017: 

Det ble ved ekspertgruppemøte desember 2016 gjort endringer med henhold på 

Resultatindikator i Tiltakspakken. Resultatindikator om Septisk Sjokk ble forkastet 

og det ble innsatt ny resultatindikator:  

 

13.01 Forekomst av mortalitet som følge av sepsis  sykehus nivå. 

 

Det søkes her etter «All case mortality» som følge av sepsis i løpet av 30 dager fra 

erkjent sykdom.  

 

Pasientmaterialet omfatter pasienter med erkjent eller mistenk infeksjon og 

samtidig ≥ 2 qSOFA-kriterier. Vi har i anledning å skulle følge opp denne 

resultatindikatoren tatt kontakt med folkeregisteret for å få klarhet i hvor lang tid 

det kan ta fra en pasient har dødd til det meldes inn i våre journalsystemer. Dette 

vil kunne ta opp mot en måned. Om vi så i tillegg legger til tiden 30 dagers 

mortalitet ser vi at det vil kunne ta inntil 8 uker fra pasienten er erkjent som pasient 

med sepsis til vi kan sikre det riktige svaret vedrørende total dødelighet 30 dager 

for denne gruppen. 

 

Våre nye målinger startet 16.11.2016 og det vil derfor være et svært begrenset 

antall pasienter vi kan fremlegge svar på vedrørende denne resultatindikatoren 

per nå. Vi har derfor ikke ferdigstilt noe materiale til denne sluttrapporten, men vil 

måle på dette fremover. Vi har god oversikt over den intrahospitale dødeligheten i 

aktuelle målte pasientpopulasjon og har i tiden 16.11.2016 til 1.1.2017 registrert 3 

mors blant de 31 pasientene som har blitt inkludert i denne perioden. 

 

Selve resultatindikatoren vil ikke bli diskutert videre, men vurderinger og 

utfordringer rundt inkluderte pasienter i dette materialet er tilsvarende belyst 

under «Diskusjon funn prosessindikatorer» og vil selvfølgelig også for aktuelle 

resultatindikator være viktig i henhold til hva man skal lese ut av overnevnte 

resultater.  
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Prosessindikatorer:  

13.02.a Tid til antibiotika  per uke 

- Antall pasienter som har fått antibiotika innen en time.  

 

Baseline 

Det ble gjennomført baselinemålinger av tid til antibiotika i perioden 15.08.  

14.09.16. 

 

Pasientene ble funnet ved retrospektivt søk i DIPS på diagnosekoder med sepsis 

(som beskrevet i tiltakspakken). Søket inkluderte alle pasienter > 16 år i alle 

somatiske avdelinger. Pasienter hvor det ble vurdert at man skulle ha mistenkt 

sepsis i mottak ble inkludert. Jamfør tidligere definisjon av sepsis, omhandler dette 

pasienter med infeksjon og samtidig ≥ 2/4 SIRS-kriterier. Pasienter som utviklet 

sepsis senere i sykehusoppholdet ble ekskludert. Pasienter med nøytropen feber 

ble ekskludert.  

 

Det ble totalt funnet 30 pasienter som oppfylte gitte inklusjonskritereier. Av alle 

disse 30 pasienter var det 3 pasienter hvor tid for oppstart antibiotika ikke kommer 

tydelig frem. Disse pasientene er interessante, men er av praktiske grunner 

ekskludert i videre målinger i denne prosessindikatoren. 

 

Vi har valgt å se på målinger samlet, men også inndelt på følgende måter: 

- Tid til antibiotika totalt. Antall pasienter: 26 pasienter. Dette inkluderer 

pasienter med initialt ≥ 2/3 SIRS-kriterier (respirasjonsrate, puls og 

temperatur) og pasienter som fikk økt SIRS i løpet av tiden i akuttmottaket. 

Altså også inkludert de pasienter som initialt kun hadde ≤ 1/3 SIRS, men som 

så fikk forverret tilstand, ≥ 2/3 SIRS, og pasienter som, når blodprøvesvar 

forelå, fikk skår ≥ 2/4 SIRS.  

- Tid til antibiotika ved initialt ≥ 2/3 SIRS-kriterier. I denne målingen har vi helt 

valgt å se bort i fra leukocyttall, da dette er prøver som tar 30-60 min å få 

svar på fra de er tatt. (Se også under i «diskusjon og vurderinger»). Antall 

pasienter: 15 pasienter. 

Andel pasienter som har fått antibiotika innen 1 time:  

- Tid til Antibiotika innen 1 time, totalt 27 pasienter: 14 av 27 = 51,9 % 

- Tid til antibiotika innen 1 time ved initialt ≥ 2/3 SIRS-kriterier: 11 av 15 

pasienter: 73,3 % 
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Nye målinger 

Det ble startet nytt pasientforløp 16.11.2016. De nye målingene er fra perioden 

16.11.2016  1.1.2017. Målingene gjøres fortløpende fortsatt, men nyere målinger 

enn angitt datoer er ikke ferdig behandlet per nå. Pasientforløpet er beskrevet i 

tidligere kapittel og det vises også til vedlegg. Det gjentas at baselinemålinger og 

nye målinger er vurdert med grunnlag i forskjellige definisjoner om Sepsis og at 

det således er to forskjellige pasientpopulasjoner det er gjort målinger på.  

 

Det er også endret på hvordan materialet innsamles. Pasienter med erkjent eller 

mistanke om infeksjon, og hvor det samtidig foreligger ≥ 2/3 qSOFA-skår er 

inkludert. Både pasienter som innkommer i akuttmottaket med oppfylte kriterier 

(funnet ved førstegangstriagering) og de som utvikler disse kriteriene i løpet av 

tiden i mottak er inkludert. Materialet er samlet inn ved at kopi av BEST-

MØT/Akuttkurven til de pasienter som hvor det har vært mistanke om Sepsis er satt 

i en egen perm, kalt «Sepsis-permen». Det er i tillegg gjort søk i diagnosekoder 

retrospektivt i den aktuelle perioden for å se om det er pasienter som skal 

inkluderes, men hvor kopi av BEST-MØT/Akuttkurven til pasienten mangler i 

«Sepsis-permen».  

 

Tid til antibiotika er regnet fra det tidspunkt pasienten oppfyller overnevnte 

kriterier for at det mistenkes Sepsis, se under i avsnittet diskusjon for videre 

vurderinger rundt dette.  

 

Pasienter inkludert i prosessindikator, nye målinger:  

- Antall pasienter inkludert: 31 pasienter. 

- Antall pasienter som ved innkomst oppfyller Sepsis-kriterier: 21 av 31 

pasienter. 

- Antall pasienter som utvikler Sepsis-kriterier underveis i oppholdet i mottak: 

10 av 31 pasienter. 

- Andel pasienter som har fått antibiotika innen 1 time: 27 av 31 pasienter = 

87,1 % 

 

  



 

 

15  

 

Sluttrapport fra pilotprosjekt Tidlig oppdagelse av forverret tilstand 

13.02.b Tid til antibiotika  per pasient 

- Tid til antibiotika per pasient i minutter. 

Baseline: 

Indikatoren «Tid til antibiotika per pasient» kom med underveis i pilotperioden. 

Det har dessverre ikke vært anledning til å gå tilbake i alle pasientjournaler for å 

finne eksakt tid i baselinemålingene, og disse tallene er derfor usikre. De er ikke 

analysert videre per nå, men det kan vurderes om man på et senere tidspunkt 

kunne tenke seg å se på dette på ny.  

 

Nye målinger 

Inklusjons og eksklusjonskriterier som beskrevet over i prosessindikator «13.02.a 

Tid til antibiotika  per uke», men det gjentas følgende: Tid til antibiotika er regnet 

fra det tidspunkt pasienten oppfyller kriterier for at det mistenkes Sepsis. 4 av 

pasientene var meldt inn med infeksjon til akuttmottaket, men oppfylte ikke sepsis-

kriterier ved ankomst. Disse pasientene utviklet ≥2/3 qSOFA underveis i 

akuttmottaksoppholdet, men det var da alt startet antibiotikabehandling. Disse har 

fått tid til antibiotikabehandling satt til null minutter. Et alternativ ville være å 

ekskludere disse pasientene, men vi har altså valgt å beholde dem i materialet per 

nå. 
- Antall pasienter inkludert: 31 pasienter. 

- Antall pasienter som ved innkomst oppfyller Sepsis-kriterier: 21 av 31 pasienter. 

- Antall pasienter som utvikler Sepsis-kriterier underveis i oppholdet i mottak: 10 av 

31 pasienter. 

