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Abstract 

Background: Sepsis increases in incidence and is one of the most common causes of death in 
hospitalized patients. Early diagnosis is a particular challenge, thus we wanted to examine the 
diagnostic accuracy of the SIRS criteria and the definition as presented by the Surviving 
Sepsis Campaign (SSC) in 2013 and see how they correspond with the clinicians 
understanding of the disease state. 

Material and method: A combined prospective and retrospective observational study was 
performed based on patients admitted to the ICU at Oslo University Hospital, Ullevål during 
December 2013. The ability of the two definitions to differentiate between patients with 
adjudicated sepsis, infection without sepsis and non-infectious disease was assessed through 
non-parametric tests and using receiver operating characteristic (ROC) analysis. 

Results and discussion: 92 patients were included to the study. The median age was 66 years, 
24% died within the first 30 days. 25% of the patients had adjudicated sepsis, severe sepsis or 
septic shock, 28% had infection without sepsis and 46% had a non-infectious disease. Use of 
the SIRS criteria in the ER was not able to differentiate between patients with adjudicated 
sepsis and infection without sepsis in contrast to the SSC definition which did this (p < 
0.0001). 

Conclusion: Our data suggest that the SSC definition corresponds better with the clinicians 
understanding of sepsis and is more specific than the SIRS criteria of 1991. However, the 
criteria of the SSC definition are more cumbersome to use than SIRS. With further 
modifications they may be better suited for the diagnosis of sepsis. 

!  
Bilde 1: Viser ventilasjonstårn ved Ullevål universitetssykehus som skulle gi frisk luft til pasienter og lufte ut 
”miasmer” for å forhindre spredning av infeksjon. 



Utfordringer ved tidlig sepsisdiagnostikk –  
Styrker og svakheter ved SIRS 

Introduksjon 

Sepsis er en av de vanligste årsakene til død hos pasienter i sykehus med betydelig redusert 
livskvalitet hos de som overlever og med rapportert økende insidens (1, 2) som følge av bl.a. 
aldrende befolkning med flere kreftoverlevende og immunsupprimerte. Å sette diagnosen 
sepsis i tidlige stadier er utfordrende og definisjonen av sepsis har vært gjenstand for mye 
debatt gjennom årene. Vi ønsket derfor å se på hvordan dagens definisjoner av sepsis 
sammenfaller med klinikernes forståelse av denne potensielt dødelige sykdomstilstanden. 

Sepsis har vært et begrep innenfor medisinen siden antikkens Hellas og betyr forråtnelse. 
Hippocrates så sepsis som et farlig, biologisk forfall av kroppen på grunn av auto-
intoksikasjon som foregikk i kolon (3). Galen, en romersk lege med gresk opphav, bygget 
videre på disse teoriene, men trodde at forråtnelsen skyldtes røyk fra sumper og myr og kalte 
dette miasma (gr.: forurensning). Romerne baserte derfor helsesystemet sitt på å fjerne 
sumplandskap og gi befolkningen rent vann. Teoriene om at infeksjoner oppstod spontant fra 
farlige stoffer i luften ble ikke rokket ved på over 1500 år før oppdagelsen av mikroorganisme 
kom på slutten av 1600-tallet. Videre oppdagelser innenfor mikrobiologi på 1800-tallet førte 
til de miasmatiske teoriene etter hvert ble avkreftet og man satte bakterier i sammenheng med 
utvikling av sykdom. 

At bakteriers patogene egenskaper var den eneste årsaken til sepsis holdt stand videre 
gjennom 1900-tallet (4). Først etter flere tiår med bruk av antibiotika hvor man så at 
sepsispasienter døde på tross av målrettet antibiotikaterapi og støttende intensivbehandling ble 
det foreslått at vertens inflammatoriske og fysiologiske respons mot patogenet påvirker 
sykdommens forløp i vel så stor grad. 

I august 1991 gikk medlemmer av American College of Chest Physicians (ACCP) og Society 
of Critical Care Medicine (SCCM) sammen for å skape presise definisjoner av sepsis og 
organsvikt (5). Sepsis ble nå sett på som en systemisk inflammatorisk respons på aktiv 
infeksjon og man ønsket klare kriterier for enklere diagnostikk som i tillegg til i klinisk 
praksis også kunne brukes i videre forskning for å bekjempe en tilstand med økende insidens 
og følgelig økende sepsis-relatert død. Det ble laget klare kriterier for ‘Systemic inflammatory 
response syndrome (SIRS)’ (tabell 1) som ble assosiert med mange ikke-infeksiøse tilstander 
(traume, akutt pankreatitt, iskemi, hemorragisk sjokk m.m.), men krevde samtidig 
tilstedeværelse av infeksjon for å klassifiseres som sepsis. Alvorlig sepsis ble definert som 
sepsis med organdysfunksjon, hypoperfusjon eller sepsis-indusert hypotensjon (Systolisk 
blodtrykk < 90 eller reduksjon med > 40 mmHg fra baseline). Septisk sjokk ble betegnet som 
en undergruppe av alvorlig sepsis med vedvarende sepsis-indusert hypotensjon til tross for 
adekvat væsketerapi sammen med hypoperfusjonsabnormaliteter eller organdysfunksjon.  

Tabell 1: Systemic Inflammatory Response Syndrome (SIRS) 
Minst to av følgende fire kriterier: 
- Temperatur > 38°C eller <36°C 
- Puls > 90 slag/min 
- Respirasjonsfrekvens > 20 eller PaCO2 < 4,3 kPa 
- Leukocytter > 12 x 109/L eller < 4 x 109/L



I 2003 ble en rapport fra ‘2001 SCCM/ESICM/ACCP/ATS/SIS International Sepsis 
Definitions Conference’ publisert i Critical Care Medicine (6). Definisjonene for sepsis og 
SIRS fra 1992 var nå godt brukt i klinisk praksis og forskning. Denne gruppen ønsket å 
revidere og endre disse definisjonene slik at de skulle reflektere datidens forståelse av 
patofysiologiske mekanismer bedre. De mente at det var et for stort gap mellom klinikernes 
forståelse av sepsis og de da 10 år gamle definisjonene som de mente var for sensitive og for 
lite spesifikke. Det ble foreslått en utvidet liste av tegn og symptomer (Tabell 2) for 
diagnostisering av sepsis, men forfatterne påpekte selv at det er utfordringer ved å lage en slik 
liste som skal hjelpe klinikere med sepsisdiagnostikk da den må være enkel å bruke bedside 
og samtidig ikke miste for mye spesifisitet ved å opprettholde en akseptabelt høy sensitivitet. 
Det ble tilslutt konkludert med at definisjonene for sepsis, alvorlig sepsis og septisk sjokk 
fortsatt er nyttige og burde inntil videre forbli som de var fra 1992, men at man måtte være 
åpen for å endre disse etter hvert som man får en større forståelse av de immunologiske og 
biokjemiske mekanismene bak tilstandene. Noen små endringer ble derimot utført som feks at 
septisk sjokk i tillegg ble definert som MAP < 60. 

