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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   
Årligen drabbas drygt 30 miljoner människor världen över av sepsis, vilket även är den 

ledande dödsorsaken på intensivvårdsavdelningar i flertalet länder. I Sverige drabbas 

årligen 40000 personers av sepsis. Sepsis är ett tidskritiskt tillstånd och kan leda till 

cirkulatorisk svikt, multiorgansvikt och död. Sjuksköterskan har en viktig roll vid 

omvårdnaden av patienter med sepsis och därför är det viktigt att belysa sjuksköterskans 

omvårdnadsinsatser samt det professionella ansvaret. 

 

Syfte  
Syftet med litteraturöversikten var att beskriva sjuksköterskans professionella ansvar vid 

omvårdnad av patienter med sepsis. 

 

Metod  
En begränsad litteraturöversikt genomfördes där aktuella kvalitativa och kvantitativa 

vetenskapliga forskningsartiklar granskades, bearbetades och analyserades. 

 

Resultat 
Resultat visade på att låg kompetens och låg följsamhet utifrån riktlinjerna för omvårdnad 

leder till underdiagnostiserade patienter, vilket i förlängningen leder till höga morbiditets- 

och mortalitetssiffror bland patienter med sepsis, svår sepsis och septisk chock. Tidig 

identifiering, adekvat behandling och tydlig kommunikation interprofessionellt är av 

högsta betydelse för att öka överlevnadschanserna för dessa patienter. 

 

Slutsats 

Trots tydliga riktlinjer för omvårdnad framkom det i resultatet att sjuksköterskans låga 

kompetens och låga följsamhet till riktlinjer inom omvårdnad av patienter med sepsis var 

en avgörande del i vårdresultatet. För att tillföra denna information till 

omvårdnadsprofessionen kan fortbildning vara ett förbättringsförslag. Sepsis är ett 

tidskritiskt tillstånd som bör lyftas inom sjukvården för att mortalitetssiffrorna ska sjunka. 

 

Nyckelord: Omvårdnad, Professionellt ansvar, Sepsis, Sjuksköterskans kompetens 
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INLEDNING 

  

Varje år drabbas drygt 30 miljoner människor världen över av sepsis. I Sverige drabbas 

årligen 40000 människor av sepsis, varav ungefär 20 procent avlider till följderna 

(Sepsisfonden, u.å.; Mellhammar et al., 2015). I industriländer är sepsis den ledande 

dödsorsaken på intensivvårdsavdelningar och dess förekomst ökar ständigt (Bataar et al., 

2010). Sepsis är ett allvarligt dynamiskt tillstånd som kan resultera i cirkulatorisk svikt, 

multiorgansvikt och död, med eller utan samtidig bakteriemi. Mortaliteten för dessa 

infektioner är hög och leder till avsevärd morbiditet, långa väntetider och stora kostnader 

för samhället (Brink et al., 2013). Dödligheten uppgår till cirka 20 procent vid svår sepsis 

och 45 procent vid septisk chock (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 

2003). Sjuksköterskans bedömningsarbete för tidig identifiering och tidig adekvat 

antibiotikabehandling förevisar sig vara den viktigaste åtgärden för att förebygga sepsis 

(Brink et al., 2013). 

 

BAKGRUND 

 

Definition av sepsis  
Sepsis definieras som förekomst av en infektion med samtida tecken på en systemisk 

inflammation. Svår sepsis är det vi i vardagligt tal avser när vi talar om sepsis. Svår sepsis 

definieras som sepsis med hypoperfusion, hypotension och/eller någon sviktande 

organfunktion, ett tillstånd som kan ligga till grund även om systemiskt 

inflammationsresponssyndrom [SIRS] -kriterier saknas (Andersson et al., 2015). Den mest 

kritiska utvecklingen av sjukdomen sepsis definieras septisk chock och innebär svår sepsis 

med kvarstående hypotension, trots adekvat vätsketillförsel, samt kvarstående antingen 

hypoperfusion och organdysfunktion (Almås, 2011).  

 

SIRS är ett begrepp som myntades i början på 90-talet och används som definition vid 

avseenden av en systemisk inflammatorisk påverkan utan att vara orsakad av en infektion. 

Istället kan bakgrunden vara exempelvis trauma, pankreatit eller brännskada. Vid tillstånd 

då patientens SIRS anses vara orsakad av en infektion föreligger sepsis (Brink et al., 2013). 

För att SIRS ska kunna definieras måste minst två av följande kriterier uppfyllas: en 

kroppstemperatur <36°C eller >38°C, en hjärtfrekvens >90 slag per minut, en 

andningsfrekvens >20 andetag per minut eller att patienten erhåller PaCO
2
 under 4,3 kPa 

samt B-LPK över 12 x 10
9
/l, under 4 x 10

9
/l, eller över tio procent omogna former av 

leukocyter (Singer et al., 2016). 

 

Fysiologiska förändringar i kroppen 

Ett tidigt tecken på inflammation och infektion är förändringar i kroppstemperaturen, 

<36ºC och >38,3ºC (Dellinger et al., 2013). Vårdpersonal bör ha i åtanke att 

febernedsättande läkemedel kan ha tagits i hemmet innan ankomst till vårdenheten (Brink 

et al., 2013). 

 

Patienter med sepsis blir oftast andningspåverkade relaterat till den metabola acidosen i 

kroppen som utlöses av systeminflammationen. En andningsfrekvens på >20 andetag per 

minut är i dessa fall tidiga varningssignaler, och en andningsfrekvens på >30 andetag per 

minut är mycket allvarliga tecken på sepsis. Konsekvensen blir ett sänkt pH, låg 

bikarbonatkoncentration och ett negativt basöverskott, vilket i längden kan leda till 

vävnadsskada och celldöd (Brink et al., 2013). 
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Cirkulationssystemet påverkas med omfattande konsekvenser av svår sepsis. Det sker en 

kärldilatation som påverkar både vener och artärer, permeabiliteten i kapillärerna ökar 

vilket leder till vätskeförlust från blodbanan till interstitiet. Den ökade perspiration som 

sker, samt kräkning och diarréer leder till ytterligare externa vätskeförluster. Samtliga 

nämnda komponenter kommer leda till hypovolemi om ingen åtgärd sätts in. Kroppens 

kompensationsmekanismer, i form av ökad hjärtfrekvens och sänkt utflödesmotstånd, kan i 

början av insjuknandet upprätthålla hjärtvolymen, men så småningom kommer 

cirkulationssvikten att bli kliniskt uppenbar. Sammanfattningsvis är takykardi ett tecken på 

sepsis i det tidiga stadiet, och hypotoni som ett senare resultat i sjukdomsförloppet (Brink 

et al., 2013). 

 

Centrala nervsystemet blir påverkat relativt tidigt i sjukdomsförloppet med symtom som 

påverkat medvetande, desorientering och oförmåga att svara på tilltal. Ett tidigt tecken på 

hypovolemi i samband med sepsis är minskning eller avstannad urinproduktion (Brink et 

al., 2013). En minskad diures kan hos patienter med sepsis innebära ischemi i njurarna med 

akut njursvikt. Urinmängden mäts som oliguri (<400 ml/dygn) eller anuri (<100 ml/dygn) 

(Dellinger et al., 2013). 

 

Sjuksköterskans arbete   

Den legitimerade sjuksköterskans arbete styrs bland annat av Patientsäkerhetslagen (SFS, 

2010:659), Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS, 2000:1) om 

läkemedelshantering i hälso- och sjukvården och Patientdatalagen (SFS, 2008:355). 

Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS, 2013:7) om informationshantering och journalföring, 

samt Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd (SOSFS, 2005:12) om 

ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Även Hälso- och sjukvårdslagen 

(1982:763) är en viktig lag som i första hand reglerar arbetsgivarens ansvar. 

 

Sjuksköterskans arbete bygger på sex kärnkompetenser som tillsammans har som grund att 

belysa kunskaper, färdigheter och förhållningssätt, vilka är väsentliga för att kunna ge en 

personcentrerad omvårdnad. Dessa kärnkompetenser utgörs av personcentrerad vård, 

samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker 

vård och informatik (Sherwood & Barnsteiner, 2013). Svensk Sjuksköterskeförening 

(2016) definierar personcentrerad omvårdnad som personens egna upplevelser och 

tolkning av ohälsa och sjukdom, att den ska respekteras och bekräftas, samt att hälsa ska 

främjas med utgångspunkt i vad hälsa betyder för just den enskilda personen. 

