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SAMMANFATTNING 

 

 

Många patienter anländer till akutmottagningen med tecken på sepsis. Andra försämras under 

tiden de ligger på avdelning av samma orsak. Sepsis är ett allvarligt tillstånd i behov av 

omedelbar behandling och ofta svårt att identifiera. Internationella och nationella riktlinjer 

består av tidskritiska åtgärder men riktar sig mot den medicinska behandling läkare ska utföra 

trots att sjuksköterskor ofta är de som först kommer i kontakt med patienten, både på 

akutmottagningen och på avdelningen. Sjuksköterskans roll är knapphändigt undersökt i 

forskningen.  

 

Syftet med studien var därför att belysa sjuksköterskors upplevelser av att identifiera och 

omhänderta patienter med misstänkt sepsis. 

 

Metoden var induktiv, genom 12 semistrukturerade intervjuer med sjuksköterskor på en 

akutmottagning och på en generell medicinavdelning och det erhållna materialet analyserades 

sedan med hjälp av kvalitativ innehållsanalys.  

 

Resultatet visade att sjuksköterskor ser sig som ansvariga för att identifiera patienter med 

sepsis och som de som utför större delen av de åtgärder som är nödvändiga för snabb 

behandling. Vidare uttryckte sjuksköterskorna att denna process flyter bra fram till 

ordinationen av antibiotika där dröjsmål ofta uppstår. Ett annat problem som identifierades 

var de resurser som behövs för den kontinuerliga övervakning septiska patienter är i behov av. 

 

Slutsatsen var att riktlinjer bör rikta sig mot all involverad personal med tanke på den stora 

roll sjuksköterskor förefaller ha för utförande av vården. Metoder för att uppnå god 

övervakning bör undersökas. 
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ABSTRACT 
 

A lot of patients arrives at the emergency department with signs of sepsis. Some deteriorate 

while being in a ward for the same reason. Sepsis is a serious condition that needs immediate 

treatment and is often hard to identify. International and national guidelines include 

timecritical actions but they are directed towards the medical treatment delivered by doctors 

despite the fact that nurses often are the ones that first get in contact with the patient, both at 

the emergency department and in the ward. The role of the nurse is briefly explored in 

research.  

The aim of this study was therefore to illustrate the experiences of nurses involved in 

identifying and caring for patients with suspected sepsis.  

The method used was inductive, through 12 semistructured interviews with nurses at an 

emergency department and in a general medical ward and the data retrieved was then 

analyzed using qualitative data analysis.  

The result showed that nurses see themselves as having responsibility for the identification of 

patients suffering from sepsis and as being the ones who perform the majority of actions 

necessary for their timely treatment. Furthermore, they expressed that the process runs 

smoothtly until the point of ordering antibiotics where a delay often occurs. Another problem 

identified was the resources necessary for the continious monitoring that septic patients need.  

In conclusion, guidelines should be directed towards all of the personell involved, based on 

the big role nurses seem to have for the delivery of care. Ways to achieve good monitoring 

should be explored. 

 

Keywords: Sepsis, Nurse, Role, Emergency, Medical ward 



 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

BAKGRUND ............................................................................................................................. 1 

Sepsis, svår sepsis och septisk chock ....................................................................................... 1 
Incidens ..................................................................................................................................... 2 
Akutsjukvård ............................................................................................................................ 2 

Triagering och identifiering av misstänkt sepsis på akutmottagningen ............................. 3 
Sjuksköterskors bedömning av patienter på sjukhusavdelningar ...................................... 4 
Evidensbaserat omhändertagande av patienter med misstänkt sepsis ............................... 5 
Patientsäkerhet ......................................................................................................................... 6 
Problemformulering ................................................................................................................. 6 

SYFTE ....................................................................................................................................... 6 

METOD ..................................................................................................................................... 7 

Ansats ........................................................................................................................................ 7 
Design ........................................................................................................................................ 7 

Urval .......................................................................................................................................... 7 
Datainsamling ........................................................................................................................... 8 
Dataanalys ................................................................................................................................. 9 
Forskningsetiska överväganden ............................................................................................ 11 

RESULTAT ............................................................................................................................ 11 

Sepsis på akutmottagningen och avdelningen ..................................................................... 11 
Sjuksköterskans funktioner och uppgifter vid sepsis ......................................................... 13 

Sjuksköterskors bedömning vid misstänkt sepsis ............................................................... 14 
Bra omhändertagande ........................................................................................................... 15 

Identifierade problem och risker .......................................................................................... 16 
DISKUSSION ......................................................................................................................... 19 

Metoddiskussion ..................................................................................................................... 19 

Resultatdiskussion .................................................................................................................. 23 
Slutsats ..................................................................................................................................... 25 

Klinisk tillämpbarhet ............................................................................................................. 26 
REFERENSER ....................................................................................................................... 27 

 

Bilaga 1- Områdeschefernas godkännande 

Bilaga 2-  Intervjuguide 

Bilaga 3-  Forskningspersonsinformation 



 

1 

 

BAKGRUND 
 

Sepsis, svår sepsis och septisk chock 
 

Sepsis definieras efter en konsensuskonferens internationellt som då misstanke 

om/konstaterad infektion förekommer hos en patient med två eller fler tecken på systemiskt 

inflammatoriskt respons syndrom [SIRS] (Levy et al., 2003), vilket Brink et al. (2013) kallar 

systeminflammatorisk reaktion som vid sepsis är infektionsorsakad. Uppdateringen av 

internationella definitioner år 2001 underströk hur ogörligt det är att beskriva den symtombild 

patienter med sepsis har, då variationerna är så stora (Levy et al., 2003). SIRS tecken är 

temperatur >38 grader Celsius nationellt (Brink et al., 2013), >38,3 grader Celsius 

internationellt (Levy et al., 2003) alternativt <36,0 grader Celsius, puls >90 slag/minut, 

andningsfrekvens >30/minut och leukocyter överstigande 12 mg/L eller understigande 4 mg/L 

(Brink et al., 2013; Levy et al., 2003).  

SIRS uppstår då en infektion bryter igenom kroppens försök att behandla den lokalt, vilket 

triggar immunförsvaret som svarar med en kaskad av effekter (Barrett, 2011) som involverar 

alla organ i kroppen (Jacobson, 2014). Proinflammatoriska och antiinflammatoriska faktorer, 

till stor del cytokiner, orsakar tillsammans en rad följder för värdkroppen som har 

konsekvenser på såväl mikrocellulär och hormonell nivå, som på större system som lungor, 

lever, njurar, hjärta och hjärna (Barrett, 2011; Renck, 2003).  

En viktig faktor som orsakar de tecken som benämns SIRS är den ökade permeabilitet i 

kärlens endotel som uppstår, vilket gör att vätska och näringsämnen förloras från blodbanan 

till vävnaderna och därmed orsakar kraftigt försämrad perfusion (utbyte av bland annat syre) 

(Barrett, 2011; Brink et al., 2013; Renck, 2003). Som en följd av detta försämras även det 

venösa återflödet till hjärtat, minutvolymen sjunker vilket höjer hjärtfrekvensen. Det 

hormonella gensvaret i kroppen, liksom hypertermi ökar kroppens syrebehov, medan utbytet 

av syre i cellerna försämras av ovanstående skäl, vilket leder till en anaerob metabolism och 

ökade mängder laktat vilket i sin tur gör att andningsfrekvensen behöver öka för att vädra ut 

mer koldioxid (Brink et al, 2013).  

Den störda mikrocirkulationen gör att metabolisk acidos uppstår, delvis kompenserad av den 

ökade utvädringen av koldioxid (Brink et al., 2013). Det ökade arbetet i framförallt lungor och 

hjärta triggar ytterligare, tillsammans med de kompensatoriska mekanismerna i kroppen, som 

svarar med än mer stressindicerade faktorer och allt blir en negativ spiral (Barrett, 2011; 

Renck, 2003). Viktiga kompensationsmekanismer som påverkar vid sepsis är 

sympatikuspåslag, aktivering av RAAS och ökade mängder antidiuretiskt hormon (Renck, 

2003). Glatt muskulatur i vener och artärer påverkas, vilket leder till att kärlen dilateras 

(Brink et al., 2013). 

Patienterna presenterar sig därför ofta med förhöjd andningsfrekvens och puls oavsett 

infektionsfokus (Barrett, 2011) och med symtom från organ som befinner sig långt från det 

infekterade området (Jacobson, 2014).  

Då tillståndet kvarstår och perfusionen är fortsatt otillräcklig uppstår hot om och tecken till 

dysfunktion i organ som framför allt njurar och hjärna (Barrett, 2011). Tillstånd med SIRS i 

kombination med organdysfunktion benämns svår sepsis i enlighet med ovan nämnda 

konsensuskonferens (Levy et al., 2003). Patienten har då nedsatt kapillär återfyllnad (Levy et 
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al, 2003), försämrad eller upphörd urinproduktion och/eller kognitiv svikt (Brink et al., 2013; 

Levy et al., 2003), eventuellt kombinerat med förhöjt blodsocker utan förekomst av diabetes 

(Levy et al., 2003) eller förhöjt bilirubin (Brink et al., 2013).  

Påverkad koagulation med både tromboser och blödningar förekommer, framför allt på grund 

av SIRS effekt på trombin och fibrinogen. Detta kallas disseminerad intravasal koagulation 

[DIC] (Brink et al., 2013) och kan visa sig som petekier, små blödningar, i huden (Barrett, 

2011; Renck, 2003). Ett senare tecken på dehydrering och hypoperfusion är hypotoni, med ett 

systoliskt blodtryck under 90 mm Hg (Brink et al., 2013).  

Den intravenösa vätsketerapi som både internationella (Dellinger et al., 2008) och nationella 

(Brink et al., 2013) riktlinjer förordar har som syfte att förbättra perfusionen i organen och 

häva den hypotension som patienten slutligen uppvisar då kroppens reglermekanismer inte 

längre kan kompensera (Brink et al., 2013). Kvarstår hypotensionen trots förordad 

vätsketerapi, har patienten per definition en septisk chock (Brink et al., 2013; Levy et al., 

2003), en form av distributiv chock med generell vasodilatation (Renck, 2003). 

 

Incidens  
 

Internationellt sett rapporteras förekomst av samhällsförvärvad svår sepsis variera mellan 50-

300/100 000 invånare, medan det i Sverige beräknas förekomma hos 100-250/100 000 (Brink 

et al., 2013). Utöver dessa tillkommer de patienter som insjuknar i vårdrelaterad sepsis. 

Svårigheterna med att uppskatta den sanna incidensen av såväl svår som mer okomplicerad 

sepsis har dels att göra med varierande definitioner, dels med att diagnoskoder för sepsis, svår 

sepsis och septisk chock inte används i önskad utsträckning i svensk sjukvård samt med att de 

flesta studier utförs på intensivvårdsavdelningar (Brink et al., 2013). Fem till tio procent av de 

patienter som presenterar sig på landets akutmottagningar med SIRS tecken av infektiös orsak 

avlider, medan mortaliteten för dem som progredierat till septisk chock överstiger 20 procent 

(Brink et al., 2013), vilket ändå ligger väl under internationella rapporter (Jacobson, 2014). 

