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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund 

Sepsis är en livshotande dysfunktion i ett eller flera organsystem orsakad av stört 

systemiskt svar på infektion. Patienterna som överlevt sepsis upplever ofta övergående 

eller permanenta komplikationer med påverkan på deras livskvalitet. Livskvalitet är inget 

fast begrepp men kan beskrivas som personens nivå av välmående. Det går att mäta 

livskvalitet. De vanligaste mätinstrumenten är EQ-5D och SF-36. Patienter med sepsis 

finns i de flesta områden som allmänsjuksköterskans kompetens täcker och därför är det 

viktigt att öka kunskapen och förståelsen kring patientgruppen och hur patienternas 

livskvalitet påverkas efter sjukdomsförloppet. 

 

Syfte 

Syftet med studien var att belysa patienters livskvalitet efter sepsis. 

 

Metod 

I den här studien användes litteraturöversikt som design. Resultatet är baserat på 14 artiklar 

av kvantitativ design, och en artikel med kvalitativ design från databaserna PubMed och 

CINAHL som publicerats mellan 2009–2019. Artiklarna har kvalitetsgranskats med hjälp 

av Sophiahemmet Högskolas modifierade bedömningsunderlag. Artiklarna analyserades 

genom integrerad analys. 

 

Resultat 

Livskvaliteten påverkas negativt av att drabbas av sepsis. Resultatet visade att patienter 

som överlevt sepsis upplever en lägre grad av livskvalitet efter sepsis än innan 

insjuknandet, samt att patienterna har en lägre grad av upplevd livskvalitet efter sepsis 

jämfört med generell population utan sepsis. Resultatet presenteras i fyra domäner: fysisk, 

psykisk, social och funktionell livskvalitet.  

 

Slutsats 

Livskvaliteten hos personer som överlevt sepsis är lägre än allmänhetens. Livskvaliteten 

påverkas i domänerna fysisk-, psykisk-, social- och funktionell livskvalitet. 

Sjuksköterskans kunskap och förståelse kring livskvaliteten hos personer som överlevt 

sepsis är viktig för att bedriva omvårdnad som förbättrar patientgruppens livskvalitet. 

 

Nyckelord: Sepsis, livskvalitet, överlevare, Känsla av sammanhang. 
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ABSTRACT 

 

Background 

Sepsis is a life-threatening dysfunction in a single or multiple organ system caused by a 

disrupted systemic response of infection. Sepsis survivors often experience permanent or 

transient complications that have a negative impact on the quality of life. Quality of life 

(QOL) is not a fixed concept and it includes both positive and negative aspects of one’s 

life. QOL can be measured with for instance EQ-5D or SF-36. Patients who suffer from 

sepsis are often found in the field of nurses, and therefore it is important to increase the 

knowledge and understanding of how quality of life is affected in sepsis survivors. 

 

Aim 

The aim of this study was to illustrate the quality of life in sepsis survivors. 

 

Method 

For this study a literature review was used as the design.  The result is based on fourteen 

articles of quantitative design, and one article of qualitative design published between 

2009-2019 in PubMed and CINAHL. The articles were reviewed using Sophiahemmet´s 

modified assessment base. The included articles have been analysed through an integrated 

analysis.  

 

Results 

QOL is negatively affected by sepsis. This study´s results presents QOL in four themes: 

physical, psychological, social and functional. 

 

Conclusions 

The QOL of sepsis survivors is lower than that of the general public. QOL is affected in 

the physical, mental, social and functional domains of quality of life. The nurse's 

knowledge and understanding of the QOL of sepsis survivors is of importance in providing 

nursing care that improves the person’s life. 

 

Keywords: Sepsis, Quality of Life, Survivors, Sense of Coherence. 
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INLEDNING 

Varje år drabbas 19 miljoner människor av sepsis världen över. Sepsis är en livshotande 

dysfunktion i ett eller flera organsystem orsakad av stört systemiskt svar på infektion. 

Patienter som överlevt sepsis upplever ofta övergående eller permanenta komplikationer, 

och uppger generellt en lägre nivå av livskvalitet jämfört med genomsnittspopulationen. 

 

Under sjuksköterskeutbildningens verksamhetsförlagda utbildning har författarna till denna 

studie mött patienter som insjuknat i sepsis. Många av personerna som drabbats av sepsis 

var relativt friska innan insjuknandet och drabbades plötsligen av ett dödligt tillstånd som 

leder till komplikationer som påverkar livskvaliteten utifrån flera domäner. Författarna till 

studien reagerade över patientgruppens behov av stöd efter det akuta sjukdomstillståndet. 

Därför valde författarna att skriva en litteraturöversikt inom ämnesområdet för att få en 

uppfattning om hur livskvaliteten påverkas efter sepsis. Detta för att öka möjligheten för 

sjuksköterskor att genom kunskap och förståelse kunna utarbeta personcentrerad 

omvårdnad som hjälper och stöttar patienten.  

 

BAKGRUND 

Sepsis 

 

Definition 

Definitionen av sepsis är en livshotande dysfunktion i ett eller flera organsystem orsakad 

av stört systemiskt svar på infektion (Singer et al., 2016). Septisk chock är när de 

cirkulatoriska och cellulära/metabola störningar är tillräckligt uttalade för att avsevärt öka 

risken för död (Shankar-Hari et al., 2016). 

 

Incidens 

Varje år drabbas 19 miljoner människor av sepsis världen över (Angus & Prescott, 2018). I 

Sverige drabbas 780 av 100 000 vuxna årligen av sepsis (Mellhammar et al., 2016). 

Antalet patienter som dör av sepsis är större än summan av alla patienter som dör av tarm, 

bröst och prostatacancer årligen (Daniels et al., 2015).  

 

Flera studier talar för en ökad mortalitet och morbiditet hos patienter som överlevt sepsis 

(Andersson et al., 2018). Mortaliteten vid sepsis är hög, ca 30 procent dör inom 30 dagar 

av infektionen eller dess komplikationer. De följande fyra åren är mortaliteten dubbelt så 

hög hos patienter som haft sepsis jämfört med personer av liknande ålder och bakgrund 

som inte haft sepsis (Storgaard et al., 2012). Enligt Linder (2014) är mortaliteten hos 

tidigare friska patienter som drabbats av allvarlig sepsis tio gånger högre än den allmänna 

friska befolkningens. Patienterna med allvarlig sepsis har en ökad risk för mortalitet på 

30,5 procent över en tioårsperiod efter insjuknandet (Linder, 2014). Patienter som överlevt 

sepsis har en förhöjd risk för död samt förhöjd risk för kardiovaskulära problem även ett år 

efter utskrivning från sjukhus, och trenden håller i sig upp till fem år efter utskrivning (Ou, 

Chu, Chao, Lee, & Kuo, 2016). 

 

Patofysiologi och etiologi 

Sepsis kallades tidigare för blodförgiftning och är en allvarlig infektion i blodet som 

utlöses av mikroorganismer som exempelvis bakterier, virus eller patogena svampar 

(Singer et al., 2016). Vid primär sepsis uppstår infektionen i direkt anslutning till 
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blodbanan och vid sekundär sepsis har infektionen spridits till blodet från en annan 

infektionskälla i kroppen exempelvis via luftvägar, mag-tarmkanal, urinvägar eller via 

vävnadsskador (Ericson & Ericson., 2012). Mikroorganismerna orsakar en överdriven 

inflammatorisk systemreaktion i värdens immunförsvar med potentiellt livshotande 

organsvikt som följd (Singer et al., 2016). Den kroppsliga reaktionen vid sepsis är 

komplex, och påverkar flertalet organsystem i kroppen samtidigt och korrelerat. Vid sepsis 

påverkas det cirkulatoriska systemet och blodtrycket sjunker. Blodtrycks-sänkningen leder 

till nedsatt vävnadsperfusion och sänkt syresättning i cellerna som ger en respiratorisk 

svikt. Den respiratoriska svikten i kombination med infektionens påverkan på metabola 

och endokrina system gör att kroppen utvecklar en laktatacidos vilket ökar risken för 

organsvikt i ett eller flera organsystem (Rhodes et al., 2017). Sepsis ger även en 

hematologisk svikt. När immunförsvaret reagerar på infektionen i blodet uppstår en 

koagulationsrubbning, vilket ytterligare påverkar kroppens förmåga att syresätta sig och 

ökar risken för organsvikt och vävnadsnekros. Detta medför risk för amputation av 

extremiteter (Iba et al., 2019). Sammanfattningsvis så gör den inflammatoriska 

systemreaktionen vid sepsis att cellerna i kroppen drabbas av syrebrist, och kan gå i nekros 

(Rhodes et al., 2017). 

 

Symtom 

Sepsis drabbar ung som gammal, och symtomen skiljer sig mellan åldersgrupperna och kan 

till en början vara mycket diffusa (National Guideline Centre, 2016). Symtom vid sepsis 

för vuxna är ett akut insjuknande med påverkat allmäntillstånd och/eller uttalad trötthet. 

Diarré, kräkning och diffusa buksmärtor är ibland den dominerande symtombilden. 

Tidigare friska, yngre personer kan i tidigt skede ses relativt opåverkade (Ericson & 

Ericson, 2012). Ett symtom på sepsis är kognitiv påverkan som sänkt medvetande, ökad 

aggression, förändrat humör eller påverkad personlighet. Kliniska tecken som hög feber 

med frossa, hypotermi eller normal temperatur samt förhöjd puls och andningsfrekvens, 

sänkt blodtryck, låg syremättnad i blodet, cyanotiska läppar och grådaskig hud, är också 

symtom på sepsis (National Guideline Centre, 2016). 

 

Diagnostisering 

Sepsis diagnostiseras när patientens Sequential Organ Failure Assesment (SOFA)-poäng 

ökar med två eller fler (Singer et al., 2016). SOFA är ett poängsystem som används inom 

sjukvården för att diagnostisera sepsis och bedöma risken för död genom att gradera de 

olika organsystemens funktionsnivå utifrån fysiologiska parametrar (Jones, Trzeciak, & 

Kline, 2009). Enligt det svenska vårdprogrammet för sepsis ska patienten uppnå ökningen 

på mer än två poäng inom 36 timmar (Andersson et al., 2018).  

 

Septisk chock diagnostiseras som sepsis som oberoende av adekvat vätsketillförsel kräver 

vasopressor för att bibehålla medelartärtryck högre än eller lika med 65 mmHg samt ett 

laktatvärde på mer eller lika med 2 mmol per liter blod (Singer et al., 2016). 

 

Behandling 

Vårdprogrammet för sepsis följer Surviving Sepsis Campaign och the Sepsis Six bundle, 

som är ett internationellt samarbete med riktlinjer och medicinska behandlingar utarbetat 

för att minska mortaliteten vid sepsis (Andersson et al., 2018). Vid misstanke om sepsis 

ska laktat mätas och blodet odlas innan behandling med intravenösa antibiotika, senast en 

timme efter ankomst till sjukhus (Steinmo et al., 2016). Behandling med antibiotika fortgår 

tills infektionen är under kontroll men kan behöva stödjas upp med behandling av de 

sviktande organen. Syrgas tillsätts vid respiratorisk påverkan och vätskebolus ges så länge 
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den cirkulatoriska svikten kvarstår. Vasopressorer ges om patientens blodtryck inte har 

svarat på vätsketerapin för att upprätthålla ett medelartärtryck på mer än 65 mm Hg inom 

sex timmar (Rhodes et al., 2017). Syra-basbalansen återgår till acceptabla nivåer när den 

respiratoriska och cirkulatoriska svikten återgår till normalläge (Bos et al., 2016). Om 

patienten inte blir bättre av initial behandling skall intensivvårdsbehandling övervägas. 

Sådan behandling kan omfatta exempelvis respiratorvård, dialys och invasiv 

blodtryckskontroll (Andersson et al., 2018) 

 

Patienterna vårdas i genomsnitt på sjukhus under tre till fem veckor och många vårdas på 

intensivvårdsavdelning mer än hälften av tiden. Efter utskrivning behöver en stor del av 

patientgruppen en längre tid av vård och rehabilitering i hemmet (Marini & Wheeler, 

2010).  

 

Sjuksköterskans omvårdnad vid sepsis innefattar att identifiera, övervaka och re-evaluera 

patientens septiska tillstånd. Observation av medvetandegrad, vitalparametrar, urinmängd 

och cirkulation är avgörande omvårdnadsåtgärder för patientens överlevnad som inte 

kräver medicintekniska hjälpmedel (Kleinpell, 2003). Specifik omvårdnad enligt VIPS kan 

initieras av sjuksköterskor eller via läkarordination (Ehnfors et al., 2014). Vid sepsis är 

specifik omvårdnad att exempelvis tillgodose patientens syremättnad och vid behov initiera 

syrgasbehandling, och att på läkarordination administrera antibiotika inom en timme från 

ankomst till sjukhus samt påbörja vätskebehandling (Rhodes et al., 2017). 

Omvårdnadsåtgärder vid sepsis innefattar även sjuksköterskans stöd till patienten för att 

lindra oro och ångest. Sjuksköterskan ansvarar för att skapa vårdplaner för att avvärja 

uppkomsten av komplikationer som trycksår och djup ventrombos (Vaughan & Perry, 

2016). 