- Tid til antibiotika 31 pasienter, gjennomsnitt: 31 minutter. 

- Tid til antibiotika 31 pasienter, median: 25 minutter.  

 
Run-diagram: Tid til antibiotika per pasient 
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Konklusjon Funn Prosessindikatorer: 

I baselinemålingene ble det inkludert 27 pasienter. 14 av disse pasientene mottok 

antibiotikabehandling i løpet av 1 time. Dette utgjør 51,9 %.  

Av de 27 inkluderte pasientene var det 9 pasienter som initialt presenterte seg 

med kun ≤ 1/3 SIRS-kriterier. Disse 9 pasientene fikk senere økte kriterier enten 

ved at blodprøvesvar forelå med utfall i leukocyttall, jamfør SIRS-kriteriet 

Leukocytter ≥ 12 eller < 4, eller andre vitalia ble forverret, jamfør øvrige tre SIRS-

kriterier: respirasjon >20, puls > 90, temperatur > 38 °C eller < 36 °C. 

 

2/3 SIRS-kriterier 

(respirasjon, puls, temperatur), som er de kliniske parametere man har tidlig i 

prosessen i et akuttmottak, ser vi i dette materialet at 11 av 15 pasienter mottok 

antibiotikabehandling i løpet av 1 time, altså: 73,3 % av pasientene.  

Vi har valgt å inndele i disse to forskjellige målingene, da man i en akuttsituasjon 

kun har de tre SIRS-kriteriene i form av respirasjon, puls og temperatur raskt. I vårt 

sykehus vil svar på blodprøver, inkludert leukocyttall, som oftest ikke foreligge før 

det har gått 30-60 minutter fra prøvetakning. Dette er derfor en parameter det er 

vanskelig å forholde seg til, om dette svaret skal være med å diktere målet om å gi 

pasienten antibiotikabehandling innen 60 minutter.  

 

I de nye målingene, i perioden 16.11.2016  1.1.2017, har det blitt tatt i bruk ny 

sepsis-definisjon, jamfør Sepsis-3, og det er innført et nytt pasientforløp ved SiV.  

Pasienter inkludert i materialet er pasienter med erkjent eller mistenkt infeksjon og 

samtidig ≥ 2/3 qSOFA-skår, enten allerede ved ankomst eller at de utvikler dette i 

løpet av tiden i akuttmottaket. Vi har satt tiden til antibiotika med start fra det 

tidspunkt pasienten oppfyller kriteriene, altså vil noen ha oppfylt kriteriene ved 

ankomst, mens noen utvikler det underveis i tiden de er i akuttmottaket.  

Det ble i denne perioden inkludert totalt 31 pasienter. 27 av disse pasientene 

mottok antibiotikabehandling i løpet av 1 time, hvilket utgjør 87,1 %. 

Gjennomsnittstid til antibiotika var 31 minutter (0  110 minutter) og median tid til 

antibiotika var 25 minutter. 

 

Tallene viser en bedring av prosent antall pasienter som får antibiotika i løpet av en 

time fra baseline totalt 27 pasienter fra 51,9 % til nye målinger 87,1 %. Om vi ser på 

tallene fra baseline hvor kun de pasientene som ved ankomst hadde ≥ 2/3 SIRS-



 

 

17  

 

Sluttrapport fra pilotprosjekt Tidlig oppdagelse av forverret tilstand 

kriterier opp mot nye målinger, ser vi en bedring i prosent antall pasienter som får 

antibiotika i løpet av en time fra baseline 73,3 % til nye målinger 87,1 %. 

 

Diskusjon Funn Prosessindikatorer:  

Vi har sett en bedring i tid til antibiotika fra målinger gjort ved baseline til nye 

målinger gjort etter at det er innført nytt pasientforløp. Det er i midlertid særdeles 

usikkert hva slags konklusjoner man kan trekke ut av dette, da det er flere, til dels 

store, svakheter med målingene. Under diskuteres noen av disse, men denne 

listen er ikke utfyllende. 

 

En åpenbar svakhet ligger i det faktum at det er en endring av selve definisjonen 

«sepsis» den senere tid. Tidligere brukte vi 2/4 SIRS-kriterier hos 

infeksjonspasienter for å mistenke sepsis. Den nye definisjonen har tatt inn 

organdysfunksjon som obligat for diagnosen og det er kommet forslag til nye 

skåringsverktøy (eks qSOFA) for å bedre kunne risikostratifisere om det kan 

foreligge tilkommet organdysfunksjon hos infeksjonspasienter, og således kunne 

bedre vurdere om det kan foreligge sepsis. Definisjonsendringen av sepsis er 

sammenfallende med endringen av pasientforløpet hos pasienter med sepsis i vårt 

akuttmottak. Vi har således baseline-målinger gjort i den tiden man definerte 

sepsis etter SIRS-kriterier og nye målinger gjort etter ny definisjon av sepsis (og 

med bruk av qSOFA som skåringsverktøy). Man må som følge av dette sterkt 

mistenke at det her er snakk om to forskjellige pasientpopulasjoner man 

sammenligner, og konklusjoner blir videre meget vanskelig. Det blir som det 

gamle uttrykket om «å sammenligne epler og pærer».  

 

En annen utfordring har vært vedrørende de mulighetene vi har for innsamling av 

materiale. Vi hadde opprinnelig ikke noe system som fanget opp sepsis-

pasienter/infeksjonspasienter i akuttmottaket, slik at man i etterkant kunne følge 

disse pasientene videre for datainnsamling. Alternativet måtte være å gå i 

gjennom absolutt alle pasientjournaler i et gitt tidsrom og på den måten finne 

disse pasientene, men dette ville ha vært svært ressurskrevende. I det tidligere 

lokale prosjektet fant man frem til aktuelle pasienter ved å søke på ICD-10-koder / 

diagnosekoder som omhandlet sepsis retrospektivt, og vi valgte i starten å gjøre 

dette på samme måte. Svakheten med dette systemet er at det, med høy 

sannsynlighet, foreligger en stor «underkoding» av pasienter med sepsis. Altså at 

diagnosekoden av forskjellige årsaker ikke blir satt ved endt opphold på 
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sykehuset. I tillegg har det relativt nylig vært endring i kodepraksis, hva angår 

sepsis, og dette har sannsynlig bidratt til økt usikkerhet rundt 

diagnosekodesettingen.  

Med det nye pasientforløpet for pasienter med sepsis i akuttmottaket ble det 

avgjort at alle BEST-MØT/akuttkurver til de pasienter som ble tatt gjennom dette 

forløpet skulle legges som kopi i en egen perm, kalt «Sepsis-permen». Vi håpet på 

den måten på at vi kunne «tagge» aktuelle pasientdata allerede i mottaket og følge 

disse videre. Det har vist seg noe vanskelig å gjennomføre dette med sikkerhet i at 

alle aktuelle BEST-MØT/akuttkurver faktisk blir kopiert og lagt i sepsis-permen. Vi 

har erfart at flere mangler i sepsis-permen.   

 

I tillegg har det vært noen uenigheter om tolkningen av det nye pasientforløpet. 

Intensjonene har vært at alle pasienter hvor det er erkjent eller mistanke om 

infeksjon og som skårer ≥ 2 qSOFA-kriterier medfører omgående utløsning av 

MØT-alarm og tilkalling av MØT-team. Det har dog vært mange tilbakemeldinger 

om at dette ikke gjøres. Omfanget er usikkert, men det kan være til dels stort. 

Bakgrunnen for dette er nok mangfoldig, men det har blant annet av flere blitt 

oppgitt at pasienten ikke oppfattes så kritisk syk som at det er indikasjon for et helt 

MØT-team, og med bruk av alle de ressurser dette medfører. Pasienten kan 

fortsatt tilses raskt og få startet behandling raskt, men det har da ikke vært behov 

for et helt team for å gjennomføre dette. Dette også av hensyn til øvrige 

pasientgrupper som befinner seg i akuttmottaket samtidig med behov for 

vurdering og behandling samtidig.  

Pasientdata på enkelte tilfeller har allikevel kommet rettmessige med, da det i 

noen tilfeller har vært personale som har «fanget opp» at en pasient oppfyller 

sepsis-kriteriene og har kopiert akuttkurven til sepsis-permen, til tross for at det 

ikke har vært gjennomført nytt pasientforløp-prosedyre.  

Pasientforløpet er relativt nytt og det er under stadig evaluering. 