 

 

Akutsjukvård 

 

Sveriges akutmottagningar hade 2015 ca 2,5 miljoner besök, vilket innebär en ökning på nära 

tre procent från året innan. Av dessa rapporteras att ca 32 procent läggs in. För andelen äldre 

är inskrivningsprocenten högre, i åldersgruppen 70 år och äldre läggs ca 53 procent av 

patienterna in (Socialstyrelsen, 2015). Samtidigt rapporterar Inspektionen för vård och 

omsorg [IVO] om allvarliga problem i en rapport om akutmottagningarna i Uppsala och 

Örebros sjukvårdsregioner med svårigheter att anställa och behålla erfarna sjuksköterskor 

samt brist på vårdplatser (IVO, 2015), vilket kan vara en del av förklaringen till att den totala 

vistelsetiden för patienter på akutmottagningarna tenderat att bli allt längre för varje år som 

gått sen mätningarna påbörjades 2010 (Socialstyrelsen, 2015). 

Ordet akut härstammar ur det latinska ordet acuere, vilket betyder tillspetsa och innebär något 

som inträder plötsligt och har ett hastigt förlopp (Lindskog, 2008). Akutsjukvård definieras 

följaktligen som sjukvård som inte kan vänta på grund av förhandenvarande tillstånd eller risk 
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för snabb försämring och som ges vid plötsligt inträdande sjukdom eller skada enligt 

Socialstyrelsen (1994).  

Till akutmottagningarna kommer patienter antingen på eget initiativ, via hänvisning från 

exempelvis sjukvårdsrådgivning eller distriktssköterska, på remiss efter bedömning av läkare 

eller med ambulans och det är en arbetsplats där sjuksköterskor ofta tvingas fatta snabba 

beslut om svårt sjuka patienter (Wikström, 2006). 

Sepsis, svår sepsis och septisk chock är alla akuta medicinska tillstånd (Andersson et al., 

2015; Barrett, 2011; Levy et al., 2003), vanligt förekommande på akutmottagningar världen 

över. Sepsis är ett av de potentiellt livshotande tillstånd som man på akutmottagningen alltid 

måste ha i åtanke, enligt Wikström (2006). 

 

Triagering och identifiering av misstänkt sepsis på akutmottagningen 
 

Triagering betyder sortering och används för att bedöma vilken/vilka patienter som är mest 

brådskande på akutmottagningen (Brehm Johansen & Lundager Forberg, 2011). Det område 

av akutmottagningen där denna bedömning görs kallas triage. Många akutmottagningar 

använder sig av sjuksköterskelett triage, vilket innebär att det är en sjuksköterska som först 

bedömer patienterna och vilken grad av brådska de har, d v s vilken prioritering patienten får 

(Brehm Johansen & Lundager Forberg, 2011; IVO, 2015).  

Vid tid av hög belastning på akutmottagningen behöver denna triagering vara snabb och 

effektiv men givetvis ändå korrekt, vilket ställer stora krav på sjuksköterskans 

uppfattningsförmåga och kompetens (Brehm Johansen & Lundager Forberg, 2011; IVO, 

2015). Trots flerårig erfarenhet är detta mycket svårt. De flesta akutmottagningarna i Sverige 

arbetar därför med någon typ av mall/stöd för prioriteringsbeslut, så kallade triagesystem 

(Brehm Johansen & Lundager Forberg, 2011). De vanligaste i svensk akutsjukvård är RETTS, 

ADAPT och MTS. Dessa innebär en standardisering av triageringen och utgår från sökorsak 

och vitalparametrar. Systemet föreslår sedan prioritering (Burström et al., 2012).  

METTS – som senare bytte till det copyrightskyddade namnet RETTS (Rapid Emergency 

Triage and Treatment System) - utvecklades för att standardisera bedömning och åtgärder 

vidtagna hos patienter på akutmottagningar och utgår från vitalparametrar (fri/ofri luftväg, 

andningsfrekvens, syremättnad, blodtryck, puls, temperatur samt vakenhetsgrad) i 

kombination med huvudsakligt symtom/besvär. Visst utrymme ges också att korrigera 

prioriteringsgrad efter provsvar (Widgren & Jourak, 2011).  

Systemet är utformat för att identifiera framförallt kritiskt sjuka patienter och har enligt 

Widgren och Jourak (2011) god sannolikhet för att upptäcka dem som hotas av 

organdysfunktion och de patienter som försämras under sitt besök på akuten, vilket enligt 

författarna gör det till ett pålitligt verktyg för både bedömning och uppföljning av patienterna. 

Detta motsägs av en systematisk översikt utförd av Farrohknia et al. (2011), vilkas slutsats var 

att inget bedömningssystem är bevisat som fullkomligt tillfredsställande ur 

patientsäkerhetssynpunkt. Brink et al. (2013) understryker att de gränsvärden som anges i 

triagesystem och för så kallade MIG-larm (larm till Mobil Intensivvårds Grupp), från 

vårdavdelningar till mobila intensivvårdsteam, är dåligt utvärderade för sepsispatienter trots 

att dessa utgör en stor del av de svårt sjuka patienter som förekommer i akutsjukvården. 
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Identifiering och behandling av septiska patienter innebär, enligt Moore et al. (2009) en stor 

utmaning för sjukvården, då tillståndet är vanligt och mycket allvarligt men även svårt att 

upptäcka. Endast 31 procent av dem som visade sig ha svår sepsis identifierades av teamen på 

en akutmottagning i Brasilien (Rezende et al., 2008) och i en studie utförd i Storbritannien 

identifierades 17 procent av det datoriserade beslutsstödet medan återstående 83 procent 

fångades retrospektivt i en journalgranskning utförd av läkare och med utgångspunkt i SIRS 

tecken samt tecken på organdysfunktion (Cronshaw, Daniels, Bleetman, Joynes & Sheils, 

2011). 

Problemet med definition utifrån SIRS tecken är att de även kan utlösas av andra faktorer, så 

som exempelvis trauma, förgiftningstillstånd och nylig kirurgi (Lindvig et al., 2014) och de är 

således inte specifika för sepsis. Studier rapporterar vitt skilda siffror avseende hur stor andel 

av de patienter som har SIRS som uppvisar dessa tecken på grund av infektion; från 2/3 

(Amland & Hahn-Cover, 2014) till endast ¼ (Horeczko, Green & Panacek, 2014).  

Patienter med sepsis uppvisar heller inte alltid SIRS vid ankomst till sjukhuset vilket gör att 

SIRS inte heller kan anses sensitivt för sepsis. Andelen septiska patienter som har eller 

utvecklar SIRS under den tid de är på akutmottagningen anges vara 24-34 procent (Shapiro et 

al., 2006). Levy et al. (2003) uttrycker i den uppdaterade versionen av sepsisdefinitionerna 

därför en förhoppning om att forskning avseende biomarkörer så småningom ska ha kommit 

till en punkt där sepsis kan definieras genom laboratoriska värden som är specifika för sepsis. 

Sådana markörer är ännu inte tillgängliga (Daniels, 2011; Jacobsson, 2014). Tills vidare, 

konstaterar Levy et al. (2003), uppstår misstanken om sepsis hos sjukvårdspersonalen via 

klinisk blick och en sammanvägning av symtom och parametrar.  

 

Sjuksköterskors bedömning av patienter på sjukhusavdelningar 
 

Den största delen av de patienter med misstänkt sepsis som anländer via akutmottagningen 

läggs in på allmänna medicinavdelningar (Amland & Hahn-Cover, 2014). Många försämras 

ytterligare under framför allt de första 24 timmarna (Alberti et al., 2005) och detta 

tillsammans med det faktum att inte alla patienter med sepsis identifieras under förloppet på 

akutmottagningen (Cronshaw et al., 2011; Rezende et al., 2008) ställer krav på de 

sjuksköterskor som övervakar patienterna på dessa avdelningar. Utöver detta tillkommer de 

patienter som insjuknar i vårdrelaterade infektioner, vilket innebär infektioner som uppstår på 

grund av behandling eller diagnostiska åtgärder alternativt omvårdnadsåtgärder (Lindh & 

Sahlqvist, 2013) eller som uppstår av annan orsak under den tid då patienten är inlagd. 

I en studie om avdelningssjuksköterskors dokumentation framkom en hög medvetenhet och 

frekventa sjuksköterskeanteckningar då inlagda patienter försämrades, dock med brister 

gällande andningsfrekvens (Aas & Ouchterlony, 2014), medan en annan identifierade möjliga 

orsaker till bristande dokumentation, såsom dålig användarvänlighet, brist på enhetliga 

bestämmelser och bristande möjlighet att snabbt överblicka trender i vitalparametrar 

(Stevenson, Israelsson, Nilsson, Petersson & Bath, 2014).  

I avsikt att förbättra patientsäkerheten genom tidig upptäckt av försämring hos patienterna 

utvecklades bedömningsstöd som National early warning score [NEWS] i Storbritannien på 

uppdrag av Royal College of Physicians [RCP] (RCP, 2012). Användning av detta system är 

nu vanligt i Sverige, som stöd för sjuksköterskor i den dagliga bedömningen av patienters 
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tillstånd genom att möjliggöra att förändringar noteras i större utsträckning (Andersson et al., 

2015).   

 

Evidensbaserat omhändertagande av patienter med misstänkt sepsis 

 

Svenska riktlinjer för omhändertagande av misstänkt svår sepsis är sammanställda av 

infektionsläkare från skilda delar av landet och har utformats på grund av att denna 

patientkategori inte alltid erhåller optimal handläggning, ett problem som även gäller 

internationellt (Brink et al., 2013). De svenska riktlinjerna är tänkta att utgöra ett stöd i 

omhändertagandet av septiska patienter på akutmottagningar och sjukhusavdelningar utanför 

intensivvården (Brink et al., 2013) och innefattar därför inte artärtrycksmätning vilket 

internationella riktlinjer i SSC (Dellinger et al., 2013) kräver. Riktlinjerna är inriktade mot det 

medicinska, farmaceutiska omhändertagandet, varför Aitken et al. (2011) kompletterat dessa 

med rekommendationer för sjuksköterskor. 

Enligt svenska och internationella riktlinjer ska alla vitalparametrar inklusive 

andningsfrekvens och vakenhetsgrad dokumenteras omedelbart vid ankomst till 

akutmottagningen (Andersson et al., 2015), vilket enligt Aitken et al. (2011) faller inom 

sjuksköterskans område och patienten ska snarast bedömas av en läkare (Aitken et al., 2011; 

Andersson et al., 2015; Dellinger et al., 2013).  

Nationellt påpekas vikten av fyllig anamnes och helkroppsundersökning samt en bedömning 

av tecken till hypoperfusion (Andersson et al., 2015). Motsvarande bedömning av 

inneliggande patienter ska tillgodoses genom att övervakningen håller en kvalitet som 

minimerar risken för att upptäckt av försämrade patienter fördröjs (Andersson et al., 2015). 

