
 

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) 

 

 OMFANG OG FORMÅL 

1. Fagprosedyrens overordnede mål er:   

Å kvalitetssikre en kunnskapsbasert implementering av et system for tidlig oppdagelse og 

systematisk oppfølging av pasienter med forverret tilstand på sengepost. 

 

2. Helsespørsmål(ene) i fagprosedyren er: 

Hvordan implementere et system for tidlig oppdagelse og systematisk oppfølging av 

pasienter med forverring på sengepost, som inkluderer opplæring av helsepersonell, 

etablering av varslingsprosedyrer og metoder for effektiv kommunikasjon mellom involverte 

sykepleiere og leger? Hvordan kan et slikt system bli en del av den daglige driften? 

 

3. Populasjonen (pasienter, befolkning osv) fagprosedyren gjelder for er: 

Helsepersonell: Ansatte ved norske somatiske sykehus som er involvert i ivaretakelse av 

voksne pasienter: 

 Intensivpersonell (leger og sykepleiere) på intensivavdeling. 

 Helsepersonell på somatisk sengepost (leger, sykepleiere og hjelpepleiere).  

 Sykehusledere på alle nivå. 

Pasienter: Voksne pasienter (≥ 18 år) på sengepost med gradvis eller plutselig forverring av 

klinisk tilstand som ikke blir oppdaget og hvor adekvate tiltak således blir forsinket eller ikke 

igangsatt med hjertestans og død som følge. Alternativt med en forverring av tilstanden som 

gjør overflytting til intensivenhet nødvendig. 

 

INVOLVERING AV INTERESSER 

4. Arbeidsgruppen som har utarbeidet fagprosedyren har med personer fra alle relevante 

faggrupper (navn, tittel og arbeidssted noteres): 

Kari Mette Ellingsen, Fagutviklingssykepleier med master i Helse og Sosialfag, 

Intensivavdeling, Stavanger Universitetssjukehus, elkm@sus.no 

mailto:elkm@sus.no


 

Gunhild Bakkalia Bjørnå, Fagutviklingssykepleier med master i Helsevitenskap, Postoperativ 

avdeling, Stavanger Universitetssjukehus, bagu@sus.no 

Siri Lerstøl Olsen, Lege i spesialisering, kategori B, Medisinsk avdeling, Stavanger 

Universitetssykehus, siri.lerstol.olsen@sus.no 

Britt Sætre Hansen, Professor og intensivsykepleier, Avd. Helsefag/ forskning, Stavanger 

Universitetssjukehus. (Veileder), britt.setre.hansen@sus.no 

Eldar Søreide, Seksjonsoverlege og Professor dr. med, Anestesi- og Intensivavdelingen, 

Stavanger Universitetssjukehus. (Veileder), eldar.soreide@sus.no 

Maria Ravndal, Intensivsykepleier med master i Helsevitenskap, Intensivavdeling, Stavanger 

Universitetssjukehus. 

Arbeidsgruppen har hovedsakelig bestått av personer tilknyttet Intensivavdeling v/ SUS, med 

unntak av Dr. Siri Lerstøl Olsen som er ansatt i Medisinsk avdeling. Andre relevante 

faggrupper har blitt invitert med, men har måttet utebli av kapasitetsmessige årsaker. De er 

imidlertid inkludert i lokal høringsrunde. 

 

5. Synspunkter og preferanser fra målgruppen (pasienter, befolkning osv) som 

fagprosedyren gjelder for:  

Prosedyren ble sendt på høring til andre relevante faggrupper, internt og eksternt, for 

ivaretakelse av deres erfaringer og synspunkter (se pkt. 13). Arbeidsgruppen har ved hjelp av 

ringerunde innhentet praksiserfaring fra andre sykehus med hensyn til implementering av 

system som denne prosedyren omhandler. Det har ikke vært pasienter eller pårørende med i 

utarbeidelsen av prosedyren. 

 

6. Det fremgår klart hvem som skal bruke prosedyren: 

 

Prosedyren retter seg mot sykehusledere på alle nivå, alt helsepersonell på sengepost, samt 
sykepleiere og leger på intensiv. Det presiseres at en vellykket implementering krever at alle 
nivåer i sykehuset blir ansvarliggjort. 
 