Sjuksköterskan har till uppgift att ta hänsyn till patientens grundläggande och specifika 

omvårdnadsbehov, vare sig de är fysiska eller psykiska, kulturella eller andliga. Som en del 

i den personcentrerade omvårdnaden ska patienten och närstående göras införstådda i 

vården och behöver därav involveras som medlemmar i teamet. Samverkan i team utgår 

ifrån ett samarbete professionerna emellan i syfte att komplettera varandras kompetens, 

öka säkerheten för patienten, samt främja kontinuitet. Samverkan i team är viktigt vid 

sepsis och innebär insatt kunskap och hjälp utifrån sjukhusets akutteam, genom rådgivning, 

support och utbildning, vilket även hjälper dessa patienter att omgående erhålla lämplig 

medicinsk behandling (Robson, 2008). Genom att arbeta utifrån evidensbaserad vård 

skapas en implementering av effektiv och god vård med utgångspunkt i vetenskaplig 

kunskap, beprövad erfarenhet samt kännedom om enskilda individers upplevelser och 

situation. Denna systematiskt insamlade data och värderad kunskap sammanställs vanligen 

i standardvårdplaner och riktlinjer. Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling innebär nya 

förbättringsarbeten av vårdprocesser och metoder inom hälso- och sjukvården, vilket i 

praktiken innebär att följa vårdens kvalitet och resultat i förhållande till 
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befolkningsgrupper och patienter, samt att ständigt arbeta för ett förbättringsarbete inom 

kvalitet. Kvalitetsutveckling sker ständigt inom området sepsis och har sedan 2002 

resulterat i riktlinjer för specifik omvårdnad av patienter med svår sepsis, samt 

rekommendationer gällande omvårdnadsåtgärder (Robson, 2008). Säker vård utgår från ett 

säkerhetsarbete för att förhindra och lära av individuella misstag eller systemrelaterade 

misstag som i längden kan orsaka skador för personal och patienter inom hälso- och 

sjukvården. Informatik utgår från att vården ska svara mot enskilda patienter säkerhet och 

behov, utifrån goda kommunikations- och informationssystem som stödjer hälso- och 

sjukvårdens olika nivåer (Edberg, Ehrenberg, Friberg, Wallin, Wijk & Öhlén, 2013). Smith 

och Sarah (2012) betonar hur viktigt det är med en definition på sjuksköterskans 

kompetens, och att det i framtiden annars kan bli svårt att vidareutveckla kompetensen. 

Alla patienter har rätt till en säker och god omvårdnad och omsorg, med patientsäkerhet 

och patientnytta som fokus och en målsättning om att minimera risker för såväl patient som 

personal, samt att den ska bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet.  

 

Patienter som inkommer till sjukhuset, eller redan befinner sig där, bedöms individuellt för 

behov av sjukvård, vilket innebär att de patienterna med störst behov går före, och en 

turordning skapas för att få träffa läkaren (Göransson, Eldh & Jansson, 2008). Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) säger att den som har det största behovet av sjukvård skall 

ges företräde till vård. Sjuksköterskan har ett ansvar i att ha en överblick av patienterna, 

ständigt övervaka och reevaluera deras tillstånd eftersom det snabbt kan komma att ändras 

(Wikström, 2012).  

 

Internationella riktlinjer för omvårdnad av patienter med sepsis  

År 2002 lanserades den första internationella kampanjen inom området sepsis. Surviving 

Sepsis Campaign innehåller en sju-punkts agenda med det gemensamma målet att reducera 

mortaliteten hos patienter med sepsis. Programmet belyser en ökad medvetenhet om sepsis, 

förbättrad diagnostik och identifiering, definierad och ökad användning av förbättrad 

behandling och vård, utbildad vårdpersonal, förbättrad vård på intensivvårdsavdelningar, 

utarbetade riktlinjer för vård, samt genomförda utvärderingar för förbättringsarbetet (De 

Backer & Dorman, 2017). Detta resulterade 2004 i riktlinjer för omvårdnad utifrån 

Surviving Sepsis Campaign, vilka kom att revideras 2008 och senare även 2012 (Rhodes et 

al., 2017). Samtidigt presenterar 2012 års upplaga en rekommendation gällande rutin i att 

screena samtliga patienter med misstänkt sepsis, i syfte att erhålla tidigare 

omvårdnadsåtgärder. Sammanfattningsvis syftar dessa evidensbaserade riktlinjer till att 

öka medvetenheten samt förbättra den basala omvårdnaden, behandlingen och hanteringen 

av sepsis (Rhodes et al., 2017; DellaCroce, 2009). När sjuksköterskan uppmärksammar 

symtom och misstänker sepsis, ska enligt Wood, Lavieri och Durkin (2007), ansvarig 

läkare omedelbart meddelas. Efter att sepsis har kunnat identifieras har sjuksköterskan en 

viktig roll i att inleda sitt arbete i att utföra omvårdnadsåtgärder för att reducera 

mortaliteten av patienter som avlider till följd av sepsis (Vaughan & Perry, 2016b). 

Fördröjd eller inadekvat initial antibiotikabehandling har visat sig leda till kraftigt ökad 

mortalitet vid sepsis. Mortaliteten visade sig, i en studie av Kumar et al. (2006) där 2154 

patienter drabbats av septisk chock, öka med nära åtta procent för varje timme som gick 

utan adekvat antibiotikabehandling under de första sex timmarna. 

 

Sjuksköterskans professionella ansvar  

Sandman och Källström (2013) beskriver ordet ansvar som ett centralt begrepp inom 

vården, och då inte enbart för vårdgivaren utan att det även ligger ett visst ansvar hos 

patienterna för sin egen hälsa. Innebörden av ordet ansvar är ”skyldighet att se till att viss 
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verksamhet fungerar och att ta konsekvenserna om så inte sker (…)” (NE.se, 2016). Det 

professionella ansvaret handlar om det ansvar sjuksköterskan har i sitt arbete i förhållande 

till andra människor, dels det sjuksköterskan själv väljer att göra men också det som avstås 

från att göra (Kjellström & Sandman, 2013). I International Council of Nursing [ICN]:s 

(2014) etiska kod tas relationen upp mellan sjuksköterskan och dennes kollegor, vilket 

även diskuteras i en artikel av Mathews (2016) gällande hur ansvaret fördelas mellan 

professionerna för att garantera en säker vård för patienten. Trots att huvudansvaret i 

omvårdnaden ligger på sjuksköterskan ska all personal inom hälso- och sjukvården arbeta 

mot samma mål enligt Patientsäkerhetslagen 2§, kap. 6 (SFS 2010:659). Denna paragraf 

tar upp att personalen i hälso- och sjukvården själva bär ansvaret för sitt agerande i sina 

arbetsuppgifter. 

 

I ICN:s (2014) etiska kod för sjuksköterskor beskrivs sjuksköterskans ansvarsområden 

gentemot allmänheten, yrkesutövningen, professionen och medarbetare. Människor i behov 

av vård är beskrivet som det primära professionella ansvaret för sjuksköterskor. 

Omvårdnadsbehovet är universellt och ansvarsområdena bygger på att främja hälsa, 

förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. I professionen har sjuksköterskan 

vidare ansvar för att tillämpa godtagbara riktlinjer inom omvårdnad, ledning, forskning och 

utbildning. Sjuksköterskan har även ett personligt ansvar att kontinuerligt upprätthålla sin 

yrkeskompetens genom lärande och ansvarar därav för sitt sätt att utöva yrket som 

sjuksköterska. Doss-McQuitty (2016) förklarar hur viktigt det är att sjuksköterskor 

vidareutvecklas i takt med att bland annat nya evidens och ny teknologi införs i hälso- och 

sjukvården. Florence Nightingale belyste redan under sin tid hur viktigt det var med 

fortsatt utbildning i sjuksköterskans profession, hon ansåg att sjuksköterskan aldrig skulle 

se sig själv fullärd, vilket även poängteras i ICN:s (2014) etiska kod för sjuksköterskor. 

För att arbeta som sjuksköterska i Sverige krävs att Socialstyrelsen har utfärdat en 

legitimation för den enskilda personen, vilket i praktiken innebär att sjuksköterskan har 

ansvar att utföra yrket utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet, föra patientjournal samt 

rapportera till vårdgivare och om en patient i samband med vård, behandling eller 

undersökning drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom 

(Socialstyrelsen, 2016). 

 

Sjuksköterskans omvårdnad  

Omvårdnad användes förr i tiden som ett uttryck som beskrev en verksamhet. Idag har 

ordet fått en annan betydelse och belyses framförallt som en vetenskaplig disciplin samt ett 

kunskaps- och forskningsområde. Betydelsen av begreppet omvårdnad syftar på 

grundläggande hypoteser om synen och tillvaron på människan. Insikten om vad en 

människa är har en avgörande betydelse för frågan om vad omvårdnad är och för 

kommande omvårdnadsarbetets utformning, då uppfattningen framgår för val av åtgärder 

och värderingar (Willman, 2014). Omvårdnaden skall bedrivas på individnivå där 

människan är en fri, generell och unik varelse, med egna val och eget ansvar. Med det 

gemensamma målet att erhålla jämlika maktförhållanden i omvårdnadsrelationen, där 

patient och närstående blir medarbetare i omvårdnaden, upplever respekt och känner 

trygghet (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). “Omvårdnadens mål är att främja hälsa, 

förebygga ohälsa samt lindra lidande och verka för ett fridfullt och värdigt avslut av livet 

för en person med ohälsa/sjukdom med beaktande av kulturell bakgrund, ålder, kön och 

sociala villkor” (Svensk sjuksköterskeförening, 2016, s. 6).  

 

Specifik omvårdnad enligt VIPS-modellen, till skillnad från basal omvårdnad, är ett 

komplext område där sjuksköterskan arbetar med högteknologi och vårdar patienter med 
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svåra sjukdomstillstånd där de är helt beroende av vård. Vid specifik omvårdnad är kraven 

höga på att handläggningen och riskkontrollen sker korrekt. De specifika 

omvårdnadsåtgärderna kan initieras av en sjuksköterska, men kan också vara en ordination 

från exempelvis läkare (Ehnfors, Ehrenberg & Thorell-Ekstrand, 2014). 

 

Problemformulering  

Varje år drabbas omkring 40000 människor i Sverige av svår sepsis Denna siffra utgör en 

större andel än de patienter som årligen drabbas av de tre vanligaste cancerformerna i 

Sverige tillsammans (Sepsisfonden, u.å.). Den kliniska bilden hos en patient som har en 

livshotande infektion kan vara svår att upptäcka, samt vara mycket varierande (Gårdlund et 

al., 2011). Enligt Wikström (2012) behöver sjuksköterskan ha både klinisk erfarenhet och 

kunskap baserad på den senaste evidensen. En förutsättning för en säker och trygg 

omvårdnad för patienten är att yrkesverksamma sjuksköterskor bedriver vård genom ett 

vårdvetenskapligt förhållningssätt (Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016). 