Metoderna för detta varierar men gränsvärden för allvarliga tecken förefaller enligt Andersson 

et al. (2015) vara ganska lika ändå. Parametrar ska övervakas och dokumenteras med täta 

intervall med förnyad bedömning av hypoperfusion både som tecken till försämring och 

terapisvar (Andersson et al., 2015). 

Provtagning med brett spektra mot tecken till hypoperfusion av bland annat koagulation, 

njurar och lever inklusive venös eller arteriell blodgas med laktat ska utföras och upprepas vid 

tecken till hypoperfusion (Brink et al., 2013; Dellinger et al., 2013). Två blododlingar ska tas 

omedelbart och utan tidsintervall emellan (Brink et al., 2013). Då provtagning ofta utförs av, 

eller på initiativ av, sjuksköterskor är det av vikt att dessa är väl insatta i gällande riktlinjer för 

vård av patienter med sepsis (Aitken et al., 2011). Vidare odlingar inriktade på 

infektionsfokus får inte fördröja antibiotikabehandling, vilken ska administreras inom 60 

minuter från ankomst till akutmottagningen respektive upptäckt på avdelning (Brink et al., 

2013). 

Omedelbar behandling med syrgas och intravenös vätska för att förbättra syrgasleverans och 

motverka hypoperfusion har hög evidens, enligt Brink et al. och ingår även i internationella 

riktlinjer (Dellinger et al., 2013). Efter uppdatering av SSC’s rekommendationer förordas 

kristalloider även internationellt (Dellinger et al., 2013), i Sverige i form av Ringer-Acetat 

500-1000 ml den första halvtimmen följt av ytterligare vätska utifrån effekt på bland annat 

laktat och basöverskott samt blodtryck (Brink et al., 2013). Vilka generella direktiv 

sjuksköterskor har för administration av läkemedel varierar mellan enheter varför 

läkarordination i vissa fall är nödvändig (Wikström, 2006), men administration av läkemedel 

tillhör sjuksköterskans ansvarsområde (Aitken et al., 2011). 
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Patientsäkerhet 
 

Arbetet med patientsäkerhet initierades i Sverige 2006 med en nationell satsning som leds av 

Sveriges kommuner och landsting [SKL] (Lindh & Sahlqvist, 2013). Bland annat tillkom en 

ny lag, patientsäkerhetslagen [PSL] där ansvar och skyldigheter gällande 

patientsäkerhetsarbetet är tydligt formulerat (SFS 2010:659). Då det är av central betydelse 

för sjuksköterskeprofessionen att yrkesutövningen sker i enlighet med gällande lagar och 

författningar samt med patientens bästa för ögonen (Svensk sjuksköterskeförening, 2009) är 

arbetet med säker vård en stor del av sjuksköterskans vardag. Som legitimerad yrkesutövare 

står sjuksköterskan under tillsyn av IVO (SFS 2010:569). 

Patientsäkerhet handlar om att arbeta på ett sätt som i största mån eliminerar risken för 

undvikbara skador, sjukdomar och även dödsfall, genom att ge adekvat vård (SFS 2010:659). 

Vid misstänkt svår sepsis har snabb behandling just en sådan vital betydelse (Andersson et al., 

2015). Ändå visar rapporter från sepsisregistret på avsevärda brister i omhändertagandet om 

patienter med sepsis (Svefors, 2015). I årsrapporten påpekas behov av utbildning inom sepsis 

för alla personalkategorier och i IVO:s rapport om patientsäkerhet på akutmottagningar (IVO, 

2015) framkommer hög belastning och bristande bemanning på både läkar- och 

sjuksköterskenivå, vilket kan ha betydelse då sepsis är ett tillstånd som kräver tid av 

sjuksköterskor både avseende diagnostik, behandling och övervakning (Aitken et al., 2011). 

 

Problemformulering 
 

Då upptäckt av sepsis är en förutsättning för behandling och prognos, men även identifierat 

som en stor utmaning är det väsentligt att veta hur den yrkesgrupp som dagligen ställs inför 

denna utmaning upplever sina möjligheter att hantera den. På en akutmottagning påbörjar 

sjuksköterskor ofta behandling innan läkarbedömning och diagnos för att säkerställa vitala 

funktioner, medan sjuksköterskor på avdelningar övervakar, noterar och åtgärdar försämring 

hos inneliggande patienter. Vid sepsis krävs aggressiv vätsketerapi, men då SIRS-tecken även 

kan orsakas av en rad andra tillstånd kan tvekan uppstå angående befogenheter att inleda 

sådan behandling, trots nationella riktlinjer. Under patientens fortsatta vårdförlopp på 

akutmottagningen och avdelningen är sjuksköterskan en del av teamet runt patienten och de 

anhöriga. Samarbetet i teamet måste fungera väl då tidsaspekten är smal och avgörande för 

patientens prognos. Sjuksköterskans roll vid sepsis är således mångsidig och central, men 

knapphändigt undersökt eller uttryckt i studier. En studie i avsikt att fånga sjuksköterskors 

perspektiv på denna roll är därför motiverad och kan bidra till att identifiera möjliga sätt att 

förbättra omhändertagandet av patienter med sepsis. 

  

SYFTE 

 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av identifiering och omhändertagande av 

patienter med misstänkt sepsis inom akutsjukvården. 
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METOD 
 

Ansats 

 

Studien genomfördes med kvalitativ metod, vilket enligt Polit och Beck (2012) är en vanlig 

metod vid omvårdnadsstudier som är lämplig då man söker beskriva eller förklara innehåll 

och upplevelser. Ansatsen i studien var induktiv. Detta innebär att det som sägs tolkas utan 

mall och hypotes, enligt Graneheim och Lundman (2004). 

 

Design 
 

Studien var deskriptiv i sin design, en tolkning av sjuksköterskornas upplevelser utifrån ett 

omvårdnadsperspektiv på patientsäkerhet. Studien genomfördes, efter godkännande av 

verksamhetscheferna (bilaga 1.) på ett mindre sjukhus i mellersta Sverige. Den utfördes 

genom tolv semistrukturerade intervjuer där informanterna uppmanades svara med egna ord. 

Semistrukturerade intervjuer är, enligt Nunkoosing (2005), det bästa sättet då informanternas 

egna uttryck och reflektioner är väsentliga för att besvara syftet, men då viss struktur ändå är 

nödvändig för att täcka alla aspekter av det. 

 

Urval  
 

Studien genomfördes vid två enheter på samma sjukhus, till stor del därför att den ena enheten 

(akutmottagningen) är undersökarens arbetsplats och denna alltså är informanternas 

jämbördiga kollega. På grund av detta faktum utökades studien till ytterligare en enhet. Denna 

andra enhet är en medicinsk avdelning med specialisering mot endokrinologi, hematologi, 

mag/tarm samt njurmedin och valdes därför att den på grundval av sitt flertal specialiteter 

torde vara den avdelning där många patienter med misstänkt sepsis läggs in, oavsett fokus. 

Till avdelningen hör även en dagvårdsmottagning för patienter med hematologiska sjukdomar 

samt en mottagning för mag- och tarmsjukdomar. 

Sjuksköterskorna tillfrågades innan intervjuerna om de haft hand om någon patient med 

sepsis, och de som ansåg sig helt utan erfarenhet exkluderades. Av detta skäl var ett 

inklusionskriterium minst ett års erfarenhet som sjuksköterska. Då sjuksköterskorna på 

mag/tarm och njurmedicinska halvan ansåg sig vara utan erfarenhet genomfördes intervjuerna 

med sjuksköterskor som framför allt arbetar på de hematologiska och endokrina delarna av 

avdelningen. Ett sent exklusionskriterium, som inte tagits med i beräkningen, blev även 

bemanningssjuksköterskor utan fast tjänst på enheten. Detta därför att risken att dessa endast 

arbetar en del av sin tid på den aktuella enheten bedömdes vara stor. Innan den första 

intervjun genomfördes hölls två pilotintervjuer för att se om något behövde ändras i upplägg 

eller avseende tidsaspekt.  

För att erhålla så stor bredd som möjligt användes maximal variation som urvalsmetod på 

akutmottagningen, där undersökaren känner till de anställda. Det innebär att informanterna 

väljs ut genom strategiskt urval utifrån deras bakgrund i avsikt att få så många olika 

perspektiv som möjligt. Denna urvalsmetod anges av Polit och Beck (2012) som den 
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förmodligen främst representerade inom kvalitativ forskning eftersom den ger författaren 

möjlighet att trots informanternas skillnader ändå urskilja mönster som fångar kärnan i 

upplevelserna. När deltagare ger ett bra innehåll i respektive intervju kan mättnad nås med 

lägre antal informanter (Polit & Beck, 2012). Urvalet på akutmottagningen gjordes utifrån en 

lista över alla sjuksköterskor som hade tillsvidareanställning på akutmottagningen, repektive 

hur länge de varit anställda, sammanställd av en löneassistent. 

Urvalet på den medicinska avdelningen gjordes utifrån snöbollsmetodik, vilket innebär att en 

informant rekommenderar nästa informant. Detta för att undersökaren inte hade någon egen 

kännedom om vilka sjuksköterskor på den arbetsplatsen som kunde ge god information om 

ämnesområdet. Snöbollsurval är, enligt Polit och Beck (2012) bra dels för att det sparar tid, 

dels för att intervjuaren lättare kan bidra till en mer avspänd stämning men även för att 

önskemål om vissa kriterier (i detta fall anställningstid) då lättare kan tillgodoses (Polit & 

Beck, 2012). Den första informanten på medicinavdelningen valdes på grund av sitt 

engagemang inom sepsisbehandling, vilket författaren kände till sedan tidigare.  

Intressanta aspekter hos informanterna, förutom förmåga och intresse av att reflektera över 

sina upplevelser, var antal tjänstgöringsår på akutmottagningen respektive den medicinska 

avdelningen. Fem sjuksköterskor på akutmottagningen och fem på den medicinska 

avdelningen valdes ut för intervjuer, med avsikt att få god spridning avseende hur länge de 

varit anställda på den aktuella arbetsplatsen. Resterande två informanter utgjordes av två 

pilotintervjuer utförda med sjuksköterskor anställda på akutmottagningen. 

 

Datainsamling 
 

En intervjuguide utvecklades (bilaga 2.) med utgångspunkt i syftet. Frågorna valdes för att i 

största mån locka informanten att självmant berätta om hur de tänker och agerar avseende 

identifiering och omhändertagande av patienter där sepsis kan misstänkas, utan att ledas av 

intervjuaren i någon särskild riktning. Detta i enlighet med Trosts (2010) synpunkter på att 

informantens upplevelser bäst kan tolkas genom att de berättar om sitt agerande och hur de 

tänker runt detsamma. För att erhålla god bredd och djup i svaren uppmuntrades 

informanterna tala fritt, men viss struktur hölls för att kunna erhålla svar på syftet.  

Tratteknik i enlighet med Trosts (2010) beskrivning användes med hjälp av intervjuguiden 

under intervjuerna, med generell öppning, avsmalnande i mitten med fokus på 

problemformulering och sedan åter breddat med öppen avslutning. Intervjuguiden  

korrigerades efter den första pilotintervjun genom att fråga 2 lades till. Detta för att få en 

mjukare inledning på intervjuerna. Efter reflektion över resultatet bedömdes intervjuguiden 

uppnå syftet. 

