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Sammendrag  

Problemstilling 

Sepsis er en alvorlig infeksjonstilstand med høy mortalitet og morbiditet. Fordi sepsis kan 
være vanskelig å diagnostisere og det haster å sette i gang behandling har helsemyndighetene 
i flere år hatt kampanjer for å øke bevisstheten rundt og kunnskapen om sepsis. En av 
målsettingene for kampanjene har vært å få ned tiden fra mistenkt diagnose i akuttmottaket på 
sykehus til igangsatt antibiotikabehandling til 1 time. Det er en god målsetting for pasienter 
som ankommer sykehuset direkte, men hva med dem som må innom legevakt? Hensikten 
med denne oppgaven har vært å se på muligheten for igangsetting av sepsisbehandling ved 
Fredrikstad og Hvaler legevakt i de tilfellene hvor ansvarlig lege mistenker sepsis. 

Kunnskapsgrunnlag 

Gjeldende internasjonale retningslinjer er enige om at antibiotikabehandling er et av de 
tiltakene som burde være igangsatt i løpet av den første timen etter at diagnosen sepsis er 
mistenkt og utredning igangsatt. En enkelt artikkel viste at dødeligheten øker med så mye 
som 7,6 % for hver time man utsetter behandlingen. Senere studier har ikke klart å vise 
samme dramatiske effekt, men flere studier viser en lineær sammenheng.  

Tiltak og kvalitetsindikatorer 

Ved Fredrikstad og Hvaler legevakt har de allerede innført qSOFA-kriterier som en del av 
triagen for å bedre være i stand til å fatte mistanke om sepsis. Dagens prosedyre innbefatter 
allerede at pasienten får væske i.v. Vårt fokus har derfor vært å innføre takning av blodkultur 
og igangsetting av antibiotikabehandling. Vår primære indikator har derfor vært tid fra 
diagnose til antibiotikabehandling er igangsatt. 

Utførelse 

Vi ønsker å utarbeide en lokal retningslinje for Fredrikstad legevakt basert på gjeldende 
internasjonale retningslinjer. For å sikre at alt utstyr er tilgjengelig vil vi utforme et sepsis-kit 
som vakthavende leger og sykepleiere ved legevakten skal kjenne til. Implementering av ny 
retningslinje skal skje etter en modell for kvalitetsforbedring, som er laget av Nasjonalt 
Kunnskapssenter for Helsetjenesten. 

Konklusjon 

Vi anbefaler Fredrikstad og Hvaler legevakt å innføre igangsetting av antibiotikabehandling 
hos pasienter med mistenkt sepsis. Det behøves kun små endringer i gjeldende retningslinjer, 
og selv om transporttid til sykehus ikke er så lang har våre undersøkelser avdekket at median 
tidsbesparelse vil være 1 time og 24 minutter som ut fra gjeldende kunnskapsgrunnlag kan 
antas å være signifikant for mortaliteten. 
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1 Tema/problemstilling  

1.1 Tema  

Sepsis er en alvorlig og potensielt livstruende tilstand forårsaket av en infeksjon. Sepsis 

skyldes hovedsakelig en dysregulering i kroppens svar på infeksjonen, hvor bakterier 

kommer over i blodbanen og trigger immunsystemet til å overreagere. (1,2) Dette kan gi 

organskade og -svikt, og pasienten kan utvikle septisk sjokk. Mortaliteten ved sepsis varierer 

fra 10 til 40 %, avhengig om det utvikles septisk sjokk eller ikke. (1) En nylig artikkel i The 

Lancet fant at sepsis er den tilstanden som forårsaker flest dødsfall i verden, (3) og i Norge 

antar man at sepsis er en av de hyppigste årsakene til sykehusdødsfall. (4) Forekomsten av 

sepsis er økende, trolig fordi befolkningen eldes og flere behandles med immunmodulerende 

behandling, samt økende antibiotikaresistens. (5) 

I behandlingen av sepsis er det hovedsakelig to kritiske momenter: 

1. Å diagnostisere sepsis tidlig 

2. Å starte behandling i tide 

Felles for disse punktene er tid. Tidlig diagnostikk muliggjør tidlig oppstart i behandling, og 

er viktig for å redusere mortaliteten ved sepsis. (5) 

  

Etter dagens definisjon foreligger diagnosen sepsis når pasienten har en påvist eller mistenkt 

infeksjon og tegn på organsvikt og/eller sjokk. (2) For å fange opp eller monitorere 

organsvikt, er det utviklet et skåringssystem, SOFA («sequential organ failure assessment»). 

(6) Her skåres pasientens organstatus basert på vitale parametre og laboratoriefunn. Dette 

skåringssystemet er omfattende og krever laboratoriesvar, og er komplisert til bruk i en 

hektisk klinisk hverdag. Det er derfor utviklet en forenkling av denne, en rask SOFA-skår 

(qSOFA). (7) Denne vurderer organstatus for respirasjonssystemet, sentralnervesystemet og 

sirkulasjonssystemet, alle organsystemer som ofte rammes ved sepsis, og inneholder tre 

kriterier: 

●  Respirasjonsfrekvens ≥ 22 per minutt 

●  Endret mental status 

●  Systolisk blodtrykk ≤ 100 mm Hg 
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Pasienter med påvist eller mistenkt infeksjon og minst to qSOFA-kriterier, har 

organdysfunksjon, og diagnosen sepsis. Spesifisiteten er høy, men sensitiviteten lav.(8) 

Organsvikt i andre organsystemer fanges imidlertid ikke opp, og det anbefales derfor bruk av 

andre skåringssystemer for å fange opp flest mulig sepsispasienter, som NEWS og SIRS.(9) 

NEWS («national early warning score») er spesielt utviklet til å oppdage endring i en pasients 

status, mens SIRS er mest nyttig i å identifisere sepsis på et tidlig stadium, da SIRS har høy 

sensitivitet, men lavere spesifisitet enn qSOFA. (8) 

  