Sjuksköterskan är ansvarig för patientens omvårdnad och innehar den viktigaste länken 

mellan patienten och det interprofessionella teamet, och ska därför vara närvarande vid 

patienten och se till att kvalitén på vården är god (Levandovski, Dias da Silva Lima & 

Marques Acosta, 2015).  

 

En sammanställning av studie- och vårdresultat är relevant att göra, för att få fram var i 

vården det finns kunskapsluckor. När kunskapsluckorna är identifierade kan 

förhoppningsvis fler patienter överleva sepsis, svår sepsis och septisk chock.  
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SYFTE   

Syftet var att beskriva sjuksköterskans professionella ansvar vid omvårdnad av patienter 

med sepsis. 

 

METOD  

 

Val av metod 

Metoden som har valts är en design som utgörs av en begränsad litteraturöversikt där 

aktuella, vetenskapliga forskningsartiklar har analyseras. Enligt Friberg (2012) kan en 

litteraturöversikt bland annat användas för att kartlägga ett problem inom sjuksköterskans 

kompetensområde, samt skapa en översikt av dagens forskning som en grund för en 

problemformulering inför kommande studier (Polit & Beck, 2012). 

 

Urval  

Urvalet till litteraturöversikten har bestått av kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga 

forskningsartiklar som svarar mot syftet med litteraturöversikten.  

 

Inklusionskriterier innefattar vetenskapliga forskningsartiklar om urvalsgruppen 

sjuksköterskor som bedrivit omvårdnad av vuxna patienter (≥18 år) som ankommit till 

vårdavdelning/mottagning med sepsis eller som under sin vårdtid på vårdavdelning 

drabbats av sepsis. Ytterligare inklusionskriterium var att de vetenskapliga 

forskningsartiklar ska ha varit skrivna på engelska eller svenska samt vara peer reviewed, 

vilket säkerställer kvaliteten eftersom att artiklarna kritiskt granskats av andra forskare 

innan publicering (Karlsson, 2012). Forskningen ska även ha bedrivits i industriländer och 

artiklarna inte vara äldre än tio år, mellan januari 2007 till januari 2017, för att 

litteraturöversikten ska vara så aktuell som möjligt. 

 

Exklusionskriterier innefattar personer <18 år (barn), vetenskapliga forskningsartiklar från 

utvecklingsländer, samt vetenskapliga forskningsartiklar som är skrivna på annat språk 

engelska eller svenska. Samtidigt exkluderades studier som inte överensstämde med syftet 

för litteraturöversikten.   

 

Datainsamling  

Databaserna PubMed och CINAHL har använts för att söka vetenskapliga 

forskningsartiklar, mot bakgrunden att de databaserna möjliggör att erhålla studier inom 

området omvårdnad. CINAHL är en databas som innehåller material inom omvårdnad, 

arbetsterapi och sjukgymnastik medan PubMed innehåller underlag från det biomedicinska 

området såsom medicin, omvårdnad och tandvård (Karlsson, 2012). Användbara sökord, 

relevanta för syftet, har använts utifrån hur Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) 

beskriver hur ämnesord ska slås upp i databasernas respektive uppslagsverk. Svensk mesh 

har använts för att hitta MeSHtermer utifrån befintliga ämnesord i PubMed, och 

CINAHLheadings har använts för att söka efter ämnesord som finns i CINAHL, samt 

fritextsökningar (CINAHLheadings och MeSHtermer beskrivs vidare som indextermer).   

 

Till en början användes indextermer som ”nursing”, ”sepsis”, ”emergency service”, ”sepsis 

diagnosis” och ”nursing care”. Tillsammans med dessa indextermer valde vi att använda 

den booleska söktermen AND, för att kombinera dessa. Detta för att kunna rikta 

sökningarna till ett avgränsat område (Karlsson, 2012; Willman, Stoltz & Bahtsevani, 

2016). Genom sökningarna uppkom andra indextermer genom andra studier, vilket 
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resulterade i att nya sökningar genomfördes. Sökmetoderna samt de indextermerna vi har 

använt redovisas i en tabell som inkluderar: databas, datum, sökord, antal träffar, antal 

lästa abstrakt, antal lästa artiklar och antal inkluderade artiklar, och presenteras i Bilaga A, 

tabell 1. Manuella sökningar har tillämpas för att erhålla användbara ord som har hittas i 

andra artiklars referenslistor. På så vis kan möjligheten att finna flera vetenskapliga 

forskningsartiklar som svarar mot syftet potentiellt kunna hittas och inkluderas.  

 

Totalt hittades 380 stycken vetenskapliga forskningsartiklar genom de indextermer vi valde 

att använda. Flertalet studier svarade inte på litteraturöversikts syfte och valdes därför bort 

från resultatet, efter att ha granskat dessa studier utifrån titel, abstrakt, syfte och innehåll. 

Det slutliga valet av använda vetenskapliga forskningsartiklar, som svarade mot syftet, 

uppgick till 15 stycken. 

 

Databearbetning 

Klassificering har gjorts i syfte att fastställa det vetenskapliga värdet. Detta gjordes genom 

att använda Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering, 

samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, vilket 

presenteras i Bilaga C, Matris över inkluderade artiklar. Resultatet som där föreställs är 

enbart det resultat från enskilda vetenskapliga forskningsartiklar som svarade mot syftet. 

SBU betonar en del viktiga punkter att ta hänsyn till för att få rätt beslutsgrundande 

underlag i vården, nämligen: systematisk sökning efter alla relevanta studier, uppskattning 

av risken för felkällor, översikt av tillförlitliga bevis samt bedömning av resultatet i sitt 

sammanhang (Forsberg & Wengström, 2013).  

 

Dataanalys  

Till litteraturöversikten har 15 stycken vetenskapliga forskningsartiklar analyserades. De 

insamlade artiklarna har självständigt kritiskt värderats och granskats för att därefter 

tillsammans sammanträda och reflektera över de enskilda tolkningarna, samt bedöma de 

vetenskapliga forskningsartiklarnas relevans för syftet. Enligt Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2016) görs detta för att urvalet ska få större tillförlitlighet. Till en början 

granskades abstrakt, för att sedan läsas i fulltext och därefter inkluderas eller exkluderas 

som svar på syftet till resultatet. De utvalda vetenskapliga forskningsartiklarna har 

förutsättningslöst lästs, utan att på förhand antaga vad texten ämnade förmedla. 

Meningsbärande enheter har enskilt identifierats av författarna och färgkodats med 

separata färger för att senare grupperas utifrån likheter och skillnader, för att därefter 

kunna bilda gemensamma kategorier som svarar mot syftet. Materialet har analyserats med 

utgångspunkt i en integrerad analys utifrån Kristenssons (2014) presentation. Författarna 

har genom ett systematiskt och stegvist arbetssätt klassificerat data för att lättare redogöra 

för, och fastställa kvaliteten av utmärkande fenomen (Forsberg & Wengström, 2015). För 

att bättre förstå helheten av de vetenskapliga forskningsartiklar som har använts till denna 

litteraturöversikt har en översiktstabell gjorts som ett stöd i analysarbetet, och presenteras i 

Bilaga B, tabell 1.  

 

Forskningsetiska överväganden  

Forskningsetik vid vetenskapliga arbeten handlar om att värna om människans integritet, 

lika värde och självbestämmande hos de parter som berörs. Etiska överväganden görs inför 

och under utförandet av ett vetenskapligt arbete och innebär att etiska reflektioner görs 

genomgående (Kjellström, 2012; Polit och Beck, 2012). Författarna har under arbetets 

gång tagit hänsyn till ovan nämnda etiska aspekter, och de vetenskapliga 

forskningsartiklarna som inkluderats har ansetts vara etiskt korrekta utifrån nämnd 
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litteratur. I enlighet med Vetenskapsrådets (2011) etiska riktlinjer har vi inte avsiktligt 

stulit eller plagierat data, hypoteser eller metoder, eller på något sätt förvrängt 

forskningsprocessen. Forsberg och Wengström (2015) menar att alla resultat ska 

presenteras även om det inte stödjer författarnas egna hypoteser. Författarna har i de 

studier som bearbetas haft en objektiv översikt, utan hänsyn till om artikeln givit ett 

positivt eller negativt resultat, och har inte tolkat resultaten ytterligare, och därmed inte 

förvanskat resultatet. Detta i syfte att motverka potentiell bias i denna litteraturöversikt. 
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RESULTAT  

 

Analysen av denna litteraturöversikt resulterade i fyra stycken kategorier som svarar mot 

syftet, att beskriva sjuksköterskans professionella ansvar vid omvårdnad av patienter med 

sepsis. Kategorierna är som följer: Sjuksköterskans kompetens, Sjuksköterskans 

bedömning, Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder samt Sjuksköterskans del i det 

interprofessionella teamet. 

 

Sjuksköterskans kompetens  

Studier visar på att sjuksköterskans kunskap relaterat till sepsis är låg (Ferrer et al., 2008; 

Horeczko, Green & Panacek, 2014). Carter (2007) poängterar vikten i att alla 

sjuksköterskor måste vara väl införstådda med de fysiologiska förändringarna som sker i 

kroppen vid sepsis, samt hur dessa yttrar sig hos patienten. Utan denna kunskap är risken 

stor att sjuksköterskan missar tidiga tecken på sepsis och mortalitetsrisken blir därmed 

högre. Ett tidigt igenkännande av patienter med misstänkt sepsis är avgörande för att öka 

chansen för överlevnad. 

