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1. Hvordan utvikle tryggere og mer kostnadseffektive forløp for eldre pasienter?
(Jorun Rugkåsa)
Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) ved Akershus universitetssykehus sendte en
stor, ambisiøs søknad til den første utlysningen i Forskningsrådets HELSEVEL program i
2016. Med en innvilgelsesprosent på 12 % var det sterk konkurranse om de 190 millioner
kronene. Prosjektet fikk en tildeling på 19,9 millioner, noe som finansierer prosjektet tre PhDstipendiater og to post-doc-stipendiater i prosjektperioden 2017-2021. Studiene
gjennomføres i samarbeid med OsloMet, Høgskolen i Østfold, Universitetet i Oslo, NAV,
University og Southhampton, University of Leeds, University of Oxford og Kings College
London. Prosjektleder er Jorun Rugkåsa ved Akershus universitetssykehus.
I en tid med rask demografisk endring, økonomiske restriksjoner og en økt rolle for norske
kommuner i tjenesteutøvelsen er det essensielt å få kunnskap om hvordan vi kan sikre gode
pasientforløp for eldre. Prosjektet består av fire arbeidspakker (AP) som vil svare på
følgende aktuelle spørsmål:
• AP1: Hvordan fungerer de nye Kommunale akutte døgnenhetene (KAD) og hvordan kan
deres effekt maksimeres? Denne arbeidspakken ledes av Anne-Kari Johannesen
(sykepleier), Fredrik A Dahl (statistiker)
• AP2: Kan en enkel intervensjon redusere skader som følger av medisinoverforbruk blant
eldre? Denne arbeidspakken ledes av Christofer Lundqvist (nevrolog)
• AP3: Hvilken rolle spiller pårørende i samhandlingen mellom forskjellige tjenester for
pasienter med demens? Denne arbeidspakken ledes av Jorun Rugkåsa (sosiolog)
• AP4: I et stadig mer multikulturelt samfunn, er tjenestene våre rustet til å ta godt vare på
alle ved livets slutt? Denne arbeidspakken ledes av Ellen Kristvik (antropolog)
Fra det vi lærer om pasientforløp i disse delprosjektene vil man kunne si noe om
overordnede temaer som: livskvalitet, kostnader, helseulikheter blant eldre, samt hva slags
erfaringer og betraktninger helsepersonell og pårørende til eldre med sammensatte behov
har om samhandlingen mellom sykehus og kommunale tjenester.
2. Nasjonalt pilotprosjekt for tidlig oppdagelse og behandling av sepsis
Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7 utviklet vinteren 2017/18
en tiltakspakke for tidlig å oppdage og behandle sepsis (blodforgiftning) på sengeposter.
Formålet med tiltakene er å redusere dødelighet som følge av sepsis. Akershus
universitetssykehus, urologisk avdeling har i perioden mars-oktober 2018 vært ett av fem
nasjonale pilotprosjekter som har testet ut tiltakspakken. Erfaringene er gode, og tiltakene
skal nå spres til andre avdelinger og sykehus i Norge.
Sepsis er en livstruende tilstand som oppstår når kroppens reaksjon på en infeksjon
medfører organsvikt. Septisk sjokk er en undergruppe av pasienter med sepsis med alvorlig
sirkulasjonssvikt. Septisk sjokk er forbundet med en større dødelighet.
Urologisk avdeling sin pasientgruppe er ofte innenfor det som defineres som risikopasienter
for sepsis, for eksempel pasienter med komplisert urinveisinfeksjon, nyresteinspasienter eller
pasienter som har hatt prostatabiopsi.
Tiltakene som har vært prøvd ut er:
1. Observer pasienten etter ABCDE-prinsipper
2. Bruk validerte verktøy for skåring, observasjon og respons
3. Ta blodprøver og prøver til mikrobiologi
4. Gi/endre antibiotika innen en time
5. Fastsett videre behandling og behandlingsnivå
6. Revurder valg av antibiotika innen 48 timer
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Ett av målene er at pasienter skal få antibiotika innen en time ved mistanke sepsis. Tidligere
har man ikke hatt sentral oversikt over hvor lang tid det tar før antibiotika gis. I løpet av
perioden har avdelingen registrert 26 pasienter der en mistenker sepsis. Av dem fikk 23
antibiotika innen en time etter mistanke. Gjennomsnittlig tid til antibiotika var 41 minutter.
Satsningen på å oppdage og behandle sepsis tidlig har vært et faglig løft for avdelingen, og
spørsmålet «Kan det være sepsis?» kommer raskt når pasienten har forverret tilstand.
Avdelingen ønsker å bli enda bedre.
Prosjektgruppen anbefaler at tiltakene, med noen justeringer, implementeres i andre
avdelinger og sykehus. Erfaringene fra de nasjonale pilotprosjektene presenteres når
Pasientsikkerhetsprogrammet arrangerer et nasjonalt læringsnettverk for tidlig oppdagelse
og behandling av sepsis på sengeposter. Dette skjer fra desember 2018 til september 2019.
I tillegg til team fra urologisk avdeling vil Akershus unviersitetssykehus også delta med et
team fra Kvinneklinikken i læringsnettverket. Akuttmottaket har tidligere deltatt i tilsvarende
læringsnettverk for tidlig oppdagelse og behandling av sepsis i landets akuttmottak.
3. Tilsyn og revisjoner
Riksrevisjonen
Riksrevisjonen undersøker variasjon i forbruk av helsetjenester. For Akershus
universitetssykehus er det behandlingen acromionreseksjon innen ortopedi omfattet av
undersøkelsen. Det ble 29.10.18 gjennomført intervjuer med leger, ledere og annet
personale i enheter som utfører skulderkirurgi, og med fagdirektør. Målet er å beskrive
årsaker til variasjon i forbruk av somatiske helsetjenester i spesialisthelsetjenesten, og
hvordan de regionale helseforetakene og helseforetakene ivaretar sitt ansvar for å sikre
likeverdig tilgang til helsetjenester. Resultatene fra undersøkelsen planlegges rapportert til
Stortinget høsten 2019.
Konsernrevisjonen
Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst vil følge opp tiltaksarbeidet som Ahus har gjennomført
etter revisjonen «Legemidler» høst 2016 og «Tiltaksarbeid etter revisjoner utført av
konsernrevisjonen» våren 2017. Møtet vil finne sted 29. november. Resultatene fra
oppfølgingen vil inngå i en samlet rapportering til styrets revisjonsutvalg i Helse Sør-Øst
RHF.
Hafslund nett
Det er gjennomført tilsyn med HMS i henhold til El-tilsynsloven ved Barnehage 1-5. Det er
foreløpig kun mottatt rapport fra tilsyn med barnehage 2, hvor det ikke ble funnet avvik.

