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SAMMENFATNING 
 
Slik det norske helsevesenet fungerer er oftest sykepleier tettest på pasienten over tid samt er 
den første til å møte pasienten ved ankomst i et akuttmottak. Det er sykepleier som triagerer 
pasienten ved ankomst og det er en sykepleier som gjør de primære undersøkelsene.   
Kunnskap om SIRS og sepsis er viktig å inneha for og kunne plukke opp tegnene i en tidlig 
fase og dermed kunne kommunisere funnene til ansvarlig lege slik at behandling kan 
igangsettes raskt. I tillegg må sykepleiere ha kunnskap om prioriteringen av de viktigste 
primære behandlingstiltakene som bør igangsettes hos pasienter med mistanke om sepsis. 
Kommunikasjon er også viktig opp mot pasienten for jevnlig å kunne vurdere pasientens 
tilstand og en eventuelt forverring. Om strukturerte metoder for bedømming ikke er tilstede 
hos ansvarlig sykepleier kan dette få store konsekvenser for pasienten ved at sepsis kan 
utvikle seg til alvorlig sepsis eller septisk sjokk som har høy mortalitet.   

Hensikten med studien var å undersøke sykepleieres ivaretakelse av pasienter med mistenkt 
sepsis i et akuttmottak. Metoden var kvantitativ og data ble samlet inn ved hjelp av en 
spørreundersøkelse på ett akuttmottak hvor 36 sykepleiere besvarte skjemaet. Den innsamlede 
dataen ble analysert ved hjelp av deskriptiv statistikk og presentert i prosentform i tabell, 
diagrammer og løpende tekst. 
 
Resultatet viste at en stor andel av sykepleierne hadde god kunnskap om evidensbasert 
forskning og benyttet denne så vel som i undersøkelsen som i behandlingen av pasienten med 
mistenkt sepsis. Det kom samtidig frem at så mange som ca. 30 prosent ikke var sikre på hva 
SIRS kriteriene er og hva som er definisjonen på sepsis. Åtti prosent var sikre på primære 
behandlingstiltak, mens 20 prosent var usikre. Dette viser at det er behov for forbedring. 
Videre viser undersøkelsen at 75 prosent mener at triage er et godt verktøy for å oppdage 
mistanke om sepsis i en tidlig fase. I all hovedsak viste undersøkelsen at det var oppfattet å 
være god kommunikasjonen både mellom sykepleier og lege samt mellom sykepleier og 
pasient. 
 
Konklusjonen var at det var en høy andel sykepleiere i avdelingen som har god kunnskap om 
evidensbasert forskning samt lokale og internasjonale retningslinjer for både ivaretakelse og 
behandling av pasienter med sepsis. Sykepleierne visste hvilke kriterier de skal se etter for å 
oppdage sepsis i en tidlig fase samt hvilke målinger og tiltak som burde gjøres for å unngå 
utviklingen av alvorlig sepsis og septisk sjokk. Det er allikevel fortsatt rom for 
forbedringspotensialet da det burde være tett opp mot 100 prosent som sitter inne med denne 
kunnskapen. Kommunikasjonen mellom sykepleier og lege ved behandling av pasienter med 
mistenkt sepsis viste seg å oppfattes som god, bortsett fra ved bruk av medisinsk team hvor 
det fremgikk at ikke alles roller var godt nok kjent. Når det gjelder kommunikasjonen mellom 
sykepleier og pasient ble denne oppfattet god fra sykepleiers side ved at de hadde tid til å 
formidle trygghet via verbal og/eller non-verbal kommunikasjon. Sykepleierne opplevde i stor 
grad at pasientene forsto informasjonen de ga om sepsis og aktuelle behandlingstiltak, men at 
legenes informasjon til pasienten ikke ble forstått like godt. 

 

Nøkkelord: SIRS, sepsis, akuttmottak, kommunikasjon
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ABSTRACT 
 
The way the Norwegian healthcare system works most often a nurse is the one that work 
closest with the patient over time and they are the first to see the patients as they arrive at the 
emergency department. It´s a nurse that do a triage of the patient at arrival and it´s a nurse that 
perform the first survey. Knowledge of SIRS and sepsis is important to be able to catch the 
signs at an early stage and then be able to communicate the findings to a doctor so that the 
treatment can get started as quick as possible. The nurse must also have knowledge about how 
to prioritize which cause of treatment that should be started if they suspect sepsis in a patient. 
The communication with the patient is also important to be able to continuously assess the 
patient’s condition and a possible deterioration. If structured methods for assessment are not 
in place this might have huge consequences for the patient because sepsis can develop in to 
severe sepsis or septic shock, which have a high mortality rate. 

The aim of this study was to investigate nurses’ care for patients with suspected sepsis in an 
Emergency Department. The method used was quantitative and the data was collected by 
using a survey. The study was set in an emergency department where 36 nurses answered the 
survey. The collected data was analysed by using descriptive statistic and presented in a table, 
diagrams and text by using per cent.  

The result showed that a big share of the nurses had a wide knowledge in evidensebased 
research and used this in their survey and treatment of the patient with suspected sepsis. At 
the same time it showed that as many as about 30 per cent was not sure about what the SIRS 
criteria are nor what´s the correct definition of Sepsis. Eighty per cent was sure about what the 
primary treatment includes but 20 per cent was unsure. This show there is a need for 
improvement. Further on the survey shows that 75 per cent sees triage as a good way of 
detecting suspicion of sepsis at an early stage. All in all the survey showed that the 
communication was considered good both between nurse and doctor and nurse and patient.  

The conclusion was that a high share of the nurses at the emergency department had a wide 
knowledge about evidence based research as well as local and international guidelines for care 
and treatment of patients with suspected sepsis. The nurses had the accurate knowledge about 
which criteria’s to look for to be able to detect sepsis at an early stage as well as which 
measurements and measures that should be done to be able to avoid sepsis to develop in to 
severe sepsis or septic shock. Even so there is room for improvement as there should be close 
to a 100 per cent that hold this knowledge. The communication between nurse and doctor 
during the treatment of patient with suspected sepsis was understood as good except from 
when they where using what they call the medical team this because the roles in the team was 
not well known for everybody. The communication between nurse and patient was considered 
good from a nurse point of view because they felt like they had enough time to express safety 
to the patient by using verbal and/or non-verbal communication. The nurses mostly 
experienced that the patients understood the information they gave about sepsis and actual 
treatment but that the doctor’s information was not understood that well.   

 

Keywords: SIRS, sepsis, emergency department, communication 
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BAKGRUNN  
 

Systemisk Inflammatorisk Respons Syndrom 
 
I 1992 introduserte the American College of Chest Physicians (ACCP) og The Society of 
Critical Care Medicine (SCCM) definisjonen på Systemisk Inflammatorisk Respons Syndrom 
(SIRS). Ideen bak å definere SIRS var å definere en klinisk respons på et uspesifikt angrep av 
enten en infeksiøs eller ikke infeksiøs opprinnelse. Definisjonen er at SIRS foreligger når 
minst to av de fire satte kriteriene er oppfylt. De fire SIRS kriteriene er: Hjerterytme (HR) > 
90, temperatur > 38 eller < 36, respirasjonsfrekvens over 20 per min eller PaCO2 < 4,3kPa, 
Leukocytter >12x109/L eller <4x109/L (Kaplan, 2015). SIRS er en tilstand som kan utvikles 
ved ulike sykdommer og skader. Foruten sepsis, kan tilstanden oppstå ved blant annet 
anafylaksi, metabolske abnormaliteter, spinal skade, traumer, brannskader og store kirurgiske 
inngrep. Dette gjør bruken av SIRS noe omdiskutert da det fryktes at fokuset på å oppdage 
SIRS for så å knytte dette opp mot sepsis er så stort at andre diagnoser som potensielt er svært 
alvorlige blir underdiagnostisert, spesielt i en akuttsituasjon kan de være vanskelige å skille 
fra hverandre. Da er kombinasjonen av pasienthistorikk, pasient undersøkelsen og tilleggs 
undersøkelser viktig for å kunne skille diagnosene (Long & Koyfman, 2016).  

 

Sepsis 
 
Sepsis defineres som to eller flere SIRS kriterier i følge med infeksjon. Med denne 
definisjonen trengs ikke positiv blodkultur (Fryckstedt et al., 2010). Ved sepsis oppstår en 
kraftig cytokinfrisetting, både karendotelets celler samt fagocytter og inflammatoriske celler i 
blodet er aktive. Alle disse cellene frigir store mengder cytokiner. Det er den store mengden 
cytokiner som utløser generell inflammasjon i kroppens vev og organer (SIRS). Det aktiveres 
så ulike kaskade systemer samt at cytokinene påvirker det sentrale nervesystemet (CNS), dette 
utløser blant annet feber, kraftig sykdomsfølelse, trøtthet etc. I tillegg medfører den kraftige 
inflammasjonen hypermetabolisme i vevet som er meget energikrevende. Sepsis forårsaker 
derfor både katabolisme og vevsnedbryting. Det finnes store mengder toksiner i blodet og om 
ikke behandlingen av sepsis blir gitt raskt nok med korrekt antibiotika og adekvat 
væskebehandling er det fare for utvikling av alvorlig sepsis og så septisk sjokk som har høy 
mortalitet. Det er derfor svært viktig å raskest mulig finne den skyldige bakterien og riktig 
antibiotika mot denne. Ved sepsis bør antibiotika administreres intravenøst (Ericson & 
Ericson, 2012).  

I følge Larsson og Rubertsson (2012) forekommer alvorlig sepsis dersom pasienten har tegn 
på hypoperfusjon, organdysfunksjon og/eller hypotensjon med systolisk blodtrykk <90mmHg 
tross adekvat væskebehandling. Levy et al. (2003) nevner det følgende som tegn på alvorlig 
sepsis. Metabolsk acidose og forhøyet laktat verdier utgjør tegn på hypoperfusjon. Akutt 
forverring av mentalstatus, reduksjon av PaO2 eventuelt Sao2 <90% med oksygen tilførsel, 
oliguri, reduksjon av trombocytter eller andre koagulasjonsfaktorer er tegn på 
organdysfunksjon. 

Septisk sjokk defineres som sepsis med hypotensjon tross adekvat væskebehandling (1000ml 
innen 30min) samt forekomst av hypoperfusjon og en uttalt organdysfunksjon (Ljungström et. 
al., 2011).  
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Septisk sjokk innledes vanligvis via et karakteristisk mønster ved at pasienten først er i en 
hyperdynamisk fase der pasienten er cerebralt påvirket, men har god perfusjon. I denne fasen 
har pasienten ofte feber, føler seg syk og har lokale infeksjonstegn. Blodtrykk og timediurese 
er lavt samt at cardiac output er høyt og oksygenmetningen lav. Vevet klarer ikke å gjøre seg 
nytte av tilført oksygen. Klinisk ses perifer kardilatasjon. Den hyperdynamiske fasen følges 
av en hypodynamisk fase der hjertet ikke lenger klarer å opprettholde en høy cardiac output 
og væske forsvinner fra blodbanen grunnet økt karpermeabilitet. Klinisk kjennetegnes denne 
fasen med lavt blodtrykk, lav PaO2, metabolsk acidose og dårlig perifer sirkulasjon. Lavt 
blodtrykk ved septisk sjokk kommer av hypovolemi, redusert myokardkontraktilitet og 
kardilatasjon. Kardilatasjon kan ofte ikke bedres tross svært aggressiv behandling. Hvis man 
ikke klarer å snu denne kaskaden av negative reaksjoner i kroppen i tide vil det føre til 
multippel organsvikt som fører til død hos pasienten (Renck, 2003). 