METODISK NØYAKTIGHET 

7. Systematiske metoder ble benyttet for å søke etter kunnskapsgrunnlaget: 

Det har blitt utført systematisk litteratursøk i september/oktober 2015 av bibliotekar 

Elisabeth Hundstad Molland ved bibliotektjenesten ved Helse Stavanger HF, i samarbeid med 

arbeidsgruppens leder. Litteratursøket har blitt fagfellevurdert av Hilde Strømme, bibliotekar 
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ved Nasjonalt Kunnskapssenter for Helsetjeneste. Søket er basert på Pico skjema, med 

hovedvekt på I = Intervensjon, og har blitt utført i henhold til nasjonal mal for litteratursøk 

for Kunnskapsbaserte fagprosedyrer.  Se dokumentasjon av litteratursøk (vedlegg).  

  

8. Kriterier for utvelgelse av kunnskapsgrunnlaget er: 

Kunnskapspyramiden til Brian Haynes er prosedyrens kunnskapsgrunnlag. For å finne gode 

kilder for både oppsummert forskning og primærstudier, er alle nivåene i pyramiden 

inkludert. I tillegg er andre artikler som er relevante for helsespørsmålet i prosedyren 

inkludert. Da systemforbedringen som er blitt undersøkt er av relativ ny dato besluttet vi å 

starte litteratursøket i 2005.  

Det utarbeidede Pico skjemaet har tjent som inkluderings – og ekskluderingsgrunnlag. Kun 

artikler som også omhandler implementeringsprosessen er vektlagt. Oversikt over utvelgelse 

av artikler viser prosessen fra litteratursøk til kunnskapsgrunnlaget som består av 51 artikler 

(vedlegg). 

Et britisk NICE (National Institute for Health and Clinical Excellence) dokument med tittel 

«Acutely ill adults in hospital: Recognition and response to deterioration» fra 2007, 

revurdert 2013 og 2016, gir føringer for denne fagprosedyren. Selve hovedpunktene i 

prosedyren bygger på et oppfølgingsdokument med tittel «Acutely ill patients in hospital. 

Implementation advice» publisert av NICE i 2007. I vår fagprosedyre er imidlertid overføring 

fra sengepost til intensiv vektlagt, fremfor overføring fra intensiv til sengepost. 

 

9. Styrker og svakheter ved kunnskapsgrunnlaget er: 

Det er en styrke at kunnskapsgrunnlaget er stort og dekker hele kunnskapspyramiden, både 

retningslinje, oppsummert forskning og primærstudier. Samt at mye er av ny dato. En 

svakhet er at det finnes få studier av selve implementeringsprosessen. 

 

10. Metodene som er brukt for å utarbeide anbefalingene er: 

Anbefalingene er et resultat av litteraturgjennomgang, praksiserfaringer fra implementering 

ved eget sykehus, diskusjon og konsensus (K) i gruppen. For gruppens deltakere; se pkt 4. 

 

 



 

11. Helsemessige fordeler, bivirkninger og risikoer er tatt i betraktning ved utarbeidelsen 

av anbefalingene: 

Det fremgår tydelig av kunnskapsgrunnlaget at anbefalingene gir flere fordeler enn ulemper. 

Helsemessige fordeler knyttes i stor grad til økt pasientsikkerhet i form av redusert insidens 

av hjertestans og redusert dødelighet. Andre fordeler har vist seg å være mindre bruk av 

intensivsenger, bedre tverrfaglig samarbeid og økt handlingskompetanse/myndighet i 

sykepleiergruppen (« empowerment»). 

   

12. Det fremgår tydelig hvordan anbefalingene henger sammen med 

kunnskapsgrunnlaget: 

Kunnskapsgrunnlaget med database kommentar/relevans er satt opp i samleskjema 

(vedlegg). Hoveddelen av kunnskapsgrunnlaget er også referert til i prosedyren ved hjelp av 

Vancouver referansestil. 

 

13. Fagprosedyren er blitt vurdert eksternt av eksperter før publisering (Tittel, navn, 

avdeling, sykehus på alle som har hatt prosedyren til høring):  

Prosedyren har vært på høring internt og eksternt hos følgende: 

 Tittel, avd. sykehus HF Navn, mailadresse 

 Oversykepleier, medisinsk avdeling. Leder RRS-komite. 

Stavanger Universitetssjukehus.  