 

I et forsøk på å se om det har vært pasienter vi ikke har klart å «tagge» i 

akuttmottaket for videre oppfølging av dokumentasjon, har vi i tillegg også i 

etterkant søkt i diagnosekoder i aktuell periode for å se om det er noen pasienter 

som innkommer med spørsmål om sepsis, men hvor det ikke er slått MØT-alarm. Vi 

har ikke funnet noen vesentlig flere pasienter på denne måten, men det minnes på 

ny om problemet angående underkoding av sepsis-pasienter, som beskrevet 

tidligere. 
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Tallene vi beskriver i denne rapporten gjenspeiler således kun de sepsis-pasienter 

som er funnet med overnevnte metoder. Det er av høy sannsynlighet at det 

mangler mange sepsispasientkasuser i dette materialet. 

Det kan videre spekuleres i hva dette vil ha å si for videre utfall i resultatindikatoren 

«13.01 Forekomst av mortalitet som følge av sepsis  sykehus nivå». Da det per tid 

antas at MØT-alarm blir aktivert hyppigere hos de dårligste sepsispasientene 

sammenlignet med de mindre dårlige sepsispasientene, men hvor begge nevnte 

grupper oppfyller sepsiskriteriene. En videre antakelse vil være at vi vil se en 

høyere dødelighet hos denne gruppen enn om alle pasienter med oppfylte 

kriterier alltid ble tatt med i materialet. Vi har en videre utfordring i dette og vi må 

finne gode metoder for å fange opp de reelle tallene.  

 

Andre målinger: 

Vi har ved baseline og i pilotperioden registrert flere data vi ønsker å se nærmere 

på, om tiden tillater dette. Disse data er dessverre ikke ferdig analysert for 

fremstilling til denne sluttrapporten, men det nevnes her noen: Fordeling kjønn. 

Fordeling aldre. Tid fra ankomst til triage. Blodgass tatt / ikke tatt. Laktatverdi. 

Anleggelse av urinkateter gjort/ ikke gjort. Timediurese målt/ ikke målt. 

Væskemengde gitt per tid 30 min, 1 time og 2 timer. Oppstart pressor-behanling. 

Organsvikt jamfør SOFA-kriterier. qSOFA-skår sammenlignet med SIRS-skår. GCS-

vurdering: Tallverdi beskrevet sammenlignet med tekstbeskrivelse av pasientens 

mentale tilstand/utfall. Antall overflyttinger fra mottak til de forskjellige 

sengeposter/tekniske poster (Intensivavdeling, Medisinsk overvåkning (MOV) og 

sengepost). Liggedøgn. Det er ønskelig å se på aldersjustert dødelighet. 

Dødelighet i henhold til pasienter hvor det av ulike årsaker er satt 

behandlingsbegrensninger.   

 

7. Erfaringer 

Sepsis er et meget spennende, men komplisert tema. Gjennom prosessen med å 

få være pilot for tiltakspakken «Tidlig oppdagelse og behandling av Sepsis» har vi 

fått anledning til å lære om sykdommen, men vi har også lært mye om våre egne 

rutiner og strukturer på sykehuset. Vi har avdekket områder vi er gode på og 

områder der vi har forbedringspotensialer. Dette vil være med på å sette kursen i 

det videre arbeidet med sepsis ved vårt sykehus.  
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Videre har det vært mange nyttige erfaringer i denne pilotperioden og under 

nevnes noen:  

 

Vi har måttet forholde oss til en ny sepsisdefinisjon samtidig som vi har innført et 

nytt pasientforløp. Dette har nok hatt både positive og negative sider ved seg. Det 

positive har blant annet vært at vi har kunnet gjøre alt dette i én prosess. Vi har 

kunnet undervise om sepsis og den nye definisjonen, samtidig som vi har kunnet 

forklare det nye pasientforløpet og relatere dette til hverandre. Noe av det som 

mulig har vært utfordrende, er at dette har ført til flere store endringer for 

personell på kort tid. 

 

Sepsisforløp i akuttmottaket er et område hvor flere klinikker og avdelinger er 

involvert. Pasienter med sepsis kan «tilhøre» forskjellige avdelinger og klinikker, 

avhengig av hvor antatt utgangspunkt for infeksjon og videre sepsis befinner seg i 

kroppen. I tillegg kan pasienter med sepsis henvises med andre mistenkte 

diagnoser initialt og det avdekkes først etter noe tid og undersøkelse at pasienten 

har en sepsistilstand. Dette medfører at alle de somatiske avdelingene ved 

sykehuset som behandler pasienter over 16 år er omfattet av det nye 

pasientforløpet. Det har vært delvise utfordringer å få kommunisert ut nytt 

pasientforløp til alle avdelinger og klinikker, samt at alle opplever et «eierskap» til 

forløpet og behandlingen. Å formidle dette på en god måte er en stadig 

pågående prosess.  

 

Det har samtidig vært noen tidsmessige utfordringer, blant annet i det at 

pilotperioden sammenfalt med tilsynet fra fylkesmannen. Tilsynet fordret at det 

skulle foreligge et tilsvar på avvik innen en gitt dato, og endringer i 

pasientforløpet, som var del av svaret på avvikene, måtte således ferdigstilles 

innen denne tiden. Dette ga liten tid til eksempelvis småskalatesting, hvilket 

sannsynlig kunne gitt nyttige erfaringer inn i det videre arbeidet med å utvikle et 

nytt pasientforløp. Det ble i forkant av innføringen av nytt pasientforløp gjort en 

gjennomgang av akuttkurver fra mottak i en periode på én sommeruke, for på den 

måten å kunne få et inntrykk av hvordan nytt pasientforløp ville påvirke 

organiseringen og ressursbruken i akuttmottaket. Ved denne gjennomgangen fikk 

man inntrykk av at det ikke ville tilkomme store endringer, men vi har senere sett at 

denne uken nok ikke var representativ for hvordan det har vært i den videre tiden. I 
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retroperspektiv kan man undres på om noe mer tid kunne gitt mer representativt 

grunnlag for vurdering og gitt rom for flere småskalatester.  

 

Undervisning av personell har vært en stor del prosjektet og vi har hatt mange 

undervisningstimer for sykepleiere og leger i flere avdelinger og klinikker. Vi har 

også hatt Sepsis-case på MØT-øvelsene våre, som er en simuleringsøvelse godt 

innarbeidet i medisinsk klinikk ved SiV. Inntrykk fra disse undervisningstimene og 

øvelsene er at personellet engasjerer seg i temaet. 

Som del av prosjektet har vi også avdekket noen områder der vi som 

helsepersonell har forbedringspotensialer og vi har kunnet fokusere på dette i 

undervisningen. 

 

Vi ser at det finnes mye god dokumentasjon, men vi ser også at dette er et stadig 

tilbakevendende tema hvor vi kan forbedre oss. Både i å faktisk dokumentere, men 

også i å finne løsninger som gjør dette arbeidet lettere og mulig mer intuitivt. Det 

har vært mye fokus på dette i undervisningen.  

 

For prosjektgruppens medlemmer ser man at samtidighetskonflikt med andre 

arbeidsoppgaver i klinikken kan være utfordrende, der blant annet hensynet til 

pasientbehandling naturlig nok går foran tid til såkalt «kontorarbeid». Dette har 

gjort at vi til stadighet har opplevd at det har vært for lite tid til arbeidsoppgaver 

med henhold på piloten, og dette er noe vi må ta med oss i den videre 

vurderingen for planlegging av arbeidet. 

At prosjektgruppen har hatt forankring i flere enheter (lege, sykepleier, 

kvalitetsenhet) ses som en fordel i det at dette har styrket forståelsen i hva som 

oppleves problematisk fra de forskjellige enhetene. Det er planlagt videre 

utvidelse av prosjektgruppen i det videre arbeidet.  

 

8. Oppsummering og anbefalinger 

Sykehuset i Vestfold har vært pilot for Pasientsikkerhetsprogrammet sin 

tiltakspakke «Tidlig oppdagelse og behandling av Sepsis», den del omhandlende 

akuttmottak. En del av tiltakene beskrevet i tiltakspakken var alt implementert ved 

SiV før oppstart av pilotperioden, men det har også vært innført nye tiltak. Det har i 

pilotperioden blitt laget og startet et nytt pasientforløp for pasienter med mistenkt 

sepsis i akuttmottaket med oppstart 16.11.2016. Det ble gjort baselinemålinger i 
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forkant av dette, samt nye målinger fra og med oppstarten av det nye 

pasientforløpet fra 16.11.2016. Anbefalinger vedrørende oppgitt pasientforløp er 

det for tidlig å komme med per nå. Det gjøres stadige videre evaluering av dette i 

tiden fremover.  