Sepsis forekommer oftest hos pasienter med svekket immunsystem dette kan skyldes for 
eksempel høy alder, alkoholmisbruk, kreft, infeksjon etter operasjoner osv. Det finnes som 
regel et primærfokus som for eksempel en pneumoni, et hudsår eller lignende og ut i fra dette 
primærfokuset spres bakteriene videre til blodbanen hvor de vokser raskt i antall. Kardinal 
symptomer på sepsis er frostanfall og akutt innsettende feber samt påvirket allmenntilstand. 
Rask respirasjonsfrekvens og høy puls foreligger ofte (Fryckstedt et al., 2010).  

I følge Brink et al. (2013) er sepsis potensielt svært alvorlig for en pasient å bli rammet av, i 
tillegg til at det er høy mortalitet fører det også ofte til komplikasjoner hos pasienten. Dette 
fører igjen til lange liggetider på sykehuset og dermed høye kostnader for samfunnet. Tegnene 
kan være vanskelige å oppdage i en tidlig fase og selv om de oppdages tidlig utføres ikke 
alltid tiltakene for behandling optimalt, og sepsis ses derfor internasjonalt på som et område 
innenfor helsetjenesten med stort forbedringspotensial. Det er riktig nok mulig å oppdage 
faresignalene til sepsis i en tidlig fase, blant annet ved enkel bruk av SIRS kriteriene. Dette 
kan føre til raskere avklaring av pasienten fra lege og sykepleier og det kan dermed startes 
rask antibiotikabehandling. Muligheten er da større for at pasienten kan unngå utvikling av 
sepsis. Dette fikk de bekreftet i en studie gjennomført av McColl et al. (2016) ved to større 
akuttmottak i Canada hvor de innførte en behandlingsprosedyre for pasienter med mistenkt 
sepsis. De gjennomførte studien på en gruppe med pasienter med mistenkt sepsis før 
prosedyren ble innført og en gruppe med pasienter med mistenkt sepsis etter at prosedyren ble 
innført. Det kom tydelig frem i resultatet at prosedyren gjorde en betydelig forskjell ved at 
dødeligheten sank betraktelig, det ble et raskere forløp for pasienten fra triage til legetilsyn og 
iverksetting av behandling i form av væske og antibiotika. I tillegg ble det færre innleggelser 
på intensivavdelingen.  

 

Strukturerte metoder for pasientbedømming  
 
Triage  
I norske akuttmottak er det oftest sykepleierne som er de første til å møte pasientene ved 
ankomst samt følge de opp over tid. Det stadig økende antallet pasienter i akuttmottakene kan 
føre til at de blir overfylt og det kan oppstå organisatoriske problemer. Målet med triage er å 
forutse alvorlighetsgraden av sykdom og organisere pasientflyten (Azeredo, Guedes, Rebelo 
de Almeida, Chanca & Martins, 2015). En studie gjort i Danmark av Johansen og Forberg 
(2011) blant sykepleiere i et akuttmottak hvor triage ble innført viste blant annet at bruken av 
triage ga følelsen av en bedre kontroll og oversikt.  
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De følte en større trygghet når de prioriterte mellom pasienter. Det ble rapportert at risikoen 
for å misforstå graden av akutthet og tegn på kritisk sykdom ble redusert. Sykepleierne 
forklarte at de endret sin tankegang fra å jobbe med diagnoser til og aktivt bruke vitale tegn i 
sine vurderinger. Det kom også frem at ingen følte de kunne stole blindt på standarden til 
triagen, de måtte i tillegg bruke sin magefølelse og være kritiske. Dette gjaldt spesielt med 
pasienter som fikk en lav triage, men som hadde potensialet til å endres til det verre. Det var 
også kritikk rundt det faktum at triage ikke tar hensyn til psykososiale faktorer, noe som 
gjorde at for eksempel cancerpasienter med smerteproblematikk fikk en svært lav prioritet og 
dermed lang ventetid til tross for at dette var en gruppe sykepleierne til vanlig ville prioritert 
høyere (Johansen & Forberg, 2011). 
 

Modified Early Warning Score  
Modified Early Warning Score (MEWS) er et enkelt poengsystem som måler noen av 
pasientenes fysiologiske parameter og fungerer som et “track and trigger” system (reaksjons 
system) for å kunne sette i gang tiltak på rett tidspunkt. Det er riktig nok ikke tilstrekkelig å 
bare måle en MEWS verdi, dette er bare et verktøy som kan brukes som et ledd i 
behandlingen. Ved bruk av MEWS og tydelige behandlingsplaner øker mulighetene for at 
endring i sykdomstilstanden hos pasienter kan oppdages og behandles i tide. Ved hjelp av 
MEWS bedømmes respirasjonsfrekvens, puls, blodtrykk, temperatur, bevissthet og 
urinproduksjonen. Resultatet av målingene sjekkes opp mot MEWS skjemaet og vil gi fra 0-
17 poeng. Det er poengscoren som avgjør hvordan pasienten skal overvåkes videre eventuelt 
om lege skal kontaktes. En lav MEWS verdi tyder på at parameterne er innen normalverdien 
mens en høy MEWS verdi er resultat av flere avvikende vitalparameter og kan være tegn på 
en begynnende sviktende pasient. De avdelinger som bruker MEWS skal ha tydelige 
prosedyrer på bruken av denne, hvordan det skal dokumenteres og eventuelt hvilke tiltak som 
skal utføres ut i fra scoren pasienten får (Erichsen & Haddleton, 2012). En observasjonsstudie 
gjennomført ved et universitetssykehus i Australia viste at dødeligheten sank hos pasienter 
med forverring i sin tilstand ved innføring av MEWS, en minimum antall målinger av vitalia, 
bruk av SBAR og økt bruk av medisinsk akutt team på avdelingene (Mullany, Ziegenfuss, 
Goleby & Ward, 2016). 
 
 

Primære behandlingstiltak ved påvist sepsis  
 
En av de første prioriteringene hos en pasient med mistanke om sepsis er blodprøver med 
blodkulturer samt eventuelt andre dyrkningsprøver. Antibiotika bør avventes til 
dyrkningsprøver er tatt, dermed får dette en høy prioritet fordi jo lenger 
antibiotikabehandlingen drøyes jo mer øker risikoen for utvikling av alvorlig sepsis og septisk 
sjokk. Antibiotika skal gis intravenøst hos sepsis pasienter og det startes som oftest med en 
brespektret antibiotika frem til dyrkningssvarene foreligger. Pasienter med sepsis bør 
overvåkes nøye med jevnlig kontroll av respirasjon, sirkulasjon, nyrefunksjon, 
bevissthetsnivå, kroppstemperatur og allmenntilstand. Dette gjøres blant annet ved å jevnlig 
kontrollere respirasjonsfrekvens, blodtrykk, puls, oksygenmetningen i blodet og Glascow 
Coma Scale (GCS) som er et måleinstrument for å kontrollere pasientens bevissthetsnivå ved 
hjelp av å sjekke øyeåpning, verbal og motorisk respons (Ericson & Ericson, 2012). 
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Hensikten med dette er å kunne oppdage tegnene på alvorlig sepsis og septisk sjokk i en tidlig 
fase. Det er viktig med rikelig væsketilførsel, dette tilføres normalt intravenøst. Avhengig av 
allmenntilstanden og mengden væskebehov pasienten har kan væske eventuelt tilføres 
peroralt i tillegg så sant pasienten ikke må faste (Ericson & Ericson, 2012).   

Ved sepsis og feber behøves alltid energitilskudd, for hver grad temperaturøkning kroppen har 
øker energibehovet med 10 prosent dette blant annet fordi feber og sepsis forårsaker 
hypermetabolisme og katabolisme. Dermed må nutrisjon tilføres enten parenteralt i form av 
glukose, eller peroralt om pasienten har allmenntilstand til dette, så raskt som mulig etter at de 
primære behandlingstiltakene er gjort (Ericson & Ericson, 2012). Oksygen bør administreres 
med nesegrime eller maske ved tegn på hypoxi. Urinkateter med timediurese anbefales for og 
kunne følge nyrefunksjonen tett (Fryckstedt et al., 2010).  
 

Surviving sepsis campaign – internasjonale retningslinjer for behandling av sepsis 
Surviving Sepsis Campaign (2015) startet det internasjonale arbeidet i 2001 med å starte en 
konferanse hvor det ble diskutert om det var tid for å oppdatere sepsis kriteriene som ble 
etablert i 1991. Det var tre organisasjoner som gikk sammen om dette, The Society of Critical 
Care Medicine, European Society of Intensive Care Medicine og The International Sepsis 
Forum. De utarbeidet en plan om å utvikle nye retningslinjer og i 2003 var 11 internasjonale 
foreninger med på å utvikle retningslinjene for behandling av alvorlig sepsis og septisk sjokk. 
Det er siden dette gjennomført diverse studier flere steder i verden, det er utviklet Surviving 
Sepsis Campaign bundles (behandlings tiltak) og retningslinjene er oppdatert flere ganger, sist 
i 2015. I 2010 presenterte de blant annet en studie hvor resultat fra 15 000 pasientdata viste at 
bruk av Surviving Sepsis Campaign Bundles reduserte mortalitets risikoen med 20%. Mange 
sykehus, spesielt i USA, bruker nå disse retningslinjene som et grunnlag når de skal utarbeide 
prosedyrer for mottak og behandling av pasienter med sepsis (Dellinger et al., 2012). 

Surviving Sepsis Campaign (2015) sine Bundles (behandlingstiltak) ble sist oppdatert i 2015 
og er som følger: Innen 3 timer etter ankomst akuttmottak skal det måles laktat nivå, tas 
blodkulturer før administrering av antibiotika, administreres bredspektret antibiotika, 
administrere 30ml/kg kristalloider ved hypotensjon (systolisk blodtrykk under 90mmHg) eller 
laktat over 4mmol/L. Innen 6 timer etter ankomst akuttmottak skal det tilføres vasopressor 
ved hypotensjon som ikke responderer på  væskeresusitasjon for å holde mean arterial 
pressure (MAP) over 65mmHg. Ved vedvarende arteriell hypotensjon tross væsketilførsel 
(septisk sjokk) eller initial laktat på over 4 mmol/L skal det re-evalueres volum status og 
vevsperfusjon. Det de kaller for Tabell 1 brukes for tiltak og funnene dokumenteres. Tabell 1 
innebærer å repetere undersøkelser som gjøres av autorisert lege. Undersøkelsene skal 
inkludere vitale tegn, auskultasjon av hjerte-lunge, kapillærfylning, puls og hud funn. Eller to 
av følgende tiltak: Måle venøst trykk (CVP), måle sentral venøs oksygen saturasjon, 
cardiovascular ultralyd, dynamisk vurdering av væskerespons med passiv heving av ben. 
(Surviving Sepsis Campaign, 2015) 

 

Kommunikasjon mellom kollegaer 
 
I følge Erichsen og Haddleton (2012) kan sviktende kommunikasjon ofte føre til 
misforståelser i behandlingskjeden av en pasient. De har forslag til noen viktige punkter som 
kan følges for å bedre kommunikasjonen både for den som gir informasjon og mottager. Det å 
bruke navnet til den du skal kommunisere med eventuelt få øyekontakt og holde denne er en 
tydelig form for kommunikasjon.  
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Det er viktig å tale tydelig, uten å rope, og holde seg til informasjonen som er nyttig for 
mottager. Mottager bør lytte aktivt og se på den som prater. Mottager kan repetere det som 
blir sagt og bekrefte når et tiltak er utført for å forsikre seg om at det ikke er oppstått noen 
misforståelser (Erichsen og Haddleton, 2012). 