Siden sepsis nesten alltid skyldes bakterier, er behandlingen antibiotika etter retningslinjer. I 

tillegg gis støttebehandling som væske og oksygentilskudd. Målet er å få startet opp 

behandling med intravenøs antibiotika innen en time, da dette er vist å ha betydning for 

pasientens prognose. (1) 

1.2 Problemstilling 
Mange av dagens pasienter med sepsis kommer først til legevakt for å få legetilsyn. Ved 

sepsismistanke kan imidlertid ikke legevakt starte opp antibiotikabehandling, da dagens 

praksis gjør at det ikke er mulig å starte opp prehospital antibiotikabehandling ved mistanke 

om sepsis hos pasienter med mindre det er lang transporttid til sykehus.(10) Pasientene må 

derfor kjøres videre til sykehus for å få denne behandlingen. Legevakten blir da kun en 

mellomstasjon, hvilket fører til forlenget tidsforløp fra pasienten tar kontakt med helsevesenet 

til pasienten får oppstart av behandling. Dette kan være avgjørende for utfallet hos 

sepsispasienter.  

  

I denne oppgaven har vi valgt å se på Fredrikstad og Hvaler legevakt som vårt mikrosystem. I 

dag starter man ikke med antibiotikabehandling på legevakta ved mistanke om sepsis. 

Prosedyren medfører forsinket oppstart av antibiotikabehandling, noe som igjen kan redusere 

pasientens sannsynlighet for å overleve. Gjennom denne oppgaven ønsker vi å se på 

muligheten for å redusere tiden fra mistanke om sepsis til oppstart av antibiotikabehandling. 

Vi vil undersøke muligheten for å starte antibiotikabehandling på legevakten.  
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2 Kunnskapsgrunnlag  

2.1 Bakgrunn  
Helsedirektoratet har den siste tiden hatt økt fokus på tidlig identifisering av mistenkt sepsis, 

og viktigheten av tidlig igangsatt behandling for disse pasientene. «I trygge hender 24-7», et 

pasientsikkerhetsprogram som driftes av Helsedirektoratet, prioriterer sepsisbehandling som 

ett av 16 satsningsområder for å bedre pasientsikkerheten i sykehus.(11) Gjennom flere 

kampanjer rettet mot sengeposter og akuttmottak, har man fått økt fokus på flere tiltak for å 

bedre både diagnostikk og tiltak når diagnosen eller mistanke om sepsis foreligger. Ett av 

disse tiltakene er å starte antibiotika innen én time fra pasienten ankommer sykehus og det 

mistenkes sepsis. Det kommer imidlertid ikke tydelig fram hvor sterkt kunnskapsgrunnlaget 

for denne timen er. 

  

Det har generelt vært mindre fokus på prehospitale tiltak for sepsispasienter. 

Antibiotikaveilederen i primærhelsetjenesten anbefaler prehospital igangsetting av antibiotika 

ved «lang transportvei» til sykehus, uten at det er nærmere spesifisert hva som menes dette. 

(12) I noen fylker gjennomføres pilotprosjekter for oppstart av antibiotika i ambulanse ved 

lang transporttid til sykehus. Noen legevakter med lang transporttid har innført prehospital 

oppstart av antibiotika, men det kan virke som at dette er å anse som en sykehusoppgave. 

Med tanke på tiden som faktor, og et ønske om å starte behandling tidlig, kan dette synes noe 

motsigende, spesielt i situasjoner hvor pasienten er vurdert av lege før pasienten ankommer 

sykehus. 

  

Når det gjelder organiseringen av øyeblikkelig hjelp-tilbudet, står Norge i en særstilling. I 

Norge er fastleger portvoktere, og pasienter må i de aller fleste tilfeller oppsøke lege og 

eventuelt henvises til akuttmottaket for vurdering. Er fastlegekontoret stengt, må pasienten 

oppsøke legevakt. Pasienten selv kan ikke oppsøke akuttmottak uten å først ha blitt vurdert av 

en lege. Et unntak er at ambulanser har mulighet til å frakte dårlige pasienter direkte til 

akuttmottaket. I mange andre land, for eksempel USA, Storbritannia og Australia, har 

pasienter mulighet til å melde seg selv direkte i akuttmottaket. De ser en mer uselektert 

pasientpopulasjon på sykehus sammenlignet med Norge. Den norske legevaktsmodellen 

avlaster akuttmottakene for en stor gruppe pasienter som ikke krever avansert diagnostikk 

eller sykehusinnleggelse, men for sepsispasienter blir legevakt et forsinkende ledd. Selv ved 
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relativt kort transporttid til sykehus, risikerer pasienten å miste mye tid. Kun sepsispasienter 

som hentes av ambulanse kommer direkte til sykehus uten å bli tilsett av lege. 

  

2.2 PICO-spørsmål  
For å best mulig strukturere litteratursøket og klargjøre problemstillingen, formulerte vi et 

PICO-spørsmål: 

P: Pasienter med mistenkt sepsis på legevakt 

I: Oppstart antibiotika på legevakt 

C: Ikke oppstart antibiotika på legevakt 

O: Bedret mortalitet for sepsispasienter 

Imidlertid vil bedret mortalitet i praksis være vanskelig for oss å måle i denne oppgaven. Vi 

formulerte derfor et alternativ: 

P: Pasienter med mistenkt sepsis på legevakt 

I: Oppstart antibiotika på legevakt 

C: Oppstart antibiotika på sykehus 

O: Tid fra sepsisdiagnose til oppstart av antibiotika 

Begge disse kan brukes til relevante litteratursøk med vår problemstilling som bakgrunn. 

2.3 Søkestrategi og metode 
Pasientsikkerhetsprogrammet fokuserer på sepsispasienter i akuttmottak og på sengepost, 

men inkluderer ikke prehospital behandling av sepsis i ambulanse eller på legevakt. Vi gjorde 

et pyramidesøk i McMasterPLUS med søkeord «sepsis + pre-hospital». «Pre-hospital» ble 

valgt som søkeord fordi det ikke finnes et begrep helt parallelt til legevakt på engelsk. Vi 

ønsket ikke å begrense søket, og valgte derfor “Pre-hospital” fremfor “urgent treatment 

centre” eller andre engelskspråklige navn på legevaktslikende tjenester. Fra pyramidesøket 

gikk vi videre med de relevante treffene høyest mulig i pyramiden. 