Tabell 2. Diagnostiske kriterier for sepsis, ‘2001 SCCM/ESICM/ACCP/ATS/SIS 
International Sepsis Definitions Conference’: 

Infeksjon, dokumentert eller mistenkt, i tillegg til noen av de følgende kriteriene: 
Generelle variabler: 

- Feber (kjernetemperatur >38,3°C) 
- Hypotermi (kjernetemperatur <36°C) 
- Puls >90 slag/min 
- Tachypne, RF >20 

Endret mental status 
- Signifikante ødemer eller positiv væskebalanse (>20 ml/kg over 24 t) 
- Hyperglykemi (glukose >7,7 mmol/L) med fravær av diabetes 

Inflammatoriske variabler: 
- Leukocytose (>12 x 109/L) 
- Leukopeni (<4 x 109 /L) 
- Normalt antall WBC med >10% umodne former 
- CRP > 2 SD over normalverdi (>6 mg/L) 
- Procalcitonin > 2 SD over normalverdi (>0,75 µg/L) 

Hemodynamiske variabler: 
- Arteriell hypotensjon (SBP <90 mmHg, MAP <70 mmHg eller fall i SBP 

med >40 mmHg) 
- SvO2 > 70%* 
- Cardiac index >3,5L/min/m2*  

Organsviktvariabler: 
- Arteriell hypoksemi (PaO2/FIO2 <40 kPa) 
- Akutt oliguri (< 0,5 ml/kg/time i minst 2 t til tross for adekvat 

væskebehandling) 
- Økt kreatinin med >44,2 µmol/L  
- Koagulasjonsforstyrrelser (INR >1,5 eller aPTT >60s) 
- Ileus (fravær av tarmlyder) 
- Trombocytopeni (trombocytter <100 x 109/L) 
- Hyperbilirubinemi (plasma total bilirubin >70 µmol/L) 

Vevsperfusjonsvariabler: 
- Hyperlaktatemi (>1 mmol/L) 



Likevel har den utvidede sepsisdefinisjonen blitt tatt i bruk flere steder i senere tid, blant 
annet av Surviving Sepsis Campaign (SSC) guidelines fra 2013 (7) hvor også definisjonene 
for alvorlig sepsis og septisk sjokk ble revidert. På norske sykehus i dag, deriblant Oslo 
Universitetssykehus, brukes SIRS-kriteriene fra 1992 til å definere sepsis, men ofte blir det 
krevd minst 3 kriterier istedet for 2 for å gjøre den mindre oversensitiv. Formålet med studien 
er å se på hvordan SIRS-kriteriene sammenfaller med legers kliniske forståelse av sepsis og 
sammenligne SIRS med den nyere definisjonen av sepsis som definert i SSC Guidelines fra 
2013. Jeg vil også prøve å vurdere nytten av de respektive definisjonene ved bruk i klinisk 
arbeid. 

Materiale og metode 

Som ledd i avdelingens kvalitetssikringsarbeid angående håndtering av sepsispasienter, ble 
det ble gjort en dels prospektiv dels retrospektiv, deskriptiv studie basert på alle pasienter som 
ble innlagt på medisinsk intensiv og overvåking (MIO) ved Oslo Universitetssykehus Ullevål 
i desember 2013 (01.12.13-31.12.13). 

Alle pasienter innlagt i den respektive tidsperioden ble i prinsippet inkludert, bortsett fra 
pasienter som hadde vært innlagt for kort tid til at det ble registrert nok informasjon på dem til 
at de kunne brukes til videre analyse eller hvis de i løpet av registreringsperioden hadde blitt 
innlagt for samme problemstilling. I forbindelse med denne undersøkelsen ønsket man at det 
skulle tas blodkultur av alle på MIO i denne perioden. 

Pasientene ble funnet gjennom avdelingens bøker hvor alle innlagte pasienter registreres med 
klokkeslett og dato for innkomst til avdelingen. Data ble hentet ut fra pasientenes kurver, 
prøvesvar, journaler, overflytningsnotat og epikriser. Alle data ble registrert og anonymisert i 
et forhåndslaget skjema og så lagt inn systematisk i regneark i Microsoft Excel. 

Registrerte parametre var: Innkomstdato sykehus og intensivavdeling, kjønn, alder, hvor 
pasienten var innlagt fra (mottak, annen avdeling, annet sykehus), døgn innlagt 
intensivavdeling, pasienter som døde innen 30 dager, bakenforliggende faktorer som kan 
påvirke SIRS-kriteriene, SIRS-kriterier ved innkomst i mottak og ved intensivavdeling, om 
det var mistenkt infeksjon, mistenkt infeksjonsfokus, svar på blodkulturer, alle parametre fra 
”Surviving Sepsis Campaign”-definisjonen på sepsis (Se Tabell 2, man har ved registrering 
redusert fra 22 til 19 kriterier som nevnt senere i metodedelen), eventuelt bruk av respirator 
og respiratordøgn, behandling med non-invasiv ventilasjon, pressorbehandling, behandling 
med antibiotika, antivirale midler eller soppbehandling og endelig diagnose ved utskrivelse av 
intensivavdeling. 

Under bakenforliggende faktorer som kan påvirke SIRS-kriteriene registrerte jeg om følgende 
var til stede: KOLS og annen lungesykdom, arytmier, hjertesvikt, medikamenter som kan 
påvirke hjerterytmen, leukemi, kjemoterapi, immunsuppressiva, febernedsettende 
medikamenter, nylig traume eller kirurgi. Andre faktorer som kunne tenkes å være relevante i 
forhold til SIRS-kriteriene ble også registrert. 

Hvis pasientene prehospitalt eller ved innkomst til sykehus ble intubert og man følgelig ikke 
kunne vurdere respirasjonsfrekvens eller pCO2, regnet vi dette som et oppfylt SIRS-kriterium 
i stedet for å si at pasienten har 2 av 3 SIRS-kriterier for å forenkle sammensetningen av data. 
Hvis pasienten har blitt innlagt fra annen avdeling eller annet sykehus har SIRS fra mottak 



ikke blitt registrert hvis det har gått for lang tid mellom mottak og intensiv, og data fra posten 
pasienten ble da brukt. 

I det forhåndslagde skjemaet for registrering av SSC-kriterier ble feber og hypotermi slått 
sammen til et kriterium og leukocytose, leukopeni og >10% umodne former leukocytter slått 
sammen. For beregning av PaO2/FIO2-ratio ble det ved tilførsel av ekstra oksygen lagt til 0,04 
pr liter/min ekstra oksygen i tillegg til pO2 i romluft (0,21). Feks ved 2 L/min 
oksygentilførsel på nesekateter ble FiO2 beregnet som 0,29 (8). 

