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Hva er sepsis? 

Definisjon            «livstruende organdysfunksjon forårsaket av en dysregulert vertsrespons  
            på infeksjon» 
 
Initialt             Immunologisk storm  aktiverer pro- + antiinflammatoriske mediatorer 
   
            Modifiserer også ikke-immunologiske prosesser som cardiovasculære,  
            neuronale, hormonale, bioenergetiske, metabolske og koagulasjonssystemet. 
 
Sepsis er et syndrom uten en validert standard diagnostisk test. 
 
Sepsis er et svært komplisert syndrom hvor vi fortsatt mangler mye kunnskap.  
Ny kunnskap kan gi nye definisjoner og nye behandlings opplegg. Mer individualisert? Timing? 
 



Hva er sepsis? 

Det kliniske bildet påvirkes av flere faktorer: 

• Mikrobe • Pasient 

     - Alder 

     - Komorbiditet 

     - Medikamenter 

     - Immunstatus 

 

 

       Stor variasjon i presentasjon! (Fenotype) 



«Except on few occations, the 
patient appears to die from 
the body´s response to 
infection rather than from it» 
 
Sir William Osler  
(1849 – 1919) 



Hvorfor bryr vi oss om sepsis? 

Tilstand med høy dødelighet  
10% mortalitet i populasjonen sepsis 
>30%  mortalitet i subpopulasjonen septisk sjokk 
Insidens usikker, men anslått til 0,5 – 1,0/1000 

Gode muligheter for reduksjon av dødelighet og grad av sykelighet ved 
hjelp av enkle tiltak 
 

Tid til diagnose og behandling viktig! 



1. Diagnose og behandlingsstart 

• Foredraget handler om diagnostikk og initial behandling av 
voksne sepsis pasienter – fra omkring 16 år 



Diagnostiske kriterier sepsis 
Verifisert eller mistanke om infeksjon + 

SIRS: (Utgår 2016) 

    - Temp >38,5 eller < 35 
    - Hjerte frekvens > 90 
    - RF >20 eller PCO2 < 4 (4,25) 
    - Lpk>12 eller lpk<4 
 ≥ 2 pos. =sepsis 
Sepsis + akutt organsvikt = alvorlig sepsis 
Sepsis + sirkulasjonssvikt = septisk sjokk 
SIRS fortsatt aktuell i infeksjons-
diagnostikk 

Sepsis – 3: (NY 2016) 

Akutt endring SOFA score ≥ 2 = sepsis 

 

Sepsis med behov for å vasoaktive 
medikamenter for å oppnå MAP ≥ 65 + 
laktat > 2 mmol/l til tross for adekvat 
væskebehandling = Septisk sjokk 

 

q SOFA  er et triageringsverktøy 

 







Hvem får sepsis? 

Alle! 



Økt risiko for sepsis 

• Veldig unge og gamle < 1 år og > 75 år 
• Komorbiditet f.eks diabetes, hjertesvikt etc. 
• Immunsupprimerte (Steroider, cytostatika, biologiske 

medikamenter etc.) 
• Misbrukere 
• Gjennomgått kirurgi, implantasjoner, invasive prosedyrer siste 6 

uker 
• Fødsel – spesielt med instrumentell forløsning 
• Pasienter med sårproblemer 

 



Målsetninger for diagnostikk og behandling 

SSC ( Surviving Sepsis Campaign) 2016:  

«Similar to polytrauma, acute myocardial infarction, or stroke, early 
identification and appropriate management in the initial hours after 
sepsis develops improves outcomes” 

 

Tid til oppstart behandling og stabilisering er vesentlig for 
outcome. 