 

Robson, Beavis och Spittle (2007) beskriver hur de inte har kunnat hitta några tidigare 

publicerade undersökningar angående sjuksköterskans kunskap och erfarenhet av sepsis, 

och därför genomfördes en sådan undersökning. Resultatet av undersökningen visade att 

bristen på kunskap inom området sepsis kan resultera i en felaktig eller försenad 

diagnostisering av sepsis, svår sepsis och septisk chock och felaktiga/försenade åtgärder, 

vilket i slutändan kan leda till förödande konsekvenser för patienten. Tidiga, målinriktade 

omvårdnadsåtgärder förlitar sig på snabb identifiering, för att sedan förflytta patienten till 

en intensivvårdsavdelning om så krävs. På intensivvårdsavdelningen kan 

sjukvårdspersonalen sedan påbörja en mer medicinteknisk behandling. Sjuksköterskans 

kompetens att tidigt kunna misstänka sepsis och därefter påbörja lämpliga 

omvårdnadsåtgärder inom de sex närmsta timmarna, kan öka patientens chans att överleva, 

samtidigt som vårdkostnaderna hålls nere med tanke på att patienten inte behöver förflyttas 

till intensivvårdsavdelning. Sjuksköterskan måste vara väl införstådd med definitionerna av 

sepsis (Robson, Beavis & Spittle, 2007; Vallée, 2007; Baldwin, Smith, Fender, Gisby & 

Fraser, 2008) och omvårdnadsåtgärderna för detta inom tidsramen av sex timmar. Även om 

det kommer att krävas tid och ansträngning från sjukhusledningen att utbilda 

vårdpersonalen inom ämnet, bör det ses som en investering då kostnaderna kommer sjunka 

i framtiden för sjukhusen tack vare snabbare handläggning och tidigare identifiering 

(Robson, Beavis & Spittle, 2007).  

 

Sjuksköterskans bedömning 

Enligt Drahnak (2016) är bedömning och övervakning av patienter med sepsis 

grundläggande för en god omvårdnad, likaså noggrann dokumentation av vitala 

parametrar, tidig igenkänning av symtom för sepsis samt lämpliga omvårdnadsåtgärder. 

Horeczko, Green och Panacek (2014) beskriver i sin studie att screening för sepsis 

rekommenderas på alla vuxna patienter som inkommer till akutmottagningen med SIRS 

eller misstänkt infektion. För att minimera risken för försenad behandling, samt att i syfte 

att inom god tid kunna identifiera patienter med sepsis har ett antal bedömningsinstrument 

utvecklats (Idrees, Macdonald & Kodali, 2016; Sankoffs et al., 2008). Vidare redovisar 

Idrees, Macdonald & Kodali (2016) att korrekt och tidsenlig identifikation av sepsis är 

svårt på grund av bland annat bristen på enkla diagnoskriterier. Snabbare identifiering och 

behandling av svår sepsis leder till bättre resultat för patienten (Gyang et al., 2015; Idrees, 

Macdonald & Kodali, 2016). 
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Robson, Beavis & Spittle (2007) beskriver bedömningsinstrumentet modified early 

warning scores (MEWS), som kan hjälpa sjuksköterskan i arbete att identifiera sepsis. I en 

studie gjord av Sankoffs et al. (2008) implementeras bedömningsinstrumentet Mortality in 

Emergency Department Sepsis score [MEDS] i syfte att göra en bedömning av patienter 

som inkommer till akuten med symtom utifrån en eller flera SIRS-kriterier. MEDS räknas 

ut genom poäng mellan 0-27 utifrån variabler som, tidigare sjukdom, andningsfrekvens, 

septisk chock, andel trombocyter, vita blodkroppar, ålder, nedre luftvägsinfektion, 

hemsituation samt förändrad mental status. Resultatet visade på att MEDS-skalan gav en 

korrekt och tillförlitlig bedömning för att sjuksköterskan ska ha möjlighet att kunna 

identifiera tidiga tecken på sepsis. Utifrån en studie gjord av Idrees, Macdonald och Kodali 

(2016) på en akutmottagning i Australien, visade resultatet på tidigare identifiering, samt 

förbättringar i omvårdnadskvaliteten av svår sepsis, vid användning av 

bedömningsinstrumentet Sepsis Early Alert Tool (SEAT). Resultatet visade även på att 

användandet av bedömningsinstrument, med fokus på riskfaktorer i stället för SIRS-

kriterier utifrån kliniska parametrar, leder till tidigare igenkännande av svår sepsis. Utifrån 

en studie gjord av Gyang, Shieh, Forsey och Maggio (2015) var syftet att, genom ett 

utvecklat bedömningsinstrument, uppmärksamma ett bredare initiativ till att förbättra 

sepsisrelaterad morbiditet och mortalitet. Bedömningsinstrumentet var anpassat utifrån 

Surviving Sepsis Campaign´s bedömningsinstrumentet för svår sepsis, och innebar till en 

början att sjuksköterskan skulle screena patienter med avseende på närvaro av SIRS. 

Resultatet visade på att patienter som bedömdes positiva för sepsis erhölls snabb 

behandling av antibiotika, patienternas laktatnivå i blodet mätes samt att de blododlades. 

Slutresultatet visade på att ett bedömningsinstrument som används av sjuksköterskan är ett 

effektivt medel för tidig identifikation och behandling av patienter med sepsis.   

 

I en studie gjord av Gurnani et al. (2010) var syftet att utvärdera effekterna av 

implementeringen av ett sepsisprotokoll på aktualitet av administrering av antibiotika, 

adekvat vätsketerapi samt en dödlighet inom 28 dagar. Sepsisprotokollet grundar sig i 

evidensbaserade riktlinjer utifrån The Surviving Sepsis Campaign. Deras huvudsakliga 

rekommendationer är tidiga målinriktade åtgärder inom de sex närmaste timmarna efter 

identifiering, tidig administrering av ett bredspektrumantibiotikum samt omvärdering av 

antibiotikabehandling med mikrobiologisk och klinisk data för att begränsa 

orsaksorganismen. Protokollen som infördes inkluderade mål för vätsketerapi, 

rekommendationer för antibiotikabehandling samt en betoning på aktualitet av dessa 

åtgärder, och kontroll av bakgrundsorsak. Det gemensamma målet med genomförandet av 

implementeringen av protokollen och riktlinjerna var att hitta en ny strategi för att förbättra 

resultatet för patienter med sepsis och sepsis chock. Resultatet av studien visade på att en 

större andel patienter erhöll tidig antibiotikabehandling, adekvat vätskebehandling samt en 

lägre dödlighet efter 28 dagar, efter införandet av sepsisprotokollet. En liknande studie 

genomfördes under 28 dagar av El Sohl et al. (2008), med fokus på äldre patienter med 

septisk chock. Resultatet visade att när sjuksköterskans omvårdnadsarbete följde de ovan 

beskrivna riktlinjerna för sepsisbehandling var överlevnaden större än hos de patienter som 

inte blev vårdade enligt riktlinjerna. 

 

Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder   

Efter att sepsis har kunnat identifieras har sjuksköterskan en viktig roll i att inleda sitt 

arbete i att utföra omvårdnadsåtgärder för att reducera mortaliteten av patienter som avlider 

till följd av sepsis (Carter, 2007). 
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Surviving Sepsis Campaign presenterar ett antal rekommendationer gällande åtgärder inom 

specifik tidsram för patienter med sepsis, och föreslår att patienten ska erhålla 

bredspektrum-antibiotika inom 60 minuter efter identifiering, samt att två stycken 

blododlingar görs (Idees, Macdonald & Kodali, 2016). Carter (2007) beskriver Surviving 

Sepsis Campaign´s mål att reducera mortaliteten av svår sepsis samt att utveckla kliniska 

riktlinjer. Resultatet i studien av Idees, Macdonald och Kodali (2016) visade på 

förbättringar hos patienter med sepsis som erhöll antibiotika inom 60 minuter efter 

identifiering. Resultatet visade även på en förbättring hos patienter med sepsis, där två 

blododlingar gjordes före administrering av antibiotika.  

 

Sjuksköterskan har till uppgift att ta en blododling och en fullständig blodstatus innan 

patienten erhåller någon form av antibiotikabehandling (Ferrer et al., 2008; Sankoff et al. 

2008). Samtidigt är det av vikt att sjuksköterskan gör en mätning av laktat- och 

hemoglobinvärdet hos patienten (Vallée, 2007; Ferrer et al., 2008). Laktatnivån har visat 

sig ge betydelse för prognosen av sepsis, då exempelvis ett högt laktatvärde kan resultera i 

allvarligare grader av sepsis. Låga mätvärden kan resultera i att det inte finns tillräcklig 

mängd syre att transportera runt till kroppens organ och vävnader (Sankoff et al., 2008). 

Baldwin et al. (2008) beskriver sjuksköterskans uppgift i att ansvara för omvårdnad och 

skötsel av alla patienter med sepsis, och samtidigt hypotension, som erhållit en central 

venkateter (CVK).  