4. Status for tiltaksarbeid etter konsernrevisjonens revisjoner
Revisjon av tiltaksarbeid etter revisjoner utført av konsernrevisjonen
Konsernrevisjonen ga ni anbefalinger i rapporten som forelå april 2017. Frist for
gjennomføring av samtlige tiltak i handlingsplanen var først satt til 31.12.17, men har senere
blitt gradvis utvidet til 31.12.18. Det har blitt foretatt jevnlige statusoppdateringer.
Tiltak til anbefalingene 1, 2, 5 og 6 relatert til systemet rundt oppfølging av handlingsplaner
etter eksterne tiltak og revisjoner er gjennomført, men effektvurderingen har vist at tiltakene
ikke har vært tilstrekkelig. Det er behov for flere justeringer. Dette innebærer at prosedyre
4405 «Håndtering av planlagte eksterne tilsyn og revisjoner» revideres for ytterligere
tydeliggjøring av ansvars- og oppgavefordeling for oppfølging av eksterne tilsyn og
revisjoner. Dette arbeidet pågår og skal være iverksatt pr 1.12.18.
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For anbefalingene 3, 4, 7, 8 og 9 gjenstår arbeid med 8 og 9 som er relatert til det
pasientadministrative arbeidet. Konsernrevisjonen har anbefalt at Akershus
universitetssykehus utarbeider overordnede føringer som regulerer det pasientadministrative
arbeidet. Status er at det jobbes med å etablere komplette overordnede prosedyrer og
brukerveiledninger som er tilordnet for regional EPJ standard, og at det gjenstår en del
arbeid på dette punktet.
Videre har konsernrevisjonen anbefalt at indikatorene «åpne henvisninger uten ny kontakt»
og «ikke signerte dokumenter i DIPS» inkluderes i den regulære rapporteringen. Tiltak er
ikke gjennomført, men satt på listen over det som planlegges i det videre arbeidet med
relevant styringsinformasjon.
Tilgjengelige helsetjenester
Rapporten fra konsernrevisjonen forelå i februar 2016. Første frist for gjennomføring av tiltak
var satt til 31.12.16, men har gradvis blitt utvidet til 31.12.18. Konsernrevisjonen har anbefalt
at status i tiltaksarbeidet fremlegges styret, jf. revisjonen tiltaksarbeid etter revisjoner utført
av konsernrevisjonen. Status pr. 12.11.18 er at tilgjengelige helsetjenester er fast tema i
styremøter og sykehusledelsen i månedlige rapporter. Det er også et fast oppfølgingspunkt
på oppfølgingsmøter med Helse Sør-Øst, og i oppfølgingsmøter med divisjonene.
Legemidler
Rapporten fra konsernrevisjonen forelå i november 2016. Frist for gjennomføring av tiltak var
satt til 31.12.17. Fristen har senere blitt utvidet, og tiltaksarbeidet følges opp i
legemiddelprosjektet «Riktige valg for bedre helse og kostnadseffektivitet».
Legemiddelprosjektet vil pågå i hele 2018, og fristen for tiltaksarbeidet etter revisjonen er
også utvidet til 31.12.18. Konsernrevisjonen gjorde i vår en vurdering og sier i et brev fra
mars 2018 at de ser at Akershus universitetssykehus har høy fokus på forbedringsarbeidet,
at mye gjenstår og at det er viktig at tiltakene gjennomføres og at det følges opp om tiltakene
har hatt ønsket effekt.
Likeverdig og forutsigbar helsehjelp i psykisk helsevern for barn og unge (BUP)
Rapporten forelå 29.08.18. Frist for tiltaksarbeidet ble satt til 31.12.18, og arbeid pågår etter
planen.
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- Kan det være sepsis?
Tidlig oppdagelse og behandling av sepsis på sengepost
Pilotrapport for Akershus Universitetssykehus, Urologisk avdeling
November 2018

«Dette har gjort noe med avdelingen. Vi tenker
helt annerledes. Det tar kun et kvarter fra vi
tenker sepsis til vi setter i gang behandlingen.»
(Spontant fra en sykepleier)

Tittel

«Kan det være sepsis?» - Tidlig oppdagelse og behandling av sepsis på
sengepost

Forfattere

Karina Egge, fagutviklingssykepleier, Urologisk avdeling, Ahus
Marie Brudvik, spesialrådgiver, Avd. kvalitet og pasientsikkerhet, Ahus

Bilde på forsiden: Karina Egge med pasient
Foto: Stig Marlon Weston

Lørenskog, november 2018
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1. Kort oppsummering
Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7 utviklet vinteren 2017/18
en tiltakspakke, til bruk på sengeposter, for å oppdage og behandle sepsis tidlig. Formålet
med tiltakene er å redusere dødelighet som følge av sepsis. Sepsis er en livstruende tilstand
som oppstår når kroppens reaksjon på en infeksjon fører til organsvikt. Septisk sjokk er en
undergruppe av pasienter med sepsis med alvorlig sirkulasjonssvikt. Septisk sjokk er
forbundet med en større dødelighet.
Akershus universitetssykehus (Ahus), Urologisk avdeling har i perioden mars-oktober 2018
testet ut tiltakspakken i praksis. I denne rapporten formidles erfaringene fra dette
pilotprosjektet. Tiltakene som har vært prøvd ut er:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Observer pasienten etter ABCDE-prinsipper
Bruk validerte verktøy for skåring, observasjon og respons
Ta blodprøver og prøver til mikrobiologi
Gi/endre antibiotika innen en time
Fastsett videre behandling og behandlingsnivå
Revurder valg av antibiotika innen 48 timer