Samarbeid i team 
Svensk sjuksköterskeförening (2014) skriver om samarbeid i team at det kreves et forbedret 
samarbeide mellom profesjoner for blant annet å komplettere kompetanser, fremme 
kontinuitet, styrke sikkerheten og forbedre resultatet for pasienten. De mener at et godt 
teamarbeid innebærer at yrkeskompetansen anvendes mer effektivt og at et helhetssyn på 
pasienten er viktig. Videre beskriver de at et bra teamarbeid oppnås når teamets medlemmer 
er prestigeløse, målet er tydelig, arbeidsklimaet godt og med konstruktiv feedback fra en 
støttende ledelse. 

 

SBAR (Situasjon, Bakgrunn, Aktuell bedømming og Rekommendering)  
SBAR er et kommunikasjonsverktøy for å forbedre og forenkle kommunikasjonen. Det 
fungerer spesielt godt i situasjoner hvor raske beslutninger og avgjørelser skal tas og er et 
verktøy som hjelper med å strukturere kommunikasjonen og minimerer risikoen for 
misforståelser (Woodhall, Vertacnik & McLaughlin, 2008). SBAR benyttes slik: Situasjonen 
– en rask forklaring av den aktuelle situasjonen. Bakgrunn – en beskrivelse av bakgrunnen til 
pasienten med tanke på hva som er aktuelt for den aktuelle situasjonen. Aktuell bedømming – 
hvordan er situasjonen akkurat nå med tanke på vitalstatus med bakgrunn i ABCDE prinsippet 
(Airways, Breathing, Circulation, Disability, Exposure). Her forklares eventuelle tiltak som 
allerede er gjort og effekten av disse. Rekommendering – forklar hva du trenger fra 
mottakeren og hvorfor du har tatt kontakt (Erichsen & Haddleton, 2012).  

 

Kommunikasjon mellom sykepleier og pasient 
 
En pasient som er akutt og kritisk syk kan oppleve utrygghet og angst. De kan oppleve 
ubehagelige prosedyrer, undersøkelser og behandlingstiltak. De mangler innsikt og oversikt 
over situasjonen og de kan føle utrygghet når helsepersonellet ikke er til stede med angst for 
at tilstanden skal blir verre uten at personalet observerer dette. Pasientene kan føle skepsis 
ovenfor sykepleierne og deres kompetanse, om de virkelig er i stand til å ivareta dem i 
situasjonen de er i. På grunn av sin sykdom har de liten eller ingen kontroll over situasjonen 
og dette kan gjøre at de føler tap av autonomi (Stubberud, 2010). I følge norsk lov om 
pasientrettigheter har pasientene rett på den nødvendige informasjonen for å få innsikt i sin 
helsetilstand og den skal være tilpasset pasientens alder, erfaring, språklige bakgrunn osv. 
Loven sier videre at sykepleieren skal så langt det er mulig sikre at pasienten har forstått 
innholdet i og betydningen av informasjonen og dette skal dokumenteres i journalen (Lov, 
1999). Det er sykepleiers oppgave å forklare grunnen til at pasienten for eksempel har 
smerter, hvorfor de forskjellige målingene og undersøkelsene gjøres, hvorfor væske eller 
medisiner blir gitt. Dette er samtidig med på å skape trygghet hos pasienten og redusere faren 
for angst. Informasjonen bør repeteres ofte fordi pasientene grunnet stress eller utmattelse lett 
kan glemme (Stubberud, 2010). 

 



                       BILAGA I 

 
 

6 

Problemformulering 
 
Slik det norske helsevesenet fungerer er oftest sykepleier tettest på pasienten over tid samt er 
den første til å møte pasienten ved ankomst i et akuttmottak. Det er sykepleier som triagerer 
pasienten ved ankomst og det er en sykepleier som gjør de primære undersøkelsene.    

Kunnskap om SIRS og sepsis er viktig å inneha for og kunne plukke opp tegnene i en tidlig 
fase og dermed kunne kommunisere funnene til ansvarlig lege slik at behandling kan 
igangsettes raskt. For eksempel SBAR er ett nyttig verktøy for forenklet og strukturert 
kommunikasjon. I tillegg må sykepleiere ha kunnskap om prioriteringen av de viktigste 
primære behandlingstiltakene som bør igangsettes hos pasienter med mistanke om sepsis. 
Derfor er det viktig at sykepleieren kjenner til og anvender seg av validerte systematiske 
bedømmingsmodeller som for eksempel MEWS.  

Kommunikasjon er også viktig opp mot pasienten for jevnlig å kunne vurdere pasientens 
tilstand og en eventuelt forverring. Om strukturerte metoder for bedømming ikke er tilstede 
hos ansvarlig sykepleier kan dette få store konsekvenser for pasienten ved at sepsis kan 
utvikle seg til alvorlig sepsis eller septisk sjokk som har høy mortalitet.   
 

HENSIKT 
 
Hensikten var å undersøke sykepleieres ivaretakelse av pasienter med mistenkt sepsis i et 
akuttmottak.  

Tilleggsspørsmål 

- hvordan identifiserer sykepleierne primært pasienter med mistenkt sepsis? 
- hvilke tiltak iverksetter sykepleier som et ledd i behandlingen av pasienter med sepsis? 

- opplever sykepleierne at sykepleier og legeteamet kommuniserer med hverandre på en 
god måte for pasienten? 

- opplever sykepleier at sykepleier og lege kommuniserer med pasienten på en god måte 
for pasienten? 

 

METODE  

 
Metodevalg og design  
 
Studien var empirisk da den bygger på data om virkeligheten samt systematisk da den bygger 
på en systematisk innsamling, behandling og presentasjon av data (Jacobsen, 2010). Metoden 
som ble benyttet var kvantitativ. I kvantitativ metode ser forskeren objektet utenfra og 
datainnsamlingen skjer uten direkte kontakt med feltet. Kvantitativ orientert metode hjelper 
oss med å forme informasjonen om til målbare enheter som for eksempel kan regnes om i 
prosent, gjennomsnitt osv. (Dalland, 2007).  

Gjennomføringen av datainnsamlingen ble gjort ved bruk av en spørreundersøkelse (bilag 1) 
med strukturerte spørsmål med lukkede svaralternativer.  
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Strukturerte spørsmål vil si at både spørsmålet og svaralternativene er forutbestemt. Når et 
strukturert instrument blir brukt blir respondentene bedt om å svare på de samme 
spørsmålene, i samme rekkefølge og med samme svaralternativer. Lukkede spørsmål vil si at 
respondenten tilbys forskjellige svaralternativer til spørsmålet og må velge det som er 
nærmest det de tenker er korrekt (Polit & Beck, 2012).  

Spørsmålene var en kombinasjon av kunnskapsspørsmål og spørsmål basert på respondentens 
personlige meninger, denne utformingen ble valgt basert på råd fra Björk (2012). Flere av 
spørsmålene var basert på avdelingens prosedyrer og retningslinjer for behandlingen av 
pasienter med sepsis. En pilotundersøkelse ble gjennomført ved at en sykepleier i avdelingen 
svarte på spørreskjemaet før studien ble gjennomført, dette førte til noen endringer i 
spørsmålene og formuleringene av disse for at leserens forståelse av spørsmålene skulle bli 
bedre. I følge Polit og Beck (2012) er en spørreundersøkelse designet for å skaffe informasjon 
om prevalens, distribusjon og innbyrdesforhold om et fenomen i en populasjon. Videre 
forklarer de at all informasjon som troverdig kan innehas med direkte spørsmål kan samles i 
en spørreundersøkelse, men det bør være enkle spørsmål med korte og enkle svar for 
eksempel ja/nei, alltid/noen ganger/aldri osv. I utviklingen av spørreskjemaet må det tas 
hensyn til ordlyden som blir brukt slik at det blir enkelt og forståelig for den som skal fylle ut 
spørreskjemaet. Designet som ble valgt var en  tverrsnittstudie. Dette innebærer at 
virkeligheten studeres på kun et tidspunkt og er en av de vanligste formene for undersøkelser 
som brukes (Jacobsen, 2010).  

 

Utvalg 
 
Utvalgsmetoden som ble benyttet var et ikke-sannsynlighets utvalg av typen 
bekvemelighetsutvalg. Dette innebærer at de som er lettest å få tak i trekkes ut til å være med i 
studien (Jacobsen, 2010). Målpopulasjonen for undersøkelsen var sykepleierne ved ett 
akuttmottak i Sør-Norge og det ble gjort en undersøkelse der alle sykepleierne i avdelingen 
fikk tilbud om å delta. Det var i akuttmottaket hvor studien ble gjennomført ansatt 87 
sykepleiere i faste stillinger/faste vikariater samt timevikarer og det ble dermed forsøkt delt ut 
87 stykk spørreskjema da målet var at alle ansatte skulle delta. 

Inklusjonskriteriene var at deltakerne måtte være autoriserte sykepleiere/spesialsykepleiere og 
ha fast ansettelse/fast vikariat i akuttmottaket hvor studien skulle finne sted. Nattevakter ble 
inkludert om de ønsket å bli igjen etter nattevakt for å delta. Eksklusjonskriterier var de som 
ikke var tilstede på morgenene i løpet av de tre ukene skjemaet ble delt ut. 
Spørreundersøkelsen var frivillig, dermed kan det være sykepleiere som ikke ønsket å delta. 
Det ble også tatt forbehold for at noen kunne si opp sine stillinger eller det kunne komme 
nyansatte i perioden fra planleggingen frem til spørreundersøkelsen ble delt ut. Undersøkelsen 
er primært representativ for akuttmottaket hvor undersøkelsen ble gjennomført da den kun 
baseres på svar gitt av de ansatte der.  

Akuttmottaket hvor spørreundersøkelsen fant sted behandler i underkant av 25 000 pasienter 
hvert år, de kommer via fastlege/legevakt eller direkte i ambulanse. Sykepleierne har varierte 
arbeidsoppgaver og funksjoner som de roterer imellom som for eksempel triage, 
akuttpoliklinikk for ortopedi og kirurgi, akutte innleggelser innen medisin, kirurgi, nevrologi 
og ortopedi, akuttstuefunksjon for mottak av kritisk syke pasienter . Teamene består blant 
annet av medisinskteam, kirurgiskteam, trombolyseteam, barneteam eller traumeteam, 
koordinerende funksjon samt behandling av pasienter i observasjonspost for pasienter med 
kirurgiske, ortopediske og nevrologiske diagnoser.  
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Sykepleierne kvalifiserer til forskjellige funksjoner etter hvert som de opparbeider seg mer 
erfaring, det vil dermed si at ikke alle sykepleierne i undersøkelsen jobber innen alle 
funksjonene.   