 

Anbefalinger:  

- Det er viktig å avklare presist hvilke pasienter som skal inkluderes i 

målingene. Dette har vært et utfordrende punkt, da det er mange 

gråsoner og man blir klar over flere underveis. Vi har i utgangspunktet 

valgt å inkludere pasienter med erkjent eller mistenkt infeksjon, samt ≥ 2 

/ 3 qSOFA-kriterier. Vi vil nå evaluere om det trengs ytterligere 

presiseringer, for eksempel om hva man mener med «mistanke om 

infeksjon», eller om formuleringen holder seg praktisk gyldig. Motsatt vil 

vi vurdere om silingen «erkjent eller mistenkt infeksjon» er for streng for 

iverksettelse av pasientforløp, og en mulighet er at absolutt alle 

pasienter med ≥ 2 / 3 qSOFA skal vurderes omgående av lege, 

uavhengig av infeksjonsmistanke ved triage, for så å vurderes for Sepsis-

pasientforløpet inkl MØT-team. Dette for å unngå at en mulig infeksjon 

blir oversett ved triagering.  

 

- Det er viktig med sammenlignbare grupper når det gjøres målinger for å 

kunne si mer om utviklingen som skjer i materialet etter innførte tiltak. 

Dette har ikke vært mulig å gjennomføre hos oss ved SiV, da det blant 

annet samtidig ble innført en definisjonsendring av sepsis. Dette vil 

mulig være utfordrende for andre sykehus også. Det er viktig at man da 

er seg bevisst svakheter ved sammenligning av disse forskjellige 

pasientpopulasjonene.  

 

- Finn en god metode å «tagge» pasienter man ønsker å ha med i 

målingene fra start. Som beskrevet tidligere har vi forsøkt oss på flere 

varianter, men har fortsatt en vesentlig utfordring i å få satt dette inn i et 

tilfredsstillende system. Vi har ikke klart å finne en ideell løsning, men 

jobber videre med dette stadig. Erfaring med å gå retrospektivt i journal 

via diagnosekoder anbefales ikke. Vi ser at bruk av «Sepsis-permen» vår 

ikke favner alle pasienter vi ønsker å inkludere, da den er knyttet opp 

mot pasientforløpet med de utfordringer om inkludering som er 
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beskrevet tidligere. Vi ser nå på muligheten for evt å kunne legge til 

diagnosekode alt i akuttmottaket (gitt oppfylte kriterier), mulighet for å 

lage en «jukse-kode» i DIPS, mulighet for tagging i DIPS på annet vis, 

eller økt fokus fra alle leger/sykepleiere om å registrere dette på egne 

ark for innsamling på slutten av dagen/vakten og så videre. Vi har 

dessverre ingen fasitsvar på hvordan dette skal best gjøres.  

 

- Sett av nok tid til for å få baseline-data som strekker seg over lang nok 

periode og at denne perioden er representativ. Unngå for eksempel 

sommertiden hvor det forventes mindre infeksjoner enn i vintertiden og 

hvor det er mye vikarer grunnet ferieavvikling. 

 

- Følg gjerne de pasienter hvor det har tatt lang tid til 

antibiotikabehandling med gjennomgang av journal fra aktuelle 

sykdomsforløp for å finne ut hva det er som førte til at det tok så lang tid. 

Det er mulig man da kan se hva som er utfordringer ditt sykehus har for å 

få gjennomført vurdering og behandling for denne pasientpopulasjonen 

innen ønsket tid. Finn så de målinger som oppleves relevante og pass på 

at det ikke blir for mange. 

 

- Det er viktig at alle involverte klinikker opplever et eierskap til et 

eventuelt nytt pasientforløp og helst at alle klinikker stiller med 

representant når et nytt pasientforløp utformes. Dette for å få innspill fra 

alle parter før man gjør en så stor endring som et nytt pasientforløp i 

akuttmottaket representerer, og for å unngå at dette oppleves som 

«trykket nedover hodet på folk» i etterkant.  

 

- Det er viktig med en helhetlig prosess. Vi har hatt utfordring i at det i 

pilotperioden ble samtidig gjort et tilsyn, hvor man så satte ned en egen 

arbeidsgruppe som skulle svare ut dette tilsynet. Det var utfordrende 

med kommunikasjon mellom gruppene og det hadde vært 

hensiktsmessig med flere møtepunkter i løpet av perioden. Dette er også 

viktig å ta med i betrakting om aktuelle tiltakspakke skal lanseres ut 

videre i andre avdelinger i sykehuset og at det da finnes en god 

kommunikasjon ut mot eventuelle andre grupper som arbeider med 
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sammenfallende områder, eksempelvis om det finnes en egen gruppe 

som jobber med tiltakspakken «Tidlig oppdagelse av forverret tilstand» 

på sengepost, et «antibiotika-team» eller annet.  

 

- Pass på at det er godt informert om nytt pasientforløp i forkant av 

innføringen. Vi hadde flere undervisningstimer for personell i forkant, 

men i en travel sykehushverdag er det ofte flere som ikke har anledning 

til å møte, da de har vakt, fri eller annet arbeid samtidig. I tillegg er 

akuttmottaket et sted med stor rotasjon og stadig nye kollegaer og det 

er viktig at alle nye får opplæring. Det er nyttig å sende ut mail med 

informasjon, men det er vanskelig å vite om informasjonen da har nådd 

frem. En mulighet kunne være å finne metoder for å sikre seg en «check-

out» for at informasjonen er oppfattet av personell. Eksempelvis med 

«lesebekreftelse i mail», e-læringskurs, evt annet. Vi har ikke iverksatt 

slike tiltak på SiV, men vil vurdere om dette kan være nyttig og evt 

gjennomførbart. Det er viktig at tid til undervisning og opplæring foregår 

i arbeidstiden.  

 

- Med de nye qSOFA-kriteriene har vi erfart at vi må sette et økt fokus på 

forståelsen av GCS-vurdering. Dette har et økt fokus når det undervises 

om Sepsis generelt og vil vektlegges tyngre ved eksempelvis opplæring 

av nye turnusleger, samt at vi har et økt fokus på det ved MØT-team-

øvelsene våre.  

 

Som pilotsykehus har vi hatt en anledning til økt fokus på sepsis og vår behandling 

av pasienter med sepsis. Dette har vært en lærerik prosess for bedret forståelse av 

sepsis, men det har også gitt oss anledning til å se på interne strukturer og deres 

virkning på drift og prioriteringer i sykehuset vårt. Håpet er at arbeidet har bidratt 

til bedret pasientsikkerhet, men dette er også en kontinuerlig pågående prosess 

som vi vil fortsette å arbeide videre med.  
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9. Referanser (hvis det er benyttet referanser) 

Ref1: https://www.siv.no/om-oss/om-sykehuset-i-vestfold, søk «nøkkeltall», siste 

søk gjort 19.01.2017.  

Videre ikke aktuelt. Det vises til tiltakspakken og eventuelt dens referanser.  

10. Vedlegg 

1. Pasientforløp- pasient med sepsis: Mottak, scoring, moitorering, initial 

diagnostikk og behandling, samt registrering av pasienter med sepsis. 

(Hentet fra database 20.01.2017). 

2. Sepsisnotat: Sepsis 1. notat frase i Dips. (Hentet fra database 20.01.2017). 

3. Medisinsk ø.hjelp-team, MØT. (Hentet fra database 20.01.2017). 

4. Ny akuttkurv (med qSOFA) 

5. BEST-MØT-kurve 

https://www.siv.no/om-oss/om-sykehuset-i-vestfold
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1. Henvisning 
Pasienter med sepsis vil kunne bli henvist til akuttmottaket på mange forskjellige måter: 

- Fra egen fastlege, annen lege, legevakt 
- Direkte oppmøte «på døren» 
- Via ambulansetjenesten 

 
Dette pasientforløpet gjelder alle pasienter som innkommer med diagnosen sepsis, men 
også ikke-erkjente sepsistilstander som «seiler under» annen diagnose initialt.  
 
Hensikten med dette pasientforløpet er i størst mulig grad å erkjenne sepsistilstanden, gi 
føringer for adekvat monitorering, bidra til å initiere raskt diagnostikk og behandling på 
et rett nivå, samt gi føringer for en god registrering av pasienter med sepsis ved SIV HF 
(tidsmessig, alvorlighet og utfall). 
 
2. Vurdering 
2.1 Triagering og scoring 
Se retningslinje Funksjonsbeskrivelse Triagesykepleier. 
Alle pasienter som innkommer akuttmottaket skal triageres i RETTS-hastegrad.  
 