Satsningen på å oppdage og behandle sepsis tidlig har vært et faglig løft for avdelingen, og
spørsmålet «Kan det være sepsis?» kommer raskt når vi ser en pasient med forverret
tilstand. Tiltakene «observer pasienten etter ABCDE-prinsipper» og «bruk validerte verktøy
for skåring, observasjon og respons» var allerede godt innarbeidet ved Ahus. Vi antok at
prøvetaking til mikrobiologi ville være en potensiell flaskehals i prosjektet, men har opplevd
at dette går smidig. Vi har godt samarbeid med Mobil intensiv gruppe (MIG), som sammen
med lege vurderer om pasienten har behov for å bli flyttet til høyere behandlingsnivå. En
utfordring har vært dokumentasjon av legevurdering etter 48 timer. Dette jobber vi
fremdeles med å forbedre.
Det er nyttig å følge arbeidet med målinger. Av 26 pasienter fikk 23 antibiotika innen en
time etter sepsismistanke. Gjennomsnittlig tid til antibiotika var 41 minutter. Avdelingen
ønsker å bli enda bedre.
Prosjektgruppen ved Akershus universitetssykehus, Urologisk avdeling anbefaler at
tiltakene, med noen justeringer, spres til andre avdelinger og sykehus.
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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 og varer fra 2014 – 2018.
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 kunnskapsbaserte og
prosesser og resultater skal registreres for å kunne dokumentere forbedring.
Mer om pasientsikkerhetsprogrammet finnes på nettsiden:
www.pasientsikkerhetsprogrammet.no
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3. Innsatsområdet Tidlig oppdagelse og behandling av sepsis på
sengepost
Sepsis (blodforgiftning) er en livstruende tilstand, som oppstår når kroppens reaksjon på en
infeksjon skader eget vev og organer. Det kan oppstå svikt i ett eller flere organer og utvikle
seg til septisk sjokk, bli livstruende og ved forsinket eller mangelfull behandling ha dødelig
utfall. Kartlegging av pasienters vitale funksjoner er derfor viktig for å oppdage sepsis så
tidlig som mulig. Rask og målrettet behandling er avgjørende, og kan i enkelte tilfeller
forhindre utvikling av sepsis. Forsinket oppstart av adekvat behandling ved sepsis øker
dødeligheten.
En tverrfaglig ekspertgruppe, nedsatt av pasientsikkerhetsprogrammet, definerte tiltak
som kan bidra til tidlig å identifisere pasienter med forverret tilstand (1). For å se om
tiltakene er gjennomførbare i praksis, har det vært gjennomført pilotprosjekter ved fem
sykehus i perioden mars til oktober 2018. Sykehusene er Finnmarkssykehuset Hammerfest,
Levanger sykehus, Akershus Universitetssykehus, Sykehuset Telemark Skien og Sykehuset
Østfold.
Tiltakene som har blitt testet ut er:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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4. Pilotprosjektet på Akershus universitetssykehus
Om sykehuset
Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 500 000
innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og
pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.
Ahus har ansvar for innbyggerne i Follo og på Romerike, bortsett fra somatiske tjenester for
Nes kommune. I tillegg er Rømskog kommune i Østfold og de tre nordligste bydelene i
Oslo; Alna, Grorud og Stovner, en del av vårt sykehusområde.

Pilotavdelingen
Det er Urologisk sengepost som har pilotert tiltakspakken for tidlig oppdagelse og
behandling av sepsis på sengepost. Urologisk sengepost er en del av kirurgisk divisjon.
Kirurgisk divisjon er en av Ahus sin største divisjon og har ca. 1250 ansatte. Divisjonen ledes
av en divisjonsdirektør i tillegg inngår 10 avdelingssjefer i ledergruppen.
Avdelingen består av sengepost med 28 senger. Vi har både elektive (venteliste) og
«øyeblikkelig hjelp» - pasienter. Pasientene har i gjennomsnitt kort liggetid. Avdelingen
avlaster også de andre avdelingene i kirurgisk divisjon når det er nødvendig.
Akuttmottaket piloterte tiltakspakke for tidlig oppdagelse og behandling av sepsis i 2017.
Ved å videreføre arbeidet de har gjort ser vi på dette som en fin mulighet til å innføre et
forbedringsarbeid. Avdelingen har innført NEWS registrering på alle pasienter etter
retningslinje. Vi har innført og bruker aktivt NEWS i avdelingen. Samtlige ansatte har
deltatt på proACT-kurs og vi er aktive brukere av MIG-teamet ved Ahus, og har gode
erfaringer med det.
Motivasjonen for å delta som pilotprosjekt er at vi ønsker å være faglig oppdatert og i stadig
utvikling. Vi mener at å delta i pilotprosjekt er en gylden mulighet til å oppdatere oss faglig,
det fremmer pasientbehandlingen, samt at det gir oss muligheter til å tallfeste effekt av
behandling.

Utfordringsbildet
Avdelingen utreder og behandler pasienter med sykdommer i øvre og nedre urinveier og
mannlige genitalier. Dette er både kirurgiske pasienter, kreftpasienter i både kurativ og
palliativ fase samt pasienter som er til utredning for urologiske sykdommer.
Tidlig oppdagelse av sepsis er spesielt relevant for vår pasientgruppe. Pasientene våre er
ofte innenfor det som defineres som risikopasienter for sepsis.
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Kreftpasientene som er under behandling med cellegift og immunterapi har nedsatt
immunforsvar. Mange av våre pasienter er nyopererte. En større andel vil også ha invasive
katetre.
I tillegg har vi pasienter med kompliserte urinveisinfeksjoner og en del pasienter med
bakteriedannende nyrestein og blokkerende nyresteiner hvor nyresteinen blokkerer ureter
slik at urinen ikke renner fritt til urinblære.
Der det er mistanke om prostatakreft vil det bli foretatt biopsi av prostata. Prostatabiopsi
gir økt risiko for sepsis. Avdelingens poliklinikk utfører ca. 600 prostatabiopsier per år. I
løpet av de siste årene har omtrent 5 % fått infeksjonskomplikasjoner som har ført til
sykehusinnleggelse.
Om vi blir gode til å identifisere sepsispasienter tidlig og gi dem rask behandling kan vi
redde liv. I tillegg til at pasientene får god helsehjelp gjør kvalitetsforbedringen også noe for
de ansattes yrkesutøvelse og trygghet på jobb.

