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Generelle kommentarer til kap. I trygge hender

Fra kapittelet:
En tredjedel av unødige dødsfall er relatert til følgende årsaker, dels i kombinasjon;
•

manglende eller for sen oppdagelse av forverret somatisk tilstand

•

mangelfull observasjon av pasienten

•

svikt og/eller misforståelser i kommunikasjon mellom helsepersonell

Rapport fra Helsetilsynet 1/2018; Sepsis – ingen tid å miste. Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2016–2018
med spesialisthelsetjenesten: helseforetakenes somatiske akuttmottak og deres identifisering og behandling av
pasienter med sepsis har mange av de samme funnene, det er mangelfull observasjon, man kommer for sent i gang
med behandling og overføring av nødvendig informasjon til samarbeidende avdelinger er ofte mangelfull.
Dette viser betydningen av å ha nasjonale faglige råd som helse- og omsorgstjenesten må forholde seg til. NSF mener
det er bra at de tidligere tiltakspakkene gjøres om til nasjonale faglige råd, med oppdatert kunnskapsgrunnlag og at de
er gjeldende for en utvidet målgruppe.
Kapittel 2: Kompetanse hos helsepersonell med pasientkontakt
Er rådet tydelig: ja
Er praktisk informasjon nyttig: ja
Kommentarer: Det er bra Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring knyttet til det faglige rådet. Ledere må ta i bruk, og
aktivt og systematisk bruke Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring. Ledere må ha rammevilkår og mulighet til å
kunne jobbe aktivt og systematisk med kvalitetsforbedring og kompetanseutvikling.
NSF er ikke uenige i kapittel 2, men er usikker på hvordan man klarer å følge dette opp i helse- og omsorgstjenesten.
Den varslede sykepleiermangelen, og utfordringene knyttet til rekruttering og å beholde personell som beskrevet i
Riksrevisjonens rapport vil gjøre det utfordrende å ha erfarne, dyktige sykepleiere på plass 24-7. Tiltak og arbeid opp
mot denne problematikken blir viktig også i arbeidet med å sikre at ansatte med pasientkontakt har nødvendig
kompetanse for å avdekke og følge opp pasienter med forverret somatisk tilstand.
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Tilsynet relatert til sepsis viste at det var klar sammenheng mellom utilstrekkelig kompetanse i front og at kritisk syke
pasienter med sepsis hadde ventet lenge på antibiotikabehandling.. Erfarne, dyktige sykepleiere med riktig kompetanse
som gjør triagering, observering og igangsetter behandling raskt nok, vil ha stor betydning for faglig forsvarlighet og
gode pasientresultat.
Kapittel 3 Observasjonsrutiner
Er rådet tydelig: ja
Er praktisk informasjon nyttig: ja
Kommentarer: Det er bra at det anbefales konkrete verktøy for de ulike pasientgruppene; voksne, barn, gravide og
barselkvinner.
Kapittel 4 Rutiner for rask respons ved forverret tilstand
Er rådet tydelig: ja
Er praktisk informasjon nyttig: ja
Kommentarer:
Kapittel 5 Måling og indikatorer
.
Er rådet tydelig: ja
Er praktisk informasjon nyttig: ja
Kommentarer: NSF mener det er bra at det knyttes både resultat- og prosessindikatorer til det faglige rådet. Det blir
viktig fremover at helse- og omsorgstjenesten må rapportere på disse indikatorene inn til myndighetsnivå. Dette bør
komme inn som indikatorer i den årlige stortingsmeldingen om kvalitet og pasientsikkerhet.
Kapittel 6 Kom i gang – forbedringsarbeid i praksis
Er informasjonen relevant: ja
Kommentarer: Forskning viser at der helse- og omsorgstjenesten har implementert systemer for rask respons er det
færre tilfeller av hjertestans og lavere mortalitet. Videre pekes det på at det er stor variasjon og en del ulik praksis i
hvordan dette fanges opp og håndteres. Forbedringsarbeid og kompetanseutvikling tar tid, og det er ikke
gjennomførbart uten tilstrekkelige ressurser, både hos ledere og helsepersonell. Kompetanse skal ikke bare sikres hos
ansatte i kontakt med pasienter, men også hos de som skal gjennomføre kompetansetiltakene og simuleringstreningen.
I tillegg til klare faglige råd, må det også være fokus på utfordringer relatert til knapphet på tid og ressurser i helse- og
omsorgstjenesten.
Kapittel 7 Metode og prosess
Kommentarer: NSF er ikke uenige i de faglige rådene, og mener det er bra de kommer med konkrete verktøy som
anbefales. Dette kan medføre at det blir mer lik praksis i helse- og omsorgstjenesten som igjen kan føre til økt kvalitet
og bedre pasientsikkerhet.
Det blir viktig å følge med på indikatorene fra et myndighetsperspektiv, samt og sørge for at helse- og omsorgstjenesten
faktisk har mulighet til å gjennomføre de faglige rådene ut i fra de rammevilkårene som de har.

Med vennlig hilsen
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