Informanterna fick innan intervjun en kort introduktion till ämnesområdet och möjlighet att 

ställa frågor innan de samtyckte till medverkan (bilaga 3.). Intervjuerna genomfördes ansikte 

mot ansikte och under eller i anslutning till informanternas arbetspass, med undantag från 

pilotintervjuerna som genomfördes i informanternas hem. 

Intervjuerna hölls på författarens lediga dagar, de på akutmottagningen utifrån vilka dagar de 

valda informanterna hade schemalagd arbetstid. Intervjuerna på avdelningen genomfördes 

mellan dem som gjordes på akutmottagningen, under arbetstid och utifrån de arbetspass 

informanterna hade de aktuella dagarna. Informanterna valde, både på akutmottagningen och 
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på avdelningen, i samråd med intervjuaren en avskild, lugn del av enheten där intervjuerna 

kunde äga rum utan störande inslag. Miljön måste vara lugn och avskild för att optimera fokus 

och korrekt upptag på inspelningen (Nunkoosing, 2005), vilken gjordes med 

inspelningsfunktionen på mobiltelefon.  

Författaren genomförde alla intervjuer utom tre privatklädd. De tre första intervjuerna på 

avdelningen utfördes delvis arbetsklädd eftersom författaren då valde att tillbringa en 

eftermiddag på avdelningen. Detta dels för att kunna utföra intervjuerna så snart som 

informanterna kunde, men även för att få en viss inblick i deras arbetssituation.  

 

Informanterna erhöll inför intervjun skriftlig information om studien och sitt samtycke (bilaga 

3.), men även en muntlig motsvarande genomgång. Efter två intervjuer lyssnades 

pilotintervjuerna åter igenom och bedömdes vara så likvärdiga de följande intervjuerna 

avseende innehåll att de inkluderades i studien. Detta då pilotintervjuerna i lika hög grad som 

de övriga besvarade syftet. Eftersom intervjuerna tenderade att bli allt längre ju mer tränad 

intervjuaren blev i sin intervjuteknik beslutades antalet intervjuer utökas till 12 istället för det 

först tänkta antalet 10 (inklusive pilotintervjuer). 

Strukturen i intervjuerna hade ingen bestämd ordning men för att försäkra att alla områden 

täcktes utifrån problemformuleringen, vilket Nunkoosing (2005) påpekar som viktigt men 

svårt för ovana intervjuare, hade undersökaren intervjuguiden tillgänglig mellan sig och 

informanten, synlig för båda. Enligt Trost (2010) styr intervjuaren innehållsområden medan 

informanten ofta styr i vilken ordning de tas upp, varför ordningsföljden på frågorna i 

intervjuguiden tilläts vara öppen. Det föll sig dock naturligt att intervjuerna till stor del följde 

ordningen i intervjuguiden. 

Intervjuerna tog sammanlagt 133 minuter och varade mellan, som kortast, 5, 53 minuter till, 

som längst, 24, 47 minuter. Totalt genererade de transkriberade intervjuerna i 36 A4 sidor 

utskriven text.  

Informanternas anställningstid på den aktuella arbetsplatsen varierade mellan lite drygt ett år 

till 20 år, med ett genomsnitt på 11, 2 års anställning. De hade i genomsnitt 14 års erfarenhet 

inom sjuksköterskeyrket. Den som hade kortast erfarenhet av sjuksköterskeyrket hade arbetat 

ett och ett halvt år och de med längst erfarenhet hade arbetat som sjuksköterska i drygt 20 år. 

 

Dataanalys 
 

De inspelade intervjuerna avlyssnades upprepade gånger i sin helhet och transkriberades 

sedan till text i dokument. Att transkriberingen blivit korrekt och ordagrann kontrollerades 

sedan genom att intervjuerna lyssnades igenom ännu en gång. Innehållsanalys har skett 

genom kodning i enlighet med metoden som beskrivs av Graneheim och Lundman (2004), via 

identifiering och kondensering av meningsbärande enheter som sedan har kodats. Graneheim 

och Lundman (2004) grundar denna beskrivning på Krippendorffs (2004) metodik för 

kvalitativ innehållsanalys. Detta tillvägagångssätt gör informationen mer hanterbar så att den 

sedan kan kategoriseras utifrån innehåll. Detta ger enligt Graneheim och Lundman (2004) en 

möjlighet att se informationen ur nya perspektiv.  

Då kategorierna blev alltför spretiga så att flera meningsenheter passade in i flera andra 

gjordes processen från kondensering till kodning om och en del kondenserade meningsenheter 
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bedömdes så korta att ingen kodning behövdes. Omarbetningen resulterade i ett lägre antal 

kategorier och proceduren upprepades tills endast ett fåtal kategorier med subkategorier 

återstod. Denna process gjordes för att kategorierna skulle bli uteslutande gentemot övriga, i 

den meningen att meningsenheterna endast passar i en enda kategori.  

Under hela processen har författarens analys verifierats genom förnyad avlyssning av 

informanternas egna ord för att försäkra att citat och information har förståtts i rätt 

sammanhang i enlighet med Graneheim och Lundman (2004). Stegen har åskådliggjorts med 

hjälp av matriser, en för varje intervju. Varje meningsenhet har därefter märkts utifrån vilken 

informant som yttrat dem för att sedan kategoriseras enligt ovan. Ett par meningsenheter 

presenterade i en matris har inkluderats för att exemplifiera analysprocessen. 

 

Tabell 1. Exempel på matris för innehållsanalys 

Meningsenheter Kondenserade 

meningsenheter 

Koder Kategorier 

RETTS tycker jag hjälper 

en. Att bedöma rätt. Att 

vi har bra läkare som 

man kan ha en dialog 

med. Kollegor som man 

alltid kan fråga. Ja, det är 

väl det 

RETTS och dialog med 

läkare och kollegor 

hjälper vid bedömning. 

RETTS och 

kommunikation 

hjälp i 

bedömning 

Sjuksköterskans 

bedömning 

Ja men det är alltid 

lättare om man jobbar 

med kollegor som man 

känner en bra teamkänsla 

med. Då flyter det ju 

smärtfritt allting. 

Sjuksköterskor, 

undersköterskor, läkare. 

Alla runtomkring 

patienten 

Allt flyter lättare om 

sjuksköterskor, 

undersköterskor och 

läkare samarbetar som 

team. 

Flyt vid 

samarbete som 

team 

Bra 

omhändertagande 

 

 

Tabell 2. Kategorier under analysprocessen 

Kategori 

Sepsis på akutmottagningen 

och avdelningen  

Sjuksköterskans funktioner 

och uppgifter 

Sjuksköterskors bedömning 

vid misstänkt sepsis 

Bra omhändertagande 

Identifierade problem och 

risker 
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Forskningsetiska överväganden 
 

Etiska överväganden har gjorts utifrån bedömning av hur informationen i intervjuerna 

hanterades, informanternas och verksamhetschefens samtycke till att studien genomförs, 

nyttoperspektivet och konfidentialitet (Polit & Beck, 2012). Informationen som framkom i 

intervjuerna analyserades med största möjliga objektivitet för att inte resultatet skulle 

förvanskas i enlighet med Vetenskapsrådets (2011) direktiv.  

Informerat samtycke inhämtades genom en utförligt skriven information och informanterna 

gavs möjlighet att ställa ytterligare frågor innan de beslutade att deltaga. Då intervjuerna hölls 

under eller i omedelbar anslutning till informanternas arbetspass försäkrade sig författaren om 

att de upplevde sig ha tid och ork att medverka vid det aktuella tillfället, då resultatet är 

avhängigt av informantens förutsättningar att delta (Nunkoosing, 2005). Information om 

studien och en förfrågan om samtycke gjordes även muntligt innan intervjun påbörjades. 

Informanterna informerades även om att de även i ett senare skede hade rätt att ta tillbaka sitt 

samtycke och avbryta sin medverkan i studien. 

Eftersom akutmottagningen är författarens arbetsplats och informanterna således är kollegor 

till densamma, inkluderades den medicinska avdelningen i studien. Hälften av intervjuerna 

genomfördes dock med informanter som är kollegor till författaren. Etik i 

forskningssammanhang innebär en balans mellan nyttan av studien och strävan att bevara 

forskningspersonernas integritet (Vetenskapsrådet, 2011) och det faktum att många av 

informanterna är undersökarens kollegor gjorde denna balansgång extra uttalad. 

Den nytta studien kan ha för verksamheten är att sjuksköterskornas arbetssituation belyses 

genom deras egna uttryck, en förhoppning är även att den ska komma patienter till gagn i ett 

vidare perspektiv. Informanternas svar hanteras konfidentiellt av forskaren och hennes 

handledare på Sophiahemmets Högskola, så att inte obehöriga kan ta del av dem. Enligt lagen 

om etikprövning av forskning avseende människor (Svensk Författningssamling [SFS], 

2003:460) föreligger inget behov av etisk ansökan så länge inga känsliga uppgifter 

efterfrågas, listade i 13§ i personuppgiftslagen (SFS, 1998:204).  

 

RESULTAT 
 

Resultatet presenteras efter de kategorier som framkom, genom huvudrubrikerna sepsis på 

akutmottagningen och avdelningen, sjuksköterskans funktioner och uppgifter, sjuksköterskors 

bedömning vid misstänkt sepsis, bra omhändertagande samt identifierade problem och risker. 

Det sista kapitlet är indelat i tre underrubriker utifrån orsak till ett sämre omhändertagande: 

svårigheter vid bedömning, bristande resurser och sämre teamarbete. 

 

Sepsis på akutmottagningen och avdelningen 
 

Resultatet visade hög samstämmighet angående identifiering och omhändertagande vid 

misstänkt sepsis bland sjuksköterskor, oavsett arbetsplats eller antal yrkesverksamma år. 
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Gemensamma nämnare i samtliga intervjuer, både på akutmottagningen och 

medicinavdelningen, var inställningen att sepsis är ett allvarligt tillstånd som behöver åtgärdas 

snabbt. Det är också ett tillstånd som kräver tät övervakning, dels före identifiering när 

misstanken uppstått men även under det fortsatta omhändertagandet. Sjuksköterskorna 

uttryckte en önskan att övervakningsbehovet i större utsträckning skulle motivera en högre 

vårdnivå vid sepsis, inte nödvändigtvis på intensivvårdsavdelningen men på en enhet med 

större personaltäthet.  

”… är dom cirkulatoriskt instabila men kissar och så. Ja då kan dom ju ligga kvar 
på avdelningen med stor alltså vårdtyngd. För IVA tycker att dom inte är IVA-

mässiga och vi tycker inte att dom är avdelningsmässiga med stort 
övervakningsbehov. Ja alltså det märker jag att det har vi oftare” (intervju 7.). 

Många uppgav att de flesta patienter som inkommer med misstänkt sepsis gör det via 

ambulans. Andra ankommer till akuten via ”luckan” (triaget) med eller utan remiss och några 

insjuknar på avdelningen eller identifieras under sitt besök på den hematologiska dagvården. I 

några fall läggs patienten in på avdelningen från akuten med en helt annan preliminär diagnos 

och identifieras följaktligen först efter att de försämrats efter ankomst till avdelningen. 