Hvis informasjon rundt et kriterium fra SSC-definisjonen ikke var beskrevet i journaler eller 
kurve, ble dette ført på som at dette ikke var målt eller tatt med mindre man utifra 
problemstillingen pasienten var innlagt for med sikkerhet kunne si at dette ville ha vært 
normalt. 

Om det forelå mistenkt infeksjon ble registrert ut ifra behandlende legers journaler ved 
innkomst til sykehus og intensiv. Mistenkt infeksjonsfokus ble basert på anamnese, 
undersøkelser og radiologiske funn. Der hvor det var tvil om mistenkt infeksjonsfokus, ble 
behandlende legers tentative diagnose brukt. KOLS-exacerbasjoner u/sikker pneumoni hvor 
det var gitt antibiotika ble også regnet som mistenkt infeksjon. 

Endelig diagnose for pasienten ved utskrivelse ble definert som den eller de diagnosene som 
kunne forklare pasientens symptomer/tegn ved innleggelse og den første tiden i 
intensivavdelingen, mens sykdommer som oppstod senere i forløpet ikke ble registrert. Dette 
valget begrunnes med at formålet med studien er å se på SSC sin definisjon på sepsis og 
SIRS-kriterienes nytte ift diagnostikk av sepsis og disse ble kun registrert gjennom pasientens 
første liggedøgn. Endelig diagnose ble vurdert individuelt av to personer (leger EW og OD) 
og ved tvil eller uenighet rundt diagnose ble en tredje lege (DJ) involvert for å vurdere dette. 

For å sette den endelige diagnosen som sepsis valgte vi å se på pasientens helhetsbilde og 
legge vekt på klinisk skjønn, men også å basere oss på de internasjonale SIRS-kriteriene og 
sepsisdefinisjonen publisert i CHEST i 1992 og på sepsisdefinisjon først foreslått på SSCM/
ESICM/ACCP/AS/SIS International Sepsis Conference i 2001 og senere revidert publisert 
igjen og som en del av Surviving Sepsis Campaign i 2013. Der det i 1992 ble bestemt at 2 av 
4 SIRS-kritierer i tillegg til mistenkt infeksjon skal kalles sepsis har vi derimot også lagt vekt 
på om disse SIRS-kriteriene kan forklares av andre årsaker enn infeksjon i seg selv som for 
eksempel KOLS og atrieflimmer. 

Alvorlig sepsis ble definert som sepsis med tegn til organsvikt i ett eller flere organer. For å 
sette diagnosen septisk sjokk valgte vi i tillegg til definisjonen fra 2001 at behov for 
pressorstøtte for å opprettholde MAP kvalifiserte til diagnosen (9) med mindre vasopressorer 
ble gitt av annen årsak som for eksempel i forbindelse med sedering/respiratorstøtte. Hvis 
sepsisdiagnosen i seg selv var svært vanskelig å fastslå i ettertid kategoriserte vi dette som 
usikker sepsis. 

Statistisk analyse: 
Statistisk analyse ble gjort i samarbeid med Morten Rostrup og Michael Abdelnoor. For 
analysering av data grupperte vi pasientene i tre grupper: Gruppe 1, pasienter med sepsis, 
alvorlig sepsis eller septisk sjokk; Gruppe 2, pasienter med infeksjon uten sepsis; Gruppe 3, 
pasienter uten infeksjon. Analysering ble gjort på to ulike sett med pasientdata. Det første 



settet var 81 pasienter med SIRS-kriterier registrert ved innkomst i akuttmottaket. Det andre 
settet var 92 pasienter med SIRS-kriterier og SSC-kriterier fra MIO og CRP fra innkomst i 
akuttmottaket registrert på 91 av disse 92. 

Det ble med begge datasett brukt non-parametriske tester (Kruskal-Wallis test med Mann-
Whitney U test) for å se om de tre gruppene lot seg differensieres med de ulike metodene 
(SIRS-kriterier i mottak og MIO, SSC-kriterier og CRP) og så for å se mellom hvilke grupper 
differensieringen lot seg gjøre. 

Sensitivitet og spesifisitet av de ulike testene ble demonstrert i en receiver operating 
characteristic (ROC) analyse. Vi sammenlignet da Gruppe 1 (sepsis) mot Gruppe 2 og 3 (ikke 
sepsis). Analysene ble gjort hver for seg med SIRS-kriterier i mottak basert på 81 pasienter, 
SIRS-kriterier og SSC-kriterier på MIO basert på 92 pasienter og CRP i mottak basert på 91 
pasienter. 

Resultater 

Epidemiologi: Pasientmaterialet var til sammen 101 pasienter hvor av 92 ble inkludert i 
studien. De som ble ekskludert var i henhold til inklusjonskriterier beskrevet i metoden. Av de 
inkluderte pasientene var det 52 (56,5%) menn og 40 (43,5%) kvinner. Alderen varierte fra 17 
til 93 år, gjennomsnittsalder var 61,6 år og median 66 år. 

Utfall: 22 av pasientene (24%) døde innen 30 dager. Median døgn innen død etter innleggelse 
intensiv var 7. 

Blodkulturer: Det ble tatt blodkulturer av 67 av pasientene ved innkomst mottak eller intensiv 
i løpet av registreringsperioden. Det var totalt 53 pasienter med mistenkt infeksjon og 47 av 
disse ble det tatt blodkulturer av i nær tilknytning til innleggelse intensivavdeling. 

- Det var 13 positive blodkulturer til sammen. 12 var positiv for bakterier og én for 
sopp. 

- To av blodkulturene positiv for bakterier var sannsynligvis forurensning, én var mulig 
forurensning og blodkulturene positiv for sopp var sannsynlig kolonisering og ikke 
klinisk signifikant. 

- Alle de 9 resterende positive blodkulturene ble diagnostisert med sepsis. Dette 
utgjorde 39 % av pasientene med sepsis. Fordeling av agens: Tre Staph. aureus, tre E. 
Coli, to Strep. pneumoniae og én E. cloacae. 

Sepsis: 
Viser til Tabell 3. 

- Det var totalt 23 pasienter (25%) med sepsis. Av disse hadde 12 pasienter septisk 
sjokk, 8 pasienter alvorlig sepsis og 3 pasienter hadde sepsis uten tegn til organsvikt. 
Alle pasientene med endelig diagnose sepsis hadde mistenkt infeksjon ved innleggelse 
mottak og/eller intensiv. 7 pasienter med sepsis (30% av alle pasienter med sepsis) 
døde innen 30 dager etter innleggelse intensiv avdeling. 5 av disse hadde oppvekst i 
blodkultur. 