 Etter RETTS-triagering skal pasienter som innkommer med ambulanse 
Rød   triagering  Vurderes straks ved innkomst sykehuset 
Orange  triagering  Vurderes straks ved innkomst sykehuset 
Gul /grønn triagering Kan vente, men skal scores innen 30 minutter etter 

innkomst sykehuset 
 
 Pasienter som innkommer via ekspedisjonen i Akuttmottaket 
Etter innskrivning av pasient av helsesekretær i Akuttmottaket (beregnet tid maksimum 
10 minutter etter ankomst sykehuset), gjøres umiddelbar triagering av Triagesykepleier. 
 
2.2 Quick SOFA (qSOFA)-score 
Alle pasienter med erkjent/mistenkt infeksjon, skal scores med qSOFA: 
 
 Respirasjonsfrekvens ≥22/min.  JA   NEI  

 Mentalt påvirket (GCS <15)  JA   NEI  

 Systolisk blodtrykk (mmHg)≤100 JA   NEI  

 
2.3 Tilkalling av pasientansvarlig lege, MØT-team og teamets funksjoner 
Dersom ≥ 2 qSOFA-kriterier og samtidig erkjent/mistanke om infeksjon ansees pasienten 
å kunne ha sepsis, og «MØT-alarm» utløses i akuttmottak. Under mottak av 
sepsispasient hvor pasientansvarlig lege er en annen spesialitet enn indremedisin skal 
denne varsles med calling. 
 
Pasient flyttes til akuttrom 1 eller 2 hvis qSOFA ≥2 er oppfylt. Teamet vurderer 
sannsynligheten for sepsis og det gjøres nødvendig utredning (se under). Tilkalling av 
ytterligere støttefunksjoner vurderes fortløpende.  
 
Funksjonene til teammedlemmene er gitt i retningslinjen Medisinsk ø.hjelp-team, 
MØT og teammedlemmene møter umiddelbart ved oppkall. 

http://ton-web-01/eknet/docs/pub/dok10756.pdf
http://ton-web-01/eknet/docs/pub/DOK14180.pdf
http://ton-web-01/eknet/docs/pub/dok16102.pdf
http://ton-web-01/eknet/docs/pub/dok16102.pdf
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2.4 Monitorering 
Pasientene som er triagert rød, orange, gul og grønn skal monitoreres videre med vitale 
parametere av ansvarlig sykepleier på følgende vis: 
 

Triagering Monitorering Hyppighet 
monitorering 

Tilstedeværelse hos 
pasient 

Rød Respirasjonsfrekvens, BT, puls, 
hjerterytme, SpO2, GCS 

Hvert 10. min Ja - kontinuerlig 

Orange Respirasjonsfrekvens, BT, puls, 
hjerterytme, SpO2, GCS 

Hvert 15. min Minimum hvert 15. min 

Gul Respirasjonsfrekvens, BT, puls, 
SpO2, GCS 

Ved påvirket 
vitalparametre: 
Hvert 30. min 
Ved upåvirket 
vitalparametre: 
Hvert 60. min 

Minimum hvert 30. min 

Grønn Respirasjonsfrekvens, BT, puls, 
SpO2, GCS 

Hvert 60. min Minimum hvert 60. min 

 
Timediurese følges der pasienten har innlagt urinkateter. 
 
Ny vurdering av pasienten under oppholdet i Akuttmottaket gjøres av Pasientansvarlig 
sykepleier hos pasienter med sepsis/mistanke om sepsis (qSOFA≥2) der det skjer en 
forverring/dekompensering av de vitale parametere angitt over: 
 BTsyst faller med 20 mmHg  
 Puls endres med > 20 slag/min fra utgangsverdi 
 Respirasjonsfrekvens øker med 1/3-del av initial frekvens 
 Nyoppstått arytmi eller mistanke om ischemi på EKG 
 
Beskjed om endringer og evt. endret fargekode gis uten forsinkelse til leder av team. 
Legen vil ut i fra den nye situasjonen endre evt. hyppighet av observasjoner, behandling 
og videre medisinsk oppfølging. Endringer dokumenteres i BEST MØT-kurven og noteres 
ned i overflyttingsnotat i DIPS. 
 
2.5 Registrering av pasienter med sepsis 
I akuttmottak skal det brukes BEST MØT-kurve (i sjeldne tilfeller vil akuttkurve benyttes 
der MØT alarm ikke er aktivert initialt) og følgende skal registreres av Pasientansvarlig 
sykepleier: 
1. Pasientens navn og fødselsdato 
2. Pasientens ankomst akuttmottak 
3. Triagegrad gitt prehospitalt 
4. Ny intrahospital triagering er implisitt rødt pga MØT-alarm, men hvis akuttkurve har 

blitt brukt skal retriagering fylles ut + klokkeslett for triagering. 
5. ESS nr fylles ut hvis akuttkurve benyttes 
6. Hvem som triagerer og klokkeslett fylles ut hvis akuttkurve benyttes 
7. Første legetilsyn – initialer og klokkeslett 
8. qSOFA score – føres på feltet “Merknad” i BEST-MØT kurven og evt. “Rapport” feltet i 

akuttkurven. 
9. Vitale parametre ved innkomst og i monitoreringen videre; Se pkt. 2.4 
10. Antibiotika; Tidspunkt gitt, adm.måte, dose, type 
11. Væske gitt; Tidspunkt gitt, mengde, type 
12. O2 gitt; Tidspunkt gitt, adm.måte, mengde 
13. Andre medikamenter; Tidspunkt gitt, adm.måte, mengde, type 
14. Urinkateter – timediurese 
15. Div. undersøkelser utført; Tidspunkt, type, evt resultat 
16. Tidspunkt overflytting til annet sted i sykehuset 
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BEST-MØT kurven (evt akuttkurven) skal signeres av pasientansvarlig sykepleier, 
pasientansvarlig lege og LiS medisin før pasienten overflyttes. 
 
Kopi av BEST MØT-kurve (evt. akuttkurven) til de pasienter som er behandlet 
som sepsis i akuttmottaket, skal legges i egen mappe merket «Sepsis» i 
Akuttmottaket (Pasientansvarlig sykepleier er ansvarlig for dette) og vil bli 
hentet fortløpende til avdelingssjef, Akuttavdelingen for bearbeiding 
/analysering /internkontroll.  
 
2.6 Overflytting 
 En pasient med sepsis er en prioritert pasientgruppe og skal ha et raskt og effektivt 

opphold i akuttmottaket der diagnostikk, observasjon, initial behandling og 
stabilisering foretas før man overflytter til rett behandlingsnivå i sykehuset. Tiden 
som brukes vil variere avhengig av pasientens tilstand og alvorlighet, men det skal 
vektlegges under hele forløpet en effektiv framdrift uten unødvendige forsinkelser. 

 Overflyttingsnotat skal skrives av LiS lege medisin (teamleder) ved indremedisinske 
pasienter, mens av pasientansvarlig lege for øvrig – bruke DIPS frase (SEPSIS 
1.NOTAT) ved overflytting. 

 BEST MØT-kurve (evt. akuttkurve) skal følge pasienten under hele forløpet på 
sykehuset og skal scannes inn i DIPS ved overføring fra Akuttmottak. 

 Det skal i tillegg til overflyttingsnotat i DIPS være en muntlig overføring til ny 
ansvarlig lege av tentativ diagnose, utredning og behandling hittil samt videre plan. 

 Sykepleier på teknisk post (= MOV eller intensiv) mottar muntlig sykepleier rapport 
av sykepleier i akuttmottak. Legges pasienten på vanlig sengepost er det kun skriftlig 
rapport. 