 

I arbeidet med å lage en retningslinje for behandling av sepsis ved legevakten vurderte vi 

dessuten nasjonale norske retningslinjer for valg av antibiotika. Vi så også på retningslinjen 
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fra legevakten i Midt-Troms-kommunene Senja, Sørreisa og Dyrøy (vedlegg 1) og gjeldende 

retningslinjer på legevakten i Fredrikstad og Hvaler. 

 

2.4 Resultater 
Pyramidesøket i McMasterPLUS (19.02.19) gav 100 treff i kategorien «kliniske 

oppslagsverk», som er pyramidens nest høyeste trinn, og det høyeste vi fikk treff på. 50 

artikler var fra UpToDate og 50 fra BMJ Best Practice. Eneste andre kategori med treff var 

«kvalitetsvurderte studier», som er pyramidens laveste trinn. Disse artiklene handlet begge 

om prehospital triagering av sepsispasienter og var derfor ikke relevante for oppgaven.  

 

Fra tittelen på artiklene i UpToDate og BMJ Best Practice kom det ikke frem at noen av dem 

var spesifikke for prehospital setting, så vi valgte derfor å ta utgangspunkt i de generelle 

kapitlene om sepsis.  I UpToDate var det: «Evaluation and management of suspected sepsis 

and septic shock in adults» (13) og i BMJ Best Practice «Sepsis in adults». (14) 

  

Siden begge retningslinjer hovedsakelig er tilpasset sykehus, fokuserer vi på de elementene 

som inngår i den akutte sepsisbehandlingen utenfor intensivavdeling. I UpToDate sin 

retningslinje står dette i kapitlene «immediate evaluation and management» og «initial 

resusciative therapy», mens BMJ identifiserer «The Sepsis Six». BMJs retningslinje har også 

et eget avsnitt om prehospital sepsisbehandling som heter «in the community: (...)».  

UpToDate 

Kort oppsummert anbefaler UpToDate, basert på seks randomiserte kontrollerte studier som 

sammenlikner protokollbasert behandling av sepsispasienter, såkalt Early goal-directed 

therapy (EGDT), med ikke protokollbasert behandling, at de første tiltakene skal være å sikre 

luftveier, korrigere eventuell hypoksemi og etablere venøs tilgang for å kunne gi væske og 

antibiotika. Parallelt med dette, og helst innen 45 minutter, bør det tas blod til blodprøver, 

serum-laktat, arteriell blodgass, to sett blodkulturer og mikrobiologiske prøver og/eller 

billeddiagnostikk. Det skal gis 30 ml/kg krystalloid i.v. igangsatt i løpet av den første timen 

og fullført innen tre timer. Empirisk antibiotika skal gis raskt, gjerne innen en time. Respons 

på væskebehandlingen bør monitoreres med måling av middelarterietrykk og urinproduksjon. 

Bortsett fra studien «Early goal-directed therapy in the treatment of severe sepsis and septic 

shock.» (15) kan ingen av artiklene som tiltakene er basert på vise en sikker effekt på 



9 
 

mortalitet av protokollbasert behandling. Men det blir antatt at manglende effekt kan 

forklares av bedre overlevelse for alle pasienter inkludert i studiene grunnet økt fokus og 

kunnskap om sepsis hos helsepersonell involvert. 

BMJ Best Practice 

BMJ Best Practice har en kort presentasjon av det de mener er de viktigste tiltakene som de 

har kalt «The Sepsis Six», og bør være gjennomført i løpet av en time etter at sepsis er 

mistenkt. Begrepet stammer fra en liten, prospektiv kohortstudie fra 2011 som inkluderte 567 

pasienter, som viste opp mot 50 % redusert mortalitet dersom disse tiltakene raskt ble 

igangsatt. Det er imidlertid usikkert i hvilken grad det kan tilskrives tiltakene eller økt 

oppmerksomhet og kunnskap om sepsis blant helsearbeiderne. Tiltakene er: 

●      Gi oksygen for å holde SaO2 over 94 % (eller mellom 88 % og 92 % dersom fare 

for hyperkapni).  

●      Ta blodkulturer og overvei annen mikrobiologisk prøvetakning. 

●      Gi intravenøs antibiotika 

●      Start intravenøs væske. 

●      Mål serum-laktat. 

●      Monitorer timediurese. 

  

Retningslinjen har også et kort kapittel om «sepsis in the community»: 

Dette kapitlet fokuserer på hva som skal føre til mistanke om sepsis, samt hvordan og med 

hvilken hastegrad transport til sykehus bør foregå. Den anbefaler å gi benzylpenicillin i.v. 

dersom man har ved mistanke om infeksjon i sentralnervesystemet, anbefalingen stammer fra 

en britisk retningslinje. (16) Dersom reisetiden er over én time til sykehus og pasienten er 

definert som høy risiko skal det være mulighet til å gi bredspektret antibiotika på veien, ev. 

umiddelbart på kontoret. Denne anbefalingen er ikke belagt med referanse. 

Motforestillinger  

Både UpToDate og BMJ viser også til den amerikanske infeksjonslegeforeningen 

“Infectoious diseases Society of America”, som valgte ikke å støtte retningslinjen fra 

Surviving Sepsis Campaign, blant annet fordi de gikk inn for å anbefale igangsetting av 

antibiotika i løpet av en time. De mener at det øker faren for overforbruk og feilvalg av 

antibiotika. (17) 
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Nasjonale retningslinjer 

Den norske sepsisretningslinjen er ikke oppdatert siden 2018 og det innledes med at den er 

utdatert og under revisjon. Om igangsetting av behandling sier den at «(a)ntibiotika skal gis 

så snart som mulig og helst innen en time etter innleggelse, men fortrinnsvis etter at 

blodkultur er sikret.» (18). Det forutsettes med andre ord at pasienten legges inn før 

antibiotika gis.  