- 69 av pasientene (75%) hadde ikke sepsis. Av disse var det 30 pasienter med initialt 
mistenkt infeksjon. To pasienter (2%) med mistenkt og bekreftet infeksjon ble 
konkludert med usikker sepsis. 24 pasienter med mistenkt og bekreftet infeksjon 
hadde ikke sepsis (26%). Fire pasienter (4%) med mistenkt infeksjon fikk denne 
mistanken avkreftet senere. 39 pasienter (42%) hadde verken mistenkt infeksjon eller 
infeksjon som endelig diagnose. 

Behandling: 61 pasienter fikk behandling med antibiotika i forbindelse med innleggelse 
mottak eller den første tiden på intensivavdeling. Fire pasienter fikk behandling med 
antivirale midler og én pasient fikk soppbehandling. 

Temperaturmålinger: 
- 12 av 81 pasienter (15%) hvor SIRS ble registrert både fra mottak og MIO var temperatur 
målt i øret mellom 35,5 – 36,0 i mottak (som da oppfyller et SIRS-kriterium), men normal 
ved måling litt senere på MIO. 

Surviving Sepsis Campaign-kriterier: 
- En rekke av kriteriene var positive, men jeg velger å spesielt trekke frem noen av de. 
- 60 av 80 pasienter (75%) hvor laktat ble målt gjennom arteriell blodgass, hadde 

laktatverdi > 1 mmol/L. 21 av 60 pasienter (35%) med laktat > 1 mmol/L hadde 
sepsis. 

- 3 av 81 pasienter (3,7%) hvor bilirubin ble målt hadde bilirubinverdier >70 µmol/L 
- 63 av 91 pasienter (69%) hadde CRP >6 mg/L 
- 4 pasienter (4,3%) hadde journalført redusert kapillærfylning eller hudmarmorering. 
- 9 av 17 procalcitoninmålinger (53%) var over 0,75 µg/L. 8 av disse 9 (89%) hadde 

sepsis. 1 pasient med sepsis hadde procalcitonin under 0,75 µg/L, men hos denne 
pasienten startet sykdomsforløpet ved innleggelse på lokalsykehus. 



6 av 91 (7%) hadde trombocytter <100 x 10^9/L. 4 av disse 6 (67%) hadde sepsis. 

Tabell 3. SIRS-kriterier og sepsisdefinisjon fra Surviving Sepsis Campaign, fordeling 
etter diagnose: 

Resultater av statistisk analyse: 

Resultater av non-parametriske tester (Kruskal-Wallis og Mann-Whitney U test): 
- Viser til Tabell 4. Tabellen viser hvordan de ulike testene evner til å differensiere 

mellom diagnose gruppene og signifikansnivået for hvert av funnene uttrykt gjennom 
P. 
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- Gruppe 1 tilsvarer pasienter med sepsis, alvorlig sepsis og septisk sjokk. Gruppe 2 
tilsvarer pasienter med infeksjon uten sepsis. Gruppe 3 tilsvarer pasienter uten 
infeksjon. 

Resultater fra ROC curve-analyse: 
- Viser til Tabell 5. AUC: Area Under Curve. CI: Confidence Interval. 

Tabell 4. Resultater fra non-parametriske tester (Kruskal-Wallis test og Mann-
Whitney U test)
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Diskusjon 

Metodevalg og metodiske svakheter ved studien: 
Materialet bestod av 92 pasienter som ble inkludert prospektivt, men der data ble innhentet 
retrospektivt. Svakheter ved en retrospektiv studiemodell er blant annet at noe av 
informasjonen som var ønskelig å studere ikke forelå i journalsystemet. Dette gjaldt kanskje 
spesielt kriteriene for sepsis fra SSC da ikke alltid alle parametre er beskrevet i journaler eller 
kurver, som for eksempel om det forelå redusert kapillærfylning hos en pasient eller det ikke 
var målt timediurese. Hos en del pasienter kunne man regne med at dette var normalt ut ifra 
problemstillingen pasienten var innlagt for, men hos andre ble det påført at prøven ikke var 
tatt eller målt. Som nevnt i metodedelen ble pasienter hvor det forelå for lite av slik at 
informasjon til videre analyse ekskludert fra studien. Det var imidlertid få pasienter som ble 
ekskludert (9 pasienter, 9%). Noe av dette ble det prøvd å oppveie med å i forkant av 
studieperioden be om at det ble tatt ekstra blodkulturer av pasienter innlagt på 
intensivavdelingen denne måneden og sendt ekstra prøver for analysering av procalcitonin til 
laboratoriet på Rikshospitalet. Procalcitonin tas ellers rutinemessig ikke så ofte på pasienter 
innlagt på Ullevål da det er lengre ventetid for å få svar på prøvene og igangsetting av 
antibiotika og f.eks en mistanke om sepsis bør ha blitt avklart allerede. 

Tabell 5. Resultater fra ROC curve-analyse:

Variabel Cut-off AUC (95% CI)
Sensitivitet, 
% (95% CI)

Spesifisitet, 
% (95% CI)

Positive 
likelihood 

ratio

SIRS 
Mottak

>=2 
kriterier

0,698 
(0,586-0,795)

96 (78-100) 33 (21-46) 1,42

>=3 
kriterier

70 (47-87) 60 (47-73) 1,75

SIRS 
MIO

>=2 
kriterier

0,750 
(0,648-0,834)

87 (66-97) 48 (36-60) 1,67

>=3 
kriterier

52 (31-73) 81 (70-90) 2,77

SSC >=6 
kriterier

0,845 
(0,755-0,912)

87 (66-97) 64 (51-75) 2,40

>=9 
kriterier

61 (39-80) 94 (86-98) 10,50

CRP >50 mg/L 0,900 
(0,819-0,953)

91 (72-99) 81 (70-89) 4,78

>105 mg/
L

70 (47-87) 87 (76-94) 5,26



En annen forenkling er at vi bestemte at intubering/respiratorbehandling skulle regnes som et 
oppfylt SIRS-kriterium når man metodisk kanskje heller burde ha skrevet at en pasient f.eks 
har oppfylt 2 av 3 SIRS-kriterier. Vi valgte å gjøre det slik for å gjøre analysering av data 
enklere og også fordi at en pasient med behov for ventilasjonsstøtte gjerne er så dårlig at han 
kunne ha oppfylt dette kriteriet uten intubasjon. Dette gjaldt kun seks av pasientene og 
påvirker materialet trolig lite. 