Komplikationer efter sepsis 

Patienten som överlevt sepsis uppger generellt en lägre nivå av livskvalitet jämfört med 

genomsnitts populationen (Angus & Prescott, 2018). Troligtvis beror det på att 

komplikationerna som uppstått av sjukdomen påverkar den drabbades liv. Patienter med 

sepsis uppger sig ha minskad livskvalitet efter utskrivning från sjukhus (Winters et al., 

2010). Ungefär hälften av de som drabbats av sepsis får inga komplikationer, men en 

sjättedel drabbas hårt med fysiska och/eller psykiska åkommor, både av övergående och 

permanent slag. En sjättedel dör inom ett år av komplikationerna efter sepsis (Angus & 

Prescott, 2018). Liksom vid annan sviktande organfunktion är svårighetsgraden av 

sjukdomstillståndet av betydelse för överlevnaden (Eidelman 1996; Shapiro 2003). 

 

Fysiska komplikationer efter sepsis är exempelvis lungskador, som akut lungskada och 

chocklunga, som under akut skede ökar mortaliteten. Sepsis påverkan på lungfunktionen 

ger hypoxi, vilket ger bestående lungfunktionsnedsättning (Levitt & Matthay, 2012; 

Mikkelsen et al., 2012). Andra fysiska komplikationer av sepsis är exempelvis akut 

njursvikt där incidensen är 20 procent av alla patienter vid sepsis och 50 procent av de som 

drabbats av septisk chock. Även hypoxiska leverskador och metabola förändringar som 

ökad insulinresistens uppstår av sepsis. Disseminerad intravasal koagulation är en allvarlig 

och dödlig koagulationsstörning som uppstår hos 25–50 procent av patienter med allvarlig 

sepsis (Andersson et al., 2018).  

 

Många patienter uppvisar symtom som förändrad medvetandegrad och desorientering vid 

sepsis, utan konstaterad infektion i det centrala nervsystemet (Andersson et al., 2018). 

Detta tillstånd kallas för sepsis associerad encefalopati och är en indirekt effekt av sepsis 
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på det centrala nervsystemet och kan leda till kognitiv funktionsnedsättning i efterförloppet 

av sepsis (Widmann & Heneka, 2014). I studien av Ehlenbach et al. (2018) fick 34 procent 

av patienterna en svår kognitiv nedsättning efter sepsis. Hade patienten en mild kognitiv 

nedsättning innan insjuknandet finns statistiska bevis på ett samband mellan sepsis och 

kraftigt försämrad kognitiv förmåga (Iwashyna et al., 2010). 

 

Akut stressreaktion och posttraumatisk stress är problem som uppstår hos patienter efter 

sepsis. Akut stressreaktion sågs hos sju procent av patienterna fyra veckor efter utskrivning 

från sjukhus och hela 12 procent uppnådde diagnoskriterier för posttraumatisk stress vid 

sex månader efter utskrivning i en studie av Wintermann et al. (2015). 

 

Post Sepsis Syndrome (PSS) innebär komplikationer som kan kvarstå i sex till 18 månader 

efter friskförklaring. Vanliga symtom vid PSS är bland annat påverkad rörlighet, led- och 

muskelvärk, dålig aptit, frusenhet eller överdriven svettning, hårbortfall, ökad 

infektionskänslighet, ångest, humörsvängningar, koncentrationssvårigheter samt 

minnesproblematik (Huang et al., 2019).  

 

Patienter som fått sepsis och överlevt har ofta problem med att sköta sin allmänna dagliga 

livsföring (ADL) självständigt, och kan behöva stöd och hjälp. I en studie av Huang, 

Daniels, Lembo, Hartog, & O'Brien (2019) beskriver patienterna en försämring av deras 

fysiska hälsa efter sepsis och hur det har en negativ påverkan på deras dagliga livsföring.  

Majoriteten av patienterna som arbetat innan sjukdomsförloppet har inte möjlighet att 

återgå till sitt jobb eller sysselsättning efter sepsis på grund av komplikationer som 

uppstått. Detta i sig medförde stort lidande för patienten, förändrad livskvalitet och höga 

kostnader för samhället (Angus & Prescott, 2018). Komplikationerna påverkar olika delar 

av livet. Vissa hindrar den fysiska kroppen och andra förlamar det psykiska sinnet. Andra 

komplikationer påverkar istället den sociala rollen eller den socio-ekonomiska identiteten 

(Angus & Prescott, 2018). 

Teoretisk utgångspunkt: Livskvalitet  

Livskvalitet är ett subjektivt begrepp av den objektiva meningen att ha goda levnadsvillkor 

(Rustoen, 1992). Livskvalitet benämner personens subjektiva välmående i livet och hur 

parametrar som individens fysiska och psykiska hälsa, sociala relationer, miljö, 

målsättningar och förväntningar bidrar till välmående. Det finns ingen konsensus gällande 

begreppets definition, hur det skall mätas, eller vilka variabler som skall tas hänsyn till 

(Barcaccia et al., 2013). Livskvalitet täcker upp både positiva och negativa delar av livet, 

och en persons skattning av sin egen livskvalitet är en rörlig skala genom livet. Livskvalitet 

beskriver inte endast en persons situation, utan även hur situationen upplevs. Det kan 

beskrivas som avståndet mellan personens kapacitet, verklighet och önskan. Alltså vad och 

vem en person är samt vad hen är kapabel till att göra, stående emot vad de önskar kunna 

göra och vara (Barcaccia et al., 2013). 

 

Livskvalitet kan ses som fyra dimensioner. Första dimension är fysisk hälsa, som beror på 

kroppens mående och eventuella sjukdomar eller biverkningar. Funktionell hälsa är istället 

den fysiska kroppens förmåga för rörelse och fysisk aktivitet i koppling till patientens 

allmänna dagliga livsföring (ADL) samt personens sociala roll i familjen och bland vänner. 

Psykisk hälsa är en dimension som berör individens uppfattning om sin egen person, stress 

eller psykisk sjukdom. Den fjärde dimensionen är den sociala hälsan som inkluderar 

personens sociala interaktioner och kontakter (Post, 2014). Graden av hur dessa faktorer 
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påverkar individens livskvalitet varierar beroende på hur personen värderar dem (Sahlberg-

Blom et al., 2001). 

 

World Health Organisation (WHO) definierar livskvalitet som ett komplext begrepp som 

grundas i en individs egen upplevelse av sin fysiska, psykiska och sociala hälsa i samband 

med de värderingar och kultur som hen lever efter (WHO, 2012). Health Related Quality 

of Life (HRQoL) översätts till svenska som hälsorelaterad livskvalitet. Det är ett 

underbegrepp till livskvalitet som har större koppling till hur begrepp som hälsa, sjukdom 

och skador påverkar upplevd livskvalitet, antingen med indirekt eller direkt påverkan 

(Karimi & Brazier, 2016).  

 

Det går att mäta livskvalitet. World Health Organization (WHO) har utvecklat WHOQOL-

100 som används för att mäta livskvalitet. Mätinstrumentet utgår från sex domäner som 

anses ha störst betydelse och påverkan på en individs livskvalitet. Domänerna som tas upp 

är fysisk och psykisk hälsa, grad av självständighet, sociala relationer, miljö och tro. I den 

fysiska hälsans domän inkluderas energi, fatigue, sömn, vila, smärta och obehag. Den 

psykiska hälsan omfattas av individens kroppsuppfattning och självkänsla, negativa och 

positiva känslor samt tankegång, inlärning, koncentration och minnesfunktion. Grad av 

självständighet avgörs av faktorer såsom rörlighet, ADL, behov av läkemedel och 

omvårdnad samt arbetsförmåga. Personliga relationer, socialt stöd och sexuell aktivitet 

tillhör domänen sociala relationer. Inom domänen miljö och omgivning finns teman som 

ekonomiska resurser, säkerhet och trygghet, tillgång till hälso-och sjukvård, hemmiljö, 

möjlighet att förvärva ny kunskap, möjlighet till rekreation och fritid, samt föroreningar 

och ljud i den fysiska miljön (WHO, u.å). 

 

Ett annat bedömningsinstrument är European Quality of Life-5 Dimensions (EQ-5D) som 

mäter livskvalitet genom en del med frågor rörande mobilitet, egenvård, dagliga aktiviteter, 

smärta/obehag och ångest/depression som graderas från att inte uppleva några problem till 

att problemområdet har stor påverkan. Den andra delen av EQ-5D är en visuell analog 

skala (VAS) av det övergripande hälsotillståndet (PROM center, 2015).  

 

Short Form Health Survey (SF-36) är ytterligare ett bedömningsinstrument som med hjälp 

av åtta delskalor och 36 frågor mäter livskvalitet. Dimensionerna som mäts i de åtta 

delskalorna som är fysisk funktion, smärta, allmän upplevd hälsa, fysisk rollfunktion, 

vitalitet, mental hälsa, emotionell rollfunktion och social funktion. Patienten fyller själv i 

skalorna med sin subjektiva upplevelse av livskvalitet. SF-36 finns i olika versioner, en 

standardversion som mäter upplevd livskvalitet de senaste fyra veckorna och en 

akutversion som mäter livskvalitet den senaste veckan. Det finns även kortare versioner av 

SF-36 enkäten, till exempel Short Form Health survey-12 (SF-12) som endast innehåller 

12 av frågorna men alla dimensioner ifrån SF-36 (PROM center, 2015). 

 

Känsla av sammanhang 

KASAM är en salutogen modell skapad av Antonovsky som står för känsla av 

sammanhang (Langius-Eklöf & Sundberg, 2014). En hög grad av känsla av sammanhang 

har en positiv inverkan på en individs upplevda livskvalitet (Eriksson & Lindström, 2007). 

Enligt Antonovsky är det känslan av sammanhang som hjälper en individ att hantera svåra 

situationer. En persons grad av känsla av sammanhang avgör hur väl en person kan hantera 

de svårigheter som uppstår vid ett sjukdomstillstånd (Langius-Eklöf & Sundberg, 2014). 

Det finns flera kopplingar mellan livskvalitet och känsla av sammanhang. Båda är koncept 

som utgår ifrån ett holistiskt synsätt på hälsa (Langius-Eklöf & Sundberg, 2014). Både 
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livskvalitet och känsla av sammanhang handlar om hur personen ser på sig själv och sitt liv 

(Eriksson & Lindström, 2007). 

 

Modellens utgångspunkt är hälsa, och hur hälsan kan stärkas, främjas eller bevaras hos 

individer med sjukdom genom att hitta en känsla av sammanhang. De individer som 

upplever en hög känsla av sammanhang, upplever även en hög grad av hälsa (Langius-

Eklöf & Sundberg, 2014). I KASAM ingår tre komponenter; begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Ju mer begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet en individ känner 

kring en viss händelse eller sitt liv desto större känsla av sammanhang upplever hen. Att ha 

hög känsla av sammanhang gör att personen lättare anpassar sig till sin sjukdom och dess 

påfrestningar. Att ha hög känsla av sammanhang vid sjukdom innefattar att personen kan 

hantera sin sjukdom, och att hen begriper hur sjukdomen påverkar kroppen och sinnet samt 

att personen fortfarande känner att hen har en mening med livet och något att leva för 

(Eriksson & Lindström, 2007).  

 

KASAM visar att olika personer har högre eller lägre grad av motståndskraft för att kunna 

behålla hälsa vid motgångar och hålla kvar meningsfullhet i livet (Eriksson & Lindström, 

2007). Eriksson och Lindström (2007) menar att en del i att vissa personer har högre 

KASAM beror på att de personerna bättre kan utnyttja sina motståndsresurser vid 

motgångar och sjukdom. Motståndsresurser är medfödda eller förvärvade egenskaper och 

omständigheter som stödjer personen vid kriser. Exempel på motståndsresurser är 

utbildning/kunskap, socialt stöd, ekonomisk stabilitet och stark självidentitet (Langius-

Eklöf & Sundberg, 2014). Motståndsresurserna kan utvecklas utifrån livserfarenheters 

resultat, till exempel att drabbas av sepsis, och hur dessa livserfarenheter hanteras och 

resultatet de ger. Motståndsresurser kan vara både riskfaktorer och friskfaktorer, beroende 

på personens förhållningssätt till egna egenskaper och omständigheter (Langius-Eklöf & 

Sundberg, 2014). 

Sjuksköterskans roll 

Omvårdnad är sjuksköterskans ansvarsområde och specialitet (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2009). Omvårdnad engagerar sig i individers upplevelse av hälsa 

och sjukdom genom hela livscykeln. Omvårdnadens centrala målsättning är hälsa 

(Willman, 2014), vilken skall förbättras, bevaras eller återfås (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Hälsa ses i omvårdnadsvetenskapen som mer än avsaknad av 

sjukdom, där hälsa är en process som individen upplever i sitt dagliga liv. Individen ses ur 

ett holistiskt perspektiv och kropp, själ och ande ses som en helhet (Willman, 2014). 

Omvårdnad som yrkesområde kan delas in i två olika perspektiv, det humanvetenskapliga 

och det medicinska. Det humanvetenskapliga perspektivet syftar till förståelse för den 

enskilda patientens upplevelser. Det medicinska perspektivet syftar till sjukdom och 

behandling (Jakobsson Ung & Lutzén, 2014). 

 

Akut sjuka patienter är sårbara. Sårbarhet är enligt Svensk sjuksköterskeförening (2016) ett 

tillstånd där individen är känslig, skör och utsatt för lidande. Individens sårbarhet är 

särskilt framträdande i samband med sjukdom och ohälsa. Sårbarheten delas in i en fysisk, 

psykisk och social sårbarhet (Scanlon & Lee, 2007). Eftersom sepsis kantas av hög 

dödlighet, sårbarhet, stress och lidande (Rhodes et al., 2017) blir sjuksköterskans roll sådan 

att utföra omvårdnad så att patienten skall återfå hälsa och minska lidande (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). Sjuksköterskan hjälper patienten som överlevt sepsis med 

omvårdnadstekniska och medicinska åtgärder (Jakobsson Ung & Lutzén, 2014), men även 

att tillgodose alla dimensioner av individen och hens hälsa, exempelvis genom att hjälpa 
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personen med att finna begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet kring sin situation 

och hitta en känsla av sammanhang (Willman, 2014). 