 

Datainnsamling  
 
Det ble sendt brev til avdelingssjefen for å få godkjenning til og gjennomføre studien. Så ble 
det avtalt tid for gjennomføring av spørreundersøkelsen med ledelsen i avdelingen. I et forsøk 
på å nå flest mulig sykepleiere ble spørreskjemaene delt ut under de daglige 
morgensamlingene over en periode på tre uker i løpet av juni/juli 2016. Målet var cirka 70 
prosent svarfrekvens da noen deltakere ville være umulige å nå grunnet korttidsfravær, 
langtidssykemeldinger, ferieavvikling, faste nattevakter etc. Grunnet tidsbegrensing ville 
antall innsamlede spørreskjema begrense seg til de som ble besvart i løpet av de tre ukene 
undersøkelsen pågikk dette selv om målet på 70 prosent ikke var nådd. Spørreskjemaet ble 
testet på en pilotperson for å vurdere behovet for eventuelle endringer. Testpersonen var en 
sykepleier i samme avdeling som spørreundersøkelsen skulle gjennomføres, men sykepleieren 
kom ikke til å delta på den offisielle spørreundersøkelsen. 

Fagutvikler og undervisningssykepleier i avdelingen hjalp til med utdelingen samt var til 
stede når skjemaene ble fylt ut, dette for å sikre at deltakerne svarte ærlig uten bruk av 
hjelpemidler. Det ble ført en avkrysningsliste over antall utleverte skjema slik at 
prosjektansvarlig kunne se hvor mange skjemaer som ble utdelt i forhold til hvor mange som 
ble besvart etter endt undersøkelse. Slik fikk prosjektansvarlig også en oversikt over hvor 
mange av de 87 ansatte som aldri fikk utdelt spørreskjemaet.  

Utfyllingen foregikk på vaktrommet. Ved å levere ut spørreskjemaene og samle de inn igjen 
så fort de ble utfylt ville dette forhåpentligvis føre til en økt svarprosent fremfor å sende 
spørreskjemaene på mail eller via post. Spørreskjemaene hadde strukturerte spørsmål med 
flere svaralternativer som ble besvart ved å sette en ring rundt rett svar. Skjemaet inneholdt 
noe demografisk data som alder, år i sykepleieryrket og år ansatt i akuttmottak i innledningen. 
Dette for å muligens kunne vurdere om alder og erfaring har noe å si for besvarelsen av 
spørsmålene. Ved utdeling av spørreskjemaet fikk deltagerne skjemaet samt en konvolutt som 
de la skjemaet i etter at det var ferdig utfylt og forseglet konvolutten. Konvoluttene ble samlet 
inn av avdelingsledelsen som oppbevarte disse på sitt låste kontor underveis i undersøkelsen. 
Når undersøkelsen var ferdig ble de forseglede konvoluttene levert til prosjektansvarlig som 
sto for gjennomgangen av resultatet. All deltagelse var dermed konfidensiell og 
prosjektansvarlig kunne ikke vite hvilke deltagere som hadde fylt ut hvilke skjema.  

 

Dataanalyse 
 
De innsamlede variablene er på nominal og ordinalskala nivå, da disse bruker å ha få 
svaralternativer var diagrammer og tabell et alternativ til fremstillingen av resultatet. 
Analysen av resultatet ble gjort ved hjelp av deskriptiv statistikk. Deskriptiv statistikk blir 
brukt til å beskrive og summere kvantitativ data for eksempel ved hjelp av gjennomsnitt eller 
prosent (Polit og Beck, 2012). Undersøkelsens resultatet ble dermed presentert i tabell og 
diagrammer i resultatdelen med prosentandel per svaralternativ samt løpende tekst. 
Programmet Excel ble benyttet til utarbeidingen av diagrammene.  



                       BILAGA I 

 
 

9 

 

Forskningsetiske betraktninger  
 
Det er i denne studien tatt utgangspunkt i De nasjonale forskningsetiske komiteene i Norge 
(2014) sine generelle forskningsetiske retningslinjer for gjennomføringen av studien. Fire 
sentrale prinsipper i deres retningslinjer er respekt - for deltakere i forskningen, gode 
konsekvenser – at man som forsker skal etterstrebe at ens aktivitet har gode konsekvenser, 
rettferdighet – at forskningsprosjektet skal være rettferdig utformet og utført samt integritet – 
at forskeren skal følge anerkjente normer og opptre ansvarlig og ærlig ovenfor kollegaer og 
offentligheten.  

Metoden ble levert inn til det etiske rådet ved Sophiahemmet högskola for godkjenning 
(diarienummer 20151214-1437). Grunnet at studien ikke innebar pasienter ble det ikke søkt 
annen etisk godkjenning utover dette. Det anses at informasjonskravet, samtykkekravet, 
konfidensialitetskravet samt nyttegjørelseskravet er dekket via de prosessene som står 
beskrevet under og som er fulgt underveis i undersøkelsen (Hermerén, 1996).  

Forskningspersoninformasjonen (bilag 2) hvor det ble informert om undersøkelsens hensikt, 
gjennomføring, hvordan resultatet skulle benyttes etc. ble sendt ut på mail på forhånd slik at 
deltakerne hadde mulighet til å lese igjennom all informasjonen før de møtte til 
undersøkelsen. Her ble det i tillegg oppgitt kontaktinformasjon til prosjektansvarlig slik at 
deltakerne kunne ta kontakt om de skulle hatt noen spørsmål. Forskningspersoninformasjonen 
lå også tilgjengelig ved utdelingen av skjemaene, slik at de som ønsket kunne lese den igjen. 
Utfyllelse av skjemaet ble sett på som informert samtykke til å delta i undersøkelsen, noe som 
ble opplyst om i forskningspersoninformasjonen. All deltagelse har vært konfidensiell og 
prosjektansvarlig vet ikke hvilke deltagere som har fylt ut hvilke skjema, ikke heller hvem i 
avdelingen som har deltatt og ikke.  

Temaet for undersøkelsen og muligheten for gjennomførelsen av denne i avdelingen ble 
diskutert med avdelingsleder, fagutviklere og undervisningssykepleier helt i startfasen. Utover 
dette samt hjelpen med å dele ut/samle inn spørreskjemaene har ikke avdelingsledelsen hatt 
noen form for medvirkning i undersøkelsen. Avdelingsledelsen har vært innforstått med at 
deltakelsen i studien var helt frivillig og at det var opp til hver enkelt ansatt å avgjøre om 
han/hun ønsket å delta. Det vil ikke få noen konsekvenser for de ansatte som ikke ønsket å 
delta. 
 

RESULTAT 
 

Resultatet presenteres i de forskjellige kategorier som problemstillingen og tilhørende 
tilleggsspørsmål var delt inn i. Resultatet gjøres rede for ved hjelp av deskriptiv statistikk 
(tabell, diagrammer og prosenter) samt i løpende tekst. Det var 87 mulige sykepleiekandidater 
for utspørring i den aktuelle avdelingen, men på de aktuelle datoene for undersøkelsen var det 
kun 36 forskjellige sykepleiere som var tilstede på morgenene. Det ble dermed delt ut 36 
skjemaer hvor av alle ble besvart. Dette ga en svarprosent på 100 prosent på de 36 utdelte 
skjemaene, men kun 41 prosent av de 87 ansatte fikk muligheten til å svare.  
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Demografisk data 

 

Tabell 1. Demografisk data for deltakerne i spørreundersøkelsen (n = 36) 

Alder (år) 21-30 
n(%) 

31-40 
n(%) 

41-50 
n(%) 

≥51 
n(%) 

Antall 10 (28) 16 (44) 6 (17) 4 (11) 

År som sykepleier 1-5 
n(%) 

6-10 
n(%) 

11-15 
n(%) 

≥16 
n(%) 

Antall 15 (41) 10 (28) 6 (17) 5 (14) 

År i akuttmottak 1-5 
n(%) 

6-10 
n(%) 

≥11 
n(%)   

Antall 26 (72) 8 (22) 2 (6)   
 
 

Som det kommer frem av Tabell 1 var det 10 sykepleiere i alderen 21-30 år, 16 sykepleiere i 
alderen 31-40 år, 6 sykepleiere i alderen 41-50 år og 4 sykepleiere over 50 år som deltok i 
undersøkelsen. Femten stykker hadde vært sykepleiere i 1-5 år, ti stykker i 6-10 år, seks 
stykker i 11-15 år og fem stykker i over 16 år. Ved spørsmål om år ansatt i akuttmottak hadde 
26 stykker vært der i 1-5 år, åtte stykker i 6-10 år og 2 stykker i over 11 år. 

 

Identifisering av pasienter med mistenkt sepsis 
 
 

 
Figur 1. Definisjonen på sepsis (n = 36). 
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I undersøkelsen viser det seg (figur 1) at 64 prosent av respondentene mener at 2 av 4 SIRS 
kriterier i følge med infeksjon er definisjonen på sepsis.  

Det er 28 prosent av respondentene som mener at det er 3 av 4 SIRS kriterier og åtte prosent 
mener det er 2 av 4 SIRS kriterier samt hypotensjon. 

 

 
Figur 2. Når pasienten har utslag på Systematisk Inflammatorisk Respons Syndrom(SIRS) kriterier (n = 36). 
 
Det kommer frem av undersøkelsen (figur 2) at 75 prosent av respondentene mener at det er 2 
av 4 SIRS kriterier som må være oppfylt for å kunne si at pasienten har utslag på SIRS mens 
17 prosent mener det er 3 av 4 SIRS kriterier og åtte prosent mener det er 1 av 4 SIRS 
kriterier. 
 
 
 

 
Figur 3. De fire SIRS kriteriene (n = 36). 

Syttito prosent av respondentene valgte et alternativ for hva de fire SIRS kriteriene er, åtte 
prosent valgte et annet alternativ og 20 prosent valgte et tredje alternativ (figur 3). 
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Figur 4. Tegn på alvorlig sepsis (n = 36). 

Åtti prosent av sykepleierne i undersøkelsen valgte et alternativ for tegn på alvorlig sepsis, 20 
prosent valgte et annet alternativ. Det var ingen som valgte det tredje alternativet (figur 4). 

 

 
Figur 5. Definisjon septisk sjokk (n = 36). 

Undersøkelsen viser (figur 5) at 61 prosent har valgt et svaralternativ mens 39 prosent har 
valgt et annet svaralternativ hvor av begge har tilknytning til septisk sjokk. 
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Figur 6. Primær triage ved mistanke om infeksjon (n = 36). 

Ved spørsmål om hva som bør sjekkes ved den primære triagen av pasient med mistanke om 
infeksjon for å kunne skille ren infeksjon og infeksjon som har utviklet seg til sepsis (figur 6) 
valgte 94 prosent ett svar alternativ. Seks prosent valgte ett annet og ingen valgte det tredje 
alternativet. 

Ved spørsmål om triage oppleves som et godt verktøy for å oppdage mistanke om sepsis i en 
tidlig fase svarer 75 prosent at det som oftest er det. Mens 25 prosent mener at det sjelden er 
et godt verktøy. Ingen har svart at det alltid eller aldri er et godt verktøy (n = 36). 

Det kommer frem i undersøkelsen at 88 prosent kjenner til kartleggingsverktøyet Modified 
Early Warning Score (MEWS). Seks prosent har ingen kjennskap til MEWS og seks prosent 
har kun hørt om det (n = 36).  

 

 
Figur 7. Benyttelse av MEWS ved undersøkelse av pasient med mistenkt sepsis (n = 36). 
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Når det gjelder å benytte MEWS ved undersøkelse av pasienter med mistenkt sepsis (figur 7) 
svarer 17 prosent at de alltid benytter MEWS, mens 22 prosent som oftest benytter det. 
Trettitre prosent benytter det sjelden og 28 prosent benytter aldri MEWS.  

