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Målsetninger

• Bedre tiden for behandling av sepsis i 
akuttmottak:
– 60 % av alle aktuelle pasienter skal få AB innen 60 minutter etter 

ankomst i akuttmottak, innen 1. juli 2017 – Begge akuttmottak 
nådde målet innen frist

– 95 % av alle aktuelle pasienter skal få AB innen 60 minutter etter 
ankomst i akuttmottak, innen 1 november 2017 – resultat => 
73% i begge akuttmottak

• Foretaksovergripende prosedyre for 
sepsisbehandling -> Sikre at pasientene får like god 
behandling uansett hvor de møter oss!



Hva har vi småskalatestet og hvilke endringer er 
gjort?

• Fra SIRS til q-SOFA

• Undervisning og løpende veiledning

• Nytt observasjonsskjema i akuttmottak i 
Kirkenes

• Endringer på sykepleiedokument og 
triageskjema i Hammerfest (skjema forkastet)

• Krav til dokumentasjon av klokkeslett for AB 
og evnt årsak til forsinket oppstart 







• Akuttmottak Hammerfest

13.01- tid fra ankomst til AB per pasient 

73 %



• Akuttmottak Kirkenes

13.01- tid fra ankomst til AB per pasient 

73 %



Hva har vi lykkes med?

• Ett team i foretaket – Engasjerte fagpersoner

• Støtte fra klinikkledelsen i både Hammerfest og Kirkenes

• Kollegaer i begge klinikkene har vært involvert og engasjert i 
småskalatesting

• Undervisning og oppfølging av flere i teamet i begge klinikkene

• Resultater presentert for ledelsen, legene og ansatte i 
involverte enheter

• Felles prosedyre i foretaket «Sepsis – Rask diagnostikk og 
behandling» 

• «Alle» som skal ha, får raskt AB – også de som ikke har sepsis.

• VI HAR BLITT MYE BEDRE!! 



Sepsistilsyn Hammerfest



Hvilke utfordringer har vi møtt på?

• Team fordelt på 2 klinikker – sårbarhet mht få personer 
pr lokasjon og reduserte muligheter for løpende 
«smalltalk»

• Turnus – tid til telling og registrering + møter 
• Småskalatesting på 2 lokasjoner har gitt ulike 

resultater….
• Prosedyre – har tatt tid
• Tagging av pasienter – Datainnsamling – Presentasjon 

av resultater  (HN LIS – Kvalitetsindikator?)
• Pasienter som går direkte til isolat – ikke mottak i 

mottak….
• Mange pasienter får AB prehospitalt -> Følge opp!





Hva planlegger vi videre?

• Avviksregistrering AB > 60 minutter

• Årsaker til forsinkelse? => Måle tid til lege

• LIS 1 opplæring v/lege fra sepsisteamet

• Belønning: 5 pasienter etter hverandre < 60 minutter

• Flytskjema…. Kanskje….

• AB prehospitalt – Involvering prehospital klinikk

• NEWS i akuttmottak

• Case til undervisning og trening - Simulatorrom 

• Hammerfest pilot: Tidlig oppdagelse av sepsis på 
sengepost
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