 

Winterbottom, Seoane, Sundell, Niazi och Nash (2011) undersökte hur riktlinjerna utifrån 

Surviving Sepsis Campaign för omvårdnad påverkade vårdresultatet av patienter med 

sepsis. Efter implementeringen av riktlinjerna visade resultatet att överlevnadschanserna 

för patienter med svår sepsis och septisk chock ökade. Riktlinjerna fungerade därav som en 

mall för sjuksköterskan vid omvårdnad av patienter med misstänkt sepsis. 

 

I en studie gjord av Ferrer et al. (2008) fick personalen genomgå ett utbildningsprogram 

utifrån rekommendationer från Surviving Sepsis Campaign, gällande omvårdnadsåtgärder 

vid sepsis, i syftet att undersöka utgången för patienterna. Resultatet visade på att 

utbildningen ledde till en förbättrad omvårdnadsprocess, tydligare omvårdnadsåtgärder 

samt minskad dödlighet. Tromp et al. (2010) genomförde en studie med syfte att utvärdera 

sjuksköterskans följsamhet till riktlinjerna för sepsis. I studien var omvårdnadsåtgärderna 

indelade i sju undergrupper. Efter genomförd implementering av gällande riktlinjer visade 

resultatet att 4,2 av sju riktlinjer följdes av sjuksköterskan, till skillnad från innan studien 

då endast tre av riktlinjerna följdes. 

 

Langeland och Sørlie (2011) intervjuade sjuksköterskor på en norsk akutmottagning, där 

syftet var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att vara i etiskt svåra situationer. 

Sjuksköterskorna beskrev upplevelsen av det professionella ansvaret som svårt, och 

framförallt när de lämnats ensamma med svårt sjuka patienter. De beskrev att 

personalstyrkan är minimal på nätter och helger, vilket ofta resulterar i att de arbetar 

ensamma. Vidare tyckte sjuksköterskorna att det var svårt att följa riktlinjerna för 

omvårdnadsarbetet på akutmottagningen, samt att de hade en stark känsla av att vara 

ensamma, i och med underbemanningen. Detta framgick även utifrån en studie gjord av 

Baldwin et al. (2008) och Ferrer et al. (2008) där resultatet visade på att följsamheten för 

initial behandling av patienter med sepsis, utifrån Surviving Sepsis Campaign´s riktlinjer, 

var låg. Det framkom att patienterna enbart vårdades utifrån enstaka delar av riktlinjerna, 

där åtgärder gällande administrering av antibiotika samt adekvat tillförsel av vätska var 

som lägst.   
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Sjuksköterskans del i det interprofesionella teamet   

Sepsis kan vara svårt att identifiera på grund av att patienten kan uppvisa olika tecken och 

symptom (Carter, 2007; Baldwin et al., 2008; Sankoff et al., 2008). I studien gjord av 

Carter (2007) beskrivs att akutteamet alltid ska kontaktas om patienten erhåller riskfaktorer 

för sepsis men även om sjuksköterskan har en minsta misstanke, ska akutteamet kontaktas. 

Sjuksköterskan har möjlighet att tillkalla akutteamet när erfaren personal inte finns att 

tillgå och ses som en del i vårdteamet. Detta styrks även utifrån en studie gjord av Gyang 

et al. (2015) som menar på att akutteamet ska kontaktas snarast efter identifikation av 

sepsis, för att erhålla den bästa behandlingen till patienten. I en studie gjord av Carter 

(2007) beskrivs förhållandet till sjukhusets akutteam och hur de via lärande till 

vårdpersonalen, utifrån utbildning om sepsis, aktuella riktlinjer, samt behandling och tidig 

identifiering, erhåller hjälp för att implementera sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder till 

patienter med svår sepsis och septisk chock på akutmottagningen. Lärandet resulterade i en 

ökad kompetens hos sjuksköterskorna och gav samtidigt en ökad insikt om när akutteamet 

ska kontaktas.  

 

Att använda sig av strukturerad, verbal kommunikation med hjälp av till exempel 

kommunikationsverktyget SBAR kan vårdpersonalen snabbt rapportera relevant 

information om patientens tillstånd, vilket kan leda till en snabbare identifiering av sepsis 

(Drahnak, 2016). Positiva resultat för överrapportering vid användningen av protokoll har 

även noterats i en studie av Vallée et al. (2007), med en ökad kontroll av patientens 

tillstånd. Drahnak (2016) redovisar i en studie att SBAR är ett tidseffektivt 

kommunikationshjälpmedel. I studien utifrån Baldwin et al. (2008) visade resultatet på hur 

bristande kommunikation mellan läkare och sjuksköterska kan leda till negativa 

konsekvenser för patienten och därav senare inadekvat behandling.  
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DISKUSSION  

 

Resultatdiskussion   

Syftet med föreliggande litteraturöversikt var att beskriva sjuksköterskans professionella 

ansvar vid omvårdnad av patienter med sepsis. Fyra kategorier presenteras i 

litteraturöversiktens resultat för att besvara syftet och diskuteras nedan.  

 

Det tydligaste fyndet utifrån resultat visade på att sjuksköterskans kompetens inom 

området sepsis samt att följsamheten till riktlinjerna för omvårdnad är låg. Det framkom 

även att sjuksköterskor måste vara väl införstådda med de fysiologiska förändringarna som 

sker i kroppen vid sepsis, samt hur dessa yttrar sig hos patienten. Utan denna kunskap är 

risken stor att sjuksköterskan missar tidiga tecken på sepsis och mortalitetsrisken blir 

därmed högre. Ett tidigt igenkännande av patienter med misstänkt sepsis är avgörande för 

att öka chansen för överlevnad vilket även styrks av Robson (2008), DellaCroce (2009) 

och Vaughan och Parry (2016a). Samtidigt visade det sig att patienterna till en början kan 

vara fysiskt stabila men snabbt bli kritiskt sjuka, vilket även framkom i en studie utförd av 

Dodge (2010). Sjuksköterskans kompetens i att tidigt kunna misstänka sepsis samt vara väl 

införstådd med definitionerna av sepsis ökar chansen för överlevnad. Gobel och Peterson 

(2010) och DellaCroce (2009) anser att sjuksköterskan bör erhålla kunskaper till att kunna 

identifiera infektioner och sepsis hos patienter, för att i sin tur direkt kunna rapportera 

misstankarna till ansvarig läkare. 

 

I resultatet framkom det att utbildning inom området sepsis gav goda vårdresultat. 

Förbättringskunskap för vidareutveckling är en av de sex kärnkompetenserna för 

sjuksköterskor, och därför ställer vi oss frågande till hur det kommer sig att 

kompetensnivån är så pass låg, när mortalitetssiffrorna är höga och räknas årligen öka. Vad 

kan förbättras inom fortbildning av sjuksköterskor? I Svensk sjuksköterskeförenings 

(2015) “Strategi för utbildningsfrågor” har under flertalet år utbildningsfrågan varit av 

högsta prioritet, med motiveringen att antalet personer som lever med komplicerade 

sjukdomstillstånd och ohälsa ständigt ökar. Samtidigt presenteras även vilka förändringar 

som krävs inom vården och omsorgen för en ökad kompetens hos sjuksköterskan. Lärande 

och utbildning är centralt inom sjuksköterskans profession och ingår i sjuksköterskans 

professionella ansvar, vilket innebär att sjuksköterskan måste ges förutsättningar i att 

ständigt bevara, utveckla och förnya sin kompetens. Sjuksköterskans professionella ansvar 

utgår ifrån en personlig skyldighet i att beskriva, följa upp och lära utifrån resultaten av sitt 

patientnära arbete, och genom detta bidra till utveckling av kvaliteten inom vård och 

omsorg.  

 

I resultatet framkom vikten av att använda bedömningsinstrument och riktlinjer inom 

omvårdnad relaterat till sepsis i syfte att erhålla tidigare identifiering samt förbättringar i 

omvårdnadskvaliteten. Det gemensamma målet med användningen av protokollen och 

riktlinjerna var att hitta nya strategier för att förbättra resultatet för patienter med sepsis, 

svår sepsis och sepsis chock. Enligt Robson och Daniels (2013) är bedömning och 

övervakning av patienterna grundläggande för en god omvårdnad, likaså noggrann 

dokumentation av alla vitala parametrar, tidig igenkänning av symtom för sepsis samt 

lämpliga omvårdnadsåtgärder. Samtidigt visade det sig att följsamheten till dessa riktlinjer 

är låga. Med tanke på att riktlinjer visar på minskad morbiditet och mortalitet, hur kommer 

det sig i så fall sig att följsamheten är så låg? Langeland och Sørlie (2011) presenterade i 

sin studie att sjuksköterskornas upplevelse av underbemanning anses som ett problem 

relaterat till svårigheten i att följa riktlinjer. Ett annat resultat under kategorin gällande 
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kompetens visade att bristen på enkla diagnoskriterier kan vara en av orsakerna till den 

låga följsamheten. I och med att författarna inte har funnit några artiklar från Sverige finns 

inte möjligheten att svara på om mortalitetssiffrorna i Sverige är relaterade till exempelvis 

uppbyggnaden av vårt lands hälso- och sjukvårdssystem. 

 

Resultatet visade på att en god kommunikation interprofessionellt är av högsta vikt för 

patientnyttan. Om sjuksköterskan inte rapporterar över sina misstankar och fynd till 

ansvarig läkare, eller direkt kontaktar akutteamet, får detta bevisligen konsekvenser för 

patienten som kan leda till döden. I Socialstyrelsens lägesrapport från år 2015 beskrivs 

utvecklingen inom patientsäkerhetsområdet, utifrån riskområden och identifiering av risker 

under det senaste gångna året. Det framkom att informationsöverföring, kommunikation 

och överflyttning mellan vårdenheter är ett riskområde för uppkomst av vårdskador. 