Videre kommer det frem at 80 prosent mener at avdelingen har egne prosedyrer for å oppdage 
pasienter med mistenkt sepsis. Sytten prosent svarer vet ikke og tre prosent mener at 
avdelingen ikke har dette (n = 36). 

 

Sykepleieres tiltak for behandling av pasienter med mistenkt sepsis 
 
 

 
Figur 8. Prioritering av blodprøvebestilling ved mistanke om sepsis (n = 36). 
 
Ved spørsmål om hvilke blodprøver sykepleier bør prioritere å bestille ved ivaretakelse av 
pasient med mistenkt sepsis i følge avdelingens retningslinjer for behandling av pasienter med 
sepsis (figur 8) svarte 75 prosent at medisinsk innkomstpakke samt blodkulturer skal bestilles, 
25 prosent hadde svart egen pakke for sepsis samt blodkultur. Det var ingen som svarte at 
man skulle avvente lege sin ordre for bestilling av blodprøver. 
 
Undersøkelsen viser at 80 prosent har valgt ett svaralternativ som førsteprioritet ved mistanke 
om sepsis hos en pasient, nemlig måling av vitalia, blodprøver og kontakte medisinsk lege. 
Tjue prosent har en annen prioritering og mener at kombinasjonen måling av vitalia, EKG og 
væskebehandling bør være førsteprioritet. Det er ingen som mener at kombinasjonen måling 
av vitalia, EKG og urinkateter er førsteprioritet (n = 36). Det viser seg at 86 prosent har har 
valgt svaralternativet at antibiotika skal administreres etter at blodkulturer er tatt, mens 14 
prosent mener at antibiotika skal gis så raskt som mulig. Det er ingen som mener at man skal 
vente til blodprøvesvar foreligger (n = 36). 
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Kommunikasjonen mellom sykepleiere og legeteamet ved behandling av pasient med 
mistenkt sepsis 
 
 

 
Figur 9. Kjennskap til kommunikasjonsverktøyet SBAR (n = 36). 

Det kommer frem av undersøkelsen (figur 9) at 61 prosent ikke har noen kjennskap til 
kommunikasjonsverktøyet SBAR, 22 prosent kjenner til det mens 17 prosent har hørt om det, 
men vet ikke hva det er. Under et annet spørsmål kommer det frem at det er 14 prosent som 
benytter SBAR ved kommunikasjon med sykepleierkollegaer eller ansvarlig lege, åtte prosent 
bruker det sjelden mens 78 prosent bruker det aldri (n = 36). 

Videre viser undersøkelsen at 17 prosent mener at kommunikasjonen mellom sykepleier og 
legene ved behandling av pasienter med mistenkt sepsis er utmerket, 72 prosent mener at den 
er bra mens 11 prosent mener at den kunne fungert bedre. Det er ingen som mener at 
kommunikasjonen er dårlig (n = 36).  

Ved bruk av medisinsk team for mottak av pasienter med mistenkt sepsis mener 74 prosent at 
rollene i medisinsk team som oftest er godt kjent for alle. Nitten prosent mener at rollene 
sjelden er kjent for alle og syv prosent mener at rollene aldri er kjent (n = 31). Det var 5 
blanke besvarelser som ikke ble medregnet på dette spørsmålet. 

Ved spørsmål om sykepleierne opplevde at noen ledd i behandlingen av sepsis (som for 
eksempel administrering av antibiotika eller væske) blir forsinket grunnet manglende 
kommunikasjon/samarbeid mellom lege og sykepleier viser undersøkelsen at 77 prosent 
mener at det sjelden oppstår forsinkelser i pasientbehandlingen grunnet manglende 
kommunikasjon/samarbeid. Tjue prosent mener at det som oftest blir forsinkelser mens tre 
prosent mener at det aldri blir det (n = 36). 
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Kommunikasjonen mellom sykepleiere/lege og pasient med mistenkt sepsis 
 
 

 
Figur 10. Tid til å kunne formidle trygghet til pasienten via verbal og/eller non-verbal kommunikasjon (n = 35). 

Det ble spurt om sykepleier opplever å ha tid til å kunne formidle trygghet til pasienten med 
mistenkt sepsis via verbal og/eller non-verbal kommunikasjon (figur 10). På dette svarte åtte 
prosent at de opplever å alltid ha tid til å formidle trygghet til pasienten. Åttini prosent mener 
at de som oftest har tid til dette mens tre prosent mener at de sjelden har tid (n = 36). Det var 
ett blankt svar på dette spørsmålet som ikke ble medregnet. 

Ved spørsmål om sykepleier opplever at pasienten forstår informasjonen om sepsis og 
aktuelle behandlingstiltak som blir gitt fra sykepleier svarer 83 prosent at de mener at 
pasienten som oftest forstår informasjonen som blir gitt mens 17 prosent mener at de sjelden 
forstår. Det er ingen som mener at pasientene alltid eller aldri forstår. 

Ved spørsmål om sykepleier opplever at pasientene forstår informasjonen om sepsis og 
aktuelle behandlingstiltak som blir gitt fra lege svarer 72 prosent at de mener at pasienten som 
oftest forstår informasjonen som blir gitt fra lege. Mens 28 prosent mener at de sjelden forstår 
dette. Det er ingen som mener at pasienten alltid eller aldri forstår. 

 

DISKUSJON  
 

Metodediskusjon  
 
Metodevalg og design 
Studien har vært empirisk da den bygger på data om virkeligheten samt systematisk da den 
bygger på en systematisk innsamling, behandling og presentasjon av data (Jacobsen, 2010). 
For å kunne kartlegge situasjonen i det valgte akuttmottaket i forhold til sykepleieres 
ivaretakelse av pasienter med mistenkt sepsis ble kvantitativ metode valgt i form av en 
spørreundersøkelse (bilag 1). Prosjektansvarlig valgte å bruke en spørreundersøkelse med 
strukturerte spørsmål med lukkede svaralternativer.  
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Spørsmålene var en kombinasjon av kunnskapsspørsmål og spørsmål basert på respondentens 
personlige meninger, spørsmålene ble utformet slik basert på råd fra Björk (2012). Flere av 
kunnskapsspørsmålene var basert på avdelingens prosedyrer og retningslinjer for 
behandlingen av pasienter med sepsis. Dette har vist seg å være utfordrende for 
prosjektansvarlig i resultatdiskusjonen da denne prosedyren ikke kan inkluderes i og refereres 
til i oppgaven av hensyn til å holde avdelingen anonymisert.  

Ifølge Polit og Beck (2012) er fordelen med en spørreundersøkelse at det er lett og nå ut til 
den gruppen forskeren ønsker å undersøke. Det er heller ikke like ressurskrevende som andre 
forskningsmetoder. En fordel med spørreskjemaene er at de kan besvares konfidensielt og 
dermed vil ikke deltakerne påvirkes av forskeren. Konfidensialitet gjør det lettere for 
deltakerne å svare ærlig på spørsmålene. Noen av utfordringene med spørreskjemaer er at det 
kan være vanskelig å få en høy svarfrekvens og at skjemaene har en begrensning i forhold til 
komplementerende informasjon rundt spørsmålene. Prosjektansvarlig mener at nettopp dette 
var en ulempe med den valgte spørreundersøkelsen ved at respondentene ikke fikk muligheten 
til å gi tilleggs informasjon til sine besvarelser samt at svarprosenten ble lavere enn ønsket.  

Det kunne vært interessant og brukt en mikset metode ved å gjøre dybde intervjuer eller fokus 
gruppeintervjuer i tillegg til spørreundersøkelsen for å gi resultatet en annen dybde enn hva 
som var mulig med spørreundersøkelse alene. Polit og Beck (2012) skriver at mikset metode, 
også kalt mixed method eller MM research, er definert som undersøkelser der undersøkeren 
samler og analyserer data, integrerer funnene og trekker slutninger ved å bruke både kvalitativ 
og kvantitativ tilnærming eller metode. Videre forklarer Kvale og Brinkmann (2014) at 
gjennom intervjuer får forskeren tilgang på et annet menneske sine tanker, holdninger, 
synspunkter, erfaringer, følelser med mer. De mener at en kvalitativ intervjustudie gir 
forskerne mulighet til bedre å forstå deltagernes opplevelser og beskrivninger av fenomenet, 
noe som kunne vært svært nyttig for denne undersøkelsen.  

 
Utvalg 
Utvalgsmetoden som var et ikke-sannsynlighets utvalg av typen bekvemelighetsutvalg ble 
benyttet i et forsøk på å nå flest mulig sykepleiere i den aktuelle avdelingen hvor studien ble 
gjennomført (Jacobsen, 2010). Spørreundersøkelse ble valgt da det ikke ville være mulig å 
spørre like mange sykepleiere ved bruk av en annen metode som ved bruk av en 
spørreundersøkelse, dette kunne i så fall ha ført til ikke-representative svar for den utvalgte 
populasjonen og gitt et falskt resultat av undersøkelsen (Björk, 2012).  

Inklusjonskriteriene var at deltakerne måtte være autoriserte sykepleiere/spesialsykepleiere og 
ha fast ansettelse/fast vikariat i akuttmottaket hvor studien skulle finne sted. Dette gjorde at 
mer eller mindre alle ansatte i avdelingen var potensielle respondenter. Det ble også satt en 
tidsbegrensing på tre uker for gjennomføringen av undersøkelsen, det ville si at de som ikke 
var tilstede på jobb i løpet av disse tre ukene fikk ikke mulighet til å delta.  

Inklusjonskriteriene gjorde at det ved oppstart av spørreundersøkelsen var 87 potensielle 
respondenter i avdelingen, men kun 36 endte med å besvare undersøkelsen. Det viste seg 
allikevel å være en relativt god variasjon på respondentenes alder og erfaring både som 
sykepleiere og i et akuttmottak tross få besvarelser. En ekstra ulempe var at det startet 
ferieavvikling i avdelingen i løpet av de tre ukene undersøkelsen foregikk. Hvis prosjektet 
hadde hatt en større tidsramme ville det vært interessant å gjennomført en ny spørreperiode 
etter at sommerferien var over for å kunne treffe flere respondenter. Dette lot seg dessverre 
ikke gjøre.   
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Datainnsamling/dataanalyse 
Undersøkelsen ble gjennomført på morgensamlinger, noe som forhåpentligvis gjorde at 
respondentene var uthvilte. Besvarelsene ble gitt i kjente omgivelser på pauserommet og alle 
var på jobb når de besvarte spørreskjemaene. Det er uvisst om noen respondenter kan ha blitt 
stresset eller usikre av at det var relativt strenge rammer rundt besvaringen av spørreskjemaet 
ved at undervisningssykepleier satt og fulgte med de som responderte og ingen hjelpemidler 
var tillatt. Prosjektansvarlig vurderte det likevel slik at dette var nødvendig for at svarene 
skulle være så troverdige som mulig. Undersøkelsens høye grad av konfidensialitet vurderes 
av prosjektleder som en styrke for studien da ingen respondenter trengte å bekymre seg for at 
deres besvarelse skulle bli knyttet til deres navn, dette da alle besvarelser ble gjort ved å sette 
en ring rundt rett svar det vil si at til og med håndskrift ble unngått. Besvarelsen la 
respondenten selv i en forseglet og anonym konvolutt slik at selv om 
undervisningssykepleieren fulgte med på alle som satt i rommet hadde han aldri muligheten til 
etterpå å kunne se hver enkelt sin besvarelse.  
 