 Hvis sengepost mottar sepsispasienten, skal pasienten overvåkes og behandles som 
oppgitt i DIPS-notat, evt. oppføringer i BEST MØT-kurve/akuttkurve, og det som er 
angitt i dokumentet som omhandler MEWS-score hvis det ikke er satt individuelle 
begrensninger av lege pga komorbiditet: 

 
MEWS = 0 → ny kontroll om et døgn  

MEWS = 1 → ny kontroll om 8-12 timer  

MEWS = 2 → ny kontroll om 4-8 timer  

MEWS = 3-4 → ny kontroll om 1-4 timer, evt kontakt lege  

MEWS > 4 → kontakt seksjonens lege 

 
2.7 Behandlingsansvar og fagtilhørighet 
 Pasientansvarlig lege er ansvarlig for pasientforløp inntil dette er avtalt med ny lege: 

 Sengepostlege / Vakthavende 
 Anestesilege 

 
3. Utredning 
Utredning av sepsispasienten utføres i hht retningslinjen: Diagnostikk av sepsis 
 
4. Behandling 
Behandling av sepsispasienten utføres i hht retningslinjen: Behandling av sepsis  
 
5. Oppfølging 
 
5.1 Oppfølging medisinsk 
 Viser til retningslinjene Pasienter med behov for intensivbehandling eller overvåking – 

plassering. 
 Pasient med sepsis som overflyttes til post/MOV/Intensiv må overvåkes/monitoreres 

videre.  
 I retningslinjene Behandling av sepsis og Pasienter med behov for intensivbehandling 

eller overvåking – plassering presiseres det: 
 
Pasient legges på intensiv 

http://ton-web-01/eknet/docs/pub/dok15387.pdf
http://ton-web-01/eknet/docs/pub/dok18642.pdf
http://ton-web-01/eknet/docs/pub/dok18643.pdf
http://ton-web-01/eknet/docs/pub/dok17034.pdf
http://ton-web-01/eknet/docs/pub/dok17034.pdf
http://ton-web-01/eknet/docs/pub/dok18643.pdf
http://ton-web-01/eknet/docs/pub/dok17034.pdf
http://ton-web-01/eknet/docs/pub/dok17034.pdf
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 Pasienter med septisk sjokk/flerorgansvikt bør ligge på intensivseksjonen.  
 Pasienter med dobbel eller massiv vasoaktiv behandling skal ligge på 

intensivseksjonen. 

 Ustabile pasienter som trenger dialyse (Prismaflex-behandling).  
 Sepsis med respirasjonssvikt og/eller vasoaktiv medikasjon vurderes fortløpende av 

medisinsk lege og anestesilege i fellesskap. 
 Pasienter med faglig tilhørighet i ikke-medisinsk spesialitet må diskuteres spesielt 

mellom anestesilege, pasientansvarlig lege og indremedisiner. Mange av disse 
pasientene bør ligge på intensiv, men det kan være spesielle forhold som gjør at MOV 
heller bør være behandlingssted (f.eks. enkelte onkologiske pasienter med sepsis). 
Individuelle vurderinger. 
 

Pasient legges på Medisinsk overvåkning 
 De pasienter som ikke oppfyller kriteriene for intensiv, men der man krever høyere 

innsats/overvåkning enn pasienter som kan legges på post. 
 Sepsispasienter som trenger vasoaktiv medikasjon og evt maskeventilasjon, skal 

vurderes fortløpende sammen med anestesilegene. 
 
Pasient legges på post 
 Pasienter med normal organfunksjon som ikke trenger vasopressor kan i de fleste 

tilfeller ligge på vanlig sengepost. Disse pasientene har pr. definisjon ingen sepsis 
mer (qSOFA <2). De bør allikevel ha oppfølging hvis ingen spesielle restriksjoner er 
ordinert av: 

 MEWS etter retningslinjene  
 Pulsoksymetri og diurese følges i tillegg inntil pasientansvarlig lege ordinerer 

seponering. 
 Ved behov: Ny medisinsk vurdering kan være aktuelt, spesielt ved opplevd uro for 

situasjonen hos pleiepersonalet. 
 En endring/forverrelse som angitt i retningslinjen «Tidlig identifisering av akutt og 

kritisk syke», skal straks medføre ny legekontakt med seksjonens lege(r). Ny 
vurdering mtp å øke behandlingsnivå skal gjøres. 

 
Avvik fra dette kan gjøres ut i fra en helhetlig medisinsk begrunnelse der bl.a. komorbide 
pasienter kan gi begrensinger i satsningsnivå. Dette vurderes av medisinsk lege og 
anestesilege i fellesskap. Dette dokumenteres i journal av behandlende lege. 
 
5.2 Internkontroll 
 Kopi av BEST MØT-kurve (evt. akuttkurve) skal legges i egen mappe merket «Sepsis» 

i Akuttmottaket og vil bli hentet fortløpende til avdelingssjef, Akuttavdelingen. 
Ansvarlig: Pasientansvarlig sykepleier. 

 Avdelingssjef, Akuttavdelingen legger anonymt inn i SPSS følgende parametere fra 
BEST MØT-kurve / akuttkurve og DIPS: 

o Løpenummer 
o Initialer til den som har triagert / skrevet innkomst-vitale-parametre 
o Ansvarlig leges initialer 
o Tidspunkt ankomst akuttmottak 
o Retts triagering; score, tidspunkt (ved akuttkurve-bruk), hvem som triagerer 
o Retriagering utført (ved akuttkurve-bruk) 
o ESS nr (ved akuttkurve-bruk) 
o qSOFA-score 
o Antatt utgangspunkt for sepsis 
o Første legetilsyn; tidspunkt 
o Vitale parametere; Se pkt 2.4 
o Antibiotika; Tidspunkt gitt, adm.måte, dose, type 
o Væske gitt; Tidspunkt gitt, mengde, type 
o O2 gitt; Tidspunkt gitt, adm.måte, mengde 
o Tidspunkt overflytting til annet sted i sykehuset 
o DIPS overflyttingsnotat utført 

http://ton-web-01/eknet/docs/pub/dok15387.pdf
http://ton-web-01/eknet/docs/pub/dok15387.pdf
http://ton-web-01/eknet/docs/pub/dok15387.pdf
http://ton-web-01/eknet/docs/pub/dok15387.pdf
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o Mortalitet sykehusopphold + 30 dager 
 Avdelingssjef, Akuttavdelingen gjør analyse av oppnåelse vedrørende ovennevnte 

parametere og utfylling av BEST MØT-kurve. 
 Det gis ukentlige rapporter fra Avdelingssjef, Akuttavdelingen til Seksjonsleder 

Akuttseksjonen og Akuttmedisinsk seksjon, Kvalitetssjef og Klinikksjef kirurgi. 
 Resultatene tas opp ukentlig i «Samarbeidsutvalget for Akuttmottaket».  
 Seksjonsledere som deltar i samarbeidsutvalget er ansvarlig for oppfølging av 

resultatene med kontinuerlig opplæring og feedback til sine medarbeidere.  
 
5.3 Opplæring av personell 
 Seksjonsledere til personell som arbeider med sepsispasienter er ansvarlig for at sine 

medarbeidere til en hver tid har mulighet til å være oppdatert innen diagnostikk, 
behandling og logistikk av pasienter med sepsis. 

 Ved nyansettelser av medarbeidere skal den nyansatte opplæres i sine funksjoner 
knyttet til pasienter med sepsis og kjenne til dette pasientforløpet. 

 Årlig repetisjon av sepsisforløp skal utføres.  
 For øvrig repetisjon og opplæring individuelt og gruppevis må gjøres regelmessig og 

vil være påkrevet der man ser behov (<95 % oppnåelse): 
 Tidspunkt ankomst Akuttmottak angitt  
 Triagering (RETTS og qSOFA) utført innen 10 minutter etter ankomst 

Akuttmottak 
 Initialer på hvem som har triagert 
 Legeinitialer utfylt + kl.slett ankomst lege 
 Monitorering vitale parametere utført etter pkt 2.3 
 Antibiotika gitt innen første time etter ankomst sykehuset 
 I.v væske gitt 
 O2 gitt 
 DIPS overflyttingsnotat utført 
 Tidspunkt overflytting fra Akuttmottak angitt  

 Dokumentasjon på opplært personell gjøres skriftlig med signering og oppbevares av 
seksjonsleder.  

 
6. Rehabilitering 
 
 
7. INTERNE REFERANSER 
1.6.1.1.1 RETTS (Rapid Emergency Triage and Treatment System) Verktøy for å gi 

pasienten rett hastegrad og rett prioritet i den akuttmedisinske kjede. 1.6.1.3.3 Medisinsk ø.hjelp-team, MØT 

1.6.1.5.13 Pasienter med behov for intensivbehandling eller overvåking - plassering 

1.6.1.16.12 Diagnostikk av sepsis 

1.6.1.16.13 Behandling av sepsis 

1.6.2.11.3 Tidlig identifisering av akutt og kritisk syke pasienter 
 2.2.1.6.1.1.1

.3 
Triagering og funksjonsbeskrivelse triagesykepleier 

 
8. EKSTERNE REFERANSER 
  

 
9. VEDLEGG 
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Dette skjema dukker automatisk opp i DIPS ved å åpne et nytt journaldokument – trykke 
på funksjonstast F8 – Søk på ordet SEPSIS –velg SEPSIS 1.NOTAT. 
 