 

Sjuksköterskans sex kärnkompetenser är säker vård, personcentrerad vård, evidensbaserad 

vård, informatik, samverkan i team och förbättringskunskap (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Att vårda en patient med sepsis kräver alla sex kompetenser. 

Evidensbaserad vård och förbättringskunskap kommer exempelvis av forskning kring 

sepsis och införandet av Surviving Sepsis Campaigns vårdprogram för att minska 

mortaliteten hos patienter med sepsis (Steinmo et al., 2016). Samverkan i team är viktig för 

patienter med sepsis, eftersom behandlingen kräver insatser från alla delar av vårdteamet. 

De olika kompetenserna kompletterar varandra för att nå bästa resultat och är en viktig del 

i att bedriva patientsäker och personcentrerad vård (Svensk Sjuksköterskeförening & 

Svenska Läkaresällskapet, 2017). Sjuksköterskan har ett ansvar för att hålla ihop de olika 

professionerna kring patienten, och samordna de olika interventionerna för att värna om 

och skydda patientens integritet och autonomi (Björvell & Thorell-Ekstrand, 2014). ICN:s 

etiska kod beskriver i området sjuksköterskan och allmänheten att verksamma 

sjuksköterskor bör utföra omvårdnad med respekt för sina patienters mänskliga rättigheter 

och ta hänsyn till deras värderingar, tro och vanor (Svensk sjuksköterskeförening, 2014).  

 

Ett sätt för sjuksköterskan att hjälpa personen förbättra sin livskvalitet är att hjälpa 

personen att få en ökad känsla av sammanhang vid sjukdom. Vid sepsis kan sjuksköterskan 

tillgodose personen med verktyg till att kunna hantera, begripa och hitta en meningsfullhet 

i sitt tillstånd (Langius-Eklöf & Sundberg, 2014). En av sjuksköterskans kärnkompetenser 

är informatik (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Genom att sjuksköterskan förmedlar 

kunskap, undervisar, ger upprepad information och har en öppen kommunikation kan 

sjuksköterskan hjälpa personen och informera personen om hens sjukdom, vilket ger 

personen en större känsla av kontroll och åstadkommer begriplighet. Genom att göra 

personen delaktig i sin egen vård, och finnas till som stöd ger sjuksköterskan personen 

verktyg och resurser som hjälper till att åstadkomma hanterbarhet (Langius-Eklöf & 

Sundberg, 2014). Sjuksköterskans roll är att stödja personen med omvårdnadsåtgärder, 

uppmuntran och motivation att nå mål som hjälper personen att hitta en känsla av 

meningsfullhet. Allt bidrar till en ökad känsla av sammanhang (Langius-Eklöf & 

Sundberg, 2014). 

 

Målet med sjuksköterskans omvårdnad är att förstå individens omvårdnadsbehov och möta 

dem i en omvårdnadsprocess (Jakobsson Ung & Lutzén, 2014). Genom observation och 

samtal identifierar sjuksköterskan omvårdnadsproblem, resurser och friskfaktorer, för att 

bilda omvårdnadsdiagnoser (Florin, 2014). Diagnoserna lägger grund för 

omvårdnadsåtgärder och tillsammans med patienten skapar sjuksköterskan mål för 

omvårdnaden. Omvårdnadsdiagnosens resultat och syfte skall uppnås med hjälp av att 

utföra omvårdnadsåtgärder (Björvell & Thorell-Ekstrand, 2014). Omvårdnadsåtgärder 

enligt Orem (1995) innebär att hjälpa individer att planera och/eller genomföra handlingar 

av olika slag för att förbättra, återställa och/eller bevara hälsa och förebygga ohälsa. 

Omvårdnadsåtgärderna kan utföras i syfte för prevention, behandling eller för att verka 

hälsofrämjande (Björvell & Thorell-Ekstrand, 2014). Sjuksköterskan måste med hjälp av 

sin kunskap utarbeta evidensbaserade och personcentrerade omvårdnadsåtgärder för 

omvårdnadsproblem som patienten själv upplever, men även för det som patienten inte 

själv uttalar eller uppmärksammar i alla dimensioner, inkluderat det fysiska, psykiska, 

andliga och kulturella (Svensk sjuksköterskeförening, 2017).  
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Problemformulering  

Sepsis är ett allvarligt tillstånd som ofta resulterar i långa vårdtider och en lång 

rehabiliteringsperiod för kropp och själ. Personer som drabbats av sepsis är ofta relativt 

friska innan insjuknandet och drabbas “helt plötsligt” av ett dödligt tillstånd. 

Patientgruppen har behov av ett utökat stöd efter det akuta sjukdomstillståndet och det 

finns en ökad efterfrågan av vård för att behandla de komplikationer och restsymtom som 

uppstår hos patienter efter sepsis. Patientgruppen vårdas på mottagningar, akuten, 

avdelningar och öppenvård. De flesta sjuksköterskor kommer vårda patienter som har eller 

har haft sepsis. Därför är det viktigt att öka kunskapen kring patientgruppen för att kunna 

bedriva god omvårdnad, för att öka livskvaliteten hos personer efter sepsis. 

 

SYFTE  

Syftet med studien var att belysa patienters livskvalitet efter sepsis. 

 

 

METOD  

Design 

I denna studie användes litteraturöversikt som design för att besvara syftet. En 

litteraturöversikt görs för att besvara en fråga och innefattar att metodiskt undersöka, 

analysera och sammanställa relevant tidigare utförd forskning inom det valda 

problemområdet som besvarar studiens syfte (Forsberg & Wengström, 2016). En 

litteraturöversikt innefattar tidigare forskning av både kvantitativ och kvalitativ ansats där 

syftet är att skapa en helhetsbild över det aktuella kunskapsläget utifrån olika perspektiv 

och synvinklar, och som ger underlag för att bedriva evidensbaserad vård (Rosén, 2012). 

En litteraturöversikt innebär att sökningar och sammanställning av evidens sker på ett 

ordnat sätt där alla steg och fynd tydligt redovisas (Segersten, 2017). Enligt Polit & Beck 

(2014) är litteraturöversikt en bra metod för att hitta och sammanställa resultat i tidigare 

utförda studier och då få en uppfattning kring forskningsläget.  

Urval  

Avgränsningar 

Urvalskriterierna användes för att få en begränsad mängd artiklar till att besvara syftet av 

studien (Rienecker & Stray Jørgensen, 2017). Urvalskriterierna presenteras för att visa 

strategier för sökning, urval och kvalitetsgranskning (Rosén, 2012), och för att möjliggöra 

reproducerbarhet som enligt Segersten (2017) är en viktig del i en systematisk 

litteraturöversikt. Processen för urval gjordes genom systematisk databassökning där 

artiklar med störst vetenskaplig relevans baserat på syftet används. För att kunna utvärdera 

artiklarna krävdes det att de har ett abstrakt som kan ses i databasen samt att de går att 

beställa i fulltext. Endast artiklar av betydelse inkluderades för att besvara studiens syfte 

(SBU, 2017). 

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier för litteraturöversikten var vetenskapliga artiklar skrivna på engelska 

som publicerats mellan 2009–2019, detta för att undersöka det aktuella forskningsläget 

(Forsberg & Wengström, 2016). Artiklarna som användes för att sammanställa 

resultatdelen i studien var originalartiklar, ett krav för metoden litteraturöversikter (Polit & 
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Beck, 2014). En originalartikel innebär att artikeln är en primär publikation där forskaren 

som bedrivit forskningen publicerat artikeln (Polit & Beck, 2014). Artiklarna är peer-

reviewed och etiskt försvarbara för att säkerställa god kvalitet (Forsberg & Wengström, 

2016). Artiklarna beskriver vuxna patienter över 18 år som har drabbats av sepsis. 

Åldersintervallet är valt utifrån att patienterna ska vara tillräckligt gamla för att verbalt 

kunna dela med sig av sin upplevelse (Billhult, 2017). 

 

Exklusionskriterier valdes för att motivera bortfall av artiklar i datainsamlingen (Billhult, 

2017). Exklusionskriterier i denna studie var artiklar som ej besvarade syftet. Artiklar 

exkluderades om de saknade tillgängligt abstrakt. 

Datainsamling 

Datainsamlingen inleddes med en handledning tillsammans med Sophiahemmet Högskolas 

bibliotekarie eftersom Friberg (2017) hävdar att det är lättare att finna relevanta artiklar 

med hjälp av en expert. Under handledningen med bibliotekarie fick författarna hjälp med 

att identifiera sökord för att öka sökningens sensibilitet efter Roséns (2017) 

rekommendationer. Sökorden byggdes ihop med varandra och bildade olika sökblock. 

Databassökningen gjordes för att fånga alla relevanta artiklar genom att ta fram sökord för 

att besvara studiens syfte. Sökorden valdes utifrån formuleringen av syftet och dess 

begrepp (Forsberg & Wengström, 2016). 

 

Sökorden Sepsis, Survivors och Quality of Life kombinerades och användes för att söka i 

databaserna CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) och 

PubMed (Public Medline). Sökorden söktes på i databaserna för att få fram motsvarande 

indexord, som MeSH termer i PubMed och Subject Headings i CINAHL.  

 

Boolesk söklogik användes för att göra olika kombinationer av sökorden i databaserna för 

att få fram bästa möjliga litteraturval till studien. De booleska sökoperatörerna ”AND” och 

”OR” användes för att genomföra sökningarna. ”AND” användes för att söka på två olika 

termer samtidigt i databasen, samt för att begränsa sökningarna och få ett smalare resultat 

som mer precist besvarar studiens syfte (Östlundh, 2017). ”OR” användes för att 

kombinera två ord med liknande betydelse för att vidga en sökning (Forsberg & 

Wengström, 2016). 

  

Alla sökningar gjordes utifrån studiens urvalskriterier. I PubMed gjordes begränsningarna 

publication dates: last 10 years samt languages: English. I CINAHL användes 

begränsningarna Peer Reviewed, Research Article, Publish date: 2009-, och English 

Language. 

 

“Sepsis survivors” söktes på i fritext i båda databaserna, eftersom det inte finns någon 

motsvarande MeSH-term eller CINAHL Subject Headings, detta för att komplettera 

sökningen och nå nya artiklar som ännu inte blivit märkta med MeSH-term eller CINAHL 

Subject Headings, se Tabell 1. 

 

Efter sökningarna i databaser läste författarna alla titlar på de träffar som uppstått i enlighet 

med Roséns metod för litteraturöversikter (2012). Artiklar med godkända titlar markerades 

och därefter lästes artiklarnas abstrakt, detta för att få en uppfattning om artiklarnas 

innehåll och kunna göra en första bedömning av artikeln. Artiklar exkluderades om 

artikeln inte mötte alla urvalskriterier, eller om texten inte gick att läsa genom webbaserade 

tidskrifter eller beställas i fulltext via biblioteket. Artiklar som klarade urvalet efter lästa 
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abstrakt, gick vidare till att läsas i fulltext. De artiklar vars resultat inte besvarade 

litteraturstudiens syfte exkluderades. 

 

Tabell 1. Presentation av databassökning.  

*Hänsyn har ej tagits till dubbelträffar av artiklar i de olika sökningarna. 

Databas 

Datum 

Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

PubMed 

27/9–2019 

"Quality of 

Life"[Mesh] AND 

"Sepsis"[Mesh] 

English, 

Last 10 years 

96 32 24 14 

PubMed 

27/9–2019 

("Sepsis"[Mesh]) 

AND 

"Survivors"[Mesh:

NoExp] 

English, Last 10 

years 

116 39 36 9 

PubMed 

27/9–2019 

(("Sepsis"[Mesh]) 

AND 

"Survivors"[Mesh: 

NoExp]) AND 

(("Quality of 

Life"[Mesh])  

English, 

Last 10 years 

21 16 14 10 

PubMed 

27/9–2019 

”sepsis survivors”  English, 

Last 10 years 

145 38 26 6 

CINAHL 

27/9–2019 

(MH "Sepsis") 

AND  

(MH "Quality of 

Life")  

English, 

Peer Reviewed, 

Research 

Article, Publish 

date: 2009- 

 

22 13 9 9 

CINAHL 

27/9–2019 

(MH "Sepsis") 

AND  

(MH "Survivors") 

AND  

(MH "Quality of 

Life")  

English, 

Peer Reviewed, 

Research 

Article, Publish 

date: 2009- 

 

7 7 6 6 

CINAHL 

27/9–2019 

”sepsis survivors”  English, 

Peer Reviewed, 

Research 

Article, Publish 

date: 2009- 

 

24 19 12 3 

TOTALT  
 

 
 

15* 
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Kvalitetsgranskning 

För att avgöra om artiklarna var av tillräckligt god kvalitet för att inkluderas i studien 

användes Sophiahemmet Högskolas modifierade bedömningsunderlag för vetenskaplig 

kvalitetsklassificering av studier med antingen kvalitativ eller kvantitativ ansats (Berg, 

Dencker & Skärsäter, 1999; Willman, Bahtsevani, Nilsson, & Sandström, 2016). 

Artiklarna bedöms genom en gradering av artikelns kvalitet, som värderas som hög (I), 

medel (II) eller låg (III). Artiklar som bedömdes ha låg kvalitet bör exkluderades i enlighet 

med Forsberg och Wengströms (2016) rekommendation. Ingen artikel behövde exkluderas 

på grund av för låg kvalitet i denna studie. Inkluderade artiklar är märkta med en asterisk 

(*) i referenslistan.  