Grunnet at spørreskjemaet var basert på strukturerte spørsmål med lukkede svar gjorde dette 
at prosjektansvarlig i liten eller ingen grad kunne påvirke besvarelsene og analysen av disse. 
Alle spørreskjemaene ble gjennomgått hver for seg to ganger hvor prosjektansvarlig krysset 
av svaralternativene på en liste ved siden av for å sikre korrekt resultat. Etter å ha gjennomgått 
og summert resultatet fra samtlige besvarelser ble det regnet ut prosentandel på alle 
svaralternativene hver for seg. Disse ble senere presentert enten i tabell, diagrammer eller 
løpende tekst i resultatdelen altså ble analysen gjort i form av deskriptiv statistikk. Deskriptiv 
statistikk blir brukt til å beskrive og summere kvantitativ data for eksempel ved hjelp av 
gjennomsnitt eller prosent (Polit og Beck, 2012).   

 

Spørreundersøkelsen 
Spørreundersøkelsen ble nøye gjennomarbeidet før utdelingen. Prosjektansvarlig og veileder 
jobbet tett sammen under utarbeidelsen av spørsmålene og de ble endret og omorganisert 
mange ganger for best mulig å kunne besvare hensikten og dens tilleggsspørsmål. Det ble 
tilslutt 21 spørsmål utarbeidet, men da det kun var ment å sette ring rundt de korrekte svarene 
gjorde dette at det allikevel ikke tok mange minuttene å besvare undersøkelsen. 
Spørreskjemaet ble testet og validert på én sykepleier i avdelingen før studien ble 
gjennomført, dette førte til noen flere endringer i spørsmålene og formuleringene av disse for 
at leserens forståelse av spørsmålene skulle bli bedre. Dette ses på som en styrke for studien. 

En svakhet med undersøkelsen er den lave deltakelsen blant de 87 ansatte, det vil si 36 
besvarelser av 87 mulige. Dette gjør at resultatet representerer under 50 prosent av de ansatte i 
avdelingen og man skal være forsiktig med å dra konklusjoner ut ifra dette. Riktignok er det 
ofte vanlig med et stort bortfall ved spørreundersøkelser i følge Lanz (2011) samt at det i 
denne undersøkelsen var en tidsbegrensning på tre uker som begrenset tilgangen på 
respondenter. Det påpekes at av de 36 utdelte skjemaene ble alle besvart noe som gir 100 
prosent svarfrekvens. 

Under utarbeiding av resultatdelen har prosjektansvarlig oppdaget at en svakhet med 
spørreundersøkelsen var at den ikke fikk godt nok frem alder og erfarenhet opp mot de andre 
svarene i analysedelen. Dette kommer kun tydelig frem hvis man ser på hver enkelt besvarelse 
opp mot hverandre.  
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Det vil si at det i resultatdelen ikke var mulig å presentere alder eller erfaring opp mot de 
andre svaralternativene på en generell måte, noe som gjør at det ikke blir synlig om alder eller 
erfaring har betydning for om spørsmålene ble besvart korrekt eller feilaktig.  

Det ble også oppdaget noen svakheter ved noen av spørsmålene i skjemaet. Spørsmål fire kan 
misforstås da både alternativ a og c er en del av septisk sjokk, dette var en feiltakelse fra 
prosjektansvarlig ved utarbeiding av spørreskjemaet. Dette svaret bør derfor ikke vektlegges 
ved et eventuelt videre forbedringsarbeid på grunnlag av undersøkelsen. Spørsmål 11 kan ha 
blitt feilaktig tolket av respondentene da det i etterkant av spørreundersøkelsen er blitt kjent at 
mange i avdelingen ikke er kjent med prosedyren for behandling av pasienter med sepsis og 
dermed trodde at medisinsk innkomstpakke var det korrekte svaret og ikke sepsis pakke som 
er det opprinnelige korrekte svaret.  

Spørsmål 17 hvor det spørres om ”Opplever du ved bruk av medisinsk team for mottak av 
pasient med mistenkt sepsis at rollene er godt kjent for alle i teamet?” manglet svaralternativet 
”Vet ikke”. Dette burde ha vært inkludert i spørreskjemaet grunnet at ikke alle i mottaket 
deltar i det medisinske teamet og dermed ikke har en forutsetning for å kunne svare på dette. 
Noen har dermed svart blankt på dette spørsmålet. Spørsmål 19 hvor det spørres om 
sykepleieren opplever å ha tid til å kunne formidle trygghet til pasienten med mistenkt sepsis 
via verbal og/eller non-verbal kommunikasjon ble det også avgitt ett blankt svar. Dette har 
ikke prosjektansvarlig noe gått svar på hvorfor skjedde, kanskje ble spørsmålet glemt. 

Prosjektansvarlig har lært mye om spørreundersøkelse ved å gjennomføre denne 
undersøkelsen og om undersøkelsen skulle blitt gjennomført om igjen ville nok både 
spørsmålsformuleringer og typen spørsmål blitt endret i deler av spørreskjemaet. Blant annet 
for bedre å kunne bruke den demografiske dataen opp mot resten av undersøkelsen. Det 
pågikk et forbedringsarbeid i avdelingen nettopp med tanke på å oppdage sepsis i en tidligere 
fase og effektivisere mottaket av disse pasientene samtidig som spørreundersøkelsen ble 
besvart. Dette kan ha gjort at flere sykepleiere hadde lagt seg til ny kunnskap som gjorde at 
flere kunne svare korrekt på spørsmålene i undersøkelsen, det er uvisst hva dette har hatt å si 
for resultatet. 

 

Generaliserbarhet, validitet og pålitelighet 
Generaliserbarhet innebærer i følge Jakobsson (2011) at konklusjoner dras fra en eller flere 
hendelser for å forklare noe mer allment. Vurderingen av om denne studien har god 
generaliserbarhet er at det har den ikke grunnet den lave svarprosenten som blant annet 
skyldes ferieavviklingen i avdelingen i ukene hvor undersøkelsen ble gjennomført.  

I tillegg beskriver resultatet i undersøkelsen kun besvarelsene gjort i spørreundersøkelsen 
utført på ett akuttmottak og mange av spørsmålene er lagd med utgangspunkt i lokale rutiner 
og prosedyrer dermed kan den heller ikke generaliseres opp mot andre akuttmottak. Målet var 
heller aldri å generalisere til en hel populasjon.  
 
Validitet er i følge Polit og Beck (2012) et kvalitets kriterium som refererer til graden av 
konklusjon gjort i en studie, om den er nøyaktig og om målingsinstrumentet måler hva det er 
tiltenkt å måle.  I denne undersøkelsen er målingsinstrumentet spørreskjemaet som ble 
benyttet og validiteten til undersøkelsen anses av prosjektansvarlig som god da 
spørreskjemaet stort sett ga svar på det det var ment å gi svar på. 
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Med pålitelighet menes i følge Polit og Beck (2012) blant annet at et måleinstrument måler 
nøyaktig ved hver besvarelse, og ikke gir ulike svar avhengig av når det blir brukt. Dermed 
anses denne undersøkelsen og ha en god pålitelighet.  

Dette fordi spørreskjemaet var formulert på en slik måte at alle fikk de samme spørsmål og 
svaralternativene samt at alle besvarte de i samme setting og uten hjelpemidler.  

 

Øvrige forskningsetiske betraktninger  
I forskningspersoninformasjonen fantes prosjektansvarlig sin kontaktinformasjon slik at de 
som ønsket kunne ta kontakt før undersøkelsen startet om noen skulle ønske dette, det var 
riktignok ingen som tok kontakt. Informasjonen gikk ut på mail til alle potensielle deltakere i 
god tid før undersøkelsen i tillegg lå den fremme tilgjengelig for lesing den dagen 
undersøkelsen ble gjennomført, det vil si at hver enkelt hadde god mulighet til å lese seg opp 
på hva undersøkelsen innebar og dermed ta stilling til om de ønsket å delta. Dette var 
sannsynligvis den beste måten og nå alle deltakerne på samtidig. Prosjektansvarlig har ikke 
fått noen tilbakemeldinger på at informasjonen var vanskelig å forstå, at deltakerne kunne 
ønsket informasjonen på en annen måte eller lignende. Det er vanskelig å si hvor vidt alle 
deltakerne faktisk leste informasjonen. Informasjonen beskrev også hvordan all deltaker 
informasjon ville bli holdt konfidensiell, hvordan innsamlet data ville bli håndtert i etterkant 
og at studien vil bli publisert på DIVA. Deltakerne ga sitt samtykke til å delta ved å fylle ut 
spørreskjemaet og levere det inn til den ansvarlige for gjennomføringen av undersøkelsen i 
vedlagt konvolutt. Det ble ikke rapportert noen misnøye rundt dette, og det antas derfor at 
deltakerne syntes dette var en grei måte å gi sin godkjenning på. 
 
 

Resultatdiskusjon  
 

Studiens hensikt var å undersøke sykepleieres ivaretakelse av pasienter med mistenkt sepsis i 
et akuttmottak. For å utdype hensikten videre ble følgende tilleggsspørsmål lagt til 

- hvordan identifiserer sykepleierne primært pasienter med mistenkt sepsis? 
- hvilke tiltak iverksetter sykepleier som et ledd i behandlingen av pasienter med sepsis? 

- opplever sykepleierne at sykepleier og legeteamet kommuniserer med hverandre på en 
god måte for pasienten? 

- opplever sykepleier at sykepleier og lege kommuniserer med pasienten på en god måte 
for pasienten? 

 

Demografisk data 
Som det fremkom av tabellen (Tabell 1) i resultatdelen var det en god variasjon både innen 
alder og yrkeserfaring på de som har besvart undersøkelsen. Dette representerer 
forhåpentligvis noe av variasjonen på de ansatte som finnes i avdelingen hvor undersøkelsen 
ble gjennomført. Dessverre lyktes det ikke å analysere undersøkelsen på en slik måte at man 
kunne sette alder eller erfaring direkte opp mot for eksempel kunnskapsspørsmålene i 
undersøkelsen. Dermed har ikke den demografiske dataen noen videre stor betydning for 
resultatdelen av undersøkelsen. 
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Identifisering av pasienter med mistenkt sepsis 
SIRS er som beskrevet i bakgrunnen brukt for å definere en klinisk respons på et uspesifikt 
angrep av enten en infeksiøs eller ikke infeksiøs opprinnelse. Det blir derfor brukt som en av 
de primære tiltakene til å oppdage sepsis ved ankomst i et akuttmottak. I følge Brink et al. 
(2013) er sepsis potensielt svært alvorlig for en pasient å bli rammet av, i tillegg til at det er 
høy mortalitet fører det også ofte til komplikasjoner hos pasienten. Dette fører igjen til lange 
liggetider på sykehuset og dermed høye kostnader for samfunnet. Det er dermed svært viktig 
at sykepleierne har kunnskap om SIRS og sepsis. For å kunne identifisere SIRS tegn hos en 
pasient er det grunnleggende å vite hva de fire SIRS kriteriene er i tillegg til å vite hvor 
mange SIRS kriterier som må finnes for at det kan sies at pasienten har utslag på SIRS (Long 
& Koyfman, 2016).   