Målsetning for arbeidet
Hovedmål:
1. Innen utgangen av oktober skal 90 % av pasientene ha fått antibiotika innen 1 time
Målsetningen ble endret til 95 % fra juni 2018
2. Innen utgangen av oktober skal 95 % av pasientene ha NEWS registrert etter
retningslinje
3. Innen utgangen av oktober skal 95 % av pasientene ha journalnotat ved
revurdering/bytte av antibiotika
Delmål:
1. Innen utgangen av juni skal 70 % av pasientene ha fått antibiotika innen 1 time
2. Innen utgangen av juni skal 70 % av pasientene ha NEWS registrert etter
retningslinje
3. Innen utgangen av oktober skal 90 % av pasientene ha journalnotat ved
revurdering/bytte av antibiotika
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5. Organisering og gjennomføring av pilotprosjektet
Initiativet til å bli nasjonalt pilotprosjekt ble tatt av Urologisk avdeling. Søknad og deltakelse
har vært forankret hos divisjonsledelsen fra start av. Prosjektet ble tidlig også svært godt
forankret i avdelingen, og selv om det ble definert en egen prosjektgruppe ville ikke
forbedringsarbeidet kunne gjennomføres uten engasjementet til alle de ansatte.
Forbedringsteamet har bestått av:
Prosjektlederteam:
Solfrid Nadden, seksjonssykepleier, Urologisk avdeling
Karina Egge, fagutviklingssykepleier, Urologisk avdeling
Prosjektgruppe:
Madeleine Enersen, sykepleier, Urologisk avdeling
Marita Henriksen, sykepleier, Urologisk avdeling (til august 2018)
Eilen Smaadal, sykepleier, Urologisk avdeling (fra august 2018)
Vegard Mygland, overlege/ urolog, Urologisk avdeling
Nærmeste leder: Stig Müller, avdelingsleder, Urologisk avdeling
Veileder: Marie Brudvik, lokal programleder, Avdeling kvalitet og pasientsikkerhet
Arbeidsform og møtehyppighet
Pilotprosjektet har vært gjennomført i perioden januar – oktober 2018. Offisiell
prosjektstart var ved «kick- off» 9. mars (vedlegg 7), men i forkant av dette var det gjort en
rekke forberedelser. Eksempel på dette er faglig oppdatering, informasjon til ansatte og
organisering av arbeidet.
Det har vært avholdt relativt mange møter i arbeidsgruppen. Innledningsvis var det behov
for hyppige møter der alle var med. Den første tiden var det organisert faste
møtetidspunkter for prosjektgruppen.
Deretter har det vært færre møter for hele gruppen. I praksis har det vært en del spontane
møter ved behov der to eller flere av gruppens medlemmer har deltatt. Særlig de
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måleansvarlige har møttes hyppig sammen med fagutviklingssykepleier, som også er en del
av prosjektlederteamet.
Det har ikke vært tilført ekstra ressurser for at avdelingen skulle gjennomføre prosjektet.
Dette har inngått i avdelingens fagarbeid, og fagutviklingssykepleier har brukt deler av
stillingen sin for å drive prosjektet. Det har blitt lagt til rette for at øvrige prosjektarbeidere
har kunne brukt tid i prosjektet. Prosjektet har i stor grad vært sykepleierdrevet, men
legesiden har vært engasjert og bistått med faglige innspill og undervisning.
Involvering av berørte parter på sykehuset
Et prosjekt som dette berører flere avdelinger og ansatte på sykehuset enn kun de som
jobber i avdelingen. Det har vært nødvendig å informere og involvere
Avdeling kurs og kompetanse
Labratoriemedisinsk fagområde
Akuttmottaket
Avdeling smittevern
Mobil intensiv gruppe (MIG)
Avdeling infeksjonsmedisin
Antibiotikastyringsprogrammet på Ahus
For å spre informasjon om arbeidet og forankre arbeidet har prosjektgruppen holdt flere
møter og seminarer.
Kontraktsmøte med pasientsikkerhetsprogrammet. Deltakelse fra divisjonsledelsen,
avdelingsledelsen og prosjektledelsen.
Informasjon på personalmøte med de ansatte
«Kick off». Seminar for Ahus- ansatte med inviterte foredragsholdere. Åpning ved
administrerende direktør. Deretter ble det egen markering på avdelingen.
Fagdager med opplæring av ansatte
Internundervisning for ansatte på dag- og seinvakt
Informasjon på personalmøtet
Informasjon på morgenmøtet til legene
Tema i månedsbrevene fra seksjonsleder til de ansatte
Informasjon til seksjonsledermøtet i Kirurgisk divisjon
Informasjon til ledermøtet i Kirurgisk divisjon
Presentasjon på felles fagutviklingssykepleiermøte
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Presentasjon for Dagkirurgisk senter
Orientering til Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget på divisjonsnivå
Orientering til Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget på foretaksnivå
To artikler på Ahus’ intranett
Aktiviteter som understøtter prosjektarbeidet
Deltakelse på arrangementer i regi av pasientsikkerhetsprogrammet, deriblant
telefonmøter, webinarer og møter med de andre pilotprosjektene
Løpende kontakt med veileder
Opplæring i tiltakspakken Tidlig oppdagelse av forverret tilstand på Ahus
Deltakelse i læringsnettverket «Aller beste på å bli bedre» på Ahus

6. Gjennomføring av tiltakene
Oppdraget fra Pasientsikkerhetsprogrammet har vært å teste ut tiltak i praksis og komme
med anbefalinger basert på de erfaringene som er gjort. Mange av elementene er kjent i
klinikken fra før prosjektet, og det er utviklet prosedyrer for dette (4) I dette kapittelet
beskriver vi kort hvordan vi har jobbet med implementering av tiltakspakken.
Gode rutiner for monitorering av vitale funksjoner er av stor betydning for å kunne oppdage
forverring, infeksjon og sepsis tidlig. Det har vært naturlig for Urologisk avdeling å se
innsatsområdene for tidlig oppdagelse av forverret tilstand (2) og tidlig oppdagelse og
behandling av sepsis (3) i sammenheng og høste erfaringer fra tidligere arbeider på Ahus.

Tiltak 1 Observer pasienten etter ABCDE-prinsipper og Tiltak 2 Bruk validerte
verktøy for skåring, observasjon og respons
proACT siden 2015
Ahus har innført obligatoriske proACT-kurs for alle klinisk ansatte. Dette er en opplæring og
tverrfaglig trening i de kliniske verktøyene NEWS, ABCDE, ISBAR og CMR. Instruktørene er
hentet fra både Ahus Simuleringssenter og somatiske avdelinger.
Sykepleiere og leger fra avdelingen deltar på samme kursdag, slik at vi får ha både teori og
praktisk case-trening sammen. Vår avdeling deltok først i 2016, og alle nyansatte blir
påmeldt fortløpende siden da. Vi har hatt oppfriskning på fagdager og obligatoriske HLR
treninger.
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ISBAR
ISBAR er et akronym og inneholder elementer som enhver samtale rundt pasienter bør
inneholde, spesielt i kritiske situasjoner hvor klarhet, objektivitet og standardisering er av
avgjørende betydning.
En korrekt gjennomført ISBAR kan også hjelpe legen å gjøre noen første vurderinger uten å
se til pasienten selv. Ved første mistanke om sepsis er god kommunikasjon mellom
sykepleier og lege særlig viktig, særlig om informasjonen skal gis på telefon. Som legen i
gruppen vår sa: Vi må alltid gå ut fra at den vi møter i andre enden av linjen ikke kjenner
pasienten.
I løpet av prosjektet har vi blitt mer beviste på hvordan vi kommuniserer ved overføring av
informasjon ved å bruke ISBAR. Vi ser også at det er viktig at den som kjenner pasienten
best er den som har kontakten med lege og mobil intensiv gruppe (MIG).
NEWS2
På Ahus har vi brukt NEWS som skåringsverktøy i flere år. Dette ble, frem til våren 2018
dokumentert tre steder; i DIPS Panorama, i egenutviklet Prokom-skjema (elektronisk i
DIPS) og det ble ofte notert i løpende journal.
I forbindelse med dette pilotprosjektet innførte vi bruk av NEWS2 på Urologisk Avdeling.
Dette skjedde samtidig som vi innførte MetaVision som elektronisk kurve. NEWS2 har vært
tilgjengelig i MetaVision siden 7.6.18. Det ble gitt internundervisning i bruk NEWS 2.
Vi har innført rutine at lege journalfører de
tilfellene vi bruker SpO2-skala 2. Dette ser vi
kan bidra til riktigere skår på pasienter med
lungeutfordringer.
qSOFA
Quick SOFA (qSOFA) er en enklere variant av
SOFA (Sequential Organ Failure Assessment
Score), som brukes for å stille diagnosen
sepsis. qSOFA brukes for å identifisere dem
det haster mest med.
QSOFA har tre kriterier: Respirasjonsfrekvens,
systolisk blodtrykk og mental status etter
Glasgow Coma Scale
Akuttmottaket på Ahus har tatt i bruk qSOFA
som skåringsverktøy for tidlig å oppdage
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Endret mental
status

