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Hensikt og omfang 

Prosedyren gir kunnskapsbaserte anbefalinger om hvordan norske somatiske sykehus kan 

implementere et system for tidlig oppdagelse og systematisk oppfølgning av pasient med forverret 

tilstand på sengepost. Vellykket implementering inkluderer opplæring av helsepersonell, etablering 

av varslingsprosedyrer og metoder for effektiv kommunikasjon mellom involverte sykepleiere og 

leger. Et slikt system må bli en del av den daglige driften. 

 

Bakgrunn og begrepsavklaring 

Sykehus som har implementert systemer for tidlig oppdagelse og rask igangsetting av tiltak hos 

pasienter med forverret tilstand har færre hjertestans og lavere mortalitet (1, 2,3, 4, 5). Slike 

systemer har vært i bruk i land som Australia, USA og Storbritannia siden 90 tallet. Våre naboland 

Sverige og Danmark har også etablert liknende systemer.  
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Utarbeidelse 



Det er etablert en konsensus for hvilke begrep som kan brukes når man beskriver slike systemer (6).  

o «Rapid Response System» (RRS) er samlebegrepet for hele systemet (oppdagelse, 

varsling og respons) som brukes for å forebygge forverring av pasientens tilstand og 

dermed forhindre hjertestans.  

o Utrykningsteam ledet av leger fra intensiv kalles ofte Medical Emergency Team 

(MET), mens team ledet av sykepleier fra intensiv ofte går under navnet Rapid 

Respons Team (RRT). 

o Team som i hovedsak rykker ut til pasienter som er utskrevet fra intensiv til vanlig 

sengepost kalles Critical Outreach Teams (COT). 

o I Norge har begrepene blitt oversatt med Mobilt Intensiv Team (MIT) eller Mobil 

Intensiv Gruppe (MIG).  

 Vi foreslår at den norske benevnelsen Rask Respons System (RRS) brukes for å 

beskrive systemet, mens Mobilt Intensiv Team (MIT) brukes for å beskrive det intensiv 

baserte utrykningsteamet (K). 

 

Anbefalinger   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Sikre klinisk ledelsesforankring og utarbeide implementeringsplan 

 Ledelsen ved sykehuset må støtte implementeringen av et RRS adaptert til 

sykehusets behov og struktur. Dette arbeidet må sees på som en viktig del av det 

å bygge en sikkerhetskultur (1,6,7,8). 

 En suksessfull implementering innebærer å overkomme barrierer knyttet til 
logistikk, økonomi og sosiokulturelle forhold (9). 

 Lederinvolvering fra lege - og sykepleiergruppene er en forutsetning for vellykket 
implementering (9).  

 Bruk av prinsipper fra endringsledelse for å sikre eierskap og utarbeidelse av 
nødvendige handlingsplaner er også viktige suksessfaktorer (11). 
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 Forbedringsmodellen med «Plan- Do-Study- Act”og målinger før og etter 
implementering er mye brukt og vektlegger forberedelsesfasen FØR selve 
implementeringen (1, 2, 5, 11, 15,17, 18, 19). 

 

 Implementeringsplanen bør utarbeides i fellesskap av administrativ- og klinisk 

ledelse med involvering av nøkkelpersonell; «stakeholders» (6, 8, 10, 11): 

o Innholdet avhenger av behovene som kartleggingen av eksisterende 

system, lokale forhold og tilgjengelige ressurser avdekker (7,8, 12, 13). 

o Planen må være strukturert og omfatte mål, plan for evaluering og 

videreutvikling, samt bygge på kunnskap om forbedringsarbeid (1, 2, 14, 

15). 

o Planen må definere utrykningsteamets (MIT) sammensetning, mål og 

oppgaver (14). 

o I planen må det fremgå at det skal settes av god tid til det første 

informasjons- og utdanningsarbeidet (16). 