Dataanalys 

Val av metod för dataanalys i denna studie var Kristenssons (2014) integrerade analys. Den 

integrerade analysen valdes för att få en överblick av resultat i artiklarna på ett effektivt 

och systematiskt sätt. Därefter ställs artiklarna i relation till varandra och för att finna 

likheter och skillnader som gör det lättare att sammanställa ett resultat som besvarar 

studiens syfte. För att göra detta sker den integrerade analysen i tre steg (Kristensson, 

2014). 

 

I det första steget skedde en genomläsning av samtliga artiklar som inkluderades i studiens 

resultat för att bilda oss en uppfattning kring skillnader och likheter i artiklarna 

(Kristensson, 2014). Författarna till denna studie valde att först läsa artiklarna enskilt och 

antecknade information som ansågs vara av betydelse, samt en kort sammanfattning av 

studien på en post-it lapp. Sedan jämfördes anteckningarna och steg två påbörjades, där 

artiklarnas resultat sorterades med hjälp av färgkodning, där liknande innehåll fick samma 

färg. Färgkodningen låg som bas för det tredje steget i Kristenssons (2014) integrerade 

analys och förenklade identifieringen av likheter bland artiklarna som sedan skapade teman 

som blev till rubriker i resultatredovisningen. Alla artiklarna sammanfattades enskilt som 

syfte, metod, antal deltagande, artikelns kvalitet samt resultat och sammanställdes sedan i 

en matris, se Bilaga B.  

 

De olika domänerna i de validerade bedömningsinstrumenten EQ-5D och SF-36 valde 

författarna att plocka ut från helheten i den integrerade analysen för att dela in under teman 

som sedan gjordes till rubriker i resultatet (Se Tabell 2). De andra ord eller fraser som 

framkommit i artiklarna är också inkluderade i Tabell 2 för att skapa en överskådlig bild av 

de olika rubrikerna.  

 

Författarna översatte EQ-5D och SF-36 domäner från engelska till svenska enligt följande: 

SF-36: physical functioning=fysisk funktion, role physical=fysisk rollfunktion, bodily 

pain=kroppslig smärta, general health=allmän hälsoupplevelse, vitality=vitalitet, social 

function=social funktion, role emotional=emotionell rollfunktion, mental health=mental 

hälsa. EQ-5D: mobility=rörlighet, self care=egenvård, usual activites=dagliga aktiviteter, 

pain/discomfort=smärta/obehag, anxiety/depression=ångest/depression  

 

Fysisk livskvalitet innefattar i denna studie den fysiska kroppens mående och fysisk 

funktionsnedsättning. Författarna till denna studie har valt smärta/obehag från 

bedömningsinstrumentet EQ-5D och fysisk rollfunktion, vitalitet och smärta från 

bedömningsinstrumentet SF-36 att representera fysisk livskvalitet. Psykisk livskvalitet 

innefattar i denna studie mental hälsa med kroppsuppfattning, självkänsla och självbild 
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samt komplikationen efter sepsis som kognitiv påverkan, med domäner som tankegång, 

inlärning, koncentration och minnesfunktion. Psykisk livskvalitet tilldelades EQ-5D 

domänerna ångest/depression och i SF-36 mental hälsa och emotionell rollfunktion. Social 

livskvalitet innefattar psykosocial hälsa, personliga relationer, social roll, familjens stöd 

samt stöd från hälso- och sjukvård samt SF-36 domänen social funktion. Funktionell 

livskvalitet innefattar fysisk aktivitet, rörelse och ADL samt grad av självständighet, behov 

av hälso- och sjukvård, men även personens arbetsförmåga. Funktionell livskvalitet har 

tilldelats EQ-5D domänerna mobilitet, egenvård, dagliga aktiviteter, och SF-36 domänerna 

fysisk funktion och allmän hälsoupplevelse. 

 

Tabell 2: Redovisar hur författarna delade upp SF-36 och EQ-5Ds domäner under de olika 

rubrikerna för livskvalitet: 

 

Livskvalitet SF-36 domäner EQ-5D domäner Övriga presenterade 

ord och fraser 

Fysisk Fysisk rollfunktion, 

kroppslig smärta, 

vitalitet 

Smärta/obehag Fysiska kroppens 

mående, fysisk 

funktionsnedsättning 

Psykisk Mental hälsa, 

emotionell 

rollfunktion 

Ångest/depression Kroppsuppfattning, 

självkänsla, 

självbild, kognitiv 

påverkan: inlärning, 

tankegång, 

koncentration, 

minnesfunktion 

Social Social funktion  Personliga 

relationer, social 

roll, behov av stöd 

från hälso- och 

sjukvård, familjens 

stöd, psykosocial 

Funktionell Fysisk funktion, 

allmän 

hälsoupplevelse 

Rörlighet, egenvård, 

dagliga aktiviteter 

Fysisk aktivitet, 

gångförmåga, 

kontroll över sitt liv, 

rörelse, ADL, grad 

av självständighet, 

arbetsförmåga 

Forskningsetiska överväganden  

Vid vetenskapliga studier som berör människor är det viktigt med forskningsetik. 

Kjellström (2012) beskriver det som att arbetet kring studien genomsyras av etiska 

ställningstaganden för att värna om människors lika värde, integritet och 

självbestämmande för alla personer som berörs och att skydda forskningens goda anseende 

hos allmänheten. 

 

Enligt Vetenskapsrådet (2017) skall samtlig forskning som bedrivs på människor i Sverige 

efter 2004 följa etikprövningslagen (Utbildningsdepartementet, 2003). Etikprövningslagen 

finns till för att skydda människan och för att respektera människovärdet vid forskning 



 13   
 OBS! Arbetsmaterial, får ej kopieras. 

kring människor, eller på biologiskt material från människor, för att inte utnyttja eller 

skada medverkande (Utbildningsdepartementet, 2003).  

 

Helsingforsdeklarationen är en forskningsetisk riktlinje som 1964 antogs av World 

Medical Association (WMA). Deklarationen beskriver hur forskning ska bedrivas utifrån 

att individen alltid måste gå före samhällets och vetenskapens intressen, vilket till exempel 

ligger till grund för inhämtandet av personens informerade samtycke till delaktighet i 

studien samt rätten till att kunna dra sig ur (World Medical Association, 2013). 

Helsingforsdeklarationen uttalar vikten av att oberoende granskare kontrollerar 

vetenskaplig forskning som bedrivs på och kring människor, för att bedöma hur väl 

forskningen följer etiska principer samt att det finns en balans mellan samhällets nytta och 

individens lidande (Kjellström, 2012). De artiklar som valts till studiens resultatdel har 

genomgått en etisk prövning. Artiklarna uppfyller krav som säkerställer god vetenskaplig 

kvalitet så som att studien genomförts på ett etiskt sätt och att det finns ett godtyckligt syfte 

med studien (Kjellström, 2012).  

 

Författarna till studien strävar efter att inte plagiera, att vara objektiva och inte förvanska 

andemeningen i forskningen samt att analysera och reflektera etiskt kring lästa artiklar och 

endast använda etiskt försvarbara artiklar som svarar på studiens syfte. 

 

RESULTAT 

Resultatet utgörs av 15 artiklar som beskriver livskvalitet efter sepsis. Resultatet baseras på 

en artikel av kvalitativ design och 14 artiklar av kvantitativ studiedesign. Resultatet av 

analysen av artiklarna redovisas i fyra övergripande teman: fysisk, psykisk, social och 

funktionell livskvalitet. Författarna till denna studie har valt att dela in de olika 

beståndsdelarna av bedömningsinstrumenten i studierna under fyra olika rubriker. 

Fysisk livskvalitet  

Flertalet studier visar att livskvaliteten för patienter som överlevt sepsis tycks vara sämre 

än den allmänna befolkningens (Battle, Davies, & Evans, 2014; Cuthbertson et al., 2013; 

Contrin, Paschoal, Beccaria, Cesarino, & Lobo, 2013; He et al., 2016; Karlsson, 

Ruokonen, Varpula, Ala-Kokko, & Pettilä, 2009; Su et al., 2018; Zhang et al., 2013). 

Patienter som överlevt sepsis skattar även sin fysiska rollfunktion som lägre än det 

samhälleliga snittet (Battle et al., 2018; Nesseler et al., 2013; Rosendahl, Brunkhorst, 

Jaenichen & Strauss, 2013; Su et al., 2013; Zhang et al., 2013). Den fysiska livskvaliteten 

förbättrades från insjuknande i sepsis till efter sex månader från utskrivning, men patienter 

som överlevt sepsis tycks ha fortsatt sämre fysisk livskvalitet sex månader efter 

insjuknande i sepsis jämfört med allmänheten (Nesseler et al., 2013; Su et al., 2018). 

 

Zhang et al. (2013) visar att cirka 20 procent av deltagarna i studien fick en fysisk 

funktionsnedsättning/komplikation efter sepsis. Lazosky, Young, Zirul och Phillips (2010) 

studie visar att alla deltagarna upplever någon typ av fysisk funktionsnedsättning efter 

sepsis samt 60 procent av deltagarna upplever sensoriska problem som påverkar 

livskvaliteten negativt. Rosendahl et al., (2013) uppger att försämringen av fysisk 

livskvalitet kan bero på fysiska komplikationer i rörelseapparaten eller magtarmkanalen. 

König, Matt, Kortgen, Turnbull och Hartog (2019) studie säger att fysiska komplikationer 

efter sepsis påverkar livskvaliteten, exempelvis genom amputerade extremiteter, andnöd, 

illamående och kräkning samt problem med njurarna.  
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Contrin et al. (2013); He et al. (2016); Orwelius et al. (2013); Thompson et al. (2018) och 

Yende et al. (2016) visar att patienter som överlevt sepsis upplever smärta och obehag, och 

att smärta efter sepsis negativt påverkar upplevd livskvalitet. Battle et al. (2018); Nesseler 

et al. (2013); Schmidt et al. 2016; Su et al. (2018) och Zhang et al. (2013) visar att 

patienter som överlevt sepsis upplever mer fysisk smärta än allmänheten. Yende et al. 

(2016) visar att problemen med smärta och obehag minskar under det första året efter 

utskrivning från sjukhus.  

 

Thompson et al. (2018); Orwelius et al. (2013) och Zhang et al. (2013) visar att det inte 

fanns någon signifikant skillnad i självskattad smärta och obehag mellan kritiskt sjuka 

patienter med sepsis, och kritiskt sjuka patienter utan sepsis. Studier av Thompson et al. 

(2018); Contrin et al. (2013) och Orwelius et al. (2013) visar att den fysiska livskvaliteten 

bland patienter som vårdats på intensivvårdsavdelning med sepsis är likvärdig med 

patienter som vårdats på intensivvårdsavdelning med annan allvarlig sjukdom.  

Psykisk livskvalitet 

I flertalet studier framgår det att patienter som överlevt sepsis drabbas av depression och 

ångest (Contrin et al., 2013; Orwelius et al., 2013; Rosendahl et al., 2013; Schmidt et al., 

2016; Thompson et al., 2018; Yende et al., 2016). Resultatet av procentantalet deltagare 

som upplevde depression och ångest varierar i studierna. Resultatet visar ett spann på 19 

till 56 procent. Schmidt et al. (2016) visar att 14 procent av patienterna som överlevt sepsis 

uppvisar posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Battle et al. (2018), Nesseler et al. (2013) 

och Rosendahl et al. (2013) visar att den mentala hälsan och den emotionella 

rollfunktionen är signifikant sämre hos patienter som överlevt sepsis än hos allmänheten.  

 

König et al. (2019) beskriver att patienterna är rädda och oroliga för att drabbas av sepsis 

igen. Deltagarna uttrycker att de känner sig deprimerade, hjälplösa och missförstådda samt 

att de lider av flashbacks och minnen från när de legat i koma. Patienterna som överlevt 

sepsis beskriver även att de drabbats av kognitiv nedsättning som 

koncentrationssvårigheter, språk och talstörning, minnessvårigheter, minnesluckor, och 

förvirring med negativ påverkan på deras livskvalitet. Lazosky et al. (2010) beskriver att 

80 procent av patienter som överlevt sepsis drabbas av kognitiv påverkan som försämrar 

deras problemlösningsförmåga, koncentrationsförmåga och minne.  

 

Patienter som överlevt sepsis får en negativt påverkad självkänsla och självbild. König et 

al. (2019) beskriver hur kombinationen av fysiska förändringar och psykiska påfrestningar 

leder till att personens yttre representation och inre bild av sig själv inte överensstämmer 

vilket negativt påverkar självkänsla/självbild och således även personens upplevda 

livskvalitet.  

 

Su et al. (2018) visar att patienterna som överlevt sepsis har en något sämre mental hälsa 

och emotionell rollfunktion än allmänheten, men likvärdig mental livskvalitet som kön, 

ålder och sjukdomsmatchade intensivvårdspatienter har, oberoende av att sepsis 

patienterna hade ett sämre fysiskt tillstånd med längre total vårdtid samt längre vårdtid på 

intensivvårdsavdelning. Orwelius et al. (2013) visar liknande resultat där patienter med 

sepsis är sjukare, vårdas längre på intensivvårdsavdelning samt har högre dödlighet än 

andra kritiskt sjuka, men patienterna som överlevt sepsis får inte ett sämre utfall av mental 

livskvalitet i någon av EQ-5D dimensionerna jämfört med kritiskt sjuka överlevare utan 

sepsis. Contrin (2013) visar att patienter som överlevt sepsis har mindre problem i EQ-5Ds 

alla dimensioner jämfört med patienter som vårdats på intensiven utan sepsis, dock att 
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ålder har en påverkan på livskvalitet efter sepsis. 60 procent av patienterna med sepsis som 

var över 60 år hade måttliga till svåra problem i alla dimensioner av EQ-5D, och mer 

allvarliga problem än intensivvårdspatienter utan sepsis. 