På båda enheterna uppgav samtliga informanter att man behöver vara alert på sepsis som 

möjlig orsak till subjektiva och objektiva symtom hos patienter inom akutsjukvården. Flera 

sjuksköterskor uttryckte att man upplever att detta sker i högre grad nu än förut.  

Anledningarna till den höjda medvetenheten var dock olika. På medicinavdelningen har det 

skett genom ambitionen att ge alla nyanställda en sepsisföreläsning, till stor del eftersom man 

som sjuksköterska där ofta har ansvar för patienter med nedsatt immunförsvar. 

Uppmärksamheten avseende sepsis hålls uppe genom att ”vi gamla tanter tjatar mycket om 
det” (intervju 5.). På medicinavdelningen upplevdes sepsis av samtliga informanter 

förekomma någon gång i månaden i snitt, ibland oftare, medan det på avdelningens dagvård 

uppskattades förekomma 3-4 gånger/år.  

På akutmottagningen upplevde de flesta sjuksköterskorna att de under i stort sett varje 

arbetspass träffade på någon patient med misstänkt sepsis. Samtliga sjuksköterskor uppgav 

också att omhändertagandet vid sepsis förbättrats efter införandet av sepsislarm, några 

dessutom att sepsislarmen lett till att fler patienter med misstänkt sepsis tidigt identifieras. En 

sjuksköterska uttryckte att man på akutmottagningen ”fått ganska bra information när vi 
skulle börja med sepsislarm. Att vad är en sepsis” (intervju 10.). 

Vidare föreföll sjuksköterskorna se identifiering och omhändertagande vid misstänkt sepsis 

som en flytande process utan avskiljbar gräns. Detta framkom tydligt i intervjuerna genom att 

bedömning, beslut och genomförande av åtgärder respektive behandling beskrivs ske 

fortlöpande, återkommande och integrerade i varandra. Infusion ses till exempel både som en 

åtgärd, behandling, specifik omvårdnad och som en anledning till förnyad bedömning av både 

omvårdnadsstatus och medicinskt tillstånd. Misstanken om sepsis verkar på akutmottagningen 

oftast grunda sig på en bedömning gjord vid ett givet tillfälle, vid triageringen. Detta förekom 

även på avdelningen men där föreföll misstanken oftare uppstå av ett förlopp, en förändring 

som antydde försämring. 

Samtliga informanter uttryckte en önskan och en hög känsla av ansvar för att patienter med 

misstanke om sepsis ska erhålla ett snabbt och tidigt omhändertagande i möjligaste mån, 

vilket förbättrats av sepsislarmen. Sammantaget upplevdes det flyta bra tack vare samarbete 

och erfarenhet fram till antibiotikaordination, där väntan ofta uppstår.  
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”Många gånger hur snabb än jag kan tycka att vi är eller man får det att flyta. 
Så tar det ändå tid innan patienten får antibiotika” (intervju 11.). 

När det initiala omhändertagandet flyter optimalt upplevs det enkelt, trots alla tidskritiska 

åtgärder,  men ur sjuksköterskeperspektiv ses det som en liten del i patientens vårdförlopp. 

”För på akuten gör man ju inte så mycket, där åker de ju iväg. Man hinner ju 
inte göra så mycket där. Man tar ju blododlingar och ja alla odlingarna. Och sen 

antibiotika. Ja och så kateter. Dropp” (intervju 2.). 

Det som uttrycktes vara den största delen av omhändertagandet var uppföljning av 

vitalparametrar och urinproduktion, behovet av att vara uppmärksam på eventuell försämring 

hos patienten. Av denna anledning upplevdes det frustrerande på akutmottagningen då väntan 

på beslut om vårdnivå eller plats på avdelning dröjer oavsett hur effektivt det initiala 

omhändertagandet varit. För sjuksköterskorna på avdelningen var det främst vid de tillfällen 

de påtalat, men inte fått gehör för, behov av högre vårdnivå som frustration uppstår.  

 

Sjuksköterskans funktioner och uppgifter vid sepsis 

 

Sjuksköterskans roll i att identifiera sepsis framstod som stor och viktig, dels för att de är de 

första som träffar patienten men sedan även de som finns hos patienterna dygnet runt.  

”Ja rollen i sig den är väl snudd på den viktigaste rollen som finns. För det är ju 
oftast vi som i kombination med och samarbete med undersköterskorna ser 

patienterna.” (intervju 11.). 

Sjuksköterskorna uttryckte uppfattningen om att de ser sig som ett nav, spindeln i nätet 

igenom hela processen och ansvariga för att kontrollera att alla åtgärder utförs och all 

information går fram. Att förmedla information till såväl patienter som anhöriga och övriga i 

teamet uttrycktes vila på alla i teamet, ofta med sjuksköterskan som sammanhållande länk. De 

uttryckte även sin funktion i logistiskt hänseende, att se till att patienten och dennes 

tillhörigheter hamnar på rätt plats samt initiera kontakt med nödvändiga instanser och 

teammedlemmar.  

Övervakning av patientens tillstånd, både avseende vitalparametrar och omvårdnad, framstod 

som en stor del av sjuksköterskans uppgifter vid misstänkt sepsis. Att utföra åtgärder och ge 

läkemedel uppgavs som sjuksköterskans ansvarsområde av samtliga informanter, men viss 

förvirring eller ambivalens framkom gällande ordination av flertalet av dem, både hos 

sjuksköterskor på akutmottagningen och på medicinavdelningen. Dock med undantag från 

dagvården, där sjuksköterskan har en uttryckt delegation att ge behandling inklusive 

antibiotika vid misstänkt sepsis. Sjuksköterskorna uttryckte att alla åtgärder utförs så snart 

misstanken uppstått. 

”Förutom att ringa läkaren. Vi har ju generella ordinationer på prover och 
dropp. Fixa infarter och allt sånt där. För att man måste vara snabb” (intervju 

8.). 

Anledningen till brådskan i att utföra alla dessa uppgifter uppgavs vara att förbereda för att 

kunna ge antibiotika så tidigt som möjligt. 
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Utöver detta framkom att sjuksköterskor ser sig som patientens företrädare, vilket ibland leder 

till att de måste ta diskussioner med övriga i teamet i sin strävan att uppnå bästa möjliga 

behandling och vårdnivå. Utifrån detta perspektiv ansågs erfarenhet och kunskap ovärderlig 

för att ge den pondus som är nödvändig för att kunna stå på sig för patientens bästa och för att 

underlätta patientens delaktighet och medverkan. Kunskap och erfarenhet hos samtliga ansågs 

genomgående vara betydelsefull i alla moment eftersom det sparar tid och underlättar 

kommunikationen.  

 

Sjuksköterskors bedömning vid misstänkt sepsis 
 

Samtliga sjuksköterskor angav att de ser ansvaret för att identifiera misstänkt sepsis som 

huvudsakligen sitt. Flera av dem uttryckte också att de måste se och reagera redan på tidiga 

tecken. Detta eftersom sjuksköterskorna är de som ser och bedömer patienterna först och som 

är hos dem dygnet runt. Sjuksköterskorna uppgav sig känna sig trygga i sin bedömning även 

om de flesta uttryckte att det ibland är svårt. Ofta har de sepsis som en av flera möjliga 

orsaker, eller har i åtanke att sepsis kan utvecklas.  

”Alla patienter som kommer in med någon form av infektion eller egentligen 
infektionsrisk. Det kan ju potentiellt bli en sepsis.” (intervju 9.) 

I sin bedömning använder de vitalparametrar, klinisk blick och anamnes. Vitalparametrar som 

framför allt höjd andningsfrekvens och puls framstod som den främsta orsaken till att 

misstanke om sepsis uppstår, tätt följd av hög eller låg temp. Sänkt syresättning och lågt 

blodtryck nämndes också likväl som desorientering. 

Den kliniska bedömningen uttrycktes som av hur patienten ser ut, beter sig, känns och låter. 

Konfusion, motorisk oro, andningsljud, perifer kyla, tunn puls är exempel på varningstecken 

som uttrycktes. Magkänsla, att något inte stämmer var också ett ofta förekommande uttryck 

för den kliniska bedömningen och något som föranledde täta kontroller för att se hur 

vitalparametrarna utvecklade sig. Anamnes på infektion, sår eller potentiell infektion vid 

symtom som hosta, miktionssveda och buksmärta alternativt en sjukdomshistoria med nedsatt 

immunförsvar eller kortisonbehandling uppgavs ge upphov till misstanke och förhöjd 

uppmärksamhet på tecken på sepsis. 

Under bedömningen uppgav sjuksköterskorna att de kan ta hjälp av utvecklingen av 

patientens vitalparametrar, stöd av sjuksköterskekollegor, undersköterskor och läkare, en hög 

prioriteringsgrad som leder till tidig läkarbedömning och till viss del av laboratoriska värden 

som CRP.  

Användande av verktyg som RETTS och NEWS ansågs kunna hjälpa men ett flertal 

nackdelar med dem framhölls också. NEWS bedömdes som användbart framförallt för 

oerfarna sjuksköterskor under förutsättning att hänsyn tas till patientens grundsjukdom 

eftersom det annars kan leda till att onödigt täta kontroller tas på exempelvis patienter med 

kronisk obstruktiv lungsjukdom. Det ansågs fungera som ett stöd i bedömning av hur ofta 

kontroller ska tas men även som ett verktyg i kommunikationen med övriga om 

allvarlighetsgrad. RETTS ansågs mindre känsligt som bedömningsverktyg och uppgavs kunna 

rendera i alltför låg prioriteringsgrad. 
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Bra omhändertagande 
 

Sjuksköterskornas uppfattning var att det har stor betydelse hur patienten anländer till 

akutmottagningen för det fortsatta omhändertagandet. De som kommer som sepsislarm 

uppgavs erhålla ett snabbt och effektivt omhändertagande på alla punkter. För övriga patienter 

uppfattas olika omständigheter påverka hur patienten tas om hand. Samtliga sjuksköterskor 

verkade bedöma omhändertagandet utifrån hur snabbt antibiotikabehandlingen kan påbörjas, 

om patienten hamnar på rätt typ av vårdavdelning och hur fort de får plats där.  

Flera faktorer uttrycktes av sjuksköterskorna vara viktiga för ett väl fungerande 

omhändertagande och generellt ansågs sepsislarm vara en sådan faktor. Flera sjuksköterskor 

uttryckte även att ambulanspersonalen, även för de patienter som inte uppfyller kriterierna för 

sepsislarm, är en god hjälp till att arbetet flyter bättre. Detta för att ambulansen då redan innan 

ankomst samlat in information och gjort en bedömning. 

”När dom kommer med ambulans är det ju lättare. Då kan man ju direkt börja 
med prover och så. Då har ju dom redan frågat och sett det” (intervju 2.). 

Sjuksköterskorna föreföll också anse att även ambulanspersonalens kunskaper om sepsis 

främjar omhändertagandet eftersom de därför påbörjar infusion i tidigt skede. 