 

 

2. Kartlegge eksisterende system for å håndtere pasienter med forverret tilstand og hva som 

kan forbedres. 

 
En dedikert prosjektgruppe må først innhente informasjon om a) sykehusets 
sikkerhetskultur og b) hvilke systemer som eksisterer på sykehuset i forhold til de 
aktuelle anbefalingene. Dette bør gjøres både kvalitativt og kvantitativt (20, K). Både 
baseline målinger og såkalte «gap- analyser» vil kunne avdekke behov for endring (8, 
11, 20) og bør som minimum inkludere: 
 

 Hva som er eksisterende varslingsrutiner og behandlingssystemer (7,8).  

 Konsensus om hva som er adekvat behandlingsnivå og praksis for overføring 
mellom behandlingsnivåer (7,8) . 

 Analyse av treningsbehov (1), kompetansebygging og kommunikasjon (7,8).   

 Identifisere alle involverte personalgrupper som vil måtte endre måten å «tenke» 
og arbeide på i det nye systemet, også inkludert utdanningssystemet ( 7, 8).   

 Identifisere og vektlegge hemmende og fremmende faktorer i systemet og 
kulturen (12). 

 Skape oversikt over potensielle kostnader og besparinger ved å innføre et nytt 
system (7,8).  

                         
 

       3. Identifisere nøkkelpersonell   
 

Sykehusets styringsgruppe og prosjektgruppe/RRS-komite. 
 



 Styringsgruppen bør ledes av en administrativ leder på høyest mulig nivå i 

sykehuset (2, K). 

 Prosjektgruppen må være multiprofesjonell og ha representanter fra alle 

involverte kliniske områder inkludert intensivavdelingen, medisinske og 

kirurgiske avdelinger og sengeposter (1, 8, 9, 10, 11). 

 Når RRS går fra en etableringsfase til en driftsfase kan prosjektgruppen 

erstattes med en RRS-komite (K). 

 Prosjektgruppen/RRS-komiteen må overvåke implementeringen og den 

videre utviklingen med pågående evalueringer (13).  

 Logistikken ved å samle en gruppe klinikere med ulike kliniske 

prioriteringer er erfaringsmessig den største utfordringen (1).  

 

Uttrykningsteam fra intensiv; MIT. 

Hvert sykehus må selv avgjøre sammensetning og størrelse på MIT. Dette kan variere 

fra sykehus til sykehus (20).  

 MIT må ha livreddende og diagnostiserende kompetanse (7). 

 MIT bør ledes av en overlege fra intensiv og minimum bestå av lege og 

sykepleier fra intensiv (2, 21, 22). 

  MIT skal samarbeide tett med pasientansvarlig sykepleier og lege på 

sengepost (K). 

  MIT skal opptre som konsulent for behandlingsteamet på sengepost (K). 

  MIT skal kun overta pasientansvaret når det er enighet om at pasienten 

bør overflyttes til intensiv (K).  

 
 

        4. Skape forståelse for behovet og engasjement for systemet 

Implementering av et RRS representerer en ny måte å tenke på og kan gi betydelige 

forbedringer i arbeidet på sengepost og i interaksjonen mellom intensiv og andre 

avdelinger (6, 15).  

 

Det er svært viktig å skape motivasjon og engasjement for sykehusets RRS i henhold 

til den utarbeidede implementeringsplanen: 

 Gi informasjon om mål og hensikt med RRS (2).  

 Bruk av posters, flyers, lokalt intranett (2).  

 Bruk av eksisterende møtearenaer på alle nivå i organisasjonen (K).  

 Lokal forankring og eierskap til systemet på den enkelte sengepost (23, K).  

 Implementeringstid tilpasset lokale behov (2, 5, 12, 13, 19, 21). 

 Forankring i sykepleiergruppen vil sikre bruken av RRS (16,24). 



 Bruk av «forbedringsagenter» (10,25) anbefales. 