Respirasjonsfrekv
ens > 22

Blodtrykk < 100

Figur 1 qSOFA vurderes ut fra endret mental status,
respirasjonsfrekvens og blodtrykk.
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sepsis (3). Urologisk avdeling bestemte å registrere qSOFA-skår i tillegg til NEWS2 som del
av dette prosjektet. Vi hadde en periode med opplæring i dette verktøyet i forkant av at vi
begynte å registrere sepsis-pasienter.
Undervisningsmateriell
Avdelingen har utviklet presentasjoner og
materiell som vi kan bruke til undervisning på
egne fagdager. Vi har også brukt sepsisspillet på fagdag.
Ahus har laget to undervisningsfilmer med
ABCDE, NEWS og ISBAR som tema. Filmene
er åpent tilgjengelig på Kompetansebroen.no.
Lommekort

Figur 2 Filmene om ABCDE, NEWS og ISBAR er fritt
tilgjengelig på https://www.kompetansebroen.no/film/abcdeog-news/

For å sikre at kunnskapen er tilgjengelig i
kliniske hverdag har Ahus utviklet lommekort
(se under, også som vedlegg 4 og 5) med NEWS2 med respons, ISBAR og ABCDE. Disse er
tilpasset vår pasientsikkerhetsmappe som passer i lommene til de ansatte. Vi har også lært
av Levanger sykehus sitt lommekort med sepsistiltak og tilpasset dem Ahus-kontekst
(vedlegg 6)
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Tiltak 3 Ta blodprøver og prøver til mikrobiologi
På Urologisk avdeling tar vi blodprøvene selv. Blodprøvene sendes til mikrobiologisk
prøvemottak på Ahus.
Før vi startet opp prosjektet trodde vi at det å få tatt blodkultur og urinprøver ville være en
potensiell flaskehals. Dette på grunn av dårlige pasienter med potensielt dårlige årer og lav
urinproduksjon. Vi fryktet også at det å bestille prøvene kunne være en tidstyv, noe det
senere viste seg ikke å være.
Vi har samarbeidet med Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi og fått laget
en egen blodprøvepakke. Denne bygger på anbefalingene i Ahus’ prosedyre for
Infeksjonssykdommer – Sepsis. Blodprøvepakken skiller seg fra anbefalingene til
pasientsikkerhetsprogrammet ved at det er noen prøver den ikke inneholder (se tabell
nedenfor). Dette kan imidlertid bli gjort etter vurdering.
Sepsis-blodprøvepakke Ahus

Kan etterrekvireres

Hemoglobin

Neutrofile

Trombocytter

Urinstoff

Leukocytter

Natrium

CRP

Kalium

INR

Glukose

D-Dimer

APTT

vB-Laktat

Fibrinogen

Kreatinin

Alkalisk fosfatase

Bilirubin

LD

ALAT

Gamma-GT

ASAT

CK

Albumin
Blodkultur

Tiltak 4 Gi/endre antibiotika innen en time
Akuttmottaket på Ahus har over tid jobbet med tidlig oppdagelse av sepsis, og har hatt
stort fokus på å få gitt antibiotika innen en time. Siden vi tar imot mange pasienter fra
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Akuttmottaket, som har jobbet med tilsvarende tiltakspakke for akuttmottak, var
problemstillingen kjent for oss.
Vi hadde internundervisning for alle, både sykepleiere og leger for å sikre felles forståelse av
hvilke pasienter vi var ute etter: Pasienter med pågående eller mistenkt infeksjon, NEWS≥ 5
og/eller qSOFA≥2.
Innledningsvis i prosjektet opplevde vi at det var vanskelig å definere «mistanke om sepsis».
Selv om tiltakspakken sa at vi skulle vurdere om alle pasienter med NEWS≥ 5 kunne ha
pågående infeksjon og sepsis, så vi etter hvert at det var lurt også å ta med «klinisk blikk»
som kriterium. Flere ganger oppdaget vi sepsispasientene raskere slik enn om de fikk utslag
på NEWS- målingen. Å stille spørsmålet «kan det være sepsis?» er med på å skape
årvåkenhet rundt symptomene på sykdomsutviklingen.
I løpet av prosjektet har vi på Urologisk avdeling opparbeidet et godt samarbeid mellom
sykepleiergruppen og legene når det gjelder tidlig oppdagelse og behandling av sepsis. En
typisk situasjon vil være at sykepleier mistenker sepsis, NEWS-skårer pasienten og
kontakter lege per telefon. I telefonmøtet brukes ISBAR. I samråd med sykepleier beslutter
legen oppstart av antibiotika. Sykepleier setter i gang antibiotika. Lege vil tilse pasienten så
snart som mulig. I kritiske situasjoner vil sykepleier tilkalle Mobil intensiv gruppe (MIG)
Dersom det er mistanke om sepsis vil vi gi antibiotika selv om vi ikke har fått svar på
blodprøven. Dersom det viser seg at pasienten ikke har sepsis vil antibiotika bli seponert
eller endret, som oftest etter påfølgende visitt.