  

Antibiotikaveilederen i primærhelsetjenesten anbefaler prehospital igangsetting av antibiotika 

ved «lang transportvei til sykehus», uten nærmere spesifisering. (12) 

  

Selv om den nasjonale sepsisretningslinjen presenteres som utdatert, har vi inkludert 

anbefalingen om valg av antibiotika ved samfunnservervet sepsis i vårt forslag til 

retningslinjer for Fredrikstad og Hvaler legevakt da det er denne som er gjeldende. 

Lokale retningslinjer 

I arbeidet med å lage retningslinjer for legevakten i Fredrikstad og Hvaler har vi også vurdert 

en lokal retningslinje fra legevakten i Midt-Troms (vedlegg 1). Denne retningslinjen er 

tilpasset prehospitale forhold i Norge og anbefaler at «(...)pasienter skal få 

antibiotikabehandling innen én time etter første medisinske kontakt» dersom de har mistenkt 

sepsis, meningitt eller livstruende infeksjon. Vi har også tatt hensyn til eksisterende 

triageskjema ved legevakten (vedlegg 2) i utforming av forslag til retningslinjer. 
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2.5 Vurdering av kunnskapsgrunnlaget/retningslinjene 
Internasjonale retningslinjer 

Både UpToDate og BMJ Best Practice er velansette kilder til oppdatert medisinsk kunnskap. 

Retningslinjene fra UpToDate og BMJ tilfredsstiller Helsedirektoratets sjekkliste for 

vurdering av artikler i kliniske oppslagsverk, bortsett fra at BMJ ikke vurderer styrken på 

anbefalingene. Det kommer klart frem hva retningslinjene handler om, hvem som har skrevet 

dem, hvordan de har gjort det samt hvem som er målgruppen. De har korte oppsummeringer 

samt mer inngående beskrivelser. Forfatterne har beskrevet sine interessekonflikter. 

  

Begge trekker frem Surviving Sepsis Campaigns Guidlines fra 2016 som viktig for 

utformingen av egen retningslinje. Dette er en konsensusbasert retningslinje laget av 55 

internasjonale eksperter fra 25 forskjellige organisasjoner. De går inn for at antimikrobiell 

behandling skal igangsettes så raskt som mulig og innen en time etter mistanke om sepsis, og 

graderer dette som en sterk anbefaling med moderat kunnskapsgrunnlag.(1)  

 

BMJ Best Practice 

Retningslinjen anbefaler at antibiotika gis innen én time etter at sepsis er mistenkt, helst etter 

at blodkultur er tatt. Anbefalingens styrke er ikke vurdert og kunnskapsgrunnlagets kvalitet er 

ikke kategorisert. De belegger sin anbefaling med å vise til tre britiske retningslinjer 

(16,19,20) og Surviving Sepsis Campaign, (1) men ikke til studier eller oversiktsartikler. 

UpToDate 

Denne retningslinjen går også inn for at antibiotikabehandling bør igangsettes innen en time 

etter at diagnosen er mistenkt, helst etter at blodkultur er sikret. Anbefalingen er vurdert som 

sterk med et middels sterkt kunnskapsgrunnlag, basert på 10 observasjonelle studier som 

rapporterer dårligere utfall for de som får forsinket, feildosert eller ikke-virksom antibiotika. 

De trekker særlig frem to av disse studiene, i den ene har de retrospektivt sett på journalen til 

17 000 pasienter med sepsis og septisk sjokk og finner en lineær sammenheng mellom 

mortalitet og tid til antibiotika, (21) mens den andre, en kohortstudie med 35 000 pasienter 

fra akuttmottak viser tilsvarende sammenheng. (22) 
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Nasjonale retningslinjer 

Da denne retningslinjen er utdatert anser vi at den ikke har tilfredsstillende kvalitet til å inngå 

i kunnskapsgrunnlaget for dette prosjektet. Den er derfor ikke vurdert videre med tanke på 

helsedirektoratets sjekkliste for vurdering av retningslinjer. 

Lokale retningslinjer 

Retningslinjen for Legevakten i Midt-Troms har et klart definert formål og målgruppe. Det 

kommer klart frem når siste oppdatering ble gjort og av hvem. Den støtter seg til nasjonale 

retningslinjer, men det mangler kildehenvisning til viktige påstander om diagnostikk og 

risikogrupper. Den tilfredsstiller ikke kravene til metodisk nøyaktighet i helsedirektoratets 

sjekkliste, men er nyttig fordi den er konkret og tilpasset en norsk legevakt som ligner 

mikrosystemet vårt. 

 

2.6 Oppsummering av kunnskapsgrunnlaget/Innføring av ny prosedyre 

Internasjonale retningslinjer fra UpToDate og BMJ Best Practice er enige om at 

antibiotikabehandling burde igangsettes i løpet av en time etter begrunnet mistanke om sepsis 

eller septisk sjokk. Disse retningslinjene er i utgangspunktet utformet for akuttmottak på 

sykehus og i hovedsak tilpasset det britiske helsevesenet. I Storbritannia og flere andre land 

kan pasienter selv melde seg i akuttmottak uten henvisning, som gjør pasientgrunnlaget 

annerledes enn ved norske akuttmottak. Retningslinjene er derfor ikke direkte overførbare til 

det norske helsevesenet. En anbefaling om å starte antibiotika innen én time fra pasienten 

vurderes i akuttmottak med selvhenviste pasienter, som i Storbritannia, kan under norske 

forhold overføres til å gjelde legevakt. Vi mener at de initiale tiltakene er enkle nok til også å 

kunne gjennomføres på legevakt før man henviser, og at man på den måten kan sikre at 

pasientene får behandling innen en time som anbefalt. 