Flertalet patienter har ofta kontakt med flera vårdgivare och professioner under samma 

vårdperiod, vilket också alltför ofta innebär att de olika professionerna inte har en samlad 

information om behandlingen till patienten. I överflyttningar mellan vårdgivare finns risk 

för exempelvis otillräcklig informationsöverföringen mellan professionerna, och då 

gällande kommunikationen om vem som ansvarar för vad i patientens behandling. Enligt 

Socialstyrelsen är en strukturerad samverkan, såväl internt och externt, samt 

kommunikation mellan vårdgivare och professioner en förutsättning för en god vårdkedja 

och god behandling för patienten, vilket därav även kan förebygga uppkomsten av 

vårdskador vid överflyttningar (Socialstyrelsen, 2016). Det ingår i sjuksköterskans 

professionella ansvar att arbeta interprofessionellt med akutteamet för att säkerställa att 

uppgifterna utförs, i syfte att minska förseningen av handläggningen av sepsis. 

Sjuksköterskan har även en möjlighet att tillsammans med akutteamet förbättra eventuella 

ändringar i omvårdnadsåtgärderna, som exempelvis ändring av antibiotikabehandling 

(Vaughan & Parry, 2016b). 

 

Metoddiskussion  

För att besvara syftet till föreliggande litteraturöversikt, att beskriva sjuksköterskans 

professionella ansvar vid omvårdnad av patienter med sepsis, valde författarna att använda 

sig av en litteraturöversikt som metod. Vi anser att en litteraturöversikt ger en bred och 

heltäckande sammanställning av redan befintlig fakta, som samtidigt svarar mot syftet till 

denna litteraturöversikt. I enlighet beskriver Rosén (2012) att en litteraturöversikt kan ge 

läsaren möjlighet att granska om viktig litteratur inte har kommit med i värderingen samt 

möjligheten att värdera trovärdigheten i slutsatserna, på grund av tidsbegränsning har vi 

inte haft möjlighet att utföra en systematisk litteraturöversikt och därför valde vi att göra en 

begränsad litteraturöversikt med hjälp av artiklar som vi ansåg besvarade vårt syfte. En 

intervjustudie hade kunnat möjliggöra för en närmre bild gällande sjuksköterskans 

erfarenhet och kompetens relaterat till omvårdnad vid sepsis, vilket hade kunnat bidra 

positivt till föreliggande litteraturöversikt, men ansågs vara för tidskrävande och resultera i 

ett lägre urval av deltagare, och även resultera i sämre kvalitet. Denna litteraturöversikt kan 

ha påverkats av att detta var första gången båda författarna genomförde en sådan studie.   

 

De artiklar vi har valt att använda till föreliggande litteraturöversikt har enbart varit skrivna 

på engelska, vilket innebär att det finns en risk för feltolkningar och felöversättning. 

Författarna valde att med hjälp av Svensk MeSH översätta engelska vårdrelaterade begrepp 

till svenska. Bristande språkkunskap kan även ha bidragit till att vetenskapliga 

forskningsartiklar, som har svarat mot litteraturöversiktens syfte, har missats. En potentiell 

risk för bortfall av vetenskapliga forskningsartiklar som har varit skrivna på annat språk än 

engelska kan även ha skett. Inklusionskriterierna presenterade att vetenskapliga 
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forskningsartiklar skrivna på svenska fick inkluderas i litteraturöversikten, bland annat för 

en ökad förståelse i språket, men under sökningens gång erhölls inga svenska 

vetenskapliga forskningsartiklar. För att minimera risken för feltolkningar har författarna 

till föreliggande litteraturöversikt först läst alla de vetenskapliga forskningsartiklarna var 

för sig för att sedan diskutera innehållet tillsammans, innan en sammanställning gjorts. 

Under arbetets gång har författarna arbetat sida vid sida under analysprocessen, vilket har 

bidragit till att data har diskuterats, och därmed stärks reabiliteten i resultatet (Graneheim 

& Lundman, 2004; Henricson, 2012).  

 

En kvalitetsgranskning och klassificering, utifrån Sophiahemmet Högskolas 

bedömningsmall, har gjorts på de vetenskapliga forskningsartiklar som har valts ut samt 

som svarat mot syftet till denna litteraturöversikt, för en ökad trovärdighet.  I och med att 

en och samma bedömningsmall använts till samtliga använda artiklar ökar även 

trovärdigheten och kvaliteten på arbetet (Henricson, 2012). I enlighet med Forsberg och 

Wengström (2015) behövs kunskaper i vetenskaplig metod för att kunna värdera forskning 

vilket skulle kunna innebära att författarna till föreliggande litteraturöversikt inte har 

tillräcklig kunskap för att kunna göra en rättvis värdering.  

 

Till litteraturöversikten användes databaserna CINAHL och PubMed, med bakgrunden att 

de databaserna möjliggör att erhålla vetenskapliga forskningsartiklar inom området 

omvårdnad (Karlsson, 2012; Forsberg & Wengström, 2015). Flertalet indextermer, mer än 

de redan presenterade, användes vid sökningar i de valda databaserna för att söka 

vetenskapliga forskningsartiklar som svarade mot syftet, dock utan framgång. Vi ansåg att 

sökning via indextermer, som var relevanta för syftet, var svårt då flertalet träffar inte 

svarade mot syftet. Sökningar i övriga databaser gjordes ej då författarna ansåg det vara 

överflödigt eftersom att data hittades som svarade mot studiens syfte i valda databaser. 

Vetenskapliga forskningsartiklar som valdes att inkluderas var både kvantitativa och 

kvalitativa. Författarna ansåg studien vara mer trovärdig och tillförlitlig genom denna 

presentation, istället för att exkludera artiklar av fel studieform. Kvantitativa vetenskapliga 

forskningsartiklar som valdes och som svarade mot föreliggande litteraturöversikts syfte, 

presenterar statistisk fakta, medan valda kvalitativa vetenskapliga forskningsartiklar strävar 

efter att beskriva, förklara, förstå samt tolka erfarenheter och upplevelser. Ett par 

vetenskapliga forskningsartiklar som var av vikt för syftet till denna litteraturöversikt 

framkom under databearbetningen och valdes att inkluderas efter genomförd manuell 

sökning med stöd utifrån Forsberg och Wengström (2015).  

 

Polit och Beck (2012) förklarar hur en noggrann beskriven metoddel i en vetenskaplig 

forskningsartikel möjliggör för läsaren att erhålla ett förtroende för forskningen i den 

aktuella studien. En väl utformad metoddel ökar tillförlitligheten till studien, relaterat till 

att inget hemlighålls eller uteblir i beskrivningen i hur resultatet har tagits fram, därför 

presenteras samtliga vetenskapliga artiklar som inkluderats i resultatet i Bilaga B, tabell I. 

. 

De vetenskapliga forskningsartiklar vi har valt att inkludera till föreliggande 

litteraturöversikt har maximalt varit tio år gamla och bedöms därav inte vara utanför 

kriteriet av inaktuell forskning, vilket samtidigt ökar litteraturöversiktens trovärdighet 

(Forsberg och Wengström, 2015). 

 

Under arbetets gång har författarna fått arbeta med att begränsa den medicinska aspekten i 

arbetet, och ha mer fokus på omvårdnadsaspekten. Avsnittet i bakgrunden om de 

fysiologiska förändringarna i kroppen har fått kortats ned allt eftersom arbetet fortlöpt. En 
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annan svårighet författarna stötte var att översätta de kvantitativa artiklarnas stapeldiagram 

och tabeller till text, och framförallt att översätta dem till intressant text utan alltför mycket 

siffror som lätt kan göra att läsaren tappar intresset. 

I och med att författarna arbetat tillsammans i par har de resultatgrundande vetenskapliga 

artiklarna kunnat diskuteras, och detta höjer som tidigare nämnt reabiliteten på resultatet. 

Fördelen med att författarna arbetat i par har även varit att de kunnat stötta varandra och 

bolla tankar och idéer sinsemellan. 

 

Geografiskt är de inkluderade vetenskapliga forskningsartiklarna begränsade till 

industriländer för att resultatet ska kunna vara tillämpbart även i Sverige. Trots detta kan 

vissa skillnader i sjukvårdssystemen, gällande både organisatoriska skillnader samt 

skillnader gällande sjuksköterskans roll och ansvar, mellan industriländer redogöra för 

differenser ändamålsenligt.    

 

Slutsats   

I studien framkom det att låg kompetens och låg följsamhet till riktlinjer inom 

omvårdnaden av patienter med sepsis är en avgörande del i vårdresultatet, trots utbildning 

gällande riktlinjerna. Sjuksköterskan har en viktig roll i det specifika omvårdnadsarbetet 

inom området sepsis, därav är det av betydelse för en ökad kunskap och klinisk erfarenhet 

baserad på den senaste evidensen gällande patienter med sepsis. För att tillföra denna 

information till omvårdnadsprofessionen kan fortbildning vara ett förbättringsförslag. 

Sepsis är ett tidskritiskt tillstånd som bör lyftas inom sjukvården för att mortalitetssiffrorna 

ska sjunka. 