Brith Halvorsen brith.halvorsen@sus.no 

 Fagdirektør Stavanger Universitetssjukehus Sverre Uhlving sverre.uhlving@sus.no 

 NAF Intensivutvalg Anniken Haavind anniken.haavind@unn.no 

 NSFLIS v/ leder Sigbjørn Flatland sigbjorn.flatland@gmail.com 

 Helsedepartementet v/ Fagdirektører i regionale HF Via Baard-Christian Schem i Helse Vest  

Baard-Christian.Schem@helse-vest.no 

 Legeforeningen v/fagavdelingen Bjarne Riis Strøm bjarne.riis.strom@legeforeningen.no 

 Sykepleierforbundet v/ leder Eli Gunhild Sundby hoeringer@nsf.no 

 Helsedirektoratet v/ Seniorrådgiver/ prosjektleder og 

prosjektmedlemmer i nasjonalt pasientsikkerhetsprogram 

«I trygge hender 24-7» Prosjektgruppe «Tidlig oppdagelse» 

Anne Kristin Ihle Melby Anne.Kristin.Ihle.Melby@helsedir.no 

Johnny Advocaat-Vedvik  Johnny.Advocaat-

Vedvik@helsedir.no 
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14. Tidsplan og ansvarlige personer for oppdatering av fagprosedyren er: 

Fagprosedyren skal gjennomgås hvert 3 år. Intensivavdelingen v/ SUS er ansvarlig for at 

klinisk styrende dokumentasjon om RRS blir oppdatert lokalt i EQS, samt nasjonalt i Helse 

biblioteket.no. 

 

KLARHET OG PRESENTASJON 

15. Anbefalingene er spesifikke og tydelige: 

Kunnskapsgrunnlaget gir praktiske retningslinjer og tydelige anbefalinger for 

implementering, som her presentert i 6 trinn. 

 

16. De ulike mulighetene for håndtering av tilstanden eller det enkelte helsespørsmålet er 

klart presentert: 

Ja 

 

17. De sentrale anbefalingene er lette å identifisere: 

Ja, anbefalingene for implementeringsprosessen presenteres trinnvis, med stor vekt på 

forberedelsesfasen (informasjon og opplæring). 

 

18. Faktorer som hemmer og fremmer bruk av fagprosedyren: 

Opplysninger fra andre norske sykehus innhentet v/ringerunde, viser en ulik praksis hvor 

systemene for å håndtere pasienter med forverret tilstand på sengepost varierer i bruk, 

innhold og utbredelse. Innføringen beror mye på «ildsjelsarbeid» og kan virker lite planlagt, 

men slike system har fått økende oppmerksomhet.  

Denne fagprosedyren gir kunnskapsbaserte anbefalinger for en vellykket implementering. 

Sammen med kommende nasjonalt pasientsikkerhetsprogram «I trygge hender 24-7» i regi 

av Helsedirektoratet, vil denne prosedyren innebære en nasjonal kvalitetsforbedring av tidlig 

oppdagelse og systematisk oppfølgning av pasienter med forverret tilstand på sengepost. 

 

 



 

ANVENDBARHET 

19. Hvilke råd og/eller verktøy for bruk i praksis er fagprosedyren støttet med: 

Prosedyren er et arbeidsverktøy fremstilt som en trinnvis prosess for implementering. 

Erfaringer fra utprøving og implementering ved eget sykehus, ligger også til grunn for 

anbefalingene. Prosedyren vil bli publisert i kvalitetssystemet lokalt, og nyheter vil bli 

informert om på RRS sitt tema område på sykehusets intranettside, samt via 

internundervisning for avdelingene. 

 

20. Potensielle ressursmessige konsekvenser ved å anvende anbefalingene er: 

Det vil være en fordel å få en felles kunnskapsbasert praksis ift tidlig oppdagelse og 

systematisk oppfølging av pasienter med forverret tilstand på sengepost. Lik bruk av 

begrepene (RRS og MIT) og bruk av verktøy som NEWS og SBAR, vil bidra til en styrket 

sikkerhetskultur og optimalisering av behandling og pleie av pasienter på norske somatiske 

sykehus.   

21. Fagprosedyrens kriterier for etterlevelse og evaluering: 

Prosedyren gir klare anbefalinger for evaluering og forbedring for å vedlikeholde en 

sikkerhetskultur mht RRS. Prosedyrens anvendbarhet er et av kriteriene ved revisjon. 

 

REDAKSJONELL UAVHENGIGHET 

22. Synspunkter fra finansielle eller redaksjonelle instanser har ikke hatt innvirkning på 

innholdet i fagprosedyren: 

Nei 

 

23.  Interessekonflikter i arbeidsgruppen bak fagprosedyren er dokumentert og håndtert: 

Ikke aktuelt 
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