Tiltak 5 Fastsett videre behandling og behandlingsnivå
Ved dårlige pasienter vil det være et samarbeid med lege og Mobil Intensiv Gruppe (MIG),
og det gjøres en felles vurdering om hvorvidt pasienten skal overflyttes til intensivavdeling
eller bli værende på sengeposten.
Allerede før oppstart av prosjektet var det opprettet MIG ved Ahus. MIG består av
intensivsykepleier fra Intensivseksjonen. Intensivseksjonen behandler kritisk syke pasienter
med svikt i en eller flere organsystemer fra alle avdelingene i sykehuset.
Anestesilege ved utkall til pasienter fra kirurgiske og ortopediske sengeområder
mm.
Ved utkall på medisinsk avdeling er det lege fra Medisinsk overvåkning (MO) (frem
til kl. 21.00 alle dager). MO behandler kritisk syke pasienter fra medisinsk divisjon,
som er i behov av overvåkning. Pasienter har potensiell svikt eller etablert svikt i ett
eller flere organer.
Fra kl. 2100 til 0800 er det sekundærvakt på Medisinsk som er legen i MIG.
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En utfordring er at hvorvidt pasienten overflyttes også er avhengig av belegg på
intensivavdeling. På Ahus er det mangel på overvåkingskapasitet, og dette medfører at vi
kan ha svært dårlige pasienter på sengeposten.
Erfaringen er at avdelingen har god kompetanse til å håndtere dårlige pasienter. For
sengeposten er det imidlertid ressurskrevende å ha en sykepleier til en pasient, slik det vil
være nødvendig å ha i slike situasjoner. I særlig travle perioder har imidlertid MIG-sykepleier
bistått oss når det ikke har vært kapasitet til å ta imot pasienten på Intensivavdelingen.

Tiltak 6 Revurder valg av antibiotika innen 48 timer
I følge tiltakspakken er en revurdering utført når lege har vurdert og dokumentert
videreføring, endring eller seponering av antibiotika på bakgrunn av mikrobiologiske funn
og/eller annen bekreftet/avkreftet mistanke om infeksjon.
Dette tiltaket samsvarer med antibiotikastyringsprogrammet på Ahus, der man etter 48-72
timer etter oppstart av antibiotika skal evaluere antibiotikabehandlingen. En aktiv
revurdering kan bidra til å redusere unødig bruk av bredspektrede og resistensdrivende
antibiotika. Dette er tema for antibiotikadagen som sykehuset markerer 15. november.
På Urologisk avdeling har vi visittgang to ganger daglig på hverdager og daglig i helg.
Rutinen vår er at revurdering/endring a antibiotika er tema på pre-visitt før hver visittgang.
Tilbakemelding fra legegruppen er at antibiotika vurderes fortløpende, og at dette er en
innarbeidet rutine i avdelingen. Vi får i tillegg telefonsvar fra mikrobiologisk avdeling når
prøvesvar foreligger. Det er også en praksis for at sykepleier ringer lege, for å få endret/
kontinuert antibiotika.
En utfordring er grunnlaget for vurderingen. Tiden det tar å få mikrobiologisvar/resistens er
lang. Negative blodkulturer får vi ikke svar på før det har gått fem dager, positive svar får vi i
DIPS oftest i løpet av 48 timer, men svar om resistens kan ta lenger tid.

7. Måling og resultater
Inklusjon
Det blir meldt mange pasienter fra akuttmottak med mistanke om infeksjoner og sepsis,
hvor antibiotika behandling er startet opp eller initiert. Vi ønsket å få tall på hvor gode vi er
på å oppdage sepsis på avdelingen og vi har derfor valgt å registrere bare de pasientene
hvor mistanke om sepsis har oppstått etter at pasienten har ankommet sengeposten.
Som nevnt tidligere har vi også inkludert pasienter der det er mistanke om sepsis, selv om
de skårer NEWS<5.
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Verktøy
For å finne de tallene vi var ute etter, basert på målsettingen vi har satt oss, utarbeidet vi et
hjelpeskjema (vedlegg 1). Dette tok vi i bruk etter å ha hatt undervisning på avdelingens
fagdager i april. Underveis har vi småskala (PDSA) testet og revidert skjemaet tre ganger. Vi
opprettet så et Excel-ark hvor vi la inn tall fra hjelpeskjema.
Vi vurderte hvilke flaskehalser vi tenkte kunne oppstå:
Prøvetaking, legetilsyn og tid til prøvesvar. Vi er i tillegg
helt avhengig av pleiepersonalets engasjement og hjelp
til å identifisere pasienter og fylle ut hjelpeskjema
På bakgrunn av avdelingens målsetting og mulige
flaskehalser valgte følgende målinger:
1. Tid fra mistanke om sepsis til blodkultur er tatt
2. Tid fra mistanke om sepsis oppstår til
AB(Antibiotika) er gitt
3. Revurdering av AB ved journalnotat innen 48
timer fra oppstart
4. 30 dagers overlevelse
Fra oppstart i april til utgang av september har vi
registrert 26 pasienter. Vi ser at det i sommer kom inn få
skjemaer. Dette er sannsynligvis på grunn av
ferieavvikling og sammenslåing med en annen avdeling
som ikke var involvert i prosjektet.

Figur 3 Hjelpeskjema for datainnsamling ble utviklet i flere
runder.

Manglende «baseline»
En av utfordringene i prosjektet var at det ikke finnes historiske data på når man mistenker
sepsis. Dette gjør at vi ikke har baseline-data til sammenligning.
I det øyeblikket vi begynner å sette søkelys på sepsis og registrere mistanke, har vi allerede
begynt å påvirke hvordan vi jobber med disse pasientene.
Diagrammer
Underveis i prosjektet har data blitt registrert i pasientsikkerhetsprogrammets database
Extranet. Der blir diagrammene fortløpende fremstilt som SPC-diagrammer, type rundiagram. Rundiagrammer er linjediagrammer med median som senterlinje. Det er utviklet
flere statistiske regler som kan brukes for å analysere hvorvidt dataene i run-diagramnet har
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spesiell variasjon. Det har vært nyttig og interessant å kunne følge prosessen vår gjennom
Extranet.
I denne rapporten er resultatene er fremstilt i SPC-diagrammer, type I-diagrammer. Dette
er fordi det gir noe mer informasjon enn run-diagrammene.
I–diagram er kontrolldiagrammer med gjennomsnitt som senterlinje og kontrollgrenser:
Det beregnes en øvre og nedre kontrollgrense som faller sammen med +/- 3 sigma
(standardavvik) fra gjennomsnittet. Vide kontrollgrenser betyr at det er stor variasjon i
datamaterialet. Smale kontrollgrenser viser mindre variasjon. Ved stabil prosess (dvs. at alle
punkter ligger innenfor kontrollgrensene), vil et kontrolldiagram kunne si hva vi kan
forvente hvis ikke endringer gjøres
•
•
•

Det betyr at 99,73 % av datapunktene vil ligge innenfor kontrollgrensene med en
normaldistribusjon
Det er 0,27 % sjanse for at et datapunkt ligger utenfor kontrollgrensene ved tilfeldighet
Med 25 datapunkter er det ca 6,5 % sjanse for en falsk positiv verdi

