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Høring – Faglige råd for tidlig oppdagelse og rask respons ved forverret 

somatisk tilstand 

 

Det vises til brev fra Legeforeningen datert 7. februar 2020. 

 

Styret i Norsk overlegeforening behandlet saken i styremøte 19. mars 2020. Styret vedtok 

følgende uttalelse:  

 

Sykehus som har implementert systemer for rask respons ved forverret tilstand, har færre 

hjertestans og lavere mortalitet enn sykehus som ikke har implementert slike systemer. I Norge 

har vi siden 2008 hatt et pasientsikkerhetsprogram med dette formål. 

 

Det er utarbeidet nasjonale faglige råd for tidlig oppdagelse og rask respons ved forverret 

tilstand som bygger på og erstatter tiltakspakken fra Pasientsikkerhetsprogrammet I trygge 

hender 24-7. De faglige rådene har oppdatert kunnskapsgrunnlag i et nytt format og har en 

utvidet målgruppe. 

 

Overlegeforeningen støtter at reglene fra kampanjen «i trygge hendes 24/7» omgjøres til 

nasjonale faglige råd. 

 

Det er mye fokus på observasjonsparameter og scoringssystemer som EWS/NEWS og dette 

må ses på bakgrunn av at rådene skal gjelde(standardisert) for ulike type virksomheter og 

forskjellig helsepersonell. 

 

Overlegeforeningen ønsker å kommentere følgende punkter: 

 

Råd «Virksomheten bør etablere rutiner for systematiske observasjoner av pasienters 

vitale funksjoner» 

 

Det påpekes at «EWS er et supplerende hjelpemiddel som alltid bør brukes i kombinasjon med 

helsepersonellets kompetanse og kliniske skjønn. Det er viktig å være klar over at flere akutte 

tilstander kan oppstå uten at dette gir utslag på EWS.»  

 

Overlegeforeningen mener at det bør tydeliggjøres at scoringssystemer for observasjon aldri 

kan erstatte en legeundersøkelse og klinisk vurdering. Akutte tilstander fanges ikke alltid opp 

av standardisert observasjon, men det bør også nevnes at utslag på EWS/NEWS ikke alltid 



betyr at pasientens tilstand er betydelig forverret, spesielt hos eldre og kronisk syke (klinisk 

konsekvens og bruk av ressurser). 

 

Råd «Virksomheter bør sikre at kvalifisert hjelp kan tilkalles ved forverret tilstand» 

 

«Det bør etableres rutiner for å tilkalle kvalifisert hjelp, eventuelt et utrykningsteam, når 

pasienters somatiske tilstand forverres eller ved mistanke om forverring. (…) 

Utrykningsteamene bør ideelt sett være bemannet med både lege og sykepleier med 

intensivfaglig og livreddende kompetanse og erfaring. De bør være tilgjengelig hele døgnet, 

alle ukedager, hele året. (…) Både lege og sykepleier kan tilkalle utrykningsteamet i henhold 

til gjeldene varslingskriterier» 

 

Overlegeforeningen mener at etablering av akutt-team har vært et vellykket grep som har sikret 

at akutt syke pasienter får rask hjelp av et tverrfaglig utrykningsteam. Likevel har man enkelte 

steder sett til dels ukritisk bruk av slike teams. Mulige risikofaktorer er usikkerhet hos den 

tilkallende person (ofte sykepleier) og manglende tid å sette observasjoner i sammenheng med 

pasientens generelle helsetilstand (eldre, kronisk syke pasienter). Slike betraktninger og 

risikofaktorer bør nevnes tydeligere i de nasjonale råd. De må også inkluderes i gjeldende 

varslingskriterier. 
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