Ved gjennomgang av materialet la vi også merke til at 15% av pasientene hvor SIRS ble 
registrert både i akuttmotaket og på MIO hadde temperatur i akuttmottaket mellom 35,5 og 
36,0, som da regner som et oppfylt SIRS-kriterium, men hadde over 36,0 grader på intensiv et 
par timer senere. Dette gjelder ikke pasienter med intox, hjertestans, fall i hjemmet m.m. hvor 
hypotermi kan mistenkes som årsak. Dette gjør at vi mistenker at det kan foreligge målefeil 
ved temperaturmåling i øret i akuttmottaket som også påvirker resultatene. Man bør vurdere 
endring av rutinene for temperaturmåling i mottak. 

Å stille den endelige diagnosen om det forelå sepsis eller ikke viste seg å være vanskelig. Vi 
ønsket i utgangspunktet ikke å bruke SIRS i tillegg til klinisk infeksjon slavisk som kriterium 
for å stille diagnosen sepsis da formålet var å finne ut hvor sensitivt og spesifikt SIRS-
kriteriene er for å finne ut hvem som virkelig har sepsis, også sammenlignet med den nyere 
foreslåtte sepsisdefinisjonen som vi heller ikke kunne lene oss for mye på. Likevel var det 
etter individuelle vurderinger rimelig god konsensus om hvem som hadde sepsis eller ikke, og 
ved tvil ble diagnosene styrket ytterligere ved videre konferering. Det var kun 2 pasienter 
(2%) som da ble kategorisert som usikker sepsis. Kanskje burde denne gruppen med usikker 
sepsis med fordel ha vært større. Utfordringene ved å sette endelig sepsis diagnose er en 
svakhet med studien, men reflekterer likevel nettopp det som var bakgrunnen for studien: 
utfordringen med sepsisdiagnostikk. 

Da vi grupperte pasientene for statistisk analyse for å se på definisjonens evne til å 
differensiere mellom sepsis og infeksjon u/sepsis og ikke-infeksiøs sykdom, kunne vi ha gjort 
analysene med flere grupperinger for å få mer presise tall, men med et relativt lite 
pasientmateriale virket dette lite hensiktsmessig. Resultatene kunne også ha blitt annerledes 
hvis man sammenlignet mellom SIRS-kriterier i mottak og SSC-definisjonen basert på funn 
der, men ved retrospektiv innhenting og tolkning av data er det ikke nok informasjon om 
pasientene i mottak til å kunne gjøre dette. 

Pasientmaterialet kunne også ha vært større og det bør gjøres videre studier med et større 
antall pasienter. I følge statistikeren som hjalp oss med analysering av data, Michael 
Abdelnoor, bør man ha minst 100 observasjoner for å trekke en sterkere konklusjon ved 
analyse av ROC-kurver. Vi hadde 92 pasienter i materialet og tillater oss å gjøre dette likevel, 
men anerkjenner at vi ville ha fått mer presise tall ved et høyere antall pasienter. 

Blodkulturer: 
Det var positivt blodkultursvar hos 9 (39%) av pasientene med sepsis (med eller uten 
organpåvirkning og sjokk) noe som svarer relativt godt mot hva litteraturen viser. Det er 
ganske få studier som har studert andelen av sepsispasienter som har positivt blodkultursvar, 
men det er to studier fra 1989 (10) og 1996 (11) som rapporterer at henholdsvis 43 og 45% av 
pasienter med alvorlig sepsis har oppvekst av bakterier i blodkultur. Studien fra 1996 sier 
også at andelen med oppvekst i blodkultur øker som et kontinuum fra sepsis til septisk sjokk 



og at man kan forvente seg flere positive blodkultursvar på en intensivavdeling. Det skal også 
sies at vi egentlig har hatt en strengere definisjon på sepsis enn disse to studiene der de har 
brukt oppfylte SIRS-kriterier i tillegg til kliniske tegn til infeksjon som definisjon på sepsis. 
Det ville kanskje tilsi at vi burde hatt et høyere antall positive blodkulturer enn det vi hadde i 
vårt materiale.  

5 av de 7 pasientene (71%) som døde innen 30 dager med sepsis hadde bakteriemi, noe som 
kan tyde på at sepsispasienter med positivt blodkultursvar har dårligere prognose enn ellers, 
men dette er et svært lite antall som gjør at denne forskjellen også kan skyldes tilfeldigheter. 

Antibiotika: 
Påfallende mange av pasientene (61 pasienter, 66%) mottok antibiotika i mottak, som også er 
flere enn det som er blitt registrert som mistenkt infeksjon. En forklaring kan være at det ble 
gitt antibiotika, men på grunn av at sannsynligheten for tilstedeværelse av infeksjon ved 
innkomst mottak og/eller intensiv var så liten ble det ikke ført som mistenkt infeksjon i 
registreringsskjemaene våre. Pasienten kan også ha fått antibiotika for en nylig gjennomgått 
infeksjon, men mistanke om ny infeksjon var liten. Tilslutt kan det også tolkes som en 
generelt lav terskel for å administrere antibiotika.  

Flere av pasientene som fikk sepsisregime i mottak fikk denne diagnosen avkreftet senere 
eller viste seg å ikke ha infeksjon. Vi observerte også at en god del av pasientene dette gjaldt 
hadde blitt satt på penicillin og gentamicin, hvor gentamicin kunne seponeres når mistanken 
om sepsis var blitt avkreftet. Pasienter som ble satt på cefalosporiner eller karbapenemer ble 
sjeldnere byttet til fordel for mer smalspektret antibiotikaterapi ved avkreftet sepsis. På den 
annen side kan man si at alle pasienter som tilslutt viste seg å være septiske ble mistenkt som 
infeksiøse ved innkomst og det ble startet opp antibiotika. Med den høye mortaliteten ved 
sepsis bør dette være viktig. Det kan også være at en aggressiv antibiotikaterapi fra mottak 
kan ha unngått forverring og sepsisutvikling hos pasienter med etablert infeksjon, men dette 
må også i det store bildet balanseres mot utvikling av antibiotikaresistens. 

SIRS-kriterier i mottak i forhold til på intensivavdeling: 
Vi registrerte SIRS-kriterier både i mottak og ved innkomst intensiv og kategoriserte senere 
pasientene om de forelå 0-1, 2, 3 eller 4 oppfylte SIRS-kriterier. Vi ser en generell trend at 
antall oppfylte SIRS-kriterier faller fra mottak til innkomst intensiv, selv ved bare noen timers 
mellomrom av registrering. Dette er en generell trend som ses for alle pasientgruppene, men i 
størst grad hos de som ikke viste seg å ha sepsis senere. Dette kan skyldes at initial terapi i 
mottak med væskebehandling, antipyretika m.m. fører til en stor nok bedring på vitale 
parametre til at pasientene ikke lenger oppfyller SIRS og bør oppfordre til å gjenta målinger 
av vitale parametre. Pasientene med septisk sjokk har derimot økende eller persisterende 
antall oppfylte SIRS-kriterier ved ankomst intensiv, noe som er naturlig når dette er pasienter 
som er svært dårlige. 