Lathundar eller protokoll utvecklade för omhändertagande av patienter med sepsis uppgavs 

underlätta och göra att åtgärder dels utförs snabbare men även som en hjälp för att prioritera 

dem i rätt ordning. I en stressad situation påpekas sådana verktyg underlätta uppgifterna för 

framförallt mindre erfarna sjuksköterskor samtidigt som de höjer kvaliteten på 

omhändertagandet. Tidig läkarbedömning ansågs av samtliga sjuksköterskor vara en 

förutsättning för ett bra omhändertagande framför allt för att antibiotika, med undantag från 

dagvården, inte kan ges utan ordination. I övrigt uttryckte sjuksköterskorna en hög känsla av 

ansvar för att åtgärder för diagnosticering och behandling utförs snabbt.  

Åtgärder som registrering och övervakning av vitalparametrar, provtagning inklusive odlingar 

från blod, urin och luftvägar, samt infart eller infarter och påbörjad infusion ansågs av 

samtliga sjuksköterskor flyta på bra i de allra flesta fall. En förutsättning hos patienten som 

underlättar i detta angavs vara att de är verbala och adekvata, samt att frånvaro av frossa 

underlättar. Några av sjuksköterskorna uppgav sig ibland invänta ordination först, i de fall en 

läkare snabbt kom för att bedöma patienten, men sa att de annars utförde dessa uppgifter på 

eget initiativ. Känslan av att det förväntas av sjuksköterskorna att ta vissa av dessa initiativ 

uttrycktes även den.   

”Fram till dess det ska ges antibiotika. Tycker jag. Kan man hålla på 
självständigt” (intervju 4.). 

”Ibland kan jag känna att det förväntas, det ska göras. Det ska redan vara 
gjort, vara odlat” (intervju 7.). 

Ett gott samarbete med undersköterskor, läkare och vid behov narkosläkare uppgavs 

tillsammans med bra kommunikation och förståelse för övriga i teamet vara en förutsättning 

för ett bra omhändertagande. Sjuksköterskorna upplevde även ett stöd i att bolla med erfarna 

sjuksköterskekollegor. Undersköterskors och övrigas erfarenhet uppgavs på båda enheterna 

vara av stor vikt för att alla åtgärder ska kunna utföras under kort tid och för att 

övervakningen ska kunna hålla god nivå. En aspekt på teamarbetet var också att det är en 
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hjälp om teammedlemmarna har vana av att arbeta tillsammans eftersom roller och 

arbetsuppgifter då fördelas optimalt. 

”Ja jobbar man i ett team där man känner varandra och man vet vad man ska 
göra så flyter det ju på bättre naturligtvis och då blir det enklare” (intervju 1.). 

Tidsaspekten var ett återkommande tema hos alla sjuksköterskor, både i avseende av behovet 

att utföra alla åtgärder på kort tid men även gällande de resurser som krävs för att fortsätta 

övervaka patienten. Teamarbete ansågs därför nödvändigt både runt den drabbade patienten 

men även för att möjliggöra fortsatt god kvalitet för övriga patienter. 

”Sen är det ju viktigt att samarbetet flyter så allt blir gjort. Eftersom det kan 
vara bråttom. Och sen. Att man pratar med varann så man får stöd i allt det 

andra som måste göras” (intervju 6.). 

Bland sjuksköterskorna på akuten upplevdes det att det oftast finns läkare till hands, även som 

hjälp att bedöma tveksamma fall. På avdelningen uppgavs avdelningsläkare finnas till hands 

under vardagar. Sjuksköterskorna upplevde generellt att det även jourtid fungerade bra i 

kontakten med läkare men att det då oftare förekommer längre väntan på läkarbedömning.  

Väntan på läkare uppgavs även förekomma vid sepsislarm, men ett draget sepsislarm 

uttrycktes som en väl fungerande del i ett effektivt omhändertagande. Sjuksköterskorna 

menade att det som gör att sepsislarm leder till ett snabbt omhändertagande är att 

personalresurserna är utökade och koncentrerade till en patient, att utrustning för diagnostik 

finns lättillgänglig, att infektionsläkare är på plats för bedömning och snabbt ordinerar 

antibiotika, provtagning och övriga åtgärder. Även kontakten med narkosläkare uppgavs 

underlättas. Dessutom upplevde sjuksköterskorna att beslut om och verkställande av fortsatt 

vårdnivå och åtgärder fattas snabbt vid sepsislarm.  

Uppfattningen var att det föreligger en skillnad mellan vanlig dagtid och jourtid. Denna 

skillnad uppgavs ligga i att det på jourtid är en medicinläkare istället för infektionsläkare som 

ansvarar för det medicinska, stödd via telefon av infektionsbakjouren. De gånger väntan på 

läkare förekommer vid sepsislarm angavs vara då medicinjouren står upptagen med en eller 

flera andra dåliga patienter. Omhändertagandet upplevdes även i dessa fall som väl 

fungerande i övrigt.  

”Jo det är samma omhändertagande men det blir en väntan på doktor. Ibland. 
På jourtid. Eftersom då är det inte infektionsjouren som tar dom. Men det är 
samma omhändertagande utifrån sjuksköterskans aspekter. Vi gör ju ingen 
skillnad. Är det ett sepsislarm så är det ett sepsislarm. Och då spelar det ju 

ingen roll om det står en doktor där eller inte. Jag vet ju vad som ska göras” 
(intervju 10.). 

 

 

Identifierade problem och risker 
 

De gånger det initiala omhändertagandet inte upplevdes optimalt beskrevs inträffa dels på 

grund av att identifieringen fördröjts, dels då resurser blivit ansträngda framförallt på grund 
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av hög belastning, men till största delen på grund av väntan på läkarbedömning eller då beslut 

av läkare dröjt. 

Svårigheter vid bedömning 

Sjuksköterskorna i studien uttryckte en uppfattning om att det trots allt finns fall då patienter 

med misstänkt sepsis slinker igenom och inte upptäcks, eller upptäcks för sent. Diffusa 

symtom eller symtom som misstolkas som exempelvis stroke anges försvåra eller fördröja 

upptäckt och även generera i en lägre prioriteringsgrad enligt RETTS då den valda sökorsaken 

är en del av den prioritering systemet föreslår.  

”Ja RETTS kan man ju använda fast då måste man ha rätt arbetsdiagnos från 
början för annars kan det bli fel” (intervju 12.). 

Risken med en felaktig preliminär arbetsdiagnos angavs också vara att man då kan fastna i fel 

spår och fortsätter tänka i samma banor. Sjuksköterskorna uttryckte risken att de övertar den 

bedömning som gjorts av distriktsläkare eller ambulanspersonal, men även att den bedömning 

de själva gjort kan övertas av läkaren, delvis omedvetet. 

Delade meningar rådde om prioriteringen av patienter på akutmottagningen då misstanke om 

sepsis missats. Medan en sjuksköterska uttryckte en trygghet i att patienter med sepsis erhåller 

en hög prioriteringsgrad och därmed snabbt blir bedömda av läkare uttryckte en annan 

uppfattningen att vitalparametrarna ofta ligger i gränszonen och därmed ger en lägre 

prioriteringsgrad som leder till att det dröjer tills vitalparametrar tas om och ny bedömning 

görs.  

En generell uppfattning var också att de patienter vars symtom maskeras av nedsatt 

immunförsvar som vid neutropeni eller kortisonbehandling är svårare att fånga. Dementa, icke 

verbala och äldre upplevdes av flera som patientkategorier som löper risk för att identifiering 

av sepsis blir fördröjd, dels för att anamnesen då blir lidande men också för att både subjektiv 

och objektiv bedömning av tillståndet försvåras. En annan uppfattning om sepsis hos dementa 

äldre var att tecknen ändå finns där i form av vitalparametrar, medan infektionsfokus var det 

som var svårt att utröna. 

”Och kunna fråga om dom haft hosta eller sveda när dom kissar. Så kanske. Att 
identifiera orsaken till sepsis. Men själva tecknen tycker jag inte är svårare. 

Dom finns ju där” (intervju 3.) 

En annan aspekt på omhändertagandet av dessa patienter var att demens eller symtom i form 

av motorisk oro och konfusion upplevdes kunna göra omhändertagandet svårare eftersom 

åtgärderna försvåras då patienten inte kan medverka. ”Svårstuckna patienter” (intervju 5. och 

10.) uppgavs försvåra både provtagning och ge upphov till frustration hos sjuksköterskor över 

att inte få in någon infart och påbörja infusion.   

Hög belastning angavs av samtliga som en riskfaktor för missad identifiering av sepsis som 

orsak. Detta till stor del för att sjuksköterskorna då upplever att de inte hinner tänka eller titta 

lika noga på patienten. Belastningen angavs kunna bero på antingen låg bemanning, hög andel 

dåliga patienter eller stort antal patienter. På akutmottagningen uttrycktes även att hög 

belastning kan innebära att patienter får vänta i väntrummet i uppåt en timme innan någon ser 

eller bedömer dem. Reflektion och uppmärksamhet angavs kunna försämras av vetskapen att 

andra arbetsuppgifter väntar. På avdelningen i kombination med att sjuksköterskan då har för 

lite tid tillsammans med patienten och därför missar tecken som inte hinner uppmärksammas 
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på den korta stunden. Avbrott under arbetet och oerfarenhet angavs som något som kan leda 

till att sjuksköterskan i sin bedömning missar ledtrådar. 

Resurser 

Hög belastning upplevdes inte försämra omhändertagandet lika mycket som det påverkar 

identifiering av sepsis men uppgavs rendera i konsekvenser som otillräckliga lokaler, väntan 

på vårdplats och kvaliteten på övervakningen genom att både övervakningsutrustningen men 

även bemanningen då blir otillräckliga. Bristande utrustning för övervakning och otillräckliga 

lokaler uttrycktes endast på akutmottagningen. 

”Ja vi har lite för dåliga övervakningsmöjligheter på akuten ibland. Inte just i 
triaget eller akutrummet men i senare led. Som ja. Det sätter verkligen käppar i 

hjulet” (intervju 4.). 

Övervakning och uppföljning av vitalparametrar angavs av samtliga sjuksköterskor som 

essentiell under omhändertagandet av patienter med misstänkt sepsis. Bristande resurser i 

form av personal och övervakningsutrustning upplevdes därför frustrerande eftersom ”det är 
säkrare för patienten ju fler kontroller vi gör” (intervju 5.). Brister i bemanning uttrycktes 

framför allt på avdelningen men även på akutmottagningen och upplevdes de gånger 

sjuksköterskan tvingas hoppa mellan flera svårt sjuka patienter istället för att ha tid för den 

enskilde patienten.  

”Det blir ju svårare om man har flera. Om man måste hoppa hit och dit. Om 
man inte riktigt. Hinner med… Jag menar man vill ju. Har man en dålig patient 
då vill man ju hålla på med den. Men det kan man ju inte alltid” (intervju 2.). 

Tillfällen av underbemanning på grund av svårigheter att rekrytera fast anställda, trots 

bemanningssjuksköterskor, upplevdes som ytterligare en risk för försämrat omhändertagande 

på avdelningen. 