Triage 



Triage 



Momenter til oppdagelse og behandling 

• qSofa og eller NEWS er ikke diagnostisk. «Ordner bare plassen i køen» 
– qSOFA positiv ved ≥2  
– NEWS 2 ≥ 5 

• Akutt organsvikt – let etter infeksjon. Infeksjon – let etter organsvikt 
• Ny definisjon øker risiko for at noen «går under radaren» - plan for overvåkning 
• Etter ny definisjon har sepsispasienten allerede organsvikt. Dette medfører at pas. skal 

behandles i avdelinger som kan behandle svikt i ett eller flere organsystemer.   
• Det optimale er om vi kan forebygge organsvikt. Det vil bedre prognosen vesentlig. Obs 

risikopasienter. 
• Vurdering av rett behandlingsnivå  
• Vurdere behov for kirurgisk/rtg. intervensjon. Ingen pas. er for dårlig til dette dersom det er 

indikasjon. 
• NB! Rask diagnose og rask behandlingsstart gir bedre outcome 



2. Initial behandling 

• Rask kausal behandling – Gi/endre antibiotika innen 1 time, vurdere behov for 
kirurgisk intervensjon 

• Stabilisere vitalia: 
– Respirasjon: Fri luftvei, ventilasjonsstøtte, O2. 

– Initialt mål SaO2 > 90% (92-94% - 96-98% hos pasienter uten CO2 retensjon i 
anamnesen)  

– Sirkulasjon: Vurdere væskeresuscitering og vasoaktiva 

– Initialt mål MAP ≥ 65. Bør individualiseres i forløpet når vi kjenner pas. bedre 

– Krystalloider som rescusciteringsvæske. Væske bør forordnes 

– Noradrenalin førstevalg som vasoaktiva 

• Se på pasienten og gjør gjentatte evalueringer av utviklingen hos pasienten  



Tiltak - I trygge hender 24/7 

1. Observer pasienten etter ABCDE-prinsipper  

2. Bruk validerte verktøy for skåring, observasjon og respons  

3. Ta blodprøver og prøver til mikrobiologi  

4. Gi/endre antibiotika innen én time fra mistanke om sepsis  

5. Fastsett videre behandling og behandlingsnivå  

6. Revurder valg av antibiotika innen 48 timer  



Sepsis surviving campaign 2016 





Væskeresuscitering 

• SSC 2016: 30 ml/kg initial rescuscitering – heldig med faste doser?  
• NICE: 500 ml bolus over 15 min - reevaluer- dersom ingen bedring gi 

500 ml bolus – reevaluer – ingen bedring - vurdering av erfaren lege. 
• I trygge hender 24/7: Anbefaling med elementer fra både SSC og NICE. 

Gi 500 ml bolus – reevaluer – lege vurderer videre væske eller 
vasoaktiva - Tidlig vurdering av vasoactiva versus volum. Vurderer 
kritisk væskebehandling ved 30 ml/kg gitt volum  
 

• Utfordring:  
- For lite: Hypovolemi og sirkulasjonssvikt 
- For mye: Økt organsvikt – ødem? 

 



Væskeresuscitering 

1. Hvorfor gi væske?  
- Målsetningen er å øke CO ved hjelp av væske og derigjennom øke DO2 

  

2. Hvem tror vi responderer på væske? 
- Ingen enkeltparametre kan i dag gi oss svaret 

 

 





Væskeresuscitering – Mitt forslag støttet av litteratur 

• Anamnese – tap, dehydrering? 
• Initial klinisk evaluering: Hud(farge, temp, kapillær fyllningstid), Urinproduksjon, 

CNS, Laktat, Puls og Systolisk BT. Leg raising test. Pulstrykk 
• Reevaluer – effekt på trigger funn? 
• ECCO cor 
• Manglende effekt -  høyne overvåkning? Mer invasivt: CVK og PICCO 
• Måle effekt av bolus (4 ml/kg < 15 min) mot dynamiske parametre: SVV(ventilerte 

pas.), effekt SV, CO og mot ITBVI eller GEDVI 
• Utvikling laktat, ScvO2 
• Evt måle CVP for å avdekke en markert stigning ved rask væskeinfusjon 
• Vurdere tegn på overvæsking eks lungesvikt 
• Initialt MAP mål på 65, men hva trenger denne pas? 
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