Hvorfor har ikke pasientene med oppfylte SIRS-kriterier og infeksjon sepsis? 
Noen av pasientene med infeksjon og minst 2-3 SIRS-kriterier har vi valgt å ikke definere 
som sepsis, til tross for ACCP/SCCM-definisjonen fra 1991. Flere av disse har en KOLS-
exacerbasjon u/pneumoni med respirasjonssvikt behandlet med Doxylin. Disse pasientene er 
ikke blitt regnet som septiske av behandlende leger, og vi synes også dette er riktigere enn å 



klassifisere dem som alvorlig sepsis. Vi mener SIRS-kriteriene i disse tilfellene er utløst av 
det å ha KOLS i seg selv og ikke en inflammatorisk respons på en infeksjon med organsvikt 
som følge. Dette har til tider vært vanskelige avveininger og det er ikke slik at vi mener at en 
KOLS-diagnose gjør at man ikke skal tenke sepsis ved oppfylte SIRS-kriterier (22% av våre 
pasienter med sepsis hadde KOLS), men det er grunn til å reflektere rundt dette. Andre 
pasienter har en klinisk infeksjon, men vi mener at hovedårsaken til pasientens plager og 
oppfylte SIRS-kriterier forklares av andre samtidig tilstedeværende sykdommer eller 
tilstander. Dette er pasienter med f.eks et rumpert aortaaneurisme, en stor pneumothorax, en 
rask supraventrikulær takykardi eller forverrelse av hjertesvikt m/lungeødem m.m. Her følger 
tre illustrerende pasientkasuser hvor det ikke har blitt konkludert med sepsis: 

Kasus 1: En 81 år gammel mann med tidl. hypertensjon og ca. recti m/lungemetastaser 
kommer inn fra allmennlegevakten grunnet magesmerter og mistenkt hypertensiv krise. Det 
ble i mottak mistenkt UVI (pos. u-stix) og obstipasjon som årsak til magesmertene. 
Blodtrykket var 220/140 og han oppfylte 2 av 4 SIRS-kriterier (p: 95 r.m. og leukocytter 
14,6x109/L) og ble lagt på gastromedisinsk sengepost. Han ble satt på Selexid mot UVI og fikk 
Adalat mot hypertensjon. På sengepost byttes Selexid til Cefotaxim i.v. Tilstanden forverres ca 
et døgn etter innleggelse. Pasienten har da fortsatt konstante magesmerter og er 
blåmarmorert, tachypneisk, tachycard (135 r.m.) med økende hvite (3 av 4 SIRS og 9 SSC-
kriterier) og blir overflyttet til medisinsk intensivavdeling. Det tas CT thorax og abdomen som 
viser et rumpert aortaaneurisme. Pasienten ønsker å avstå fra operasjon og sovner inn 12 
timer senere. 

Kasus 2: En 79 år gammel kvinne med tidl. hypertensjon, KOLS og DMII kommer inn for 5 
dagers sykehistorie med hoste med purulent ekspektorat, økende dyspne og slitenhet. Det 
aktuelle tolkes som en KOLS-forverring m/respirasjonssvikt type I og ved innkomst har hun 
også en nyoppstått atrieflimmer. På grunn av 3 av 4 oppfylte SIRS-kriterier (atrieflimmer 112 
slag/min, tachypne og hvite 16,5) settes pasienten på Penicillin og Gensumycin i mottak. CRP 
er 74 mg/L og det er ikke oppvekst i blodkultur. Pasienten legges inn på MIO for bedre 
overvåking da hun er somnolent og betydelig dyspneisk. Ved innkomst medisinsk overvåking 
har pasienten fortsatt 3 av 4 SIRS-kriterier og 7 oppfylte SSC-kriterier. Gensumycin blir her 
seponert og pas. overflyttes til lungemedisinsk sengepost etter underkant av et døgn. Man har 
mistenkt pneumoni under oppholdet, men det ses ikke infiltrater på rtg. thorax. Pasienten 
utskrives til sykehjem etter 5 døgn på sengepost. 

Kasus 3: En 24 år gammel tidl. frisk kvinne kommer inn med hevelse hals og øre og smerter i 
hals. Har 4 av 4 SIRS-kriterier i mottak og det ble startet Penicillin og Gensumycin, med 
tillegg av Ekvacillin. Initialt mistenkt mastoiditt, men dette ble avkreftet med CT. Pasienten 
legges inn på MIO. Her føler hun seg uttalt dårlig ved temperaturstigning, men det er 
betydelig bedring i allmenntilstand ved afebrilitet etter Paracet. På MIO oppfyller pas. 3 av 4 
SIRS-kriterier MIO og 4 SSC-kriterier. Neste dag er pas. afebril, normofrekvent, ikke 
respiratorisk besværet, i bedre allmenntilstand og hvite har falt til 7x109/L. Gensumycin og 
Ekvacillin seponeres og pas. overflyttes til lungemedisinsk sengepost. Her har pasienten 
klinikk som ved tonsilitt og tester positivt for rhinovirus. Hun skrives ut til hjemmet etter to 
døgn innlagt på sengepost.   



SIRS- og SSC-kriterierenes evne til å differensiere mellom diagnoser: 
Gjennom analyse med non-parametriske tester av dette pasientmaterialet ser vi at SIRS-
kriteriene ikke er gode nok til å differensiere mellom pasienter med sepsis og pasienter med 
infeksjon u/sepsis i motsetning til SSC-definisjonen som høysignifikant evner å skille disse 
gruppene fra hverandre. Analysert med ROC-curve evner SIRS å differensiere mellom sepsis 
og ikke-sepsis, men også her ser det ut til at SSC-definisjonen egner seg bedre. Siden det ikke 
finnes en «gullstandard» for sepsisdiagnostikk og vår endelige diagnose er basert på vår 
oppfatning av sepsis og klinisk helhetsbilde, kan vi ut ifra dette trekke ut at SSC-definisjonen 
sammenfaller mye bedre med klinikeres oppfatning av sepsis enn SIRS. Ut ifra våre data 
påvirkes SIRS for mye av andre variabler som ikke kan skyldes en inflammatorisk respons på 
infeksjon og er ikke spesifikt nok for å sette diagnosen sepsis. Vi ser også som i andre studier 
at bruk av minst 2 SIRS-kritierer gir en svært høy sensitivitet (96%), men er lite spesifikt 
(33%). Ved bruk av minst 3 kriterier får man naturlig nok en høyere spesifisitet (60%), men i 
vårt materiale ville man med en pragmatisk grense på minst 3 kriterier i mottak gått glipp av 
30% av sepsispasientene. Sensitivitet og spesifisitet for SSC-definisjonen varierer naturlig 
nok med hvor man velger å sette cut-off, men ved valg av ”cut-off”-verdier som gir samme 
sensitivitet som SIRS er SSC-definisjonen mer spesifikk en SIRS-kriteriene. Som nevnt i 
metodedelen er ikke SSC-kriterier blitt registrert i mottak, men ved sammenligning mot 
SIRS-kriterier registret på MIO får man samme funn. 