 

Cuthbertson et al. (2013) och Zhang et al. (2013) visar att sepsisöverlevarnas mentala 

livskvalitet inte skiljer sig nämnvärt från allmänhetens. I Cuthbertson et al. (2013) visar 

resultatet att 80 procent av deltagarna i studien var tillfreds med sin livskvalitet vid tre och 

ett halvt år och fem år efter insjuknande i sepsis. Cuthbertson et al. (2013) visar också att 

patienters upplevelse av sin mentala hälsa och emotionella rollfunktion är ungefär 

likvärdig vid tre och ett halvt år och fem år efter sepsis.  

Social livskvalitet 

Patienter som överlevt sepsis har en lägre social livskvalitet i form av påverkad social 

funktion än allmänheten (Su et al., 2018; Battle et al., 2018; Cuthbertson et al., 2013; 

Nesseler et al., 2013). Battle et al. (2018) visar att de fysiska och psykiska problem som 

tillkommer efter sepsis påverkar personens vanliga sociala aktiviteter. König et al. (2019) 

studie visar att personer som överlevt sepsis upplever att hälso- och sjukvård inte ger 

tillräckligt stöd och att de saknar en kontaktperson att vända sig till. I studien berättar alla 

deltagarna att familjens stöttning var viktig för deras tillfrisknande. Patienterna kände en 

trygghet i att kunna lita på och bli stöttade av sin familj och deltagarna rapporterar att deras 

familjeband stärktes efter sepsis (König, et al., 2019). De som överlevt sepsis upplever en 

lägre psykosocial hälsa och upplever en försämring i sin emotionella roll som påverkar 

deras personliga relationer och social roll i familjen, bland vänner och kollegor (Lazosky et 

al., 2010).  

Funktionell livskvalitet 

Schmidt et al. (2016) och Lazosky et al. (2010) beskriver att patienter efter sepsis har 

problem med allmän daglig livsföring (ADL) i form av att tvätta sig själv och klä på sig 

kläder samt utföra dagliga aktiviteter såsom sitt arbete, studier, hushållssysslor, och 

fritidsaktiviteter. Zhang et al. (2013) visar att 12 procent av sepsisöverlevarna i studien 

behövde hjälp med ADL. Yende et al. (2016) visar en varaktig funktionell försämring hos 

patienter som överlevt sepsis där en tredjedel av de drabbade av sepsis inte kunde leva ett 

självständigt liv sex månader efter insjuknandet. König et al. (2019) visar att personer som 

överlevt sepsis känner sig hjälplösa och beroende av andra och att de upplever att de inte 

har kontroll att påverka sin levnadssituation. För många är målet att återgå till “sitt normala 

liv”. Su et als. (2018) studie visar dock att ADL förbättrades mellan tre och 24 månader 

efter utskrivning från sjukhus. 

 

I studierna av Thompson et al. (2018); Orwelius et al. (2013); Contrin et al (2013); Yende 

et al. (2016) och He et al. (2016) visar resultaten att patienter som överlevt sepsis upplever 

påverkad rörlighet i olika svårighetsgrader, från att ha måttliga problem med att gå till att 

vara helt sängbundna. Battle et al. (2018); Zhang et al. (2013); Nesseler et al. (2013); 

Cuthbertson et al. (2013); Su et al. (2018) och He et al. (2016) visar att sepsisöverlevarna 

har sämre fysisk funktion än allmänheten.  

 

Att återgå till arbete ses som ett friskhetstecken enligt Lazosky et al. (2010) men 

sepsisöverlevarnas funktionella problem framträder vid återgång till arbete. Patienter som 

överlevt sepsis upplever fysiska, psykiska, sensoriska, emotionella och kognitiva problem 

vilket påverkar arbetsförmågan. Zhang et al. (2013) visar att 60,5 procent av 
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sepsisöverlevarna återvände till jobbet efter ett år. Rosendahl et al. (2013) visar att 16 

procent av patienterna med sepsis återgick till arbete efter i genomsnitt 55 månader efter 

utskrivning. Cuthbertson et al. (2013) resultat visar att 75 procent av de som drabbats av 

sepsis antingen jobbade mindre, eller inte alls jämfört med innan de insjuknade i sepsis. 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Studien genomfördes som en litteraturöversikt, vilket är en bra metod för att besvara 

studiens syfte eftersom en litteraturöversikt skapar en översikt över aktuell forskning inom 

ämnet (Rosén, 2012).  

 

Avgränsningar gjordes till originalartiklar skrivna på engelska och som publicerats efter 

2009 för att undersöka det aktuella forskningsläget samt att alla artiklarna som 

inkluderades är peer-reviewed och etiskt försvarbara för att inkludera studier av hög 

kvalitet, vilket stärker studiens tillförlitlighet (Forsberg & Wengström, 2016, Polit & Beck, 

2014). Artiklarna kvalitetsgranskades i enlighet med Sophiahemmets bedömningsunderlag 

(Bilaga A) eftersom Kristensson (2014) menar att enbart artiklar av medel eller hög 

kvalitet skall inkluderas i resultatet. Endast studier på vuxna patienter över 18 år 

inkluderades för att utesluta barn som eventuellt inte kan verbalt uttrycka sin upplevelse 

tillräckligt väl (Billhult, 2017). Hade studien inkluderat barn hade resultatet inte kunnat 

generaliseras lika väl. 

 

Vid genomförande av litteraturöversikter är det enligt Polit och Beck (2017) viktigt med ett 

strukturerat arbetssätt. För att eftersträva detta och för att göra studien reproducerbar har 

databassökningar noggrant dokumenterats i Tabell 1 (Polit & Beck, 2017). Enligt Polit & 

Becks rekommendation användes MeSH-termer och CINAHL-headings som Sepsis, 

Survivors och Quality of Life för att söka i både PubMed och CINAHL. Henricson (2017) 

menar att sökning i flera databaser ökar möjligheten att hitta relevanta artiklar som sedan 

stärker litteraturstudiens validitet. Sökorden kombinerades genom de booleska 

sökoperatörerna ”AND” och ”OR” med avsikten att få artiklar som gav ett resultat som 

täckte in olika aspekter av livskvalitet efter sepsis. Nackdelen med att kombinera de olika 

orden på olika sätt var att fler dubbelträffar uppstod. Fördelen med dubbelträffarna var att 

de bekräftade sensibiliteten i sökningarna och att rätt artiklar inkluderades, vilket stärker 

litteraturöversiktens kvalitet (Henricson, 2017). 

 

Författarna valde att skriva alla inkluderade träffar per kombination i tabellen och sedan 

tydliggöra att de var 15 artiklar som inkluderades längst ned i tabellen. “Sepsis Survivors” 

söktes i fritext i bägge databaserna eftersom de kan medföra att artiklar som inte ännu fått 

indexord kan inkluderas (Henricson, 2017). Kombinationen av indexord och fritextord 

förhöjer specificiteten i sökningen (Henricson, 2017).  

 

Studien har inkluderat en kvalitativ och 14 kvantitativa studier för att se problemområdet 

ur olika perspektiv som tillsammans visar hur livskvaliteten påverkas efter sepsis (Forsberg 

& Wengström, 2016). Enligt Friberg (2017) är en litteraturstudie ett bra verktyg för att 

skapa en helhetsförståelse för ett fenomen. Polit och Beck (2017) visar att det kan leda till 

förbättringar i omvårdnadsarbetet. 
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En risk med litteraturöversikter är dock att författarna selektivt väljer studier som stödjer 

syftet, vilket kan ge en felaktig bild av forskningsläget (Rosen, 2012). För att undvika detta 

har båda författarna åtskilda från varandra läst alla artiklar och sedan jämfört sina analyser 

samt arbetat med studien på ett objektivt sätt. Arbetet kan ha påverkats av författarnas 

ofullständiga kunskap kring metodologi, kvalitetsgranskning och dataanalys. Hade en 

systematisk litteraturstudie använts hade all relevant forskning kring livskvalitet efter 

sepsis inkluderas för analys och resultatet graderats från striktare kriterier och då gett 

studien en högre grad av tillförlitlighet (Forsberg & Wengström, 2015). En systematisk 

litteraturstudie är mer tidskrävande och därför valdes det att göra en litteraturöversikt 

eftersom tidsramen för studien endast var åtta veckor. Hade studien utförts som en 

intervjustudie istället hade författarna intervjuat patienter efter sepsis för att undersöka 

deras livskvalitet. En kvalitativ intervjustudie kräver att forskarna fördjupar sig i ämnet 

samt planerar, genomför och analyserar intervjuer och är enligt Danielson (2017) mycket 

tidskrävande och hade inte varit möjligt att genomföra inom tidsramen för kandidatarbetet 

samt att urvalet blivit mer begränsat med färre deltagare än vid en litteraturöversikt 

(Kristensson, 2014). En litteraturöversikt ger möjlighet till ett brett geografiskt perspektiv 

och ett stort antal deltagande och i denna studie inkluderas patienter från över 40 länder, 

vilket ses som en fördel (Polit & Beck, 2016). 

 

Denna studie har övervägande mängd kvantitativa artiklar som bygger på statistisk analys. 

Eftersom författarna inte är utbildade inom statistisk analys, finns en risk att resultatet har 

missförstått eller feltolkats. Fördelen med kvantitativa artiklar är att de innefattar ett stort 

antal deltagare och ger ett generaliserande resultat av forskningsfrågan (Billhult, 2017). I 

denna studie visar de kvantitativa artiklarna att en stor mängd av personer som överlevt 

sepsis har liknande upplevelser. Den kvalitativa studien av König et al. (2019) tillför en 

djupare och utförligare beskrivning av personens livskvalitet efter sepsis. Tillsammans ger 

de en möjlighet att undersöka livskvalitet efter sepsis från olika synvinklar och möjliggör 

att presentera resultatet utifrån olika perspektiv (Forsberg & Wengström, 2016). Att 

inkludera både kvalitativa och kvantitativa artiklar stärker studiens trovärdighet (Borglin, 

2012). Att endast en kvalitativ artikel är inkluderad beror på att det endast fanns en som 

besvarade studiens syfte och mötte inklusionskriterierna.  

 

Av de kvantitativa studier som inkluderats har sex använt sig av EQ-5D och fem av SF-36. 

Två studier har använt både SF-36 och EQ-5D. Eftersom både EQ-5D och SF-36 är 

validerade bedömningsinstrument som använder fasta frågor minskar risken för att 

frågorna i tolkas olika av deltagarna i samma studie som svarar på samma 

bedömningsinstrument, vilket höjer litteraturöversiktens kvalitet (Henricson, 2017).  

Lazosky et al. (2010) studie använder sig inte av SF-36 eller EQ-5D, utan undersöker 

hälsorelaterad livskvalitet utifrån dimensionerna emotionell funktion, social roll, ADL och 

hobbies. Författarna till litteraturöversiken tycker att studien tillför ett annat perspektiv till 

livskvalitet efter sepsis, då begreppet livskvalitet innefattar fler dimensioner. Lazosky et 

als (2010) studie bidrar bland annat med resultat kirng personer som överlevt sepsis 

arbetsförmåga och allmändagliga livsföring och dess påverkan på livkvalitet. 

 

Författarna till studien ville utföra den integrerade analysen genom att sammanställa 

resultat som vi personligen ansåg vara av liknande art, alltså de som hade samma betydelse 

eller håller sig till ett liknande tema, hamnade under samma rubrik/tema. Därför valde 

författarna att separera olika dimensioner från bedömningsinstrumenten SF-36 och EQ-5D 

från bedömningsinstrumentets helhet. Viktigt att notera är att författarna inte har blandat 
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bedömningsinstrumentens resultat, utan hållit SF-36s domäners siffror och procentsatser 

separerat från EQ-5D domäners siffror och procentsatser eftersom 

bedömningsinstrumentens domäner skiljer sig från varandra och inte går att jämföra med 

varandra. Däremot speglar de olika domänerna liknande delar av livskvalitet, därför är 

deras resultat presenterade under samma rubrik. Att göra den uppdelning av EQ-5D och 

SF-36 var bra för författarna eftersom det gav tydliga delar till resultatet. Specifika siffror i 

de olika domänerna från en artikel kunde matchas mot andra artiklar och skapa ett väl 

integrerat resultat, som kunde belysa de olika delarna av livskvalitet och integrera 

resultaten från de två bedömningsinstrument under samma rubrik. Problemet med detta är 

att det är bedömningsinstrumentets helhet som är validerat för att mäta livskvalitet, inte de 

enskilda dimensionerna ur bedömningsinstrumenten i sig. Det gör att delar av resultatet i 

denna studie inte är validerat vetenskapligt, eftersom det är delarna av EQ-5D och SF-36 

som använts istället för helheten.  

 

I denna litteraturstudie finns stort bortfall i de flesta studierna. Detta bortfall förklaras av 

den höga dödligheten bland patienter som drabbas av sepsis. I tio av de inkluderade 

artiklarna beräknades mortaliteten ha ett medelvärde på 40 procent över två år, mellan 20,5 

procent vid 28 dagar (Yende et al., 2016) till 61 procent fem år efter utskrivning från 

sjukhus (Cuthbertson et al., 2013).  