Vi mener at det er best for pasientene om vi kan innføre igangsetting av 

antibiotikabehandling ved legevakten i Fredrikstad og Hvaler selv om transporttiden til 

sykehus er relativt kort. Problemet med feil empirisk middel burde ikke være større på 

legevakt enn sykehus, da man benytter samme retningslinjer. Resistensbestemmelse fra 

blodkultur kan endre antibiotikavalget. Det er rapportert en lineær sammenheng mellom 

mortalitet og tid til antibiotika, og det er konsensus om at antibiotikabehandling burde 

igangsettes innen en time etter sepsismistanke. Siden pasientene blir tilsett av lege og 
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diagnostiseres ved legevakten, mener vi det er naturlig at målet om igangsatt behandling 

innen én time begynner etter legetilsyn. For å kunne nå dette målet burde 

antibiotikabehandling igangsettes før transport til sykehus.  
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3 Dagens praksis, tiltak og indikator  

3.1 Fredrikstad og Hvaler legevakt 

Mikrosystemet i denne oppgaven er Fredrikstad og Hvaler legevakt. Legevakten er lokalisert 

på helsehuset i Fredrikstad, i tett tilknytning til apotek, kommunalt akutt døgnenhet og 

kommunens rehabiliteringsavdeling. Ambulansebasen i Fredrikstad ligger også i samme 

bygning. Legevakten dekker en befolkning på 85 000 innbyggere, som øker med 10 % om 

sommeren grunnet hytteturister. Legevakten er døgnåpen og dekker alle funksjoner. 

Sykehuset i Østfold ligger 20 km fra legevakta. Legevakten bruker Norsk Indeks som 

triageverktøy.(23) Pasientene som ankommer legevakten vurderes også etter NEWS når de 

blir undersøkt av sykepleier.  

 

I dagens praksis vil pasienten med sepsis som ankommer legevakten først bli triagert av 

sykepleier i luke. Det er ikke utstyr til å gjøre en NEWS-vurdering i luken. Pasienten 

triageres til rød, gul eller grønn alvorlighetsgrad. Er pasienten rød skal lege umiddelbart 

kontaktes, og pasienten tas direkte inn til observasjonsrom hvor det tas vitalia. Pasienter som 

får hastegrad gul eller grønn venter på venterommet til en sykepleier roper vedkommende 

opp og gjør utfyllende målinger. Nå gjøres en fullstendig NEWS-undersøkelse og en qSOFA-

vurdering (vedlegg 2). Det kan også bli tatt blodprøver som CRP og telling av leukocytter. 

Sykepleier kan retriagere ut ifra målingene.  

 

Er pasienten med mistenkt sepsis hypotensiv, har høy respirasjonsfrekvens eller virker i 

dårlig allmenntilstand, tas pasienten med til observasjonsrom, og lege tilkalles. Det etableres 

intravenøs tilgang og startes væskebehandling. Vitalia monitorers frem til pasienten forlater 

legevakten. Etter at lege har tilsett pasienten bestilles ambulanse.  

 

Fra 1. oktober 2019 til 31. desember 2019 var det totalt 6513 konsultasjoner ved legevakten. 

13 pasienter fikk diagnosen sepsis. Blant pasientene hvor det var mistanke om sepsis varierte 

tiden på legevakten fra 1,5 time til 15 minutter, med en mediantid på 45 minutter. Tiden fra 

sykepleier ringer AMK til ambulanse ankommer varierer fra 1 time og 10 minutter til 3 

minutter. Her vil tilgjengeligheten av ambulanse i området være med på å bestemme 

ambulansens responstid.  Median ventetid på ambulanse var 15 minutter. Ambulanse i 

utrykning bruker i gjennomsnitt 17 minutter til sykehuset, mens en tur uten utrykning vil ta 
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24 minutter utenom rushtiden. Fra ankomst akuttmottaket ved sykehuset Østfold til oppstart 

antibiotikabehandling går det i mediantid 52 minutter (vedlegg 3). Den totale tiden fra 

pasienten ankommer legevakten til oppstart antibiotika ved sykehuset er 2 timer og 9 

minutter.  Når man ser på variasjon i tiden, varierer det fra 1 time og 27 minutter, til den 

lengste tiden som er 3 timer og 49 minutter.  

 

 
Figur 1: IIlustrasjonen viser hvordan tiden går fra pasienten ankommer legevakten til 

antibiotikabehandling blir startet opp slik praksisen er i dag. Tidene angitt i figuren viser 

mediantider.  

 

I dag startes det ikke opp antibiotikabehandling ved mistanke om sepsis ved legevakten i 

Fredrikstad og Hvaler. Det kan være en rekke ulike årsaker til dette. Fiskebeinsdiagrammet 

nedenfor viser noen av de mulige forklaringene. 
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Figur 2: Fiskebeinsdiagram. 
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Figur 3: Flytskjemaet ovenfor viser hvordan dagens praksis foregår fra pasienten ankommer 
legevakten til han sendes videre i ambulanse.   
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3.2 Tiltak 
Tiltak vi ønsker å innføre er som følgende:  

- Lage prosedyre for oppstart av antibiotika på legevakt ved mistanke om sepsis. 

I dag finnes det ikke en prosedyre for oppstart av antibiotika ved mistanke om sepsis 

ved Fredrikstad og Hvaler legevakt. For å kunne starte opp antibiotikabehandling ved 

mistenkt sepsis, må man ha en prosedyre for det.  

- Standardisering av nødvendig utstyr som blodkultur, nasofarynks, urinprøveglass, 

antibiotika og flytskjema på legevakten.  

Ved å ha et sepsis-kit hvor alt av nødvendig utstyr er samlet på en plass, vil dette lette 

arbeidet og skape mer flyt i prosessen. Det er avgjørende at ting er lett tilgjengelig når 

man har en potensielt dårlig pasient. 

- Opprette flytskjema 

Flytskjemaet ligger i sepsis-kitet sammen med utstyret for prøvetaking. Ved å ha et 

flytskjema er det lett og oversiktlig å se hvilken tilstand pasienten er i, hvilke prøver 

som er tatt, samt dokumentasjon av tidspunkt. Skjemaet følger pasienten til sykehuset 

sammen med prøvemateriale.  