Teamarbete 

Dåligt samarbete som en följd av bristande kompetens samt kommunikationssvårigheter som 

ifrågasättande upplevdes påverka omhändertagandet negativt. Flera sjuksköterskor upplevde 

sig ofta ifrågasatta, speciellt då patienten har diffusa symtom och bedömningen om misstänkt 

sepsis i hög grad gjorts på grund av klinisk bedömning. Informanterna upplevde då att de 

måste motivera varför täta kontroller behövde göras. Ytterligare en aspekt av samma problem 

uppgavs vara dålig respons från läkare.  

”Ja det är väl när man känner att här är nåt på gång men man får inget gehör 
hos läkarna” (intervju 5.). 

Höga poäng enligt NEWS och kommunikationshjälpen SBAR nämndes som verktyg då detta 

problem uppstår. Sjuksköterskorna uttryckte också att de i sådana situationer, utifrån sin roll 

som patientens företrädare, kan känna sig nödgade att ha en alternativ handlingsplan, som 

exempelvis MIG-larm. Användande av MIG-larm föreföll oftast förekomma efter det initiala 

omhändertagandet, de gånger patienten försämras i det fortsatta vårdförloppet. Uppfattningen 

var att allt fler av de patienter med sepsis som har stort behov av övervakning läggs in eller 

blir kvar på medicinavdelningen istället för att vårdas på någon enhet med högre 

personaltäthet. Flera patientfall lyftes där försämring lett till IVA-vård och dödsfall. Att ta 

diskussion om vårdnivå och ibland även påpeka behov av bredare antibiotika gavs som 

exempel på ansvaret som patientens företrädare. 
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Fördröjd antibiotikaordination föreföll vara vad sjuksköterskor upplever som den vanligaste 

haken i omhändertagandet. Väntan på läkarbedömning uppfattades oftast förekomma på 

jourtid och ha sin grund i att läkaren är upptagen med annat, vilket sjuksköterskorna uttryckte 

förståelse för. De orsaker till fördröjd antibiotikabehandling som upplevdes frustrerande var 

när dröjsmålet orsakas av osäkerhet hos läkare, framför allt oerfarna läkare och vid mer 

diffusa symtom. 

”Är det inte solklart att det är nån infektion då kan ju det dröja. Ofta vill ju 
doktorerna vänta på alla provsvar, dom vill ha urinstickor och urinodlingar och. Det är inte 

lika viktigt fast att man kanske vet” (intervju 12.). 

En annan orsak till väntan som orsakar frustration uttrycktes då brist på beslut orsakats av att 

flera kliniker är inblandade och ingen tar ansvaret. 

”Det känns som att medicinläkarna väntar på att kirurgen skulle säga sitt och 
så går det timme på timme och ingenting händer” (intervju 11.). 

 

Den aktuella sjuksköterskan efterfrågade i detta sammanhang tydligare regler för beslut om 

antibiotika. 

 

 

DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

 

Design och val av enheter för studiens genomförande 

Valet av metod kan diskuteras. Att utföra den med hjälp av intervjuer har sina svagheter 

framför allt på grund av författarens ovana men även på grund av att mer än hälften av 

informanterna är författarens kollegor, vilket kan ha påverkat både informanternas inställning 

och svar under intervjusituationerna. Trost (2010) påpekar att det är av betydelse att 

informanten kan slappna av och prata utan risk för senare konsekvenser av vad som sagts, 

vilket riskerade att försvåras av arbetsrelationen i detta fall.  

Enkätundersökning övervägdes men förkastades av den anledningen att svaren då i högre grad 

riskerade att bli styrda av författarens förförståelse, dels av frågeställningarna men även då 

tolkningen skulle utföras. Litteraturstudie förkastades av den anledningen att mycket lite 

forskning gjorts om sjuksköterskors upplevelse av att identifiera och omhänderta patienter 

med sepsis, vilket är en förutsättning (Polit & Beck, 2012). För att fånga så många aspekter 

som möjligt om sjuksköterskors upplevelser bedömdes därför fördelarna med intervjuer 

överväga nackdelarna. Beslutet att använda semistrukturerade intervjuer var ytterligare en 

styrka med designen, som till viss del begränsas av författarens oerfarenhet av intervjuteknik 

(Nunkoosing, 2005). 

Var studien genomfördes förväntades i hög grad påverka resultatet. Att genomföra studien på 

författarens arbetsplats upplevdes vara det bästa sättet att erhålla svar på syftet, då sepsis 

främst förekommer på akutmottagningen. För att uppväga denna nackdel bedömdes det 
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nödvändigt att inkludera ytterligare en enhet. En möjlig vinkel hade varit att inkludera 

akutmottagningen på ett annat sjukhus, men detta var inte praktiskt genomförbart främst av 

geografiska skäl då avståndet till övriga sjukhus är mycket stort. Även det faktum att 

patientens vistelsetid på akutmottagningen oftast är begränsad till ett fåtal timmar talade emot 

denna metod då syftet med studien var att få en uppfattning om hela vårdförloppet.  

Förmodligen skulle det bästa tillvägagångssättet ha varit att använda statistik över inläggning 

och förekomst av vårdrelaterade infektioner, men detta försvåras av det faktum att få erhåller 

en diagnoskod som korrelerar till sepsis (Jacobson, 2014). Tanken då studien inleddes var att 

den andra enheten skulle vara en medicinsk akutvårdsavdelning men denna enhet upphörde 

och valet av enhet gjordes istället utifrån ett logiskt resonemang om möjliga 

inläggningsplatser. Samma logiska resonemang ledde till antagandet att det stora antalet 

immunsupprimerade patienter som rimligen vårdas på en enhet med såväl endokrina 

rubbningar, cytostatikabehandling på grund av hematologisk malignitetssjukdom, samt 

nedsatt immunförsvar på grund av mag/tarm- och leversjukdom som njurtransplantation borde 

generera i ett ökat antal som insjuknar i sepsis.  

Anledningen till att infektionsavdelningen valdes bort var att misstanken om infektion 

rimligen bör ha väckts redan innan inläggning för det stora flertalet patienter som vårdas där. 

Om detta stämmer skulle den del av syftet som handlar om identifiering inte ha främjats av att 

välja denna enhet. Studien skulle dock ha vunnit på att inkludera även infektionsavdelningen 

tillsammans med de andra i avseende av omhändertagande, men tidsaspekten och praktiska 

skäl som att författaren ensam utför studien gjorde det nödvändigt att begränsa antalet 

enheter. Ett alternativ som aldrig övervägdes var att ha ett lägre antal informanter per enhet, 

vilket eventuellt skulle ha gjort det möjligt att inkludera några informanter även från 

infektionsavdelningen. Nackdelen med detta skulle ha varit att ett lägre antal informanter per 

enhet kunde ha begränsat bredden i de erfarenheter som finns på varje enhet, medan fördelen 

skulle ha varit att istället erhålla synpunkter från fler delar av verksamheten. En avvägning av 

det bästa sättet att besvara syftet inom studiens tidsram ingår som en viktig del i förarbetet 

(Polit & Beck, 2012) och i detta fall var bredden i de aktuella enheterna mer förenlig med 

studiens syfte. 

Urval 

Valet av informanter kan ha påverkat resultatet då författaren omedvetet kan ha valt ut 

sjuksköterskor som har liknande åsikter som författaren själv. Detta i synnerhet på 

akutmottagningen, men då sjukhuset är förhållandevis litet är författaren även bekant med 

flera av sjuksköterskorna på övriga enheter. På grund av medvetenheten om detta och i ett 

försök att motverka denna möjliga svaghet (Polit & Beck, 2012) har författaren medvetet 

försökt fånga informanter på akutmottagningen som, av författaren, upplevdes ha så olika 

perspektiv och arbetssätt som möjligt.  

I kvalitativa studier är det mer intressant att få fram variationer i populationen, snarare än att 

kunna generalisera utifrån ett representativt statistiskt urval, vilket görs i kvantitativa studier 

(Trost, 2010). Ett sätt att verifiera att så verkligen gjordes hade kunnat vara att ta någon till 

hjälp i urvalsprocessen (Polit & Beck, 2012) men detta vägdes mot det hot mot 

informanternas integritet och rätt till anonymitet som det skulle ha inneburit 

(Vetenskapsrådet, 2011) och förkastades därför. Författarens kännedom om informanterna 

kan även ses som en styrka som korrelerar väl till syftet och ansatsen då det i viss grad 

optimerar möjligheten att informanter som har stor förmåga att resonera kring ämnet valts ut 

(Polit & Beck, 2012).  



 

21 

 

Urval med hjälp av snöbollsmetodik, vilket skedde på avdelningen, har liknande svagheter 

(Polit & Beck, 2012). Det visade sig dessutom att halva avdelningen inte ansåg sig träffa på 

sepsis särskilt ofta och dessa sjuksköterskor avböjde därför medverkan. Urvalet på 

medicinavdelningen begränsades därför till sjuksköterskor som hade hand om patienter med 

hematologiska och endokrina sjukdomar. Det begränsades ytterligare av tidsaspekten, vilket 

gjorde att den önskade spridningen avseende antal tjänsteår på enheten inte kunde beaktas i 

den mån som tänkts. Det hade varit intressant att ha ytterligare en informant med kort 

tjänstgöringstid, men då denna variabel inte visade sig ha någon som helst betydelse för 

resultatet kan det inte anses ha betydelse. 

Datainsamling 

Studiens giltighet bör vara styrkt av att allt material, bortsett från ett fåtal meningar, berör och 

besvarar syftet. Intervjuguiden upplevdes därför som en styrka i studien. Den korrigering som 

gjordes av intervjuguiden efter den första pilotintervjun visade sig ge en möjlighet att jämföra 

förekomst av sepsis mellan enheterna, vilket eventuellt skulle kunna påverka hur 

sjuksköterskorna upplever identifiering av sepsis och även omhändertagandet. Denna 

korrigering kan därför sägas vara en styrka under genomförandet av studien. 

 

Intervjuerna genomfördes till största delen i anslutning till informanternas arbetspass, vilket 

kan ha negativt påverkat hur väl informanterna kunnat slappna av och engagera sig i 

intervjusituationen (Nunkoosing, 2005; Trost, 2010). En styrka med detta är att informanterna 

var bekväma och vana vid miljön samt att intervjuerna utfördes avskilt utan störningsmoment 

(Nunkoosing, 2005). Tre intervjuer utfördes i informanternas hemmiljö, vilket kan ha både 

för- och nackdelar. Fördelarna är tryggheten i en invand miljö (Trost, 2010) och bra 

förutsättningar för att informanternas engagemang (Nunkoosing, 2005), medan nackdelen är 

att risken för avbrott under intervjun blir stor (Trost, 2010). 

 

Det faktum att alla intervjuer utom de tre första på medicinavdelningen utfördes i privata 

kläder är ytterligare en aspekt som kan ha påverkat informanterna, vilka till stor del är bekanta 

genom arbetet med författaren som då uppträder arbetsklädd. Eventuellt hade informanterna 

varit mer bekväma med detta. Då studien utfördes i egenskap av student och inte på uppdrag 

av den region där författaren arbetar, blev valet att till största delen utföra intervjuerna 

privatklädd. 