 

Flertalet av studierna har ingen så kallad baseline, vilket kan förklaras som ett startvärde 

som sedan används som referensvärde vid ytterligare mätning. Avsaknaden av baseline kan 

göra det svårt att se om livskvaliteten för varje individ faktiskt påverkas efter sepsis. De 

studier som saknar baseline använder en kontrollgrupp istället, exempelvis en annan svårt 

sjuk patientgrupp eller “the general public” (som författarna till studien översatt till 

allmänheten) för att visa om det finns en förändring i livskvalitet. Eftersom de studier som 

har baseline får liknande resultat som de utan, kan slutsatsen dras att avsaknad av baseline 

inte hade alltför stor påverkan. Baseline användes även i studier som mätt livskvalitet vid 

flertalet tillfällen.  

 

Schmidt et al. (2016) studie har genomfört en intervention. Eftersom att interventionen kan 

ha påverkat utfallet av livskvaliteten är resultatet i denna litteraturöversikt redovisat för 

kontrollgruppen, alltså de som inte mottagit interventionen.  

 

Värdena för EQ-5D och SF-36 gjordes vid olika tidpunkter i de olika studierna, vanligast 

vid tre, sex, 12 och/eller 24 månader. Resultatet är sammanställt så att tidpunkten är 

specificerad om de ansågs relevant, exempelvis vid förbättring av ADL, annars är resultatet 

sammanfattat och redovisats med löpande text utan tidsanvisning för enskilda artiklarnas 

genomförande. Detta för att ge en översikt över forskningsläget av livskvalitet efter sepsis 

samt att underlätta för läsaren att skapa sig en förståelse för innehållet. Av samma 

anledning har exakta siffror och procentsatser för alla artiklar antingen sammanfattats 

och/eller blivit formulerade till löpande text. När livskvalitet mättes vid flertalet tillfällen 

är resultatet från de olika tillfällerna integrerat mot andra studier som mätt vid samma 

tidsperiod. Exempelvis är uppföljning vid sex månader är integrerat mot andra studier med 

livskvalitetsmätning vid sex månader. 

 

Genomgående under arbetet med litteraturöversikten har författarna samarbetat för att hålla 

ett kritiskt förhållningssätt och uppnå god vetenskaplig kvalitet. Databassökningen utfördes 

gemensamt och eventuella meningsskillnader diskuterades för att nå konsensus. 

Genomläsning av varenda artikel gjordes var för sig, där båda parterna antecknade 
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övergripande information på post-it lappar och färgkodade eventuella kategorier. Därefter 

jämfördes och diskuterades dessa för att urskilja teman och underrubriker för att 

sammanställa resultatet (Henricson, 2017). Med hjälp av handledare, examinator och 

kurskamrater i handledargruppen har litteraturöversikten kontinuerligt granskats för att se 

till att arbetet blir strukturerat och tydligt samt uppfyller syftet och håller god kvalitet, 

vilket stärker validiteten och trovärdigheten hos arbetet (Henricson, 2017). 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att belysa patienters livskvalitet efter sepsis. Studiens huvudfynd 

gällande fysisk-, psykisk- social- och funktionell livskvalitet kommer diskuteras utifrån 

teorin KASAM samt sjuksköterskans roll i omvårdnaden för patienter som överlevt sepsis. 

En stor del av att ha god hälsa beror på människans övergripande förhållningssätt till sitt 

eget liv. Människor har olika referenser för vad de uppfattar som god livskvalitet och hälsa, 

och de båda begreppen bygger på en subjektiv upplevelse. Att ha hög grad av känsla av 

sammanhang har en positiv inverkan på livskvalitet och hälsa (Eriksson & Lindström, 

2007).  

 

Schmidt et al. (2016); Zhang et al. (2013) och Lazosky et al. (2010) visar att en stor del av 

patienterna har problem med sin allmändagliga livsföring. Bilden av ens egna person 

förändras när kroppen sviker (König et al. 2019) och komplikationer som exempelvis 

amputerade extremiteter gör att den fysiska kroppens utseende och funktion ändras, och 

personen kan inte längre sammanföra sitt yttre med sin inre bild vilket har en negativ 

inverkan på självbilden. Att ha en bristande självidentitet är en negativ motståndsresurs 

som minskar känslan av sammanhang och personens livskvalitet. Att inte själv kunna 

tvätta sig eller kunna gå gör att många patienter känner sig hjälplösa när de blir beroende 

av andra (König et al., 2019). Att känna sig beroende av andra kan vara svårt för personen, 

och att hantera sin nya livssituation kan vara krävande. Sjuksköterskan kan stödja patienten 

i att acceptera hjälp, exempelvis genom att utföra personcentrerad omvårdnad som värnar 

om patientens integritet och självbestämmande. Genom att låta personen själv utföra det 

som hen klarar av byggs en hanterbarhet och ett självförtroende hos patienten, vilket bidrar 

till förbättrad livskvalitet och en ökad känsla av sammanhang. Sjuksköterskan kan även 

hjälpa patienten att hitta hanterbarhet genom att involvera personen i sin egen vård. Genom 

att ge kunskap kring sjukdomen, medicinering och rehabiliteringsplan överlämnas verktyg 

till patienten för att kunna hantera sin situation. Med tiden förbättras patienternas fysiska 

funktion, och skillnaden mellan den yttre och inre bilden minskar, vilket kan förbättra 

patientens livskvalitet.  

 

Resultatet i denna studie tycks visa att personers livskvalitet påverkas negativt av att 

drabbas av sepsis. Många drabbas av depression och ångest och patienternas mentala hälsa 

är avsevärt sämre än allmänhetens (Yende et al., 2016; Contrin et al., 2013; Thompson et 

al., 2018; Orwelius et al., 2013; Schmidt et al., 2016; Rosendahl et al., 2013). Depression 

kan yttra sig på många sätt men orkeslöshet och nedstämdhet samt en känsla av att inte 

kunna hantera sin situation är vanliga symtom (1177 Vårdguiden, 2019). Vid depression 

kan personen uppleva att livet saknar mening. Sjuksköterskan kan hjälpa patienten genom 

att vara ett stöd för patienten och vara den person som patienten kan prata med och berätta 

om sig själv och sina känslor, tankar och upplevelser för. Genom att vara ett stöd och 

uppmuntra och motivera patienten kan sjuksköterskan hjälpa patienten hitta meningsfullhet 

i livet igen. Det kan vara ett sätt att öka sin känsla av sammanhang och därigenom förbättra 

sin psykiska hälsa och livskvalitet. 
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Efter sepsis upplever många av personerna att de fått en försämrad kognitiv förmåga 

(Lazosky et al., 2010). Försämrat minne och koncentrationssvårigheter kan göra det svårt 

för personen att begripa sin situation och hitta en känsla av sammanhang. Då personens 

förmåga till förståelse och bedömning minskar av dess kognitiva svikt minskar 

begripligheten för hens situation. Minnesluckor och förvirring försvårar det dagliga livet, 

och påverkar livskvaliteten genom att personen inte längre klarar av att utföra dagliga 

sysslor och aktiviteter som är viktiga för hen. Att exempelvis inte få laga mat själv 

eftersom personen glömde spisplattan på när kognitiv påverkan tar ifrån personen en del av 

hens självständighet och autonomi. Brist på autonomi kan göra att personen känner att hen 

inte längre upplever sig kunna påverka sin situation, vilket ger en känsla av meningslöshet. 

Minskad kognitiv förmåga påverkar både begriplighet och meningsfullhet, och har en 

negativ inverkan på personens känsla av sammanhang och livskvalitet. 

 

Battle et al. (2018) visar att de fysiska och psykiska problem som tillkommer efter sepsis 

påverkar personens vanliga sociala aktiviteter och sociala roll. Problem efter sepsis kan 

skapa ett utanförskap. Fysisk funktionsnedsättning kan ha ändrat personens utseende, 

vilket kan vara en del i att hen inte längre deltar i sociala aktiviteter för att hen känner sig 

skärskådad och annorlunda. Utanförskapet kan även komma av att patienten inte har 

tillräckligt med ork att utföra sociala aktiviteter, kanske på grund av smärtproblematik eller 

psykiska besvär. De som överlevt sepsis upplever en lägre grad av mental hälsa, som 

påverkar deras social roll i familjen, bland vänner och kollegor (Lazosky et al., 2010). I 

König et al. (2019) uppgav alla deltagarna att deras familj ställde upp för dem och att 

familjebanden stärktes efter sepsis. Kanske gör traumat att vara dödligt sjuk att personen 

uppskattar sin familj och sina vänner mer efter sjukdomen, och att anhöriga uttrycker hur 

mycket de värdesätter personen, vilket gör livet mer meningsfullt och hanterbart för alla 

parter. Att ha ett stort socialt stöd är en viktig motståndsresurs för att kunna hantera 

svårigheter i livet. Det kan eventuellt spela en roll i att Cuthbertson et al. (2013) resultat 

visar att personer som drabbats av sepsis har liknande mental livskvalitet som allmänheten. 

Det kan bero på att dessa personer har en stark känsla av sammanhang, på grund av stödet 

från sina anhöriga.  

 

Komplikationerna efter sepsis kan skapa problem vid återgång till arbete och Cuthbertson 

et al. (2013) visar att 75 procent av de som drabbats av sepsis antingen jobbade mindre, 

eller inte alls jämfört med innan de insjuknade i sepsis. Att inte längre kunna arbeta kan 

innebära att personen inte längre känner att livet är meningsfullt och att hen tappar en del 

av sin sociala rollfunktion (Su et al., 2018; Battle et al., 2018; Cuthbertson et al., 2013; 

Nesseler et al., 2013). Sjuksköterskan kan utarbeta evidensbaserade och personcentrerade 

omvårdnadsåtgärder för omvårdnadsproblem som personen själv upplever och hjälpa 

personen med att hitta meningsfullhet, genom att tillsammans bilda en allians som skapar 

mål för tillfrisknandet. Sjuksköterskans ansvar är även att utforma omvårdnadsåtgärder för 

de problem som patienten inte själv uttalar eller uppmärksammar. Tillsammans kan 

personen och sjuksköterskan hitta lösningar för hur personen skall bli mer delaktig i sitt liv 

och därigenom hitta meningsfullhet och få förbättrad livskvalitet.  

 

Orwelius et al. (2013); Contrin et al. (2013) och Su et al. (2018) påvisar att patienter sjuka i 

sepsis är mer kritiskt sjuka, vårdas längre på sjukhus samt har högre mortalitet än andra 

kritiskt sjuka, men personerna som överlevt sepsis upplever inte sämre livskvalitet jämfört 

med kritiskt sjuka utan sepsis. Detta visar att personer som överlevt sepsis återhämtar sig 

lika bra, eller bättre än kritiskt sjuka utan sepsis. Varför patienter med sepsis har likvärdig 

livskvalitet med andra allvarligt sjuka trots att de är fysiologiskt sjukare är ännu inte 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Orwelius%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23895260
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utforskat. Kanske kan de bero på att dessa människor har en hög grad av KASAM och att 

dem kan utnyttja sina motståndsresurser väl för att upprätthålla en god livskvalitet. 

Alternativt kan de ha att göra med att sjukdomen har gett dem ett förändrat perspektiv på 

livet, och även fast de är annorlunda än tidigare med fler komplikationer så kanske 

livskvaliteten är högre eftersom personen har insett att det som gör hen mest lycklig redan 

fanns där.  

 

Resultatet visar att livskvaliteten hos patienter som överlevt sepsis är lägre än 

allmänhetens. Livskvaliteten hos patienter som överlevt sepsis förbättras ju längre tid som 

passerat efter insjuknandet i sepsis (Nesseler et al., 2013; Cuthbertson et al., 2013). Den 

förbättrade livskvaliteten kan vara baserad på ett tillfrisknande i den fysiska, sociala, 

funktionella eller psykiska domänen av livskvalitet och hälsa, eller att personen som 

överlevt sepsis finner en ökad begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i sin situation 

vilket förbättrar känslan av sammanhang som får en positiv inverkan på livskvaliteten. 

 

Livskvalitet är en del i ett helhetsperspektiv av omvårdnadsarbetet. Det är sjuksköterskors 

och annan vårdpersonals ansvar att värna om hållbarhet i vården. Sjuksköterskans 

kunskapsbas är central i att holistiskt vårda och förbättra människors fysiska och 

emotionella hälsa samt påverka de sociala miljöer där hälso- och sjukvård utförs. 

Sjuksköterskor är avgörande för hållbarhetens framtid.  

Slutsats 

Patienter som överlevt sepsis tycks uppleva lägre livskvalitet än den allmänna 

befolkningen utifrån fyra domäner, fysisk, psykisk, social och funktionell livskvalitet.  

Det är viktigt att sjuksköterskan har kunskap och förståelse kring komplikationer som kan 

uppstå efter sepsis och hur de komplikationerna påverkar patientens livskvalitet för att 

bedriva omvårdnad som hjälper patienten som överlevt sepsis att förbättra sin livskvalitet 

så länge omvårdnadsbehovet kvarstår. 