 

Fortsatta studier   

Denna litteraturöversikt fann att följsamheten till riktlinjerna inom omvårdnad av patienter 

med sepsis är låg, och förslag till fortsatta studier kan vara en kompletterande 

intervjustudie utifrån det resultat vi har hittat. I en intervjustudie kan sjuksköterskans 

erfarenheter belysas för att kunna upptäcka brister inom omvårdnaden av patienter med 

sepsis, samt om/vilka kvalitetsbrister som finns inom den svenska hälso- och sjukvården 

relaterat till ämnet. En interventionsstudie för fortsatt forskning utförd i Sverige skulle 

även kunna bidra till bättre omvårdnadskvalitet inom området. En annan fråga som är 

viktig för patientnyttan i Sverige är att klarlägga den svenska forskningen inom sepsis, då 

författarna till föreliggande litteraturöversikt enbart hittat studier utförda utomlands.  

 

Klinisk tillämpbarhet   

Svår sepsis och septisk chock är akuta tillstånd som kräver snabb handläggning (Gårdlund 

et al., 2011).  Genom denna litteraturöversikt kommer betydelsen av att tidigt kunna 

identifiera patienter med sepsis att belysas. Sjuksköterskan är närmst patienten och har en 

viktig roll i det personcentrerade arbetet, vilket medför ständiga kontroller av patientens 

tillstånd. Sepsis och septisk chock är som tidigare nämnt akuta tillstånd och kräver 

avancerad omvårdnad som bygger på erfarenhet och evidensbaserad kunskap. Edberg et al. 

(2013) anser att dessa tillsammans med normer och värden är det som driver 

kunskapsutvecklingen framåt och bestämmer underlaget för omvårdnaden.  
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terms] AND adult [MeSH 
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6 2 1 1 
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20170216 
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AND 
sepsis 

168 15 3 1 

PubMed 

20170218 

 

systemic inflamatory response 
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major topic]  
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[MeSH terms] AND adult 
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emergency department  

53 7 4 3 

(1 st. är även 

hittad i en 

annan sökning) 
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20170218 

 

shock, septic/therapy [MeSH 

terms] AND practice 

guidelines as topic [MeSH 

terms] AND adult [MeSH 
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51 11 3 2 
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20170218 

critical care 

AND emergency services 

AND 

sepsis 

9 3 1 1 
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20170218 

Hospital mortality  

AND 
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PubMed  
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shock, septic/nursing [MeSH 

major topic] AND shock, 

septic/therapy [MeSH terms] 

52 10 3 1 

Cinahl 

20170208 

sbar 13 5 1 1 

TOTALT 380 61 22 13 
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Manuell sökning  

Vi har hittat två artiklar i referenslistorna till tidigare kandidatuppsatser inom området 

sepsis, som vi valt att inkludera i vårt resultat. 
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Skedde mellan juni 

2006 och mars 2007 

Analys: 

Analysen skedde 

utifrån deskriptiv 

statistik 

 

32 
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Resultatet visade på att följsamheten till 

omvårdnadsåtgärderna relaterat till sepsis 

varierade mellan 100 % gällande kontroll 

av artärgas och 50 % gällande 

vätsketillförsel, administration av 

antibiotika samt användning av CVK. 

Generellt var följsamheteten oväntad låg.  
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Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet  
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Design: 
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Team” utbildade 

läkare och 
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identifiera patienter 

med svår sepsis samt 

omhändertagandet av 

dessa. Med hjälp av en 

databas identifierades 

103 patienter som fick 

behandling enligt 
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103 
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Resultatet visade på att om 

omvårdnadsåtgärderna sattes in inom de 
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samtidigt som mortaliteten steg till 49 % 

om patienten behövde vänta längre än 24 
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Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet  
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Matris över inkluderade artiklar 3 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Drahnak DM 
2016 
USA 

Scripting Nurse 

Communication to 

Improve Sepsis Care. 

Att utbilda 

sjuksköterskor i 

aktuell evidensbaserad 

fakta om sepsis och se 

vad utbildningen 

resulterade i. 

Design:  

Kvantitativ studie 

Urval:  

Sjuksköterskor på ett 

traumascentra 

Datainsamling:  

Frågeformulär, före 

och efter utbildning i 

Surviving Sepsis 

Campaign 2012’s 

upplaga 

Analys:  

Sammanställning av 

frågeformulärens 

resultat till tabeller och 

diagram.  

681 
(1) 

Sjuksköterskorna ansåg sig vara betydligt 

mer kunniga om sepsis efter 

utbildningen. 

CCT 
I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet  
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Matris över inkluderade artiklar 4 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

El Solh A, Akinnusi 

M, Alsawalha L & 

Pineda L  
2008 
USA 

Outcome of Septic 

Shock in Older Adults 

After Implementation 

of the Sepsis 

“Bundle”. 

Syftet med studien var 

att utvärdera 

omvårdnadsåtgärderna 

för septisk chock hos 

äldre vuxna, utifrån att 

mäta 

patientmortaliteten 

under 28 dagar. 

Design: 
En prospektiv före-

och-efterstudie 

observationsstudie och 

jämförande. 

Urval: 
Två patientgrupper. 

Grupp ett var 87 

patienter 

diagnostiserade med 

septisk chock, grupp 

två var likadana 

diagnostiserade fall 

från tidigare journaler. 
Datainsamling: 
Datainsamlingen 

skedde mellan mars 

2001- februari 2007. 

Analys: 
Jämförelse av de två 

patientgrupperna 

gjordes med hjälp av 

loggböcker och 

uträkningar i procent. 

Ett dataprogram 

(StatView 5.0) 

användes för att kunna 

jämföra resultaten. 

99 

(12) 

Patienterna som behandlades enligt 

gällande riktlinjer för sepsis hade en ökad 

överlevnadschans på 16% under 28 

dagar. 

CCT 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Matris över inkluderade artiklar 5 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Ferrer R, Artigas A, 

Levy MM, Blanco J, 

González-Diaz G, 

GarnachoMontero J, 

Ibáñez J, Palencia E, 

Quintana M & de la 

Torre-Prados MV 

2008 

USA 

Improvement in 

Process of Care and 

Outcome After a 

Multicenter Servere 

Sepsis Educational 

Program in Spain. 

Att undersöka vilka 

effekter ett 

utbildningsprogram, 

baserat på Surviving 

Sepsis Campaign, har 

på omhändertagandet 

av septiska patienter 

samt om det minskar 

dödligheten. 

Design: 

En prospektiv före-och-

efterstudie gjordes 

Urval: 

Alla patienter som inkom 

till sjukhusens 

intensivvårdsavdelningar 

screenades i syfte att 

upptäcka kriterier för svår 

sepsis och septisk chock. 

Om dessa kriterier 

upptäcktes blev patienterna 

inskrivna. 854 patienter 

skrevs in under 

preinterventions perioden, 

och 1465 patienter ingick i 

kontrollgruppen.  

Datainsamling: 

Två månader mellan 

november och december 

2005, samt efterstudien som 

pågick i fyra månader 

mellan mars och juni 2006.  

Analys:  

Resultatet analyserades 

genom ett dataprogram  

2319 

(159) 

Resultatet visade på att införandet av 

riktlinjerna förbättrade vården samt 

minskade dödligheten. 

RCT 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet  
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Matris över inkluderade artiklar 6 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Gurnani P, Patel G, 

Crank C, Vais D, 

Lateef O, Akimov S, 

Balk R & Simon D 

 2010  

USA 

Impact of the 

implementation of a 

sepsis protocol for the 

management of fluid-

refractory septic 

shock: a single-center, 

before-and-after study. 

Att bedöma 

konsekvenserna efter 

införandet av ett 

sepsisprotokoll.   

Design: 
Single-center, före-

och-efter studie (18 

månader före juli 2007 

och 18 månader efter) 

med prospektiv 

datainsamling.  
Urval: 
Studien genomfördes 

på en 

teriärvårdscentral med 

613 sängplatser. 

Inkluderat alla vuxna 

patienter som 

uppvisade följande 

tecken: misstänkt 

infektion eller > 2 

kriterier för SIRS. 
 

118 

(0) 

Resultatet visade på att en större andel 

patienter erhöll tidig 

antibiotikabehandling, adekvat 

vätskebehandling samt en lägre dödlighet 

efter 28 dagar, efter införandet av 

sepsisprotokollet. 

CCT 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet  
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Matris över inkluderade artiklar 7 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Gyang E, Shieh 

L, Forsey L & Maggio 

P 

2015 

USA 

 

A nurse-driven 

screening tool for the 

early identification of 

sepsis in an 

intermediate care unit 

setting. 

Att med hjälp av ett 

utvecklat 

bedömningsinstrument

, utifrån Surviving 

Sepsis Campaign, 

förbättra 

sepsisrelaterad 

sjukdom och 

dödlighet.  

Design: 

Prospektiv studie  

 

Urval: 

Alla patietner som 

inkom till sjukhusets 

mediär- och 

intermediäravdelning 

under en månads tid, 

oktober 2010, 

screenades för sepsis.  

 

Analys: 

Retrospektiv analys av 

datarresultatet 

39 

(6) 
Resultatet visade att 

bedömningsverktyget kan vara till hjälp 

vid identifikation av tidig sepsis och leda 

till tidsenlig diagnostik och behandling.  

P 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gyang%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25425449
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shieh%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25425449
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shieh%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25425449
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Forsey%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25425449
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Maggio%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25425449
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Maggio%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25425449
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Matris över inkluderade artiklar 8 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Horeczko T, Green JP 

& Panacek EA  

2014 

USA 

Epidemiology of the 

Systemic 

Inflammatory 

Response Syndrome 

(SIRS) in the 

Emergency 

Department. 

Att studerade ett 

nationellt 

representativt urval för 

att klargöra 

epidemiologin bakom 

SIRS på en 

akutmottagning, samt 

se om det uppkom 

några följdsjukdomar. 