 
Pasienten innkommer  …../…..-201X med ……triageringshastegrad og scorer … av 3 i 
qSOFA-score og mistenkes å ha en sepsis. 
 
 Tidligere sykdommer: 

 
 Antatt utgangspunkt for sepsis: 

 

Tegn på organsvikt 

ved overflytting 

JA NEI Evt. 

kommentar 

SpO2 <95% uten 

oksygen 

   

Bruk av 

ventilasjonsstøtte 

   

Blodplate (Trc)< 100 

giga/L 

   

Koagulasjonssvikt 

INR>1,5 eller 

aPTT>60 sek 

   

Bilirubin > 20 μmol/L    

GCS <15    

Kreatinin > 110 

μmol/L 

   

Timediurese < 0,5 

ml/kg 

   

meanBT≤ 65 mmHg    

Bruk av 

vasopressor/inotropi 

   

Laktacidose pH<7,30 

og s-laktat ≥ 4 

mmol/L 

   

 
Tiltak utført i akuttmottak: 

 JA NEI Evt. kommentar 

Rtg thorax   Funn: 

 

Urin bact.us    

Urin hurtigtester   Funn: 

 

Blodkulturer    

Bact. us av sår / 

sekret 

  Hvorfra: 

Andre 

mikrobiologiske 

prøver 

  Hva: 

Spinalpunktert    Funn: 

 

UL   Funn: 
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Andre rtg us   Funn: 

 

A.kran    

PVK   Antall: 

CVK    

Oppstart antibiotika < 

1 time etter innkomst 

 

  Type: 

i.v. væske gitt Antall ml:   Type: 

 

O2 gitt Antall liter:  Adm.måte: 

Annet – spesifiser:    

 

Annet – spesifiser:    

 
  
 
Plan videre: 
Pasienten overflyttes til ………………….. post etter avtale med 
postlege/anestesilege/vakthavende lege. Videre tiltak er angitt i akuttjournal /BEST MØT-
kurve. Følg pasientens medikamentkurve med tanke på videre antibiotikabehandling, 
væskebehandling og annen medikasjon. Pasienten monitoreres i hht sykehusets rutiner 
(MEWS) hvis ikke annet avtales eller pasienten overflyttes MOV/intensiv. 
 
Følgende må gjøres av videre undersøkelser og tiltak: 
- Nye bl.prøver: 

- Andre US som skal utføres og er bestilt: 

- Annen behandling planlagt: 

- Henvisning til tilsyn av………. er bestilt. 
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1. HENSIKT 
Sikre tidlig identifikasjon av kritisk syke pasienter og gi de rett behandling. Avklare og 
fordele roller, oppgaver og ansvar i MØT-teamet. 
 
2. ANSVAR 
Ansvar for gjennomføring av pasientmottaket er tverrfaglig. Teamleder er LIS medisin. 
De enkelte teammedlemmene har ansvaret for sine definerte oppgaver (se punkt 3.3).  
 
3. FREMGANGSMÅTE 
3.1 Varslingsrutiner 
AMK koordinerer kontakten med innringer og ambulanse og varsler ans.sykepleier i 
akuttmottaket om aktuell hendelse. Ambulanse melder til ans.sykepleier via 
radiosamband etter gjeldende retningslinjer. 
Ans.sykepleier sender ut gruppeoppkall på personsøker etter kriterier gitt nedenfor ved 
hjelp av alarmknapp.  
 
MØT – medlemmer  
Teamleder (LIS medisin akuttmottak)   70-2655  

LIS medisin MOV (teamleder ved samtidighetskonflikt)  70-8337 
Primærvakt anestesi      70-2180  

Turnuslege medisin      70-2650 

Anestesisykepleier       70-8101  

Bioingeniør        70-8227  

Radiograf        70-8191  

Sykepleier akuttmottak 1      70-8208 
Sykepleier akuttmottak 2      70-8209  
 
Ved behov varsles også: 
Bakvakt anestesi       tlf 1111 call 70-9900 
Ved behov for gastroskopi overlege gastromedisin tlf 975 60 144 
Ved behov for ultralyd/CT kontakt radiolog   70-8318 
Ved gravid pasient vurder tilkall gynekolog   70-2540 
Ved behov for kirurgisk luftvei vurder tilkall ØNH-lege. 70-8105 /tlf 906 91 966 
Sepsis pasientforløp: Dersom pasientansvarlig lege er annen spesialitet enn indremedisin 
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3.2 Kriterier for varsling 
Hovedregel: Alle pasienter som er triagert rød etter RETTS, skal vurderes tatt i mot av 
MØT-team. Ved tvil konfereres det med teamleder. 
 
Fysiologiske kriterier 
Ved akutt syk pasient med to eller flere kriterier oppfylt utløses MØT-alarm. 
 
A: Ufri Luftvei og/eller intubert/forsøkt intubert 
B: SpoO2 < 90 % med O2, RF < 8 eller >30  
C: Puls > 130 regelmessig eller 150 uregelmessig 
D: GCS < 12  
E: Alvorlig hypotermi (temperatur < 32°C) 
 
Medisinske kriterier: 

 Pågående kramper/gjentatte krampeanfall 
 Åpenbar massiv GI-blødning  
 ≥ 2 qSOFA-kriterier målt intrahospitalt og samtidig mistanke om/påvist 

infeksjon.  
qSOFA: 

o Respirasjonsfrekvens ≥22/min 
o Mentalt påvirket (GCS <15) 
o Systolisk blodtrykk (mmHg)≤100 

 Alvorlig røykskade 
 Anafylaktisk reaksjon 
 Prehospital hjertestans med ROSC 
 Sterke eller uavklarte morfintrengende smerter 

 
Spesielle hensyn 
Eldre og pasienter med kroniske sykdommer tåler mindre enn andre og terskelen for å 
utløse MØT-alarm med mildere sykdomsbilde enn gitt ovenfor må vurderes. Dette gjelder 
ved: 

 Alder > 60 år  
 Alvorlig grunnsykdom hos pasienten  
 Gravid pasient  
 Økt blødningsfare 

 
 
3.3 Organisering av personell 
Det er viktig for samarbeidet at man ikke bare kjenner sin egen funksjon og oppgave, 
men kjenner til de andres ansvar og oppgaver også. 
 
Alle medlemmer i teamet plikter å bruke aktuelt verneutstyr etter behov: 

• Blyfrakk evt. med thyroideabeskyttelse 
• Briller  
• Hansker (doble, i hvert fall ved invasive prosedyrer) 
• Munnbind/hette /skoovertrekk 
 Smittefrakk 

 
Observatører må holde avstand og ikke stå/gå i veien og antallet maksimum 3. Det skal 
ikke være observatører ved mottak av små barn og ved mottak av 2 pasienter samtidig 
(for mange mennesker til stede). Observatørene må rette seg etter teamets anvisninger 
og ikke prate. 
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Definerte oppgaver for medlemmene i MØT-teamet 
 
Teamleder (LIS medisin) 

• Lytte til rapport. 
• Delegere legeansvar for undersøkelse (alternativt utføre dette selv). 
• Styre resusciteringen i samarbeid med lege anestesi. 
• Vurdere resultater av undersøkelser og delegere tiltak. 
• Kontrollere støy og trafikk. 
• Kontrollere dokumentasjon og ha ansvar for innkomstjournal. 
• Følge pasienten ved behov. 

 
Teamleder er leder for det medisinske vaktteamet og har ansvaret for den totale 
vurderingen, behandlingen og oppfølgingen av pasienten, i samarbeid med lege anestesi.  
Under mottak av sepsispasient hvor pasientansvarlig lege er en annen spesialitet enn 
indremedisin skal teamleder og pasientansvarlig ha et tett samarbeid. 
Ved spesielle hendelser i Akuttmottaket er teamleder ansvarlig for debriefing av teamet. 
 
Undersøkende lege (LIS medisin MOV) 

• Lytte til rapport (kun ved umiddelbart behov for nødprosedyrer kommer neste 
punkt først). 

• Flytte fra båre. 
• Hilse på pasient. 
• I samarbeid med anestesipersonell: 

- Vurdere luftvei. 
- Vurdere trachea. 
- Vurdere halsvener. 

• Undersøke ventilasjon, vurdere behov for CPAP/BIPAP (samtidig tas rtg. thorax) 
• Kontrollere/rekvirere: 

- Respirasjonsfrekvens. 
- SpO2. 
- Puls. 
- Hudfarge. 
- Kapillærfylning. 
- Blodgass/prøver. 
- evt. ultralyd. 
- GCS 
- Rektaleksplorere – Hemofec. 
- Rectaltemperatur. 