Fortsatta studier 

Det finns framförallt forskning kring sepsis som rör vikten av tidig upptäckt, den 

medicinska behandlingen och mortalitet. En kunskapslucka identifierades i hur patienters 

livskvalitet förändras vid sepsis. Författarna till denna studie hade förhoppningar att finna 

fler kvalitativa artiklar inom forskningsområdet. Majoriteten av artiklar inom 

forskningsområdet i nuläget är kvantitativa artiklar, där EQ-5D och SF-36 är de mest 

framträdande bedömningsinstrumenten som används för att få ett resultat. Fortsatta studier 

inom området skulle vara fler kvalitativa studier och studier med mixad metod. För att hitta 

ytterligare dimensioner som påverkar livskvaliteten behövs fler studier som presenterar 

livskvalitet på ett mer holistiskt sätt. Kvalitativa intervjustudier som låter läsaren få ta del 

av patienternas egna upplevelser beskrivna med deltagarnas egna ord ger en större 

helhetsbild av deras livskvalitet efter sepsis. Studier av mixad metod där det går att jämföra 

den kvantitativa delen med tidigare utförd kvantitativ forskning, utökat med en kvalitativ 

del för att få större inblick i patienternas mående och livskvalitet är därför eftertraktat.  

Klinisk tillämpbarhet 

Målet med en sjuksköterskas omvårdnad är att förstå individens omvårdnadsbehov och 

bemöta dem i en omvårdnadsprocess som är evidensbaserad och personcentrerad. 

Resultatet av litteraturöversikten visar att patienter som drabbats av sepsis har ett stort 
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behov av vård. Denna studie bidrar med en ökad kunskap och förståelse för sjuksköterskan 

kring fysisk, psykisk, social och funktionell livskvalitet som kommer hjälpa sjuksköterskan 

att bemöta, stödja och vårda patienten som drabbats av sepsis. Den ökade kunskapen inom 

området ger sjuksköterskan ett verktyg som kan hjälpa patienten att hantera, begripa och 

hitta en meningsfullhet i sitt tillstånd efter sepsis och bidrar till en känsla av sammanhang 

som förbättrar hälsan samt livskvaliteten. Författarna tänker att denna studie kan skapa 

förståelse för patienters livskvalitet efter sepsis.  
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BILAGA A: 

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

metodansats, modifierad utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016). 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten 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 välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet deltagare tillräckligt 

stort för att besvara frågeställningen. Adekvata 

statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med få deltagare och/eller för många delstudier, 

vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal 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 välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. Antalet 

deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få 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 

deltagare och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få 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 deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Väl planerad och 

välgenomförd studie med adekvat beskrivning 

av protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få 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. Motiverat urval. 

Välbeskriven urvalsprocess, 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess 

och analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data 

och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Deltagargruppen är otillräckligt 

beskriven. Metod/analys otillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 
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BILAGA B: 

 

Författare 

År  

(för publikation) 

Land  

(där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Författare: 

CE. Battle,  

G. Davies,  

PA. Evans 

År: 2018 

Land: Storbritannien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Long term health-

related quality of 

life in survivors of s

epsis in South West 

Wales: an 

epidemiological 

study. 

Att undersöka och 

jämföra långsiktig 

hälsorelaterad 

livskvalitet hos 

överlevare som 

drabbats av SIRS och 

sepsis och jämföra 

med normativ 

population i Wales. 

Samt att jämföra den 

hälsorelaterade 

livskvaliteten mellan 

patienter 

kategoriserade i tre 

grupper: SIRS, 

okomplicerad sepsis 

och svår sepsis/septisk 

chock. 

Design: Prospektiv observationsstudie 

Urval: Patienter med sepsis eller SIRS 

som sökt vård på akuten eller legat 

inlagda på IVA på ett regionalt 

traumacenter i Wales. 

Datainsamling: Baseline-data samlades 

in. Tidigare tillstånd utvärderades med 

Charlson Comorbidity Index. SOFA 

användes för att poängsätta 

organfunktion inom de första 24 

timmarna. Patienterna delades därefter 

in i 3 grupper; SIRS, okomplicerad 

sepsis, och svår sepsis och/eller septisk 

chock utifrån resultat.  

Bedömning av livskvalitet gjordes 

genom att skicka en enkät med 

bedömningsinstrumentet SF-12 under ett 

tillfälle, mellan sex och 24 månader efter 

utskrivning från sjukhus. Svaren från de 

tre olika grupperna jämfördes med 

varandra och gentemot allmänhetens 

data från Wales. 

Analys: Statistisk analys 

106 

(56) 

Resultatet visar att patienter med svår 

sepsis eller septisk chock har lägre 

upplevd livskvalitet relaterat till psykisk 

och mental hälsa jämfört med patienter 

som drabbats av SIRS eller okomplicerad 

sepsis.  

 

Livskvaliteten bland patienter med SIRS, 

okomplicerad sepsis eller svår sepsis är 

lägre än allmänhetens data för 

livskvalitet i Wales. 

RCT 

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 

Författare: 

LM. Contrin, VD. 

Paschoal, LM. 

Beccaria, CB. 

Cesarino, SM. Lobo 

År: 2013 

Land: Brasilien 

 

 

 

 

 

Quality of 

life of 

severe sepsissur

vivors after 

hospital 

discharge. 

Att utvärdera 

livskvalitet hos 

personer som 

överlevt sepsis med 

hjälp av EQ5D och 

EQ-VAS som 

bedömningsinstrume

nt. 

Design: Fall-kontroll studie 

Urval: vuxna >18 år med diagnosen allvarlig 

sepsis. Kontrollgruppen bestod av patienten 

som lades in på intensivvårdsavdelningen 

efter den som haft sepsis, om den överlevde 

intensivvården.  

Datainsamling: Telefonintervju med EQ-5D 

och EQ-VAS med patienter som vårdats på 

intensivvårdsavdelning för sepsis (eller i 

kontrollgrupp för annan sjukdom) mellan maj 

2004 till december 2009. Medicinska data 

samlades in från journalsystem. 

Analys: statistisk analys 

185 

(85) 

 

Resultatet visade att deltagare som 

överlevt sepsis hade högre mortalitet än 

de som skrivs ut från intensivvården 

med annan sjukdom.  

 

Äldre sepsisöverlevarna upplevde sig 

också ha sämre livskvalitet jämfört med 

kontrollgruppen på EQ-5D. 

 

CCT 

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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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23918027
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23918027
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23918027
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23918027
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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 

Författare: 

BH. Cuthbertson, 

A. Elders,  

S. Hall, 

J. Taylor,  

G. MacLennan, F. 

Mackirdy,  

SJ. Mackenzie,  

Scottish Intensive 

Care Society Audit 

Group 

År: 2013 

Land: Storbritannien 

Mortality 

and quality of 

life in the five 

years after 

severe sepsis 

Att studera utfallet 5 

år efter sepsis 

gällande dödlighet, 

livskvalitet och 

hälso-och 

sjukvårdsresurser 

använda. 

Design: Prospektiv kohortstudie 

Urval: Patienter med svår sepsis som 

behandlats med aktiverat protein C, och 

vårdats på en av 26 utvalda 

intensivvårdsavdelningar i Skottland mellan 

april och oktober 2003. 

Datainsamling: Deltagarna fick svara på SF-

36 och EQ-5D enkäter genom en 

telefonintervju 3.5 och 5 år efter utskrivning 

från sjukhus. Resultatet jämfördes därefter 

med den allmänna befolkningens data. 

Analys: statistisk analys 

152 

(287) 

 

Resultatet visar att 39% av deltagarna 

överlevde 5 år efter utskrivning från 

sjukhus. 5 år efter utskrivning var 80% 

deltagarna väldigt eller mestadels nöjda 

med sin livskvalitet, 75% jobbade 

mindre, eller inte alls jämfört med innan 

de drabbats av sepsis. 

 

Studien demonstrerar en sämre fysisk 

funktion som skapar lägre livskvalitet 

hos deltagare som överlevt sepsis 3,5 

och 5 år efter utskrivning jämfört med 

samhällsinvånare som matchats med 

ålder och kön. Mental livskvalitet är 

endast lite lägre än allmänhetens data 

hos deltagarna som överlevt sepsis 3,5 

och 5 år efter utskrivning. 

 

CCTII 

 

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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 OBS! Arbetsmaterial, får ej kopieras. 

Författare 

År  

(för publikation) 

Land  

(där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Författare: 

XL. He,  

XL. Liao,  

ZC. Xie,  

L. Han,  

XL. Yang,  

Y. Kang 

År: 2016 

Land: Kina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pulmonary 

Infection Is an 

Independent 

Risk Factor for 

Long-Term 

Mortality 

and Quality of 

Life for Sepsis 

Patients. 

Att undersöka om det 

finns några 

långsiktiga skillnader 

i livskvalitet och 

dödlighet mellan 

lung-sepsis och buk-

sepsis. 

Design: Prospektiv kohortstudie 

Urval: Patienter med lung- eller buksepsis, 

över 18 år som vårdats i längre än 24 timmar 

på den kombinerade kirurgiska, respiratoriska 

och medicinska intensivvårdsavdelningen på 

Sichuan universitetssjukhus i västra Kina 

mellan december 2013 och december 2014.  

Datainsamling: SOFA och APACHE II 

mättes inom 24 timmar från inläggning på 

sjukhus.  Kliniska data hämtades från 

journalsystem. Uppföljningsintervjuer på 

telefon genomfördes med hjälp av EQ-5D 1 

år efter utskrivning från sjukhus. 

Analys: statistisk analys 

209 

(177) 

 

Studien visar att patienter med 

lungsepsis har högre dödlighet och lägre 

upplevd livskvalitet än patienter med 

buksepsis. 

Livskvaliteten för sepsispatienter var 

påverkad 1 år efter insjuknande där den 

största problematiken finns i 

smärtdimensionen och 

ångest/depression-dimensionen. 

 

CCTII 

 

 

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 



 VI   
 OBS! Arbetsmaterial, får ej kopieras. 

Författare 

År  

(för publikation) 

Land  

(där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Författare: 

Karlsson S,  

Ruokonen E,  

Varpula T,  

Ala-Kokko TI,  

Pettilä V;  

Finnsepsis Study 

Group. 

År: 2009 

Land: Finland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Long term 

outcome and 

quality-adjusted 

life years after 

severe sepsis 

Att studera långtids 

dödlighet, 

livskvalitet, 

kvalitetsjusterad 

livstid (QALYs) och 

kostnader per QALY 

i en icke-utvald 

intensivvårdsenhet 

(ICU) med patienter 

med svår sepsis. 

Design: Prospektiv observations kohortstudie 

Urval: vuxna patienter med allvarlig sepsis 

som behandlats på en 

finsk intensivvårdsavdelning mellan 

november 2004 och februari 2005.  

Datainsamling: Patienterna svarade på enkäter 

som EQ-5D, EQ-VAS. Även QALY och 

mortalitet undersöks.  

Analys: statistisk analys 

 

252 

(154) 

 

Anhörig till patient besvarade 61% av 

första omgångens enkät. Andra 

omgångens enkät besvarades till 89% av 

patienten själv. EQ-sum var lägre bland 

sepsisöverlevarna än den finska 

befolkningen.  

 

Sepsisöverlevarna hade lägre livskvalitet 

efter 1,5 år än köns och åldersanpassad 

befolkning. 

 

 

CCT 

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 

Författare: 

König C,  

Matt B,  

Kortgen A,  

Turnbull AE,  

Hartog CS 

År: 2019 

Land: Tyskland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

What matters 

most 

to sepsis surviv

ors: a 

qualitative 

analysis to 

identify specific 

health-

related quality 

of life domains. 

Att identifiera 

viktiga domäner till 

hälsorelaterad 

livskvalitet hos 

sepsisöverlevare. 

Design: Kvalitativ intervjustudie 

Urval: vuxna >18 år med diagnosen sepsis 

som överlevt intensivvård med 

jämnfördelning av män/kvinnor och ålder. De 

skulle ha insjuknat mellan 6 månader och 36 

månader innan intervjutillfällen. Patienter 

som inte kunde prata för sig själva 

exkluderades. 

Datainsamling: intervjuer med patienter som 

överlevt sepsis. 

Analys: Kvalitativ analys med IPA 

15 11 domäner uppkom ur intervjuerna:  

Psykisk nedsättning, fatigue, fysisk 

försämring, att handskas med vardagen, 

att återgå till sitt normala liv, 

gångförmåga, kognitiv nedsättning, 

självbild, kontroll över det egna livet, 

familjens stöd och sjukvårdens ansvar.  

 

Sepsisöverlevarna önskar att livet skall 

återgå till de normala, att återfå kontroll 

över kropp och själ utan kognitiv 

påverkan.  

KI 

 

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 

Författare: 

A. Lazosky,  

GB. Young,  

S. Zirul,  

R. Phillips 

År: 2010 

Land: USA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quality of 

life after septic 

illness. 

Att utvärdera 

livskvalitet hos 

sepsisöverlevare, och 

undersöka vilka 

symtom som uppstått 

efter 

sjukhusvistelsen. 

Design: Kliniskt kontrollerad studie (CCT) 

Urval: Patienter mellan 18 och 70 år med 

diagnostiserad sepsis enligt Bone. et al. 

(2012) definition, eller akut hjärtinfarkt med 

minst 1 års dokumentation i journalsystem 

innan diagnostisering. Exklusionskriterier var 

patienter som tidigare hade dokumenterat: 

lever, njur, eller lungsvikt, psykisk sjukdom, 

sjukdom i det centrala nervsystemet, 

endokardit eller fraktur i långa ben. För 

deltagarna med sepsis var ett falskt positiv 

från blododling en exklusionskriterie. 

Datainsamling: Studien använder en 

kontrollgrupp med patienter som haft 

hjärtinfarkt och överlevt, samt en 

interventionsgrupp som innehöll 

patienter som överlevt sepsis.  

Livskvalitet mättes i fem dimensioner, 

emotionell, funktion, social roll, ADL och 

hobbys. 

Deltagarna i bägge grupper fick fylla i 

Sickness Impact Profile and cognitive 

performance enkät, The Adult 

Neuropsychological History form, och The 

Symptom Survey section, resultaten 

jämfördes sedan mellan de två grupperna. 