Design: 

Retrospektiv studie 

Urval:  

På alla vuxna patienter 

som inkom på 

akutmottagningen, 

mellan år 2007 och 

2010, uppskattades 

förekomsten av SIRS 

genom 

akutmottagningens 

initierade vitala 

parametrar samt en 

Bayesiansk 

konstruktion för att 

uppskatta antalet vita 

blodkroppar.  

Analys: 

Uppskattningarna 

rapporterades med 

Bayesian modifierad 

trovärdiga intervall 

(MCI). 

103701 

(uppges ej) 

Resultatet visade på att SIRS är vanligt 

förekommande på en akutmottagning, 

samt att infektioner enbart utgör en 

fjärdedel av bakomliggande 

sjukdomsorsak. SIRS kan enligt studien 

vara användbart av läkaren för att screena 

patienter för snabbare identifiering och 

utvärdering av patienter med risk för 

sepsis.  

 
 

R 

II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Horeczko%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24868313
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Green%20JP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24868313
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Panacek%20EA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24868313
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Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Idrees M, Macdonald 

S P & Kodali K 
2016 

Australien 

Sepsis Early Alert 

Tool: Early 

recognition and timely 

management in the 

emergency 

department. 

Utvärdera effekten av 

att introdusera ett 

verktyg för att snabbt 

kunna upptäcka sepsis 

på en akutmottagning- 

SEAT “Sepsis Early 

Alert Tool”. 

Design: 

Retrospective Chart 

Overiew  

Urval: 

Patienter som inkom 

till 

intensivvårdsavdelning 

med sepsis 

Datainsamling: 

Forskarna jämförde 

två 

observationsstudier, 

båda pågick under en 

sexmånadersperiod, 

innan och efter 

tillämpningen av 

SEAT (Sepsis Early 

Alert Tool)  

Analys: 

Resultatet presenteras i 

form av tabell och 

diagram.  

100 
(10) 

Introduktionen av det tidiga 

bedömningsinstrumentet SEAT på 

akutmottagningen resulterade i tidigare 

identifiering av svår sepsis samt 

förbättringar vad det gällde 

omvårdnadskvaliteten.  
 

R 
I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet  
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Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Langeland K & Sørlie 

V 
2011 

Norge 
 

Ethical challenges in 

nursing emergency 

practice. 
 

Syftet med denna 

studie var att belysa 

sjuksköterskors 

erfarenheter av att vara 

i etiskt svåra 

situationer på en 

akutmottagning. 
 

Design: Kvalitativ 

intervjustudie. 
Urval: Fem 

sjuksköterskor som 

arbetade på en 

akutmottagning i 

Norge. 
Datainsamling: 

Intervjuer med öppna 

frågor, som efteråt 

transkriberades inför 

analysen. 
Analys: Intervjuerna 

analyserades med 

hjälp av en 

hermeneutisk 

metod/process. 

5 
(uppges ej) 

 

I studien framgick de svårigheter som 

sjuksköterskorna upplevde inför 

prioriteringen av omvårdnadsarbetet och 

vilka ansvarskänslor som detta medförde. 

Intervjuerna avslöjade även sårbarheten 

sjuksköterskorna upplevde i etiskt 

utmanande situationer. 
 

K 

II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet  
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Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Robson W, Beavis S 

& Spittle N 
2007 

England 

An audit of ward 

nurses’ knowledge of 

sepsis. 

Syftet var att 

undersöka 

sjuksköterskors 

kunskaper om 

sjukdomskriterierna 

för sepsis. 

Design: 

Kvantitativ studie 

Urval:  

73 deltagande 

sjuksköterskor på ett 

sjukhus 

Datainsamling: 

Frågeformulär som 

genomförde under tre 

månaders tid 

Analys:  

Analysen gjordes genom 

sammanställa svaren från 

undersökningen till tabeller. 

73 
(0) 

Resultatet visade på att de fanns 

kunskapsluckor hos sjuksköterskor och 

hur de kan arbeta för att identifiera 

sepsis. Detta kan leda till att tidiga 

sjukdomstecken missas och sepsis 

utvecklas till svår sepsis eller septisk 

chock. 

CCT 
I 

Sankoff JD, Goyal M, 

Gaieski DF, Deitch K, 

Davis CB, Sabel AL & 

Haukoos JS 

2008 

USA 

 

Validation of the 

Mortality in 

Emergency 

Department Sepsis 

(MEDS) score in 

patients with the 

systemic inflammatory 

response syndrome 

(SIRS) 

Att undersöka hur 

MEDS skalan kan 

användas 

för att kunna ge en 

noggrann bedömning 

av dödligheten hos 

patienter som kommer 

till akuten med 

symtom utifrån SIRS-

kriterierna. 

Design: 

Multicentered prospektiv 

kohort studie 

Urval: 

Vuxna patienter som inkom 

till akutmottagningen och 

visade symtom på SIRS-

kriterier. 

Datainsamling: 

Augusti 2005 till januari 

2006 

385 

(0) 

Resultatet visade på att MEDS skalan ger 

en korrekt och tillförlitlig  bedömning 

över patientens överlevnad 28 dagar efter 

identifikation.  

P 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet  
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Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Tromp M, Hulscher 

M, Bleeker-Rovers C 

P, Peters L, van den 

Berg D T N A, Borm 

G F, Kullberj B-J, van 

Achterberg T & 

Pickkers P 
2010 

Nederländerna 

The role of nurses in 

the recognition and 

treatment of patients 

with sepsis in the 

emergency 

department: A 

prospective before-

and-after intervention 

study 

Syftet med studien var 

att utvärdera 

effekterna av ett 

mångfacetterat 

program som 

inkluderade ett 

omvårdnadsprotokoll 

för sepsis som var lett 

av sjuksköterskor, följt 

av feedback på 

utförandet. 

Design: 
Prospektiv studie 
Urval: 
Patienter (>16 år) som 

kommit till en 

akutmottagning på 

grund av en känd eller 

misstänk infektion 

som motsvarar två 

eller fler kriterier för 

SIRS 
Datainsamling: 

Journalhandlingar 
Analys: 
Deskriptiv statistik 

som presenteras i 

procent. 

825 
(0) 

Resultatet visade att följsamheten till 

samtliga riktlinjer förbättrades från 3 till 

4,2 av 7 riktlinjer efter att hela det 

mångfacetterade programmet var 

genomfört. 

CCT 
I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet  
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Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Vallée F, Fourcade O, 

Marty P, Sanchez P, 

Samii K. & Genestal 

M  

2007 

Brasilien 

The hemodynamic 

“target”: A visual tool 

of goal-directed 

therapy for septic 

patients.  

Att utveckla 

vårdteamets förståelse 

för betydelsen av 

blodstatusprover hos 

patienter med sepsis, 

samt att utvärdera hur 

ett systematiskt 

diagram kan förbättra 

patientens resultat. 

Slutligen analyserades 

sambandet mellan 

antalet uppfyllda 

omvårdnadsmål och 

patientens resultat.  

Design: 

Prospektiv deskriptiv 

studie 

Urval:  

42 sjuksköterskor fick 

svara på ett 

frågeformular, innan 

diagramet om 

patientens blodstatus 

infördes, och 41 

sjuksköterskor fick 

svara på samma 

frågeformulär efter att 

diagramet införts.  

 

Patienter som 

inkluderades i studien 

inkom till 

akutmottagningen 

under en 

sexmånadersperiod, 

mellan juli till 

december 2005, och 

visade tecken på 

septisk chock. 

Analys: 

Statistisk analys 

83 

(3) 

 

Resultatet visade att diagramet som 

infördes var ett bra verktyg för 

vårdteamet att uppnå målinriktad 

behandling för patienter med sepsis.   

K 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet  
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Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Winterbottom F, 

Seoane L, Sundell E, 

Niazi J & Nash T 
2011 
USA 

Improving Sepsis 

Outcomes for Acutely 

Ill Adults Using 

Interdisciplinary Order 

Sets.  

Syftet med studien var 

att mäta vårdresultatet 

efter att 

vårdpersonalen följt 

gällande riktlinjer för 

vård av patienter med 

svår sepsis/septisk 

chock. 

Design: 
Kvantitativ studie 
Urval: 
662 patienter med 

diagnostiserad svår 

sepsis/septisk chock 
Datainsamling: 
Observationer och 

patientjournaler 
Analys: 
Rapid cycle review 

674 
(12) 

Resultatet av studien visade på att 

omvårdnadsåtgärderna vid svår 

sepsis/septisk chock utfördes inom sex 

timmar efter ankomst till 

akutmottagningen. 

R 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet  
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BILAGA C 

Tabell 1. Bedömningsunderlag  

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ 

metodansats, modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011).  

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvalitén värderas högre än III = Låg kvalitet. 
KOD OCH KLASSIFICERING VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised 

controlled trial (RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och väl genomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få patienter/deltagare och/eller för 

många delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt 

antal patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled 

trial (CCT) är prospektiv och innebär jämförelse 

mellan kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. Är inte randomiserad. 

Välplanerad och väl genomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men 

utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagare och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt 

material som relateras till något som redan har 

inträffat, exempelvis journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad och väl 

genomförd studie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en undersökning 

där avsikten är att studera fenomen eller tolka 

mening, upplevelser och erfarenheter utifrån de 

utforskades perspektiv. Avsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga strukturer 

(teorier och modeller). 

 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat 

urval. Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess och 

analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data och 

tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen för 

otillräckligt beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. 

Bristfällig resultatredovisning. 

 