 Systematisk og kontinuerlig arbeid med personalet er svært viktig for å sikre 
aksept og innarbeiding av det nye systemet (26). 

 Gradvis oppstart på egne pilotavdelinger og -sengeposter (10, 21, K). 

 Markere en offisiell oppstartdato med egne «kick off» arrangementer (2).   
 

 
         5. Lage en lokal tiltakspakke 

 
En lokal tiltakspakke må inkludere opplæring av helsepersonell, etablering av 
varslingsprosedyrer og metoder for effektiv kommunikasjon mellom involverte 
sykepleiere og leger. Utdanning og trening av personalet er den viktigste 
suksessfaktoren. Gjennomføringen av et tilpasset opplæringsprogram er derfor helt 
avgjørende for en vellykket implementering av RRS (7).  
 
Opplæringsprogrammet bør inkludere både teori, ferdighetstrening og simulering 
som omfatter: 
 

             Klinisk vurdering av pasienter  

 Kliniske observasjoner; ABCDE (27). 

 Betydning av å registrere vitale parametere samt kartlegging av smerte 
og urinproduksjon (18, 27, 28). 

 
Bruk av avtalte varslingsprosedyrer (1, 7, 11, 19, 24) 

 Bruk av verktøy for observasjon, skåring og respons; NEWS (28). 

 Distribusjon av varslingskort med kriterier og telefonnummer til 
utrykkingsteam i lommeformat (K).  

 
 
Effektiv kommunikasjon 

 Anvendelse av strukturert kommunikasjonsverktøy; som SBAR (5, 8, 
13, 27, 29, 30) 

 Betydningen av å ha oppdatert dokumentasjon av målinger vektlegges 
(K)  

 Inkludere viktigheten av en tydelig avklaring av ansvarsforhold og 
behandlingsnivå (K).  

 
Videre bør opplæringsprogrammet RRS være kjennetegnet av at det  

 Inkluderer alle ansatte (11, 20).   

 Gjør bruk av simulering som metode og foregår både intraprofesjonelt 
og på tvers av profesjoner (19, 28, 30) i form av introduksjons- og 
oppfriskningskurs (K). 

 Kan knyttes til allerede eksisterende opplæringssystem, som AHLR og 
simulering (K).  

 Er ledelsesforankret og pågår kontinuerlig (1, 2, 7, 11, 19. 24). 



 Er inkludert i opplæringsprogram for nyansatte leger, sykepleiere og 

studenter (1, 2, 7, 11, 19. 24).   

 Er inkludert i samarbeidende utdanningsinstitusjoners 
utdanningsprogram (31, 32, 33).  

 Gjør bruk av egne utdanningsteam med avdelingstilpasset trening (11, 

13). 

 

6. Sikre kontinuerlig evaluering og forbedring av systemet  

 

Implementeringsprosessen kan ta lang tid på grunn av sosiokulturelle og 

intraprofesjonelle forhold (4, 19, 34).  Prosjektgruppen/RRS komiteen må 

kontinuerlig overvåke implementeringsprosessen og følge både resultat og 

prosessmål ved å dokumentere og evaluere aktivitet (9, 10, 14, 22). Følgende faktorer 

vil kunne fremme og videreutvikle RRS:  

 Regelmessig og detaljert tilbakemelding til avdelinger og sengeposter (11). 

 Regelmessig undervisning og opprettholdelse av fokus (17). 

 Bruke av erfarent personell til kontinuerlig veiledning (17). 

 Bruk av veggposters, varslingskort i lommeformat, påminnere på PC som 

skjermsparer og regelmessige nyhetsbrev (9, 20).  

 Egne RRS-fokus dager (1).  

 Forbedringstavler med lokale RRS-tall (1).  

 Bruk av erfaringer fra MIT- tilsyn i opplæringen (9).  

 Debrifing etter MIT-tilsyn (9, 11).  

 Stadig fokus på bedre kommunikasjon (9, 12).  

 Ros og belønning på alle nivåer (1, 9). 