Tid fra mistanke om sepsis oppstår til AB (Antibiotika) er gitt
Til sammen 26 pasienter er registrert med mistanke om sepsis i pilotperioden. Av dem har
tre pasienter fått antibiotika etter at det var gått en time.
I gjennomsnitt tok det 41 minutter fra første mistanke om sepsis til antibiotika ble
gitt.
Variasjonen i materialet gjør at øvre kontrollgrense ligger på 117 minutter.
Spesiell eller naturlig variasjon: Det er to pasienter der det har tatt lengre tid å gi antibiotika.
Da vi så på datasettet som rundiagram lurte vi på om dette var utslag av spesiell variasjon.
Ved hjelp av I-diagrammet ser vi at det ene av de to punktene ligger utenfor
kontrollgrensen. Det er det første registrerte punktet som ligger utenfor kontrollgrensen.
Dette er en registrering fra før det ble gitt internundervisning om prosjektet og i forbindelse
med et vaktskift.
Vurdering: Vi hadde en antakelse om at vi var ganske gode i å administrere AB tidlig etter
ordinasjon, og opplever at dette har blitt bekreftet gjennom målingene våre. Vi opplever få
flaskehalser. Ofte vil lege være opptatt med poliklinikk eller operasjon. Første kontakt med
lege foregår via telefon hvor vi får forordnet AB. Deretter kommer legen på tilsyn så snart
som mulig.
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Justering av målsetning
De første målingene viste at de fleste pasientene fikk antibiotika innen en time. Prosjektet
vurderte at det burde være mulig å oppnå bedre enn den første målsetningen. Vi oppjustert
derfor det endelige målet fra 90 % til 95 %.
Tid fra mistanke om sepsis til antibiotika blir gitt
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Tid fra mistanke om sepsis til blodkultur er tatt
Før oppstart av målinger hadde vi en tanke om at blodprøvetaking kunne være en flaskehals
på grunn av arbeidspress, selve prøvetakingen, bestilling av riktige blodprøver og dårlige
årer/syke pasienter. Dette har vi opplevd ikke er tilfelle og vi har gode tall i målingene våre.
Vi har likevel fått laget en blodprøvepakke hvor alle aktuelle prøver er lagt inn. Vi registrert
når blodprøvene er registrert mottatt på prøvemottak.
Gjennomsnittlig tar det 28 minutter fra mistanke om sepsis til blodkultur er tatt.
Tid fra mistanke om sepsis til blodkultur er tatt
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Revurdering av antibiotika
Som del av prosjektet vårt skulle vi måle hvor mange som fikk revurdert antibiotika etter to
døgn. Forutsetning for at dette er godkjent revurdering er at det er dokumentert.
Vi ser at vi har mangelfulle data på denne målingen, men tror dette skyldes trolig mangelfull
registrering i journal.
Praksis er at endringer av antibiotika dokumenteres.
Vurdering av at antibiotika ikke endres eller at ytterligere vurdering utsettes, i
påvente av prøvesvar, dokumenteres ikke i elektronisk journal.
Dette er innarbeidet flyt i avdelingen, og prosjektet ønsker gode innspill på dette
velkommen.
Ved hver antibiotikumordinasjon i MetaVision må det fylles ut et følgeskjema med
indikasjon. Det ligger i de videre planene å se om det er mulig å hente ut tall fra dette
skjemaet for dokumentasjonsarbeidet vårt.

30 dagers overlevelse etter sykehusinnleggelse
Vi har valgt å undersøke hvordan det har gått med sepsispasientene våre 30 dager etter
utskrivelse. Vi har registrert 26 pasienter i vårt materiale. Vi finner at
Seks pasienter har dødd innen 30 dager etter innleggelsen
To dødsfall blir vurdert til å være relatert til sepsisforløpet
En av pasientene fikk ikke antibiotika innen en time
Vi opplever at datagrunnlaget er for lite til å si noe for vårt arbeid, ut fra indikatoren 30
dagers dødelighet. For å få en forståelse av hvordan prosjektet påvirker overlevelsen etter
sepsis, vil det være nødvendig å følge indikatoren over lengre tid. Det er også usikkert om
pasientgrunnlaget på avdelingsnivå er stort nok til å følge indikatoren.
En utfordring ved denne indikatoren er hvordan man skal praktisk finne igjen pasienter med
sepsis uten en entydig kodepraksis.

Registrering av pasienter med NEWS -skår
Ved oppstart hadde vi et mål om at 95 % av pasientene skal ha registrert NEWS-skår etter
retningslinje. Det er fortsatt et uttalt mål at avdelingen skal bruke NEWS som
scoringsverktøy, men det har vist seg vanskelig og tidkrevende å måle.
En utfordring er at vi har endret dokumentasjonssystemer i løpet av perioden, og ved
oppstart i april 18 hadde vi følgende:
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Vi hadde DIPS Panorama som kurve. Her registrerte vi vitale verdier, men uten at
NEWS-skår ble regnet ut.
I tillegg har Ahus utviklet et prokomskjema i DIPS hvor vi skulle registrere NEWS.
Skåren ble også registrert i løpende journal.
Fra juni 18 gikk vi over på MetaVision kurve, og NEWS-skår ble registrert her. Avvikende
skår blir også registrert i journal.
Vi gjorde en måling hvor vi registrerte antall NEWS-målinger ført inn i prokomskjemaet på
pasienter innlagt 15.-30. april, og en tilsvarende måling 15.-30. juni, etter overgang til
MetaVision.
Periode
Antall pasienter
Antall registrert NEWS i kurve
Antall NEWS≥ 5

15.04-30.04
117
224
18

15.06-30.06
98
598
61

Vi ekskluderte pasienter som var til dagbehandling og som er registrert inn og ut
skrevet samme dag.
Antall pasienter er i realiteten større enn 98, fordi det var syv pasienter med flere
innleggelser i perioden. Av tekniske årsaker kunne vi kun telle skåringer fra siste
innleggelse.
Tallene viser over en dobling av NEWS registreringer etter innføring av MetaVision.
Innføring av MetaVision forklarer ikke forbedringen alene. Etter oppstart av prosjektet har
vi også hatt et økt fokus på ABCDE og NEWS. I tillegg har vi innført elektronisk risikotavle,
der hvor NEWS verdi er et av punktene som blir rapportert ved hvert vaktskift.