En studie publisert i 2012 som sammenligner kriteriene fra 1991 og 2001 mot tre legers 
bedømte sepsisdiagnose finner derimot at SIRS og 2001-definisjonen har ganske lik 
sensitivitet og spesifisitet (12). Her skiller altså ikke 2001-kriteriene seg spesielt fra SIRS. 
Denne studien viser derimot slik som våre funn at ved ren bruk av SIRS og SSC/2001-
definisjonen får man mange flere pasienter med sepsis enn når leger individuelt skal sette 
diagnosen og at det i deres studie ikke alltid var samsvar mellom hva legene mente burde 
være den endelige diagnosen. 

Hvilken klinisk nytte har dette?  
Definisjonen SSC bruker på sepsis inneholder en lang liste på 22 tegn og symptomer (der man 
får svar på enkelte kriterier ved samme prøve, vi hadde slått sammen listen til 19 tegn/
symptomer) og er naturlig nok vanskeligere å memorere enn de fire SIRS-kriteriene. Selv om 
man kan få svar på mange av variablene fort i et akuttmottak med en klinisk undersøkelse, 
arteriell blodgass og en standard blodprøvepakke, er min oppfatning at SIRS er et bedre 
førstehånds screeningverktøy i et akuttmottak der spørsmålet blir om å starte antibiotika eller 
ikke. SSC-definisjonen kan derimot hjelpe når man er interessert i å vite om pasienten 
virkelig er septisk eller ikke, SIRS er alene ikke godt nok for å si om en pasient har sepsis. 

En annen fordel ved SSC-definisjonen er at flere av kriteriene er tegn på organsvikt slik at 
man lettere ser alvorlighetsgraden hos pasienten. Som illustrert i pasientkasus 3 lengre oppe 
hadde en pasient med 4 av 4 SIRS-kriterier i mottak med mistenkt infeksjon ingen andre 
kriterier fra SSC-definisjonen enn SIRS-kriteriene bortsett fra moderat økt CRP. Man kunne 
da med disse kriteriene raskt se at pasienten var i bedre tilstand enn pasientene med septisk 
sjokk, og endelig diagnose viste seg å være tonsilitt, og ikke sepsis. 

Utfordringer ved SSC-definisjonen: 



Forfatterne fra ‘2001 SCCM/ESICM/ACCP/ATS/SIS International Sepsis Definitions 
Conference’ påpekte at kriteriene til deres forslag til definisjon er laget mest for klinikere og 
inklusjonskriterier til forskning kommer i annen rekke. Derfor skrev de at det som krevdes var 
«infection, documented or suspected, and some of the following criteria» og ikke et eksakt 
antall kriterier. Selv om dette kanskje skal gjøre det enklere, blir det også utfordrende å vite 
hvor cut-off er med tanke på å sette en diagnose. Vi ser i vårt materiale at nesten alle pasienter 
med sepsis har 5-6 eller flere utfylte kriterier og ingen med mistenkt infeksjon uten sepsis har 
flere enn 9. 

Grensene for noen av kriteriene er svært lave og gjør at veldig mange av pasientene oppfyller 
dem. Dette gjelder spesielt CRP (>6 mg/L) og laktat (>1 mmol/L) som henholdsvis 69% og 
75% av alle pasientene hvor dette ble målt oppfylte kriteriene. Det skal også sies at alle 
pasientene i dette materialet var intensivpasienter som generelt er dårligere enn pasienter 
innlagt på andre avdelinger. Tanken bak kriteriene er at sepsis skal oppdages tidlig slik at 
behandling kan igangsettes så raskt som mulig, men med en mer naturlig høyere grense kan 
en ønskelig høyere spesifisitet oppnås. I vårt materiale har selv en cut-off på CRP >50 mg/L 
91% sensitivitet, men betydelig økt spesifisitet fra den nåværende cut-off på >6. Jeg mener 
SSC-definisjonen hadde bedret seg markant om noen av kriteriene med svært lav cut-off 
hadde blitt redefinert. Pasienter med raskt sepsisutvikling har riktignok gjerne lav CRP i 
mottak, men da er det flere andre tegn til stede som gjør at man kan tenke sepsis. Et 
illustrerende tegn på dette er at begge pasientene med endelig diagnose septisk sjokk som 
hadde CRP < 50 mg/L i mottak hadde minst 3 SIRS-kriterier i mottak og 11 oppfylte SSC-
kriterier på MIO (viser til vedlegg av pasientdata). 

Forfatterne av 2001-definisjonen sier også at man ikke bør krysse av for kriterier hvis de lett 
kan forklares av andre årsaker. Dette gjelder fra helt åpenbare grunner som en høy INR ved 
bruk av Marevan til arteriell hypotensjon ved postinfarktsvikt. En slik måte å tilnærme seg 
kriteriene på vil også bedre spesifisiteten, men fører også til mer tidkrevende kritisk vurdering 
av kriteriene. Det er sånn vi også har valgt å bruke SIRS- og SSC-kriteriene ved vår 
diagnostiske tilnærming til sepsis. 

Bruk av biomarkører for å diagnostisere sepsis: 
SSC-definisjonen inkluderer også bruk av biomarkører. Det var viktig da den foreslåtte 
definisjonen ble laget i 2001 at kriterier basert på biomarkører skulle bruke analyser som er 
lett tilgjengelig eller ville bli det i nær fremtid og CRP og procalcitonin ble da inkludert.  

Som vi ser på sykehuset her er ikke procalcitonin lett tilgjengelig overalt ennå, men 
sammenlignet med datainnhentingsperioden er det nå i ferd med å bli bedre og man får nå 
svar samme dag. Procalcitonin ble kun målt hos 17 pasienter, så det er ikke stort 
sammenligningsgrunnlag, men av disse hadde 8 av 9 målinger med verdi >0,75 µg/L sepsis. 
Svært mange studier har påpekt mulighetene til å bruke procalcitonin som en biomarkør for 
sepsis, deriblant nå nylig i februar 2015 (13) hvor det ble konkludert med at procalcitonin kan 
skille mellom ikke-infeksiøs SIRS og sepsis uten oppvekst i blodkultur. Men til tross for 
mange positive og lovende studier er det i en stor, godt utført meta-analyse publisert i 2013 
(14), rapportert en sensitivitet på 77% og spesifisitet på 79% for differensiering mellom sepsis 
og ikke-infeksiøs SIRS. Det konkluderes med at procalcitonin ikke er en perfekt markør for 
sepsis, men at en slik markør ikke finnes på grunn av patofysiologiens kompleksitet. Den er 
hittil en av de mest lovende parametrene, men prøvesvar må tolkes i kontekst med annen 



klinikk. Man må som tidligere, naturlig nok, også lene seg på anamnese, klinisk undersøkelse 
og mikrobiologiske prøvesvar for å bestemme seg for intensivert behandling og oppstart av 
antibiotika.  