- Informere leger og sykepleiere om prosedyren 

Gi informasjon på internundervisning for å opplyse om den nye prosedyren som 

kommer, hva målet er med å implementere den, samt hvordan det skal gjennomføres i 

praksis. Informere om dato for oppstart av prosedyren, og lengden på prøveperioden.  

- Gi opplæring av ansatte 

Kursing av sykepleiere i å ta blodkultur, prøve fra nasofarynks og gjennomføre 

blanding av antibiotika.  

 

Vi ønsker at antibiotikabehandling oppstartes på minst 95 % av pasientene hvor det er 

mistanke om sepsis, og man evaluerer prosjektet etter en tre måneders periode.  

Det er viktig å bemerke at dagens praksis skal opprettholdes, og antibiotikabehandling skal 

kun være et tillegg dersom det er tid. Man skal for eksempel fortsatt ringe ambulansen tidlig 

ved mistanke om sepsis. Tiden man venter på ambulansen skal brukes til å ta blodkulturer og 

gi antibiotika i tillegg til væskebehandling. Hvis man ikke rekker det innenfor tiden det tar før 

ambulansen ankommer, skal ansvarlig lege vurdere om pasienten heller bør rett inn til 

sykehuset med ambulanse uten oppstartet antibiotika behandling på legevakten.  
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3.3 Kvalitetsindikatorer 
Kvalitetsindikator er et indirekte mål på kvalitet, på et område man ønsker å måle. De hjelper 

oss å kartlegge effekten av et forbedringstiltak. Man deler kvalitetsindikatorene inn i tre 

typer, avhengig av hvilke områder som måles: strukturindikatorer, prosessindikatorer og 

resultatindikatorer.(24) 

 

Vi har kommet frem til følgende kvalitetsindikatorer:  

Strukturindikator: Tilgjengelighet av utstyr. 

Det trengs blodkulturflasker, antibiotika og utstyr til nasofarynksprøve på legevakten. I 

tillegg må det lages et flytskjema hvor alt av prøver som taes og tidspunkter dokumenteres. 

Alt av nødvendig utstyr ligger i sepsis-kitet, og skjema fylles ut fortløpende, sammen med 

nødvendige prøver og oppstart av antibiotikabehandling. Dette er det sykepleier som gjør. 

Man legger alt av prøvemateriale i en konvolutt merket med pasientens navn, som sendes 

med ambulansen til akuttmottaket.  

Prosessindikator: Tid fra diagnose til behandlingsstart. 

Herunder ser vi nærmere på tiden til diagnose, tid på legevakt, tid i transport og tid til 

behandlingsstart. Tiden spart ved oppstart av antibiotika på legevakten kan måles ved at man 

registrerer når pasienten starter behandlingen. Tiden som er spart vil være frakttid til 

sykehuset med ambulanse (mediantid 17 minutter) pluss mediantiden til oppstart antibiotika 

ved sykehuset (52 minutter), i tillegg benytter man ventetiden på ambulansen. Tidspunkt for 

start av antibiotika vil registreres på eget skjema. Tiden måles for at vi skal kunne evaluere 

prosjektet etter tre måneder. Registreringen gjøres av alle pasienter som får diagnosen sepsis 

og denne behandlingen ved legevakten. Sykepleier registreres tiden på skjemaet når pasienten 

får antibiotika. Fallgruver kan være unøyaktig registrering av starttidspunkt, og at det ikke 

settes riktig diagnose så pasienten utelates fra prosjektet.  

 

Ved sepsisbehandling er det flere ting som påvirker utfallet, blant annet tid til diagnose og tid 

til oppstart av behandling. Mediantiden fra diagnosen er satt på legevakt til 

antibiotikabehandling er startet på sykehus er 2 timer og 9 minutter (figur 1). Ved å starte 

antibiotikabehandling på legevakta sparer vi 1 time og 24 minutter (figur 4).  

Vi ønsker å implementere antibiotikabehandling ved mistanke om sepsis på Fredrikstad og 

Hvaler legevakt for å få redusert tiden til behandlingsstart og øke overlevelse.  
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Figur 4: Figuren viser hvordan tiden kan forkortes om man starter behandling på legevakten.  
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4 Prosess, ledelse og organisering 
For å innføre og starte en praksis med antibiotikabehandling prehospitalt ved mistanke om 

sepsis på Fredrikstad og Hvaler legevakt, har vi valgt å bruke en modell for 

kvalitetsforbedring, som er laget av Nasjonalt Kunnskapssenter for Helsetjenesten. Modellen 

består av fem faser: forberede, planlegge, utføre, evaluere og følge opp (figur 5). (25) Dette 

er et verktøy som vil hjelpe oss til å systematisere de forskjellige prosessene som inngår i å 

implementere dette prosjektet i praksis. Modellen er et hjelpemiddel, som kan brukes som en 

sjekkliste/huskeliste gjennom denne prosessen. Dette verktøyet hjelper oss til å kvalitetssikre 

prosjektet, og ved behov for forbedring kan man alltids gå tilbake til de tidligere fasene. I 

avsnittene under skal vi se på hvordan dette kan gjennomføres i praksis på Fredrikstad og 

Hvaler legevakt. 

 

Figur 5: Modell for kvalitetsforbedring (25) 
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4.1 Forberede og planlegge 

Til å starte med er det viktig med et godt kunnskapsgrunnlag og at man ser behovet for å 

innføre noe nytt. Mye av det som skal gjøres i denne fasen er beskrevet under 

kunnskapsgrunnlag i denne prosjektoppgaven. Vi har gått kritisk gjennom forskning og sett 

på retningslinjene for antibiotikabehandling ved mistanke om sepsis. En viktig grunnstein i et 

prosjekt er ansatte som engasjerer seg og er overbevist om at dette er et prosjekt som vil bidra 

til forbedring av sepsisbehandling. I tillegg må det være gjennomførbart på legevakten. Et 

godt utgangspunkt for å innføre prosjektet er ansatte som har forstått viktigheten og behovet 

av tiltaket. 