Raskt legetilsyn
Vi har registrert tid fra legen blir ringt til pasienten får legetilsyn, men ser at dokumentasjon
av legetilsyn er mangelfulle.
Slik vi har definert «legetilsyn» betyr dette at legen fysisk ser til pasienten etter at det er
meldt mistanke om sepsis. Registreringene viser at det varierer fra 0 minutter, hvor lege har
vært til stede på avdeling/ kontorlandskap, til 2 1/2 time der lege er opptatt med en
operasjon.
Likevel har vi ikke opplevd at tid til legetilsyn har forsinket oppstart av behandling, da vi har
fått telefonordinasjoner og tiltak som pleietjenesten har satt i verk.
Det at vi har mulighet til å ringe MIG team gir sykepleierne trygghet selv om vakthavende
lege er opptatt.
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8. Erfaringer
Vår opplevelse er at dette har vært et forbedringsarbeid som har gitt et faglig løft til
avdelingen. Det er nyttig å tallfeste egen praksis, og bruke det til kvalitetshevende arbeid i
avdelingen. Tallene våre viser at vi er raske til å gi antibiotika ved mistanke om sepsis.
Vi har tilegnet oss en mer systematisk måte å jobbe på. Vi er gode på å måle, dokumentere
og etterspørre NEWS, og tilstreber å bli enda bedre. Dette arbeidet har gitt en økt
bevissthet, handlekraft og trygghet rundt sepsis og sepsisutvikling: Vi tenker sepsis,
oppdager faresignalene tidligere, vet hva vi skal gjøre og vi gjør det.
Vi har lært av det som andre har gjort, både på Ahus og i de andre pilotprosjektene. Vi har
også gode erfaringer med å involvere andre deler av sykehuset i vårt arbeid. Det er mye
kompetanse tilgjengelig som støtte i arbeidet vårt. Erfaringen er at vi har gode og
oppdaterte observasjon og sepsisprosedyrer på Ahus. De har vært nyttige i vårt
prosjektarbeid.
Vi har tilpasset en veiledende behandlingsplan (VBP) for urosepsis og mener den bør gjøres
kjent og brukes av alle i vårt sykehus (Se vedlegg 2). I tillegg er det gode observasjons- og
sepsisprosedyrer ved Ahus som vi anbefaler blir implementert i de ulike avdelingene.
Vi har opplevd at blodprøvetaking ikke var flaskehals slik som vi fryktet. Vi har justert
blodprøvepakken jamfør Ahus’ prosedyre (vedlegg 3) og vi kan etterrekvirere prøver etter
tilsyn fra lege-/MIG. Vi mener at alle andre avdelinger ved Ahus har nytte av
blodprøvepakken: Urosepsis, for raskere bestilling av blodprøver.
Vi valgte å registrere overlevelse etter 30 døgn. For å få en forståelse av hvordan prosjektet,
og det videre arbeidet påvirker overlevelsen etter sepsis, vil det være nødvendig å følge
indikatoren over lengre tid. Det er også usikkert om pasientgrunnlaget på avdelingsnivå er
stort nok til å følge indikatoren.
Vi har opplevd prosjektarbeidet som ressurskrevende men også som et faglig løft for
personalet. Dette kommer pasientene til gode.

9. Videre arbeid
Selv om i opplever at vi har implementert mange av tiltakene, vet vi fra tidligere erfaringer
at dette er noe som vi må kontinuerlig holde fokus på.
Målene for at legene skal revurdere antibiotika etter 48 timer er ikke nådd i henhold til
hvordan tiltakspakken definerer det. Dette gjelder både å få til god dokumentasjon og
faktisk vurdering av antibiotika. Dette vil det jobbes mer med fremover.
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Avdelingen må bli bedre på å registrere qSOFA. Det er planlagt undervisning om dette på
fagdager fremover.
Vi vil fortsette å bruke hjelpeskjema og registrere tall inn i Extranet månedlig. Vi ser at
tallregistrering er nyttig verktøy for å måle forbedring og endring av praksis, men det er
tidkrevende. Det er nødvendig å etablere et system for automatisk datafangst fra journal og
fremstilling i QlikLis for å kunne følge med på NEWS og qSOFA. Det pågår et omfattende
arbeid på Ahus for å få til dette.
Vi skal lage en spørreundersøkelse til ansatte i Urologisk avdeling om deres opplevelse av
prosjektet. Dette vil være nyttig i det videre arbeidet fremover, og kan gi nyttige innspill til
forbedringer.
Vi skal også samarbeide med Urologisk poliklinikk om evt. revidering av
pasientinformasjonsskriv etter prostatabiopsi. Tilbakemeldinger underveis i prosjektet har
vist at dette er behov for dette. Ved å bruke pasienterfaringer ønsker vi å sikre at
sepsisutsatte pasienter får god informasjon slik at de selv skjønner sine symptomer og vet
hvordan de skal kontakte sykehuset.
Urologisk avdeling kommer til å delta i pasientsikkerhetsprogrammets læringsnettverk med
oppstart desember 2018.

10. Anbefalinger
Ahus hadde allerede innført tiltakspakken for tidlig oppdagelse forverret tilstand ved
systematisk opplæring i Pro ACT-kurset til alle ansatte på kliniske avdelinger. En god
struktur for opplæring og bruk av skåringsverktøy er grunnleggende for å få innført
tiltakspakken for tidlig oppdagelse og behandling av sepsis.
Det er nyttig å følge arbeidet med målinger. Indikatoren «Tid til antibiotika» bør følges av
alle. Vedrørende de andre indikatorene må hver enkel avdeling finne sine forskjellige
utfordringer og måle sine «flaskehalser».
Vi opplever at blodprøvepakken UroSepsis er et nyttig hjelpemiddel. Vi anbefaler at alle
andre sykehus får satt opp egen blodprøvepakke for sepsis.
Under avsnittet om spesielt risikoutsatte pasienter i innledningen av tiltakspakken,
anbefaler vi at følgende pasientgrupper blir inkludert: Dette gjelder pasienter som har tatt
prostatabiopsier, pasienter med komplisert urinveisinfeksjon og nyresteinspasienter
Tverrfaglig samarbeid er viktig. Vi anbefaler andre som skal i gang med tiltakspakken å
jobbe for gode tverrfaglige samarbeidsrutiner.
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Vedlegg 1 Registreringsskjema - Sepsis
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Vedlegg 2 Veiledende behandlingsplan Urosepsis
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Vedlegg 3 Prosedyre Infeksjonssykdommer - Sepsis
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Vedlegg 4 Lommekort ABCDE og NEWS2 med respons

Figur 4 Veiledning for vurdering av pasienter etter ABCDE-prinsippet.

Figur 5 NEWS2 - skala
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Figur 6 Veiledende respons på pasientens score.
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Vedlegg 5 Lommekort ISBAR

Figur 7 Lommekort til bruk ved muntlig overføring av informasjon for helsepersonell.
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Vedlegg 6 Lommekort Sepsis

Figur 8 Lommekort sepsis er inspirert av Levanger sykehus sine kort og tilpasset til Ahus.
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Vedlegg 7 Invitasjon til Kick off