• Reevaluere ABCDE. 
• Undersøke pasienten fullstendig fra topp til tå. 
• Sjekke at journaldokumentasjon stemmer (i samråd med teamleder). 
• All informasjon formidles teamet med høy, klar stemme. 
 Ved påvist/mistanke om sepsis:  

o Utfører undersøkelse og prøvetakning av aktuelt sekret/vev i samarbeid 
med turnuslege og pasientansvarlig lege og -sykepleier.  

o Skrive overføringsnotat i DIPS for indremedisinske pasienter (frase i DIPS) 
og gi muntlig beskjed til ansvarlig lege på post. 

 
LIS anestesi/overlege anestesi 

• Lytte til rapport (kun ved umiddelbart behov for nødprosedyrer kommer neste 
punkt først). 

• Flytte fra båre. 
• Sikre luftvei, vurdere oksygenering og ventilasjon, evt. intubere. 
• Etablere adekvat venevei, evt. intraossøs kanyle, initiere væskebehandling. 
• Etablere arteriekran på indikasjon. 
• Vedlikeholde generell anestesi/analgesi/sedasjon. 
• Legge inn CVK etter individuell vurdering. 
• Avgjør i samråd med teamleder (og evt. pasientansvarlig lege ved sepsis) videre 

behandlingsnivå, og skaffer overvåkningsplass/intensivplass. 
• Følge pasienten ved behov. 
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Pasientansvarlig lege: Aktuelt der pasientansvarlig lege er annen spesialitet enn 
indremedisin under mottak av sepsispasient 

 Tett samarbeid med LiS medisin akuttmottak mtp utredning 
 Er hovedansvarlig for initial spesifikk behandling og videre plassering av pasient i 

sykehuset 
 Utfører undersøkelse og prøvetakning av aktuelt sekret/vev i samarbeid med 

turnuslege og Lis medisin og pasientansvarlig sykepleier 
 Skrive overføringsnotat i DIPS med særlig fokus på evt. kirurgiske 

behandlingstiltak, men også en plan for videre sepsisbehandling (frase i DIPS) 
 
Turnuslege 

• Lytte til rapport. 
• Bestille nødvendig røntgen diagnostikk. 
• Utføre delegerte oppgaver fra teamleder. 
• Finner pasientens journal i DIPS med bakgrunnsinformasjon: sykdomshistorie, 

medikamentliste og relevante opplysninger 
• Skriver innkomstjournal og medisinkurve 

 
Anestesisykepleier 

• Lytte til rapport/flytte fra båre. 
• Administrere O2 og sørge for adekvat monitorering. 
• Sikre luftvei, vurdere oksygenering og ventilasjon. 
• Etablere adekvat venevei. 
• Vedlikeholde generell anestesi/analgesi/sedasjon. 
• Administrere akuttmedikamenter. 
• Legge ned ventrikkelsonde (intubert pasient). 
• Klargjøre til nødvendige anestesiprosedyrer. 
• Formidle pasientparametre til teamet. 
• Formidle blodbestilling. 
• Følge pasienten. 
• Klargjøre akuttromplass etter bruk. 

 
Akuttmottaksykepleier 1 

• Forberede mottak av pasient. 
• Lytte til rapport/flytte fra båre. 
• Kle av pasienten/klippe klær (på beskjed fra teamleder). 
• Dekke til med tepper eller varmluftlaken. 
• Assistere ved undersøkelse av pasient. 
• Bistå med tilkobling av monitoreringsutstyr. 
• Utføre rekvirerte oppgaver fra teamleder 
• Eventuelt ta blodgass (venøs/arteriell). 
• Ta rectaltemperatur og EKG. 
• Administrere forordnede medikamenter. 
• Sette inn urinkateter (på beskjed fra teamleder). 
• Forberede utstyr/assistere ved evt. invasive prosedyrer. 
• Klargjøre akuttromplass etter bruk. 
• Sørge for at alle røntgenfrakker/halskraver blir vasket og hengt på plass. 

 
Akuttmottaksykepleier 2 

• Forberede mottak av pasient. 
• Lytte til rapport/flytte fra båre. 
• Føre BEST MØT-kurve. 
• Sikre pasientens identitet. 
• Ivareta og registrere pasientens eiendeler. 
• Fungerer som bindeledd til koordinator (ANS) i Akuttmottaket. 
• Samarbeider med Politiet ved sikring av bevis og utlevering av disse. 
• Fungerer som bindeledd til pårørende (be om hjelp til dette ved behov). 
• Dempe støynivå, trafikk og antall observatører på Akuttrommet i samråd med 

teamleder. 
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• Følge pasienten ved behov, gi muntlig rapport til mottakende avdeling. 
• Ved behov: utføre tidskritiske observasjoner og behandling i fellesskap med 

sykepleiere. 
 
Radiograf 

• Ta rtg. thorax, evt annen rtg.diagnostikk, og sørge for at bildene er tilgjengelige 
umiddelbart. 

• Gjøre klar CT.  
 
Bioingeniør 

• Ta blod til prøver, screening, blodkultur, blodgass (som regel får man blodprøve 
raskest når en av legene arteriepunkterer i lysken). 
 

 
3.4 Primary survey – ABCDE 
 
A. AIRWAY – LUFTVEI 

• Snakker pasienten? 
• Puster pasienten? 
• Obstruksjon av tungen, bevisstløs? 
• Løse tenner, fremmedlegemer? 
• Blødning? 
• Oppkast? 
• Hevelse? 
• Midtstilt trachea? 
• Halsvenestase? 

 
B. BREATHING – RESPIRASJON 

• Spontanrespirasjon? 
• Thoraxbevegelser, bilaterale like bevegelser? 
• Respirasjonslyder, bilateralt, fremmedlyder? 
• Frekvens og dybde? 
• Bruk av hjelpemuskler? 
• Hudfarge? 
• Synlige skader i hud, muskler eller benstruktur? 
• Røntgen thorax 

 
C. CIRCULATION – SIRKULASJON 

• Puls perifert/sentralt? 
• Vurder pulskvaliteten; normal, svak, velfylt? 
• Vurder pulsfrekvens; normal, rask, langsom? 
• Se og kjenn på huden; blek, kald, klam? 
• Se etter tegn på blødning, ytre, indre? 
• Bevissthetsnivå? 
• Stasede halsvener eller abnormt sammenfalte? 
• Blodtrykk? 
• Kapillærfylning>2 sekunder? 

 
D. DISABILITY – NEVROLOGISK STATUS  

• Er pasienten våken? 
• Husker han hva som har hendt? 
• Glasgow Coma Scale? 

- Åpning av øynene 
- Verbal respons  
- Motorisk respons på stimulering 

• PEARL – pupils equal and reaktive to light  
• Beveger alle 4 ekstremiteter? 
• Blodsukker? 
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E. EKSPONERING 
• Klippe/ta av klær-se over hele pasienten 
• Varme tepper 
• Inspiser bakhode, nakke, rygg, aksiller og perineum 
• Rektal temperatur 
• Evt rectumeksplorasjon  

- Sphinktertonus 

- Hemofec 
 

 
3.5 Secondary survey/videre undersøkelser 
 
Utføres på stabil(-isert) pasient. Fullstendig undersøkelse fra topp til tå (hode, ansikt, 
hals, overekstremiteter, axiller, thorax, abdomen, bekken, genitalia/perineum, 
underekstremiteter). Observer, palper, perkuter, auskulter, eksplorer alle åpninger.  
 
CT-undersøkelser gjøres etter behov. Behandlingsmessig konsekvens skal alltid veies opp 
mot risiko. 
 
 
3.6 Videre behandling/bestemmelse av omsorgsnivå 
 
Teamleder har ansvaret for videre behandling og bestemmelse av omsorgsnivå i 
samarbeid med anestesilege og LIS MOV. Ingen forlater MØT-teamet uten etter avtale 
med teamleder. Det gjøres en teamavslutning med oppsummering av pasientdata og 
teamsamarbeid.  
 
 
4. GENERELT 
 
 
5. INTERNE REFERANSER 

 Teamoppkall Akuttmottaket. Generell oversikt 
 Melderutiner fra Akuttseksjon 
 Medisinsk ø.hjelp-team, MØT 

 
6. EKSTERNE REFERANSER 
 
 
7. VEDLEGG 
 
 

http://ton-web-01/eknet/docs/pub/dok16096.pdf
http://ton-web-01/eknet/docs/pub/dok11072.pdf
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