Analys: statistisk analys 

21 

(16) 

 

Resultatet visade att patienter som 

överlevt sepsis rapporterade fler 

nyuppkomna sensoriska, fysiska och 

beteende/emotionellt-relaterade 

problem och symtom. Patienterna med 

sepsis hade större problem/svårigheter 

med koncentration, minne, och 

problemlösning än kontrollgruppen. 

CCTII 

 

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 

Författare: 

N. Nesseler,  

A. Defontaine, Y. 

Launey,  

J. Morcet,  

Y. Mellédant,  

P. Sequin 

År: 2013 

Land: Frankrike 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Long-term 

mortality 

and quality of 

life after septic 

shock: a follow-

up 

observational 

study. 

Att utvärdera 

dödlighet och 

livskvalitet efter 

septisk chock. 

Design: Prospektiv observationsstudie 

Urval: Patienter med septisk chock enligt 

American College of Chest 

Physicians/Society of Critical Care Medicine 

Consensus Conference Committees 

definition, som vårdats på 

intensivvårdsavdelning på Rennes 

universitetssjukhus i Frankrike mellan 

oktober 2008 och december 2010. 

Datainsamling: Data kring demografi, 

inläggning och tidigare sjukdomar samlades 

in vid inläggning på sjukhuset. Bedömning 

med SOFA och SAPS gjordes inom 24 

timmar från inläggning. 48 timmar efter 

inläggning genomfördes även SF-36 för att 

bedöma livskvalitet. Insamling av medicinsk 

information och vårdtid gjordes efter 

utskrivning från sjukhus. Mortalitet mättes på 

dag 28, 90 och 180 efter insjuknande. Ett brev 

innehållande enkät för SF-36 samt 

instruktioner skickades ut till deltagarna 180 

dagar (sex månader) efter insjuknande. 

Analys: Statistisk analys 

53 

(7) 

 

Den hälsorelaterade livskvaliteten enligt 

bedömningsinstrument SF-36 var lägre 

hos patienter drabbade av septisk chock 

jämfört med allmän befolkning vid 

baseline. Den hälsorelaterade 

livskvaliteten förbättrades vid 6 

månader, men var fortfarande lägre än 

allmänhetens data. 

CCT 

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 

Författare: 

Orwelius L,  

Lobo C,  

Teixeira Pinto A,  

Carneiro A,  

Costa-Pereira A,  

Granja C. 

År: 2013 

Land: Portugal 

Sepsis patients 

do not differ in 

health-

related quality 

of 

life compared 

with other ICU 

patients. 

Att utvärdera 

hälsorelaterad 

livskvalitet hos 

patienter med 

samhällsförvärvad 

sepsis, svår sepsis 

eller septisk chock 

(CAS) 6 månader 

efter utskrivning från 

intensivvården, och 

jämföra den 

hälsorelaterade 

livskvaliteten för 

intensivvårds 

behandlade 

överlevare med 

septisk chock, och 

överlevare med 

andra diagnoser. 

Design: Prospektiv 

multicenterobservationsstudie 

Urval: patienter >18 år som legat mer än 48 h 

på sjukhus 

Datainsamling: Patienterna med sepsis 

delades in i de som behövt intensivvård och 

de som inte behövt intensivvård. 6 månader 

efter utskrivning svarade de både grupperna 

på EQ-5D enkäten. 

Analys: statistisk analys 

599 

(286) 

 

Resultatet visade ingen signifikant 

skillnad i HRQoL mellan sepsisgruppen 

och inte-sepsis-gruppen. 

CCT 

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 

Författare: 

Rosendahl, FM. 

Brunkhorst, D. 

Jaenichen, B. 
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År: 2013 
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Physical and 

mental health in 

patients and 

spouses after 

intensive care 

of 

severe sepsis: a 

dyadic 

perspective on 

long-term 

sequelae testing 

the Actor-

Partner 

Interdependenc

e Model 

Att undersöka 

långsiktiga fysiska 

och mentala 

konsekvenser hos 

anhöriga och 

patienter som fått 

intensivvård relaterat 

till svår sepsis enligt 

ett dyadiskt 

perspektiv med 

Actor-Partner 

Interdependence 

modellen. 

Design: Explorativ prospektiv studie 

Urval: Överlevare av svår sepsis som vårdats 

på en intensivvårdsavdelning, och deras 

anhöriga som sökt kontakt hos German Sepsis 

Aid´s National Helpline mellan 2002 och 

2010.  

Datainsamling: Deltagarna i studien fick 

svara på The Hospital Anxiety and 

Depression Scale (för att mäta ångest och 

depression), Short Form-12 health survey 

(För att mäta hälsorelaterad livskvalitet), The 

Post Traumatic stress Scale-10 (För att mäta 

posttraumatisk stress) och Giessen Subjective 

Complaints List-24 (För att mäta fysiska 

kroppsliga problem) under ett tillfälle 55 

månader efter utskrivning från 

intensivvårdsavdelning. 

Analys: Statistisk analys 

55 

(2) 

 

Jämfört med allmänhetens data 

rapporterade patienterna som överlevt 

sepsis ha sämre mental, fysisk och 

hälsorelaterad livskvalitet med mer ångest 

och utmattning.  

 

Två tredjedelar av patienterna och deras 

anhöriga rapporterade posttraumatiska 

stressymtom av klinisk betydelse. 

 

PII 

 

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 

Författare: 

K. Schmidt,  

S. Worrack,  

M. Von Korff,  

D. Davydow,  

F. Brunkhorst,  

U. Ehlert,  

C. Pausch,  

J. Mehlhorn,  

N. Schneider,  

A. Scherag,  

A. Freytag,  

K. Reinhart,  

M. Wensing,  

J. Gensichen,  

År: 2016 

Land: Tyskland 

 

 

 

 

 

 

 

Effect of a 

primary care 

management 

intervention on 

mental-health-

related quality 

of life among 

survivors of 

sepsis: a 

randomized 

clinical trial 

Att undersöka om en 

primärvårdsbaserad 

intervention 

förbättrar mental 

livskvalitet. 

Design: Icke-blind RCT studie.   

Urval: Vuxna över 18 år, överlevare av sepsis 

eller septisk chock, tysktalande. Patienter med 

kognitiv svikt exkluderades. 

Datainsamling:  

Baseline data samlades in genom intervjuer 

med patienter samt kliniska data via 

journalsystem.  

Patienterna i interventionsgruppen följdes upp 

med telefonkontakt vid 1, 6 och 12 månader 

efter sjukhusvistelse där de fick stöd av tränad 

sjukvårdspersonal och fick svara på frågor 

utifrån bedömningsinstrumentet SF-36 och 

MCS (mental component summary). 

Resultaten jämfördes sedan med 

kontrollgruppen som följt ordinarie riktlinjer 

för sepsisvård. 

Analys: statistisk analys 

291 

(40) 

 

Ingen skillnad i mental hälsa, men 

förbättrad ADL och fysisk hälsa efter 

interventionen. 

 

RCT 

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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Long-

term quality of 

life after sepsis 

and predictors 

of quality of 

life in survivors

 with sepsis. 

Att utvärdera 

livskvaliteten 

hos patienter 

två år efter att 

de drabbats av 

sepsis, och 

jämföra 

gentemot 

normativ 

population, 

samt kritiskt 

sjuka utan 

sepsis. Även 

att analysera 

förändringar 

och prognoser 

av livskvalitet 

hos överlevare 

av sepsis. 

Design: Prospektiv kliniskt kontrollerad studie 

(CCT) 

Urval: Deltagarna i studien delades in i tre grupper: 

samhällsinvånare, sepsis drabbade och kritiskt sjuka 

utan sepsis. Inklusionskriterierna var patienter över 

18 år som vårdats i mer än 24h på 

intensivvårdsavdelning på Tiajin Third Hospital 

någon gång mellan 1 januari 2014–31 oktober 2017, 

med eller utan sepsis. Patienterna exkluderades om 

de hade övriga sjukdomar som bedöms påverka 

livskvaliteten negativt. Deltagarna i de olika 

grupperna matchades med ålder, kön och CCI för att 

få liknande förutsättningar. 

Datainsamling: CCI, APACHEII och SOFA mättes 

inom 24 timmar från inskrivning till sjukhus. 

Intervjuer hölls vid 3, 12 och 24 månader efter 

utskrivning från sjukhus där 

bedömningsinstrumenten SF-36, EQ-5D och ADL 

besvarades. Resultaten jämfördes mellan de olika 

grupperna.  

Analys: statistisk analys 

152 

(460) 

 

Det fanns ingen större skillnad mellan 

kontrollgruppen och 

observationsgruppen i livskvalitet 

utifrån bedömningsinstrumenten SF-36, 

EQ5D och ADL tre månader efter 

utskrivning från sjukhus, men bägge 

grupperna hade betydligt lägre poäng av 

livskvalitet jämfört med allmänheten. 24 

månader efter utskrivning hade 

sepsisöverlevarna och de kritiskt sjuka 

utan sepsis  

fortfarande lägre poäng i livskvalitet 

gällande fysisk funktion, social roll och 

funktion än allmänheten och 

sepsisöverlevarna hade problem med 

smärta, sämre mental hälsa och livslust i 

större utsträckning än kritiskt sjuka utan 

sepsis 24 månader efter utskrivning från 

sjukhus (SF-36, EQ5D) 

 

CCT 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/30017545
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30017545
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30017545
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30017545
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30017545
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30017545
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30017545
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Health-related 

outcomes of 

critically ill 

patients with 

and 

without sepsis 

Att fastställa 

skillnader i 

hälso-relaterad 

livskvalitet, 

överlevnad, och 

användning av 

hälso-och 

sjukvårdsresurse

r hos vuxna 

patienter med 

och utan sepsis. 

Design: Propensity score matched (PSM) studie. 

Urval: intensivvårdspatienter från CHEST-studien 

med misstänkt sepsis (806 st.) matchat med 806 

intensivvårdspatienter utan sepsis. 

Datainsamling: HRQOL mäts vid 6 månader efter 

utskrivning från sjukhus med EQ-5D. Överlevnad 

två år efter sjukhusvistelse, vårdtid och 

vårdkostnader räknas ut för 2 år efter insjuknande.  

Analys: statistisk analys 

1612 Resultatet visar inga signifikanta 

skillnader i andelen överlevande med 

och utan sepsis som rapporterade 

problem med rörlighet, egenvård, 

dagliga aktiviteter smärta/obehag och 

ångest/depression.  

 

Sjukhusinläggningen var längre och 

vårdkostnaden var högre för patienter 

med sepsis än för intensivvårdsgruppen 

utan sepsis. 

CCTII 

 

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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Long-

Term Quality of 

Life Among Su

rvivors of 

Severe Sepsis: 

Analyses of 

Two 

International 

Trials 

Att beskriva 

livskvaliteten hos 

patienter som 

överlevt sepsis. 

Design: Analys av två internationella RCT, 

ACCESS och PROWESS-SHOCK  

Urval: Patienter >18 år som behandlats på 

intensivvårdsavdelning med livshotande 

sepsis, som innan insjuknande haft full 

funktionalitet och levt hemma utan hjälp. 

Datainsamling: livskvalitet mättes med EQ-

5D vid sex månader och vid ett år efter 

utskrivning i ACCESS och vid sex månader i 

PROWESS-SHOCK. Båda studierna mätte 

även mortaliteten. 

Analys: statistisk analys 

2130 Resultatet visade hög dödlighet vid 28 

och 90 dagars samt sex månaders 

kontroll i båda studierna.  

 

Resultatet visade att deltagarna som 

överlevt sepsis vid sex månaders 

uppföljningen att en tredjedel hade 

problem med rörlighet och ADL, men 

att 61% var fortfarande hemmaboende 

utan hjälp. 

 

Resultatet visade även att över 25% av 

patienterna rapporterade problem med 

smärta, ångest och depression. 

 

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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Impaired long-

term quality of 

life in survivors 

of severe 

sepsis: Chinese 

multicentre 

study of 6 years 

 

Utvärdering av 

långsiktig HR-QOL 

samt anställning hos 

överlevare av svår 

sepsis under en sex-

årsperiod. 

Design: Prospektiv fall kontrollstudie 

Urval: en grupp med sepsisdrabbade, en 

kontrollgrupp med kritiskt sjuka och en 

kontrollgrupp med samhällsinvånare som 

kön- och åldermatchats.  

Exklusion: ej mandarin, ej adekvat 

kommunikation, avstånd till sjukhus mer än 

fyra timmar 

Datainsamling: patienterna insjuknade mellan 

2003–2008. Fysiologiska parametrar och 

information om sjukhusvistelse inhämtades 

från journalsystem. 2010 togs kontakt via 

telefon för uppbokning av personlig intervju 

för utvärdering + bedömning med SF-36+ 

undersökande av anställning. 

Analys: statistisk analys 

 

224 

(149) 

 

 

 

Resultatet visar ingen skillnad mellan 

kritiskt sjuka och patienter med sepsis 

i HRQOL men jämfört med 

samhällsinvånarna, så ligger de kritiskt 

sjuka och patienter med sepsis lägre i 

HRQoL. På grund av lägre grad av 

fysisk funktion, vitalitet, emotionell 

och mental hälsa. 

 

Sepsis överlevarna och de kritiskt 

sjuka hade liknande procentsats av 

återgång till arbete.  

 

Slutsatsen är att sepsisöverlevare har 

en negativt påverkad livskvalitet upp 

till sex år efter utskrivning från 

sjukhus.  

 

CCT 

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 

 

 

 

 