Ledelsen på Fredrikstad og Hvaler legevakt består av en avdelingsleder med hovedansvar for 

det administrative, som delegerer de faglige oppgavene til den assisterende avdelingslederen. 

I tillegg er det en medisinsk ansvarlig legevaktsoverlege. Til å begynne med må ledelsen bli 

enige om at dette er et prosjekt som har et godt nok kunnskapsgrunnlag til å faktisk utføres i 

praksis. Legevakta har internundervising hver sjette uke, og på et slikt møte vil det egne seg å 

gi informasjon om prosjektet til de andre ansatte og bli enige om man ønsker å igangsette 

prosjektet.  

Det vil være aktuelt å danne en prosjektgruppe bestående av to-tre faste ansatte, helst både 

legevaktsoverlege og sykepleier, som vil se nærmere på de andre fasene i prosessen, samt 

involvere andre ved behov. I tillegg er det viktig at lovverket og retningslinjer følges, og at 

man ev. får andre samarbeidspartnere med. Tid og ressurser er også viktige aspekter, derfor 

bør det settes opp møteplan for prosjektgruppen og en frist for når dette bør være ferdig. 

I planleggingsfasen i modellen går man nærmere inn på dagens praksis og hva slags behov 

man har for å gjennomføre prosjektet i praksis. Antall pasienter som har mistanke om sepsis 

er et relevant mål på om det lønner seg å innføre prosjektet, og om antallet gir nok 

mengdetrening til personalet. Mer om dette står under dagens praksis. Indikatorene som er 

nevnt tidligere skal bidra til at man kan måle forbedring og iverksette endring ved behov. (25)  

4.3 Utføre 

For at det skal være mulig å implementere prosjektet i praksis, bør det lages en plan for 

hvordan det skal utføres i første omgang. Under (figur 6) har vi laget et forslag til hvordan en 

slik plan kan se ut og hva den bør inneholde. I tillegg har vi lagt ved to vedlegg med 
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eksempel på utfyllingsskjema og doseringsskjema, som kan brukes i praksis ved mistanke om 

sepsis (henholdsvis vedlegg 4 og 5). 

 

 

 

Figur 6: Et forslag til en plan for å implementere prosjektet i praksis 
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4.4 Evaluere og følge opp  

Etter en tre måneders periode samles prosjektgruppa, og evaluerer hvordan utførelsen av 

prosjektet har vært. Ved å gå gjennom alle journaler til pasienter med sepsis ved legevakten, 

samt epikriser fra sykehuset vil de vurdere følgende punkter: 

- Andel pasienter med mistanke om sepsis som fikk igangsatt antibiotika på 

legevakta, sett opp mot prosjektets mål på 95 %. 

- Personalets erfaringer med implementering og gjennomføring av nye 

prosedyrer. 

- Om prosjektet har ført til at pasientene med mistenkt sepsis tilbringer lengre 

tid på legevakten. 

Oppfølging er minst like viktig som det overnevnte. I tilfelle tiltaket har fungert 

tilfredsstillende og man ønsker å implementere det i praksis, er det viktig at man fortsetter å 

kvalitetssikre underveis og forsikrer at man opprettholder standarden. For eksempel kan man 

ha jevnlige oppfølginger med målinger to ganger i året som drøftes av lederne og de andre 

ansatte, oppdaterer prosedyrer underveis, sikrer at nye ansatte også får opplæring etc. Andre 

tiltak for å sikre videreføring av tiltaket er blant annet at man fører opp avvik på en 

systematisk måte.  

4.5 Motstand 

Tid er et viktig aspekt i dette prosjektet. Derfor er det sentralt at tiltaket ikke fører til 

forsinkelse av transport til sykehus. Vi kan se for oss at det kan oppstå forskjellig type 

motstand – dette kan vi dele i intern og ekstern motstand. Den interne motstanden kan oppstå 

pga. misforståelser mellom de ansatte på grunn av manglende forståelse om det faktisk er 

nødvendig å innføre dette tiltaket. Det kan også oppstå motstand pga. dårlig informasjon om 

prosjektet. I et slikt tilfelle er man nødt til å sikre at alle har mottatt og forstått 

kunnskapsgrunnlaget, f.eks. utføre et obligatorisk kurs, som inneholder opplæring og 

informasjon. Eventuelt kan de ansatte være bekymret for å miste sine oppgaver som de 

allerede har gode rutiner på, eller redde for å ikke mestre oppgavene i praksis. For eksempel 

om de ikke får god nok opplæring og nok praksis i å utføre tiltaket. Andre kan være fornøyd 

med behandlingen i dag, og derfor ikke ønsker å endre på dette. Nye rutiner kan virke 

overveldende i en travel hverdag.  
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Den eksterne motstanden kan blant annet være infeksjonsmedisinere på Sykehuset Østfold 

eller ambulansepersonell. Det kan hende legene på sykehuset ønsker å beholde på dette 

ansvaret selv, da de har mest erfaring og kompetanse i dette feltet. Ambulansen kan være 

skeptiske til å frakte en pasient mens antibiotikabehandling foregår. Kommunikasjon og god 

forklaring for hvorfor man iverksetter dette tiltaket kan bidra til en bedre forståelse. Blant 

annet kan man forklare tidsbesparelsen i praksis.  

Opplevelsen av at avstanden fra legevakten til sykehuset Østfold ikke er så lang kan være en 

av hovedgrunnene til motstanden prosjektet møter, både internt og eksternt. Avstanden er her 

presentert som 17 minutter ved utrykning og 24 minutter ved normal hastighet. Det kan virke 

unødvendig å gjøre et slikt stort prosjekt i et strøk som er sentralt, når man kan tenke seg at 

desentraliserte strøk kunne ha større nytte av prosjektet.  