Det kom frem av undersøkelsen at over 70 prosent av deltakerne i undersøkelsen både hadde 
god kunnskap om hvor mange SIRS kriterier som må til for å ha utslag på SIRS samt hva som 
er de fire SIRS kriteriene. Dette tyder på en nøyaktig kunnskap og fokus på å oppdage sepsis i 
en tidlig fase hos hovedandelen sykepleiere i avdelingen og at de er kjent med og jobber på 
bakgrunn av evidensbasert forskning og internasjonale retningslinjer (Surviving Sepsis 
Campaign, 2015; Dellinger et al., 2012). Det viser seg i resultatet at noe under 70 prosent har 
kunnskap om selve definisjonen på sepsis. For å kunne identifisere en pasient med sepsis må 
sykepleierne vite hva definisjonen på sepsis er, sepsis defineres som to eller flere SIRS 
kriterier i følge med infeksjon. Med denne definisjonen trengs ikke positiv blodkultur 
(Fryckstedt et al., 2010). Dette kan tyde på at det er et svært høyt fokus på SIRS og å oppdage 
om pasientene har SIRS kriterier i en tidlig fase, men at sykepleierne ikke er like opptatt av å 
konstatere om pasienten faktisk har sepsis eller ikke. Det er også ca. 30 prosent som ikke har 
kunnskap verken om SIRS eller definisjonen på sepsis noe som kan få alvorlige konsekvenser 
for pasienten om sykepleier ikke oppdager utviklingen i tide, dette bør tas på alvor i 
avdelingen og deres fokus på kunnskap om sepsis bør videreføres. 

Undersøkelsen viser videre at over 80 prosent har korrekt kunnskap om hva tegnene på 
alvorlig sepsis er og ikke minst hvilke målinger som skal gjøres. Dette er svært viktig for 
pasientene da veien fra alvorlig sepsis til septisk sjokk er kort. Alvorlig sepsis består av flere 
komponenter som blant annet kan tolkes ut ifra enkle målinger gjort på pasienten. Disse 
målingene gjøres jevnlig i et akuttmottak og en del av sykepleierne sin oppgave er å vite 
hvilke målinger som skal gjøres og kunne tolke betydningen av disse. Det anses at alvorlig 
sepsis foreligger dersom pasienten har tegn på hypoperfusjon, organdysfunksjon og/eller 
hypotensjon med systolisk blodtrykk <90mmHg tross adekvat væskebehandling siste 30 
minutter (Larsson & Rubertsson, 2012). Septisk sjokk en svært alvorlig tilstand med høy 
mortalitet og det er derfor viktig at dette unngås helt eller oppdages tidlig (Fryckstedt et al., 
2010). For å kunne unngå dette eller oppdage tilstanden i en tidlig fase må sykepleierne ha 
kunnskap om hva definisjonen er noe som det kommer frem av undersøkelsen at samtlige 
deltakerne kan. 

Målet med triage er å forutse alvorlighetsgraden av sykdom og organisere pasientflyten 
(Azeredo, Guedes, Rebelo de Almeida, Chanca & Martins, 2015). Undersøkelsen viser at 
sykepleierne har god kunnskap om hvordan triage skal brukes riktig og hva man skal se etter 
med tanke på å oppdage sepsismistanke i en tidlig fase. Allikevel er det 25 prosent som mener 
at triage ikke er et godt redskap for å oppdage mistanke om sepsis i en tidlig fase. Dette er 
forenelig med en studie gjort i Danmark av Johansen og Forberg (2011) hvor det kom frem at 
ingen av sykepleierne der følte de kunne stole blindt på standarden til triagen, de måtte i 
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tillegg bruke sin magefølelse og være kritiske. Dette gjaldt spesielt med pasienter som fikk en 
lav triage, men som hadde potensialet til å endres til det verre. 

MEWS viser seg å være lite brukt av sykepleierne i undersøkelsen tross at mange vet om hva 
det er. Åttiåtte prosent vet hva MEWS er, allikevel er det kun trettini prosent som bruker det i 
undersøkelse av pasient, og tjueto av disse bruker bare MEWS som oftest, men ikke alltid. 
Dette kan være forenelig med at det ikke er noen prosedyre eller rutine i avdelingen på å 
bruke MEWS. Avdelingen hvor undersøkelsen ble gjennomført har sin egen prosedyre og 
retningslinjer for behandling av pasienter med sepsis. Kun 80 prosent hadde kunnskap om at 
avdelingen har denne prosedyren, sytten prosent visste ikke at den eksisterte og tre prosent 
trodde ikke at den fantes. Dette burde samtlige sykepleiere i avdelingen ha kunnskap om.  

 

Sykepleieres tiltak for behandling av pasienter med mistenkt sepsis 
Studien viser at over 80 prosent av sykepleierne har korrekt kunnskap om hvilke primære 
tiltak som er førsteprioritet ved en pasient med mistanke om sepsis, nemlig vitalia, blodprøver 
og kontakte medisinsk lege. De innehar også kunnskap om at det er korrekt å administrere 
antibiotika så raskt som mulig etter at blodkulturer er tatt. Dette er forenelig både med 
avdelingens lokale retningslinjer, faglitteratur samt internasjonale retningslinjer utarbeidet av 
Surviving Sepsis Campaign (2015) og tyder på en god faglig og evidensbasert kunnskap hos 
en stor andel av sykepleierne i avdelingen når det gjelder hvilke behandlingstiltak som skal i 
gang settes ved mistanke om sepsis hos pasientene, det er allikevel ca. 20 prosent som fortsatt 
trenger økt kunnskap om dette (Dellinger et al., 2012; Ericson & Ericson, 2012). 

 

Kommunikasjonen mellom sykepleiere og legeteamet ved behandling av pasient med 
mistenkt sepsis 
Det kommer frem av undersøkelsen at kunnskapen om kommunikasjonsverktøyet SBAR er 
lav og ytterst få benytter dette i sin kommunikasjon med leger eller andre sykepleiere. 
Erichsen og Haddleton (2012) beskriver hvordan dette verktøyet nettopp er ment for å 
forenkle kommunikasjonen og dermed fungerer ekstra godt i situasjoner der raske 
beslutninger skal tas, noe behandlingen av pasienter med mistenkt sepsis er et godt eksempel 
på. Dermed kunne det vært til god nytte for sykepleiere og leger i avdelingen å implementere 
dette kommunikasjonsverktøyet.  

Kommunikasjonen mellom sykepleier og lege ved behandling av mistenkt sepsis anses av 
nesten 90 prosent å være bra eller utmerket. Åtti prosent mener at det sjelden eller aldri 
oppleves forsinkelser i pasientbehandlingen grunnet dårlig kommunikasjon mellom sykepleier 
og lege. Dette må anses å være svært positivt både for kollegaer og pasienter.  

Dessverre kommer det frem at ved bruk av medisinsk team for mottak av dårlige pasienter 
med mistenkt sepsis oppleves dette annerledes og at kun 64 prosent mener at de forskjellige 
teammedlemmene kjenner sine roller. Svensk sjuksköterskeförening (2014) skriver om 
samarbeid i team at det kreves et forbedret samarbeide mellom profesjoner for blant annet å 
komplettere kompetanser, fremme kontinuitet, styrke sikkerheten og forbedre resultatet for 
pasienten. Det er derfor tydelig at dette er noe som bør tas tak i avdelingen og det bør jobbes 
med en forbedring og kanskje utvidet teamtrening med hensyn til dette.  
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Kommunikasjon mellom sykepleier/lege og pasient med mistenkt sepsis 
Det er svært positivt å se at over 90 prosent av sykepleierne i undersøkelsen føler de har tid til 
å formidle trygghet til pasientene sine via verbal og/eller non-verbal kommunikasjon. Det er 
ingen tvil om at pasienter i en slik situasjon er svært sårbare og kan oppleve både utrygghet og 
angst. De har selv liten innsikt i hvorfor diverse undersøkelser blir gjort og de kan føle 
utrygghet og frykt for at tilstanden deres skal forverres, da er trygg og god kommunikasjon fra 
sykepleier mye verdt for pasienten (Stubberud, 2010). 

Over 80 prosent opplever at informasjonen de gir om sepsis og aktuelle behandlingstiltak blir 
forstått av pasienten. Dette er forenelig med norsk lov om pasientrettigheter som sier at 
pasientene har rett på den nødvendige informasjonen for å få innsikt i sin helsetilstand. Loven 
sier videre at sykepleieren skal så langt det er mulig sikre at pasienten har forstått innholdet i 
og betydningen av informasjonen og dette skal dokumenteres i journalen (Helse- og 
omsorgsdepartementet, 1999). Det er knappe 70 prosent som mener at informasjonen gitt fra 
lege blir forstått av pasienten, da er det viktig at sykepleier er tilstede når legen informerer slik 
at man i ettertid kan hjelpe pasienten med å bedre forstå informasjonen som ble gitt. Det ville 
vært svært interessant og gjort en pasientrettet undersøkelse rundt temaet med 
kommunikasjon mellom pasient og sykepleier/lege for å se hvordan pasientene oppfatter dette 
og om sykepleierne har tolket sine egne opplevelser rett.  

 

Konklusjon  
 

Det fremkommer av undersøkelsen at det var en høy andel sykepleiere i avdelingen som har 
god kunnskap om evidensbasert forskning samt lokale og internasjonale retningslinjer for 
ivaretakelse og behandling av pasienter med sepsis. Sykepleierne visste i stor grad hvilke 
kriterier de skal se etter for å oppdage sepsis i en tidlig fase samt hvilke målinger og tiltak 
som burde gjøres for å unngå utviklingen av alvorlig sepsis og septisk sjokk. Mange hadde 
faglig god kunnskap om hvilke behandlingstiltak som er korrekte å iverksette. Det er allikevel 
fortsatt rom for forbedringspotensialet da 20-30 prosent ikke hadde korrekt kunnskap om 
dette og det burde være tett opp mot 100 prosent som sitter inne med denne kunnskapen. Det 
er foreslått nye definisjoner og retningslinjer for sepsis og det vil om disse blir innført være 
aktuelt med nye undersøkelser på dette området for å se om sykepleierne i akuttmottakene 
henger med på utviklingen og fortsatt klarer ivareta pasienter med mistenkt sepsis (Flam & 
Oldner, 2016). 

Kommunikasjonen mellom sykepleier og lege ved behandling av pasienter med mistenkt 
sepsis viste seg å oppfattes som god, bortsett fra ved bruk av medisinsk team hvor det 
fremgikk at ikke alles roller var godt nok kjent. Det er dermed et forbedringsbehov i forhold 
til det medisinske teamet samt behov for økt kjennskap om de enkeltes funksjoner. Når det 
gjelder kommunikasjonen mellom sykepleier og pasient ble denne oppfattet god fra 
sykepleiers side. Sykepleierne opplevde i stor grad at pasientene forsto informasjonen de ga 
om sepsis og aktuelle behandlingstiltak, men at legenes informasjon til pasienten ikke ble 
forstått like godt.  
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Klinisk anvendbarhet  
 

Resultatet vil bli lagt frem for avdelingsledelsen og de kan om ønskelig benytte undersøkelsen 
som en del av et forbedringsarbeid i avdelingen for å oppdage og behandle sepsis. Avdelingen 
har allerede et stort fokus på dette, men det kommer frem av undersøkelsen at det fortsett er et 
forbedringspotensiale i avdelingen både i forhold til kunnskapsnivå og kjennskap til lokale 
retningslinjer og prosedyrer. Kommunikasjonsverktøyet SBAR kunne det vært nyttig for 
avdelingen å få implementert som en ytterligere forbedring av kommunikasjonen opp mot 
legene og andre sykepleiere. Studiens resultat vil ikke kunne anvendes direkte ved andre 
akuttmottak i Norge grunnet at den til en hvis grad er basert på lokale retningslinjer og 
prosedyrer, men det kan være med på å gi de en indikasjon på hva som må arbeides videre 
med eventuelt som en inspirasjon til en lokal undersøkelse i den enkelte avdeling.  
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En undersøkelse av sykepleieres ivaretakelse av pasienter med mistenkt sepsis i et 
akuttmottak. 

