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Pasientsikkerhetsprogrammet

• I trygge hender 24-7, 

skal redusere pasientskader – ved 
hjelp av målrettede tiltak i hele 
helsetjenesten

• Oppdrag fra Helse og 
omsorgsdepartementet

3 overordnede målsettinger:

1) Redusere pasientskader

2) Bygge varige strukturer for 
pasientsikkerhet

3) Forbedre 
pasientsikkerhetskulturen i 
helsetjenesten



Pasientsikkerhetsprogrammet jobber ut mot 
kommunene gjennom to løp:

• Det ene er i samarbeid med 
Utviklingssenter for sykehjem og 
hjemmetjenester, 
omsorgstjenester i kommunen

• Det andre er oppbygging av 
«pasient- og brukersikre 
kommuner»



Pasientsikkerhetsprogrammet. 
www.pasientsikkerhetsprogrammet.no

http://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/


HVORFOR ?

• Pasienter i sykehjem er utsatt for 
akutt sykdom

• Ved akutt sykdom hos pasienter 
på sykehjem vil personalet på 
kveld, natt og helg ofte stå overfor 
avgjørelser om sykehusinnleggelse

• Tidlig utskrivning, økt behandling i 
kommunene

• Større krav til å unngå innleggelser 
setter også store krav til god 
observasjonskompetanse og 
handlingskompetanse.



Kompetansetrapp. 

Grunnleggende 
ferdigheter

HLR

ABCDE, NEWS 
og ISBAR
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Øke observasjonskompetanse ved proACT. 

➢ Forebygge – ved økt kompetanse!

➢ Overvåke – ved bruk av ABCDE og NEWS

➢ God kommunikasjon – ved ISBAR

➢ Handle – utføre tiltak underveis i ABCDE og 
tilkalle hjelp

Hva ligger i  proACT konseptet?



NEWS
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ISBARPRAKTISK TRENING
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Hvorfor ProACT? 
• Utdanner egne instruktører som holder kurs 

videre til ansatte→ øker spredningen

• Både teori og casetrening- enkel simulering som 
gir god læring



Pilot på Nordmøre

• Samme verktøy og metoder som i ProACT

• Deltakere i pilot:

- Storhaugen helsehus ø-hjelps avd.

- Averøy sykehjem og hjemmetjeneste

- USHT 

- Legevakt/akuttmottak



Samarbeid mellom USHT, Kommuner, 
akuttmottak/legevakt, responsteam 



Lærer deg strukturert pasientobservasjon. 

Du sjekker om pasienten har frie luftveier (A), 

før du sjekker hvordan han puster (B), 

deretter sjekker du sirkulasjonen (C), 

før du observerer bevissthetsnivå (D). 

Til slutt går du over kroppen for å se om der er 
annen nyttig tilleggsinformasjon (E). 

ABCDE- algoritmen ABCDE er 
grunntanken bak 
alle undersøkelsene 
og verktøyene vi 
bruker. 



A: Frie 
luftveier!
Alltid først!

B: Respirasjon

C: Sirkulasjon

D: Bevissthet

NEWS - skåringsverktøy

E: Kropps-
undersøkelse

Ved å legge 
sammen 
verdiene, får en 
innblikk i 
alvorlighets-
graden



A: Frie 
luftveier!
Alltid først!

B: Respirasjon

C: Sirkulasjon

D: Bevissthet

NEWS - skåringsverktøy

E: Kropps-
undersøkelse

NEWS 9

Ved å legge 
sammen 
verdiene, får en 
innblikk i 
alvorlighets-
graden



Respons på NEWS
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Smith et al. Resuscitation 2013; 84: 465-470.

198,755 observation sets collected from 35,585 acute medical admissions

Ved mistanke om 
infeksjon og en NEWS 
på >5, vurder 
umiddelbart om 
pasienten kan ha sepsis 
og igangsett behandling



NEWS skår inn i Visma og Gerica





ISBAR- sikker muntlig 
kommunikasjon. 

Særlig nyttig ved: 

• Overflytting av pasient

• Kommunikasjon mellom 
medarbeidere 

• Informasjon til pasienter og 
pårørende

• Stressende og uvanlige 
situasjoner
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I
IDENTIFIKASJON

Hei, mitt navn er Anne, jeg er sykepleier på vestlandet omsorgsenter. 
Vi har en pasient, Marie Solberg :10.10.1939

S
SITUASJON

Ble funnet på gulvet og er lite kontaktbar. 

B
BAKGRUNN

Dement og blir behandlet for UVI, hun har vært mer urolig og plukkete de siste dagene.

A

AKTUELL TILSTAND
A:Pasienten har frie luftveier, B: RF 24, Sao2 90, litt surkling, overfladisk resp. perifer cyanose, 
C: BT 90/40, P 120 regelmessig, kald perifert, blek, kap.etterfyldningstid 4sek
D: Trøtt, men svarer på tiltale, Bls. 5,6, FAST: negativ 
E: T 38,4, smerter nyrelosjen, ingen feilstillinger

R
RÅD

Jeg opplever pasienten har nedsatt AT og er tydelig preget av sin infeksjon. Hun bør tilses av 
lege siden hun oppfyller alle QSOFA kriteriene og vi mistenker en sepsisutvikling. Vi legger  
pasienten i sjokkleie og legger inn en PVK. Skal vi starte væskebehandling?



Simulering- er en viktig del av kursene



Eksempel på hvordan. 

Haram kommune.
• Gjennomført kurs for 150 ansatte fra januar til mai 

• Erfaringene så langt
• Sykepleierne bruker verktøyene mer og mer

• Sykepleiere opplever at hj.pl/ass. er mer delaktig i pasientbehandlingen

• Hj.pl./ass opplever arbeidet er mer meningsfylt- de får «lov å gjøre mer», 
og har mer de skulle ha sagt. 



Utstyrssekk i hjemmetjenesten



Instruktører per i dag 

• Instruktørkurs for Nordmøre og Romsdal i november

• Koble på de siste kommunene i 2020

15 kommuner på Sunnmøre har instruktører 
som nå planlegger eller har begynt  holde kurs 
for egne ansatte. 

Planen videre



Mål:
i utgangen av 2020 har 
hele Møre og Romsdal  
instruktører og at økt 
observasjonskompetanse 
er på god vei inn i 
tjenestene



Følg gjerne Utviklingssenteret på facebook.  
«utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjeneste i Møre og Romsdal».

Ta gjerne kontakt med oss! 

Jeanette- Christin H. Størseth
Fagansvarlig sykepleier 
Koordinator for piloten på Nordmøre
Jeanette.storseth@kristiansund.kommune.no 
Tlf: 94038584

Torill Aarskog Skorpen
Avansert klinisk sykepleier
Prosjektleder for proACT satsingen i Møre og Romsdal
torill.skorpen@alesund.kommune.no 
Tlf: 90159242 

mailto:rigmor.eik@ntnu.no
mailto:rigmor.eik@ntnu.no

