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 Kriterier fra 1992 og 2001 

 

SEPSIS-1 og SEPSIS-2 



 Temperatur>38,3°C  eller < 36 °C 

 Hjertefrekvens >90 

 Respirasjonsfrekvens >20 eller PaCO2 <4,3kPa 

 Leukocytter >12 eller <4 

SIRS 



 



 SIRS (2 eller flere kriterier)  som skyldes 
infeksjon 

 Alvorlig sepsis: Sepsis med organdysfunksjon, 
hypotensjon eller hypoperfusjon  

Sepsis 1+2 



 Sentralnervesystemet 
 Endret bevissthetsnivå 

 Respirasjon 
 SpO2 < 90 % uten O2-tilførsel, evt SpO2 < 94% med O2-tilførsel. 

 Sirkulasjon 
 Systolisk blodtrykk < 90 mmHg, tegn på hypoperfusjon, nedsatt 

kapillærfylning. (evt BT-fall på 40 fra habitualverdi) 

 Nyrefunksjon 
 Oliguri. Kreatinin stigning > 45 μmol/L 

 Koagulasjon 
 Petecchier. Trombocytter < 100  

Alvorlig sepsis 



 SIRS (2 eller flere kriterier)  som skyldes 
infeksjon 

 Alvorlig sepsis: Sepsis med organdysfunksjon, 
hypotensjon eller hypoperfusjon  

 Septisk sjokk: syst BT<90 på tross av adekvat 
volumbehandling (>20ml/kg eller 1 liter RA på 
<1/2 time) 

Sepsis 1+2 



Problem med SIRS/sepsis 



Sepsis-3 





 Sepsis is defined as life-threatening organ dysfunction 
caused by a dysregulated host response to infection. 

 In lay terms, sepsis is a life-threatening condition that 
arises when the body’s response to an infection 
injures its own tissues and organs. 

 

 

Definisjon 



 Organ dysfunction can be identified as an acute 
change in total SOFA score 2 points consequent to 
the infection. 

 

SOFA score 



SOFA score 



 A SOFA score≥ 2 reflects an overall mortality risk of 
approximately 10% in a general hospital population 
with suspected infection. 

 



 Septic shock is a subset of sepsis in which underlying 
circulatory and cellular/metabolic abnormalities are 
profound enough to substantially increase mortality. 

 Sepsis with persisting hypotension requiring 
vasopressors to maintain MAP65mmHg and having a 
serum lactate level>2 mmol/L (18mg/dL) despite 
adequate volume resuscitation. 

 With these criteria, hospital mortality is in excess of 
40% 

Septisk sjokk 



 Patients with suspected infection who are likely to 
have a prolonged ICU stay or to die in the hospital can 
be promptly identified at the bedside with qSOFA 

qSOFA 



 Respirasjonsfrekvens ≥ 22  

 Endret mental status 

 Systolisk blodtrykk ≤ 100mm Hg 

qSOFA 



Vincent et al. Critical Care  (2016) 

20:210  



 Ikke validert i legevakt 
 Ikke «i stedet for» SIRS 
 Identifiserer pasienter med risiko for død>10%, 

ingen sepsis diagnose 
 qSOFA for dødelighet i sykehus er mer sensitivt 

og mer spesifikt enn SIRS+infeksjon når man 
sammenligner  «2 av 3 kriterier qSOFA ved 
infeksjon» mot «2 av 4 SIRS-kriteria ved 
infeksjon». 
 

 

qSOFA 





 Temperatur>38,3°C  eller < 36 °C 

 Hjertefrekvens >90 

 Respirasjonsfrekvens >20 eller PaCO2 <4,3kPa 

 Leukocytter >12 eller <4 

 

SIRS i ambulansen 



 «Neither qSOFA nor SOFA is intended to be a stand-
alone definition of sepsis» 

 «It is crucial, however, that failure to meet 2 or more 
qSOFA or SOFA criteria should not lead to a deferral 
of investigation or treatment of infection or to a delay 
in any other aspect of care deemed necessary by the 
practitioners» 

 «SIRS criteria may still remain useful for the 
identification of infection» 

JAMA originalartikkel 



Ambulansetjenesten 



 qSOFA er et godt verktøy for å identifisere pasienter i 
gruppen med økt dødelighet som trenger umiddelbar 
behandling 

 Pasienter som ikke oppfyller qSOFA kriteriene er ikke 
«friskmeldt» 

 Triageverktøy, tilpasset monitorering/observasjon, 
supplerende undersøkelser og klinisk vurdering på 
riktig nivå kan være nødvendig for å fange opp 
alvorlige infeksjoner tidlig nok 

Konklusjon 