Lederne kan oppleve tap av kontroll når de møter mye motstand. Et slikt prosjekt krever at 

det settes av tid, og det kan være utfordrende for ledere som allerede har mange oppgaver og 

annet ansvar. Dette kan føre til at de selv tviler på at prosjektet er mulig å implementere. 

Selv om motstand ofte ses på som noe negativt, så viser det seg at de som viser størst 

motstand senere kan bli en stor ressurs. Det å kunne forberede seg på motstand, kan tenkes å 

bidra til forbedring av prosjektet. 
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5 Diskusjon 
Opplevelsen av at avstanden er kort og at det er lite tid å vinne med å starte prehospital 

sepsisbehandling er motstand man forventer å møte på, men behøver allikevel ikke å være en 

grunn til å ikke starte prosjektet. Mange kan tenke at tiden man sparer kun er avstanden fra 

legevakt til sykehus. Med denne oppgaven har vi prøvd å vise at det også er ventetid på 

ambulanse ved legevakten, frakttid med ambulanse samt ventetid ved akuttmottaket som blir 

den totale ventetiden for pasienten. Vi har vist at den totale ventetiden er nærmere 2 timer og 

9 minutter fra ankomst legevakten til behandling blir startet på sykehuset. Det er lett å se for 

seg en rekke legevakter som ligger lengre fra sykehuset enn hva denne legevakten gjør, og 

som vil ha større gevinst av å starte behandling av pasienter med mistenkt sepsis på 

legevakten enn hva man vil ha ved en sentralisert legevakt. Allikevel mener vi Fredrikstad og 

Hvaler legevakt kan ha stor nytte av å innføre denne endringen da de har en stor pasientflyt 

og har en svært kompetent stab. Det er også viktig for legevakten å få en viss mengde 

pasienter som har denne lidelsen for å få mengdetrening på oppgaven. Vi anser at Fredrikstad 

og Hvaler legevakt har en stor nok pasientmengde til at dette kan være en rutine man får godt 

innøvd.  

Det er en stadig økende andel oppgaver som blir delegert fastlege og legevakt, og dette er noe 

legevakter kjenner på. Ved å innføre oppstart av behandlingen av sepsis på legevakten gir 

man sykepleieren på vakt flere oppgaver, ved at de må blande antibiotika og ta blodkulturer. 

Pasienter med mistenkt sepsis får i dag allerede perifert venekateter og væskebehandling, og 

de blir fulgt nøye med på av sykepleier frem til de blir hentet av ambulanse. Vårt forslag er at 

man i tillegg skal sikre prøver og starte antibiotikabehandling i tiden man venter på 

ambulansen. Det er viktig at oppstart av behandlingen ikke skal påvirke hvor raskt pasienten 

blir fraktet til sykehuset. I perioder det er lite tilgang på ambulanser i området kan AMK 

informere om dette, slik at man vet ca hvor lang tid man har på å behandle pasienten. Når 

diagnosen sepsis er stilt av lege skal en sykepleier ringe AMK for å bestille ambulanse, mens 

en annen sykepleier sikrer prøver og starter antibiotikabehandlingen.  

For å få til en slik preklinisk behandlingsstart ved sepsis må man samarbeide med sykehuset 

og infeksjonsavdelingen der. Man kan forvente å møte motstand, da overleger i 

infeksjonsmedisin kan anse seg selv som mer kompetent til å stille diagnosen sepsis 

sammenlignet med legen på legevakten. Oftest vil allikevel pasienten med mistenkt sepsis bli 

møtt av en LIS 1 med lite erfaring i akuttmottaket, og man kan da stille seg spørsmålet om 
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hvem som har mest kompetanse av en erfaren fastlege på legevakten, og en nyutdannet LIS 

lege på akuttmottaket. Legen på legevakten har akkurat det samme utgangspunktet som legen 

på akuttmottaket til å stille diagnosen. Man kan heller ikke vite om legen på akuttmottaket 

står klar når pasienten kommer, og mediantiden det tar fra ankomst akuttmottaket til oppstart 

antibiotikabehandling er som tidligere nevnt 52 minutter.  

Man kan problematisere om oppstart av antibiotikabehandling prehospitalt kan gi 

overbehandling og en overdiagnostisering av sepsis. En mulighet til å starte behandling 

prehospitalt gi et økte fokus på muligheten, og dermed også et økte fokus på diagnosen.  

Siden det uansett er leger som stiller diagnosen, er det legens kliniske erfaring som avgjør om 

behandling skal startes. Som nevnt tidligere i oppgaven er sepsis underdiagnostisert og 

underbehandlet, så en bekymring om overbehandling ser vi på som lite relevant. Om 

blodkulturen er negativ og man ikke finner noe bakterielt utgangspunkt for 

organdysfunksjonen stoppes uansett behandlingen av pasienten.   

Et poeng er om det strider mot legeetikk å ikke behandle en pasient med en alvorlig lidelse 

når man har mulighet til behandling. Det å ikke gi behandling kan bryte med både ikke-skade 

og velgjørenhetsprinsippet. Det å ikke behandle når man har mulighet til det bryter også med 

etiske regler for leger §1. (26)  Idet en lege har  sett på pasienten og stilt diagnosen sepsis 

behøver pasienten behandling så raskt som mulig. Ved å ikke starte behandling prehospitalt 

har vi vist her at legen og legevakten forsinker behandlingsstart for pasienten med 1 time og 

24 minutter. Det er stor enighet om at tidlig igangsatt behandling ved sepsis er livreddende, 

og selv om kunnskapsgrunnlaget spriker noe, er 1 time og 24 minutter trolig en signifikant 

forsinkelse. Det er derfor i den enkelte pasients interesse å få behandling raskest mulig, altså 

på legevakten fremfor å måtte vente til de ankommer sykehuset. 

 

Alle disse momentene tatt i betraktning anbefaler vi at den nye prosedyren med prehospital 

behandling av sepsis ved Fredrikstad og Hvaler legevakt innføres.   
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