 Dele suksesshistorier (10). 

 Imøtekommende MIT team (1, 12). 

 Bruk av databasert treningsprogram i RRS (28). 

 God lokal forankring (23, 35). 

 

Vedlegg:  

Rapid Response System (RRS) 

Strukturert kommunikasverktøy (SBAR)  

NEWS (ekstern link )  

 



Rask Respons System (RRS) har fire viktige ledd (6, 9, 12, 29):  

A. Afferent ledd: System for oppdagelse og kriterier for varsling.  

 Systematisk observasjon og skåring er helt essensielt for å sikre tidlig oppdagelse av 
pasienter med forverring av den kliniske tilstanden (7).  
Forutsetninger for korrekt bruk:  

o Målinger må bli tatt. 
o Målingene må brukes til å identifisere pasientene som oppfyller kriterier for varsling. 
o Varsling må gjennomføres. 
o Man må sikre at det kommer kvalifisert hjelp. 

 

 Ulike varslingskriterier er i bruk.  De definerer hvilke målinger/observasjoner som er 
unormale og når det skal tilkalles assistanse og på hvilket nivå.  Kriterier må også inkludere 
overflytting til høyere behandlingsnivå (7). Et viktig aspekt er at intuisjon også kan brukes 
som varslingskriterie (24).  
 

 NEWS (National Early Warning Score) er et godt validert engelsk scoring system og anbefales 
som system for varsling (28).  Helsedirektoratet anbefaler som del av nasjonalt 
pasientsikkerhetsprogram også bruk av NEWS (36).).   
 

 Etablering av rutiner for: 
 

o Hvordan pasientene skal monitoreres; manuelt og/eller ved hjelp av medisinsk 
teknisk utstyr med alarmfunksjoner. 

o Hvordan man varsler via bruk av dedikert telefonnummer/calling. Ved elektronisk 
registrering kan automatisk tilkalling bli mulig (3).Tidsramme  og kriterier   fra 
identifisering av pasient med forverret tilstand  til varsling av pasientansvarlig lege 
(K).  

o Tidsramme  og kriterier  fra lokal respons (pasientansvarlig lege) til sammenkalling av 

utrykningsteam (27).   

o Akseptabel responstid for utrykningsteamet (17).  
o Overflytting til høyere behandlingsnivå (7). 
o Akseptert tidsbruk må avklares (K).  

 
B. Efferent ledd: System for respons på avvikende observasjoner. 

 

 Avklare hvem som skal tilkalles pasientene som oppfyller kriterier for varsling.  Hensikten er å 

bringe riktig kompetanse.  

 Avklare hvilket utstyr disse skal bringe med seg.  

 Opplæring og trening av personalet som responderer på pasienter med forverret tilstand.  

 

 

C. Administrativt ledd 

 

 Essensielt for å skaffe tilveie ressurser og utstyr, samt fjerne barrierer for vellykket etablering 

og vedlikehold av systemet. 

 Sørge for mulighet for opplæring av involvert personale på sengepost. 

 Sørge for at responsteamet (MIT)er trent i å håndtere ulike scenarier (10). 



 

D. Kvalitativt ledd: System for å sikre etablering (implementering) og stadig forbedring  

 Samle og rapportere data for å følge med på om systemet brukes etter intensjonen og hvor i 

prosessen det må drives forbedringsarbeid (K). 

 Identifisere barrierer og suksessfaktorer og melde tilbake til det administrative ledd.  

 

Strukturert kommunikasjonsverktøy (8,13,27,29):  

Svikt i kommunikasjon er en gjentagende faktor når uønskede hendelser oppstår i helsevesenet. For 

å sikre optimal kommunikasjon mellom helsearbeidere anbefales bruk av et strukturert 

kommunikasjonsverktøy, eksempelvis SBAR (Situation- Background -Assessment- Recommandation) 

som en del av sykehusets RRS. 
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