I våre resultater var det også signifikant høyere nivåer av CRP hos pasienter med sepsis enn 
de med infeksjon u/sepsis og den siste gruppen uten infeksjon. CRP sin evne til å differensiere 
mellom diagnosene er i følge våre data også enda mer statistisk signifikant enn både SIRS og 
SSC-definisjonen. I systematisk gjennomgang (15) av tilgjengelige studier av CRP varierer 
sensitivitet og spesifisitet veldig basert på hvilken cut-off verdi som er valgt. Data i andre 
studier kan tyde på at en enkeltmåling av CRP har sine begrensninger med tanke på å sette en 
diagnose, men at CRP kan være et godt hjelpemiddel ved gjentatte målinger. 

I de siste årene har det vært gjort mye forskning på de patofysiologiske mekanismene bak 
sepsis med ønske om å finne biomarkører som kan spille en større innenfor sepsisdiagnostikk 
for å skille den inflammatoriske responsen ved sepsis fra annen steril inflammasjon og 
infeksjon enn de enkle kliniske kriteriene vi allerede har. I tillegg til dette er det håp om at de 
kan fortelle oss noe om prognosen til pasienten, påvirke terapeutiske avgjørelser og tilslutt 
eventuelt gi oss informasjon om den valgte behandling fungerer. Mange markører har blitt 
undersøkt (16) deriblant cytokiner (spesielt IL-6 og IL-8), lipopolysaccharid binding protein 
(LBP) og pro-adrenomedullin (pro-ADM) i tillegg til CRP og procalcitonin, men hittil er det 
ikke fremkommet evidens for at bruk av en enkelt markør har tilstrekkelig høy diagnostisk 
treffsikkerhet for prediksjon og prognostisk vurdering av sepsis. 

Hva er veien videre? 
Siden SIRS-kriteriene ble definert i 1991 har det vært mye forskning for å finne nye 
angrepspunkt for behandling ved sepsis enn det vi allerede vet virkelig hjelper: tidlig 
administrasjon av antibiotika. Mange store kliniske forsøk ble utført i løpet av 1990- og 2000-
tallet der ulike molekyler og immunologiske mekanismer ble forsøkt regulert for å bedre 
prognosen hos pasienter med alvorlig sepsis og septisk sjokk. Selv om data fra flere av disse 
har virket lovende i tidlige faser av studiene har det ikke blitt funnet nye behandlingsmetoder 
som kan bedre utfallet hos denne pasientgruppen (17). Nesten alle studiene har brukt 1991-
definisjonen på sepsis/SIRS som inklusjonskriterier og noen spekulerer om at bedre resultater 
kunne ha blitt oppnådd med mer homogene pasientgrupper (18). Det har også blitt påpekt at 
andre faktorer kan være at den underliggende patofysiologien ved sepsis er mer kompleks enn 
bare massiv, ukontrollert inflammasjon og at studiene kunne ha lykkes hvis man tok hensyn 
til hvor i sepsisutviklingen den individuelle pasienten befant seg (19). 

I kjølvannet av disse diskusjonene er det flere som kritiserer definisjonene av SIRS og dens 
utvidede liste fra 2001 fra de to internasjonale konsensuskonferansene (20). De mener som 
mange andre at 1991-definisjonen er for sensitive. Dette begrunnes med at når (i følge deres 
data) 90% av pasienter i en intensivavdeling oppfyller SIRS-kriteriene og sepsis er SIRS i 
tillegg til infeksjon, vil det i en intensivsetting si at nesten alle pasienter med infeksjon er 
septiske – noe som mange kan være enig at ikke stemmer. Den reviderte og utvidede listen fra 
2001 er i deres øyne ikke enkel nok å bruke og ved å lage en lengre liste av kriterier risikerer 
den å bli enda mindre spesifikk. 

Men frem til et virkelig vitenskaplig gjennombrudd i den basale sepsisforskningen kommer 
og vi kan redefinere til klinisk nyttige diagnosekriterier som kan føre til bedret diagnostikk og 



prognose, er det disse sensitive og mindre spesifikke kriteriene vi sitter igjen med. Data fra 
vårt pasientmateriale tyder på at SSC-kriteriene er mer spesifikke enn den snart 25 år gamle 
definisjonen på SIRS og med en ytterligere justering kan dette være en bedre måte å stille 
diagnosen sepsis i akuttmottaket eller på sengekanten i en intensivavdeling. De fire kriteriene 
for SIRS er likevel så enkle å bruke at deres relevans nok ikke er helt borte ennå. 

Konklusjon 

Sepsisdiagnostikk er fortsatt utfordrende da de nåværende kriteriene for sepsis er lite 
spesifikke og oppfylles av flere andre sykdomstilstander som klinikere normalt ikke vil kalle 
sepsis. Våre funn tyder på at:  

- ”Surviving Sepsis Campaign”-definisjonen på sepsis, basert på forslaget fra ”2001 
SSCM/ESICM/ACCP/AS/SIS International Sepsis Conference”, sammenfaller mye 
bedre med en klinikers forståelse av sepsis enn sepsis/SIRS-definisjonen fra 1991. 

- Ved bruk av minst 2 kriterier for å oppfylle SIRS, er kriteriene svært sensitive (96%) 
og lite spesifikke (33%). En oppjustering til minst 3 kriterier gjør kriteriene mer 
spesifikke (60%) og med et tilsvarende tap i sensitivitet (70%). 

- Målinger av SIRS-kriterier kan med fordel gjentas. Antall oppfylte SIRS-kriterier 
faller gjennomgående fra mottak til intensivavdeling, bortsett fra hos pasienter med 
septisk sjokk. Antall oppfylte SIRS-kriterier i intensivavdeling predikerer bedre om 
pasienten har sepsis enn ved innkomst akuttmottaket. 

- SSC-kriteriene er mer spesifikke enn SIRS, men ulempene ved dem er at definisjonen 
er mer tungvint å bruke med langt flere kriterier og uten en klar cut-off på hvor mange 
kriterier som trengs for å si at en pasient har sepsis.  

- En ytterligere revidering av SSC-kriteriene der blant annet cut-off verdier for spesielt 
CRP og laktat oppjusteres kan føre til en bedre og ytterligere spesifikk definisjon. 

- Til tross for sine svakheter er SIRS inntil videre mer naturlig å bruke i akuttmottaket. 
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