Vennligst sett ring rundt ditt svaralternativ på samtlige spørsmål.  
Etter at skjemaet er ferdig utfylt legg det i medfølgende konvolutt og forsegle denne før 
innlevering, dette for å sikre din konfidensialitet.  
Sykehusets handlingsplan for sepsispasienter er lagt til grunn for flere av spørsmålene. 

 

Dato for undersøkelsen: 13.06-01.07.2016 

  

Alder (år):    

21-30  31-40  41-50  ≥51 

 

År som sykepleier:   

1-5  6-10  11-15  ≥16 

 

År i akuttmottak:   

1-5  6-10  ≥11 

 

1. Når har pasient utslag på SIRS (Systemisk Inflammatorisk Respons Syndrom) 
kriterier? 

a. Ved 1 av 4 SIRS kriterier   
b. Ved 2 av 4 SIRS kriterier   
c. Ved 3 av 4 SIRS kriterier 

 

2. Hva er definisjonen på sepsis? 

a. 3 av 4 SIRS kriterier 

b. 2 av 4 SIRS kriterier i følge med infeksjon 

c. 2 av 4 SIRS kriterier samt hypotensjon 
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3. Hva er de fire SIRS kriteriene?  

a. 
Pulsfrekvens >90/min 
Respirasjonsfrekvens >20/min eller pCO2 <4,3kPa 
Temperatur >38°C eller <36°C 
Leukocytter >12x109/L eller <4x109/L 

b. 
Pulsfrekvens >90/min 
Respirasjonsfrekvens >20/min eller pCO2 <4,3kPa 
Temperatur >38°C eller <36°C 
Systolisk blodtrykk under <90 mmHg 

c. 
Pulsfrekvens >100/min 
Respirasjonsfrekvens >25/min eller pCO2 <4,3kPa 
Temperatur >38°C eller <36°C  
Leukocytter >12 x109/L eller <4 x109/L 

 

4. Hva er definisjonen på septisk sjokk? 

a. Sepsis med organdysfunksjon   

b. Sepsis med nedsatt bevissthet 

c. Sepsis med hypotensjon tross adekvat væskebehandling 
 
 

5. Hva er noen av tegnene på alvorlig sepsis, sett ring rundt ett av følgende tre 
alternativer? 

a.  
Systolisk blodtrykk <100 mmHg 
SaO2 <85% med O2 tilførsel 
S-laktat > 4,5 mmol/L 

b. 
Systolisk blodtrykk <90 mmHg 
Nedsatt bevissthet 
SaO2 <90% med O2 tilførsel 

c. 
Systolisk blodtrykk <80 mmHg 
SaO2 <90% uten  oksygen tilførsel 
Normal bevissthet 
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6. Opplever du at triage er et godt verktøy for å oppdage mistanke om sepsis i en tidlig 
fase? 

a. Ja, alltid 

b. Ja, oftest 

c. Nei, sjelden 

d. Nei, aldri  

 

7. Hvilke tre ting er viktig å kontrollere ved primær triage av pasient med mistanke om 
infeksjon for å kunne skille ren infeksjon og infeksjon som har utviklet seg til sepsis? 

a. Blodtrykk, Visual Analog Scale (VAS), temperatur 

 

b. Blodtrykk, puls, GlasgowComaScale (GCS) 
 
c. Puls, temperatur, respirasjonsfrekvens 

 

8. Kjenner du til Modified Early Warning Score (MEWS)?  

a. Ja  

b. Nei 

c. Hørt om MEWS, men vet ikke hva det er 

 

9. Benytter du deg av MEWS ved undersøkelse av pasienter med mistenkt sepsis? 

a. Ja, alltid 

b. Ja, oftest 

c. Nei, sjelden 

d. Nei, aldri  
 

10.  Benytter dere prosedyrer for å oppdage pasienter med mistenkt sepsis i ditt 
akuttmottak? 

a. Ja 

b. Nei 

c. Vet ikke 
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11. Hvilke blodprøver bør du prioritere å bestille ved ivaretakelse av pasient med mistenkt 
sepsis i følge avdelingens retningslinjer for behandling av sepsis pasienter? 

a. Medisinsk innkomstpakke samt blodkultur 

b. Det avventes lege sin ordre før bestilling av blodprøver 

c. Egen pakke for sepsis samt blodkultur 

 

12. Hvilke tiltak er førsteprioritet ved mistanke om sepsis? 

a. Vitalia, blodprøver, kontakte medisinsk lege 

b. Vitalia, EKG, væskebehandling 

c. Vitalia, EKG, urinkateter 

 

13. Når bør antibiotika ordinert av lege administreres ved mistanke om sepsis? 

a. Så raskt som mulig  

b. Etter at blodkultur er tatt     

c. Etter at blodprøvesvar foreligger 

 

14. Kjenner du til kommunikasjonsverktøyet SBAR? 

a. Ja 

b. Hørt om SBAR, men vet ikke hva det er 

c. Nei 
 
 

15. Benytter du deg av SBAR ved kommunikasjon med sykepleierkollegaer eller 
ansvarlig lege om pasienter med mistenkt sepsis? 

a. Ja, alltid 

 
b. Ja, oftest 

c. Nei, sjelden 

d. Nei, aldri  
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16.  Hvordan fungerer kommunikasjonen i samarbeidet mellom deg og legene ved 
behandling av pasienter med mistenkt sepsis?  

a. Utmerket 

b. Bra 

c. Kunne fungert bedre 

d. Dårlig  

 

17. Opplever du ved bruk av medisinsk team for mottak av pasient med mistenkt sepsis at 
rollene er godt kjent for alle i teamet? 

a. Ja, alltid 

b. Ja, oftest 

c. Nei, sjelden 

d. Nei, aldri 

 

18. Opplever du at noen ledd i behandlingen av sepsis (som for eksempel administrering 
av antibiotika eller væske) forsinkes grunnet manglende kommunikasjon/samarbeid 
mellom sykepleier og lege?  

a. Ja, alltid 

b. Ja, oftest 

c. Nei, sjelden 

d. Nei, aldri  

 

19. Opplever du å ha tid til å kunne formidle trygghet til pasienten med mistenkt sepsis via 
verbal og/eller non-verbal kommunikasjon? 

a. Ja, alltid 

b. Ja, oftest 

c. Nei, sjelden 

d. Nei, aldri  
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20. Opplever du at pasientene forstår informasjonen om sepsis og aktuelle 
behandlingstiltak som blir gitt fra sykepleier?  

a. Ja, alltid 

b. Ja, oftest 

c. Nei, sjelden 

d. Nei, aldri  

 

21. Opplever du at pasientene forstår informasjonen om sepsis og aktuelle 
behandlingstiltak som blir gitt fra lege?  

a. Ja, alltid 

b. Ja, oftest 

c. Nei, sjelden 

d. Nei, aldri 

 

Takk for din deltakelse! 
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Forskningspersoninformasjon 

 

Informasjon til deg som vurderer å delta i spørreundersøkelsen gjeldene sykepleieres 
ivaretakelse av pasienter med mistenkt sepsis i et akuttmottak. Du godkjenner å delta i 
undersøkelsen ved å fylle ut spørreundersøkelsen og levere den inn til avdelingsledelsen. 

Bakgrunn og hensikt med studien 
Slik det norske helsevesenet fungerer er oftest sykepleier tettest på pasienten over tid samt er 
den første til å møte pasienten ved ankomst i et akuttmottak. Det er sykepleier som triagerer 
pasienten ved ankomst og det er en sykepleier som gjør de primære undersøkelsene. .  
Kunnskap om SIRS og sepsis er viktig å inneha for og kunne plukke opp tegnene i en tidlig 
fase og dermed kunne kommunisere funnene til ansvarlig lege slik at behandling kan 
igangsettes raskt, SBAR er ett nyttig verktøy for forenklet og strukturert kommunikasjon. I 
tillegg må sykepleiere ha kunnskap om prioriteringen av de viktigste primære 
behandlingstiltakene som bør igangsettes hos pasienter med mistanke om sepsis. Derfor er det 
viktig at sykepleieren kjenner til og anvender seg av validerte systematiske 
bedømmingsmodeller som for eksempel MEWS. Kommunikasjon er også viktig opp mot 
pasienten for jevnlig å kunne vurdere pasientens tilstand og en eventuelt forverring. Om 
strukturerte metoder for bedømming ikke er tilstede hos ansvarlig sykepleier kan dette få store 
konsekvenser for pasienten ved at sepsis kan utvikle seg til alvorlig sepsis eller septisk sjokk 
som har høy mortalitet. Hensikten med studien er å undersøke hvordan sykepleiere ivaretar 
pasienter med mistenkt sepsis i et akuttmottak.  

Forespørsel om deltagelse 
Det er ønskelig med din deltagelse i denne studien fordi du er autorisert sykepleier og jobber i 
et akuttmottak. Undersøkelsen er godkjent av avdelingssjefen. 

Studiens gjennomførelse 
Studien innebærer at du må svare på et spørreskjema med spørsmål og flere svaralternativer. 
Spørreskjemaet vil deles ut på morgensamlingene sammen med informasjon om studien i 
tidsrommet 13.6.-01.07.2016. Hver deltaker skal kun svare på skjemaet én gang. Skjemaet 
fylles ut, du legger det i en forseglet konvolutt og leverer inn direkte etter utfylling. Det er 
avdelingsledelsen som vil dele ut og samle inn skjemaene. 

Håndtering av data, konfidensialitet og frivillighet 
Dine svar i spørreskjemaet vil ikke på noen måte kunne knyttes til ditt navn og er dermed 
konfidensielle. Klinikkens og sykehusets navn vil ikke bli nevnt i studien. Deltagelse i studien 
er frivillig. Forskningsetiske prinsipper kommer til å følges strengt, som blant annet innebærer 
at navn på deltakere og avdelingen kommer til å avidentifiseres. Avdelingsledelsen er 
innforstått med at deltakelsen i studien er helt frivillig og at det er opp til hver enkelt ansatt å 
avgjøre om han/hun ønsker å delta. Det vil ikke få noen konsekvenser for de ansatte som ikke 
ønsker å delta.    

Informasjon om studiens resultat 
Studiens resultat vil bli lagt frem for ledelsen i avdelingen samt legges frem i papirform på 
vaktrommet slik at alle kan lese resultatet. Den kommer også til å publiseres på internett på 
DIVA som er en felles portal for publisering av forskningsrapporter og studiearbeid.  
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Ansvarlige personer 
Ansvarlige for å gjennomføre studien samt ansvarlig for personinformasjon er 
prosjektansvarlig Martine Mathisen og veileder Richard Ahlsröd. 

 

 

Kontaktinformasjon: 

 

Martine Mathisen   Richard Ahlsröd 

Prosjektansvarlig   Høyskoleadjunkt 

Tlf.: xx xx xx xx   Tlf.: xx xx xx xx 

Email: xxx@xxx   xxx@xxx  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