 

De inledande tre intervjuerna på medicinavdelningen gjordes då författaren spenderade 6 

sammanhängande timmar på avdelningen i samband med ett försök att få en känsla för 

informanternas sammanhang och situation. Denna aspekt avgjordes vara av betydelse inför 

tolkningen av intervjuerna. Lundman och Hällgren Graneheim (2012) påpekar att en 

grundtanke i Krippendorffs (2004) modell för innehållsanalys är att läsaren ger texten innehåll 

och att detta görs genom att förstå sammanhanget runt informanten.  

 

Valet att då bära personalkläder var till stor del på grund av att resterande personal på 

avdelningen förväntades känna sig mer bekväm med en kollega än med en privatperson och 

informanternas kontext därmed blev enklare för författaren att ta del av. Bedömningen att 

detta behövdes gjordes utifrån syftet att erhålla en större tillförlitlighet. Många ur personalen 

är sedan tidigare bekanta med författaren i egenskap av kollega på en grannavdelning, vilket 

kan ha inneburit både fördelar och nackdelar. 

 

Under datainsamlingen blev det tydligt att Nunkoosings (2005) påpekande om vikten av vana 

vid utförande av intervjustudier är väl underbyggt, då intervjuerna tenderade att bli allt längre 

ju mer vana författaren skaffade sig. Beslut fattades därför om att utöka antalet intervjuer från 
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tio till 12. Detta torde även påverka studiens tillförlitlighet genom att fler aspekter relaterade 

till syftet fångades upp med hjälp av ett ökat antal informanter. 

 

Författarens tidigare kännedom och bekantskap med vissa av informanterna från avdelningen 

och samtliga från akutmottagningen försvaras ur etiskt perspektiv med att informanterna 

upplevdes kunna slappna av och samtala öppet trots detta faktum. Det klargjordes dessutom 

tydligt både inför och i inledningen av intervjuerna att författaren utförde studien i egenskap 

av student. En viss nervositet eller känsla av utsatthet kan ändå ha uppstått hos informanterna 

på grund av nuvarande eller tidigare arbetsrelation till författaren. Detta påverkar även 

författarens delaktighet i studien i hög grad. 

 

Datanaalys 

En svaghet är att materialet endast granskats av författaren och då innehållsanalys alltid 

innebär en viss grad av tolkning (Graneheim & Lundman, 2004) är detta en stor nackdel. Med 

kvalitativ innehållsanalys utförd med kodning och kategorisering kan tillförlitligheten 

äventyras genom att innehållet tolkas och kodas på ett sätt som inte överensstämmer med det 

ursprungliga uttalandet (Hsieh & Shannon, 2005). Författaren har därför upprepade gånger 

läst ursprungstexten genom processen med kodning och kategorisering och slutligen även 

lyssnat på inspelningarna på nytt, för att i möjligaste mån undvika detta fel. Tillförlitligheten 

hade dock vunnit på att genomföras av flera personer än en, både avseende urvalsprocess och 

framförallt under dataanalysen.  

Tillförlitligheten i studien hade kunnat ökas ytterligare genom att ytterligare en person tolkat 

materialet eller granskat författarens tolkning (Hsieh & Shannon, 2005) eller genom 

återkoppling av informanterna själva för att försäkra att de känner igen sina uttalanden och att 

de satts i rätt sammanhang (Graneheim & Lundman, 2004). Dessa möjliga alternativ 

begränsades av tidsaspekten och sådana ansatser togs därför aldrig.  

Ytterligare en aspekt är författarens mångåriga intresse för ämnet, vilket självklart påverkar 

förförståelsen (Polit & Beck, 2012). Dock menar Lundman och Hällgren Graneheim (2012) 

att tolkning bör göras utifrån informantens kontext med en hög grad av medvetenhet om 

dennes situation och författarens förförståelse är därmed till viss nytta. Tiden som 

tillbringades på avdelningen i samband med tre av intervjuerna var inte tillräcklig för att 

författaren till fullo skulle kunna sätta sig in i informanternas situation men kan ha hjälpt till 

viss del. Detta beslut påverkar även studien i avseende av författarens delaktighet, vilket även 

påverkas av författarens relation till framförallt informanterna från akutmottagningen liksom 

det faktum att akutmottagningen är författarens dagliga arbetsplats. 

Studiens överförbarhet kan antas vara låg, då den endast inkluderat två relativt små enheter ur 

ett nationellt perspektiv. På mindre sjukhus är gränserna troligen mindre uttalade mellan 

skilda enheter vilket i så fall påverkar överförbarheten. Författarens situation med viss 

kännedom om informanter från båda enheterna är en annan faktor som påverkar studiens 

överförbarhet negativt, även avseende urvalsprocessen som blev avhängig av detta faktum. 

Etiska överväganden har gjorts fortlöpande under analysen för att bevara det sanna innehållet 

i materialet (Graneheim & Lundman, 2004) men även under redovisningen av materialet. I 

presentationen av resultatet har citat och kommentarer från informanterna övervägts utifrån 

om de på något vis pekar ut informantens identitet, med tanke på vikten av att bevara 

informanternas integritet (Vetenskapsrådet, 2011). 
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Resultatdiskussion 

 

Identifiering av sepsis 

I studien framkom en hög nivå av uppmärksamhet för sepsis hos de intervjuade 

sjuksköterskorna, vilket är positivt då identifiering av misstänkt sepsis anses vara den största 

utmaningen för att rätt omhändertagande ska ske (Daniels, 2011; Jacobson, 2014; Moore et 

al., 2009; Patocka, Turner, Xue & Segal, 2013; Tromp, Hulscher, Bleeker-Rovers & Peters, 

2010; Singer, Taylor, Domingo & Ghazipura 2014). Denna medvetenhet om sepsis som orsak 

uppgavs förekomma även då patienten inte uppvisar tydliga SIRS tecken. Då större delen av 

denna patientkategori inte utvecklar dessa tecken under de första timmarna (Shapiro et al., 

2006) är detta en förutsättning för att göra en korrekt bedömning av de patienter som kan ha 

en möjlig sepsis.  

Då mortaliteten stiger med ökande antal organ som påverkas (Shapiro et al., 2006) är 

informanternas ambition att tidigt identifiera och behandla misstänkt sepsis, i syfte att minska 

risken för progress till svår sepsis, betydelsefull. De metoder sjuksköterskorna uppgav sig 

använda i sin bedömning rekommenderas i aktuell forskning inom området (Aitken et al., 

2011; Daniels, 2011; Dellinger et al, 2013; Jacobson, 2014) vilket talar för att de arbetar 

utifrån evidens i enlighet med professionens krav (Svensk sjuksköterskeförening, 2009).  

Dock upplevde sjuksköterskorna ibland att deras kliniska bedömning inte tas på allvar och att 

patienterna därför inte erhåller antibiotika i tidigt skede, vilket nationella riktlinjer föreskriver 

(Andersson et al., 2015). Det vore intressant att jämföra läkarnas inställning till detta. Kanske 

ligger förklaringen till läkarnas tvekan i att riktlinjerna, som ju är utformade för den 

behandlande läkaren, riktas mot svår sepsis och septisk chock. En diskussion mellan 

sjuksköterskor och läkare som mynnar i ett regionalt beslut om mål för omhändertagande vid 

sepsis skulle kunna främja framtida samarbete och stärka sjuksköterskorna i deras roll som 

patientens företrädare.  

I Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 

2011:9) uttrycks vårdgivares ansvar för att formulera mål och rutiner för ett patientsäkert 

handhavande. Som ett led i detta bör verksamheten uttrycka vilka processer som ingår och 

även utveckla sätt att mäta dessa mål. Med utgångspunkt i mål satta i sepsisregistret (Svefors, 

2015) skulle detta låta sig göras samtidigt som det skulle uppmuntra till följsamhet avseende 

rapportering till detta register. Rapporteringen till kvalitetsregistret från det aktuella sjukhuset 

är, enligt rapporter från sepsisregistret år 2014 och 2015, i det närmaste obefintlig. 

De nackdelar informanterna belyste med RETTS som beslutsstöd för att prioritera patienter 

med misstänkt sepsis stöds även de av forskning (Brehm Johansen & Lundager Forberg, 

2011; Farrohknia et al., 2011). Gränsvärdena i RETTS påpekas av Andersson et al. (2015) 

utgöra en risk för att patienter med sepsis erhåller en prioriteringsgrad som är för låg då de 

inte korrelerar med de värden som utgörs av SIRS tecken (Levy et al., 2009). Detta uttrycktes 

även i studien.  

Medvetenheten om detta problem torde ändå kunna bidra till att minimera risken för 

underprioritering, vilket visat sig vara en särskilt stor risk för denna patientkategori (Yurkova 

& Wolf, 2011). För att öka vetskapen om denna risk borde den dock uttryckas tydligt för alla 

som i sin yrkesroll använder RETTS som bedömningsstöd. Alternativt kan RETTS 

kompletteras med ett screeningverktyg för sepsis. Sådana har visat sig öka identifiering och 

förbättra följsamheten till internationella riktlinjer för omhändertagande vid sepsis (Tromp et 

al., 2010; Singer et al., 2014). 
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Omhändertagande vid sepsis 

Nästan alla de åtgärder som rekommenderas i nationella riktlinjer (Andersson et al., 2015) 

ansåg sig sjuksköterskorna ansvara för och utföra, såsom provtagning, infarter, odlingar, 

vätska, läkarkontakt, övervakning och bedömning av tecken på nedsatt perifer cirkulation. 

Detta är helt i linje med Aitken et als. (2011) rekommendationer för sjuksköterskor under 

omhändertagande av patienter med sepsis. Trots sjuksköterskans stora, mångsidiga roll är 

riktlinjer för omhändertagande inriktade på det enbart medicinska (Andersson et al., 2015; 

Dellinger et al., 2013) och därmed främst utformade för läkare (Aitken et al., 2011). Kanske 

borde detta tas under övervägande och framtida nationella riktlinjer riktas även till 

sjuksköterskorna på landets akutmottagningar och avdelningar. 

Viss tvekan rådde om befogenheter att utföra vissa av åtgärderna utan läkarordination men 

dessa ansågs ändå så viktiga att sjuksköterskorna uppgav sig ta initiativ även för dem de 

gånger läkarbedömning dröjer. Generella ordinationer underlättar enligt Wikström (2006) 

sjuksköterskors möjligheter att åtgärda livshotande tillstånd, men tvekan kan även uppstå då 

sjuksköterskor enligt Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS 1982:763) åläggs att ta hänsyn 

till effektiv användning av resurser. Lathundar eller protokoll för sepsis skulle troligen 

underlätta om lokala direktiv för befogenheter saknas och därigenom bidra till ökad kvalitet ur 

patientsäkerhetsperspektiv men även till en bättre arbetssituation för sjuksköterskorna. Detta 

skulle möjliggöras med regionala eller nationella riktlinjer för sepsisvård riktade till 

sjuksköterskor. 

Sepsislarm ansågs ha förbättrat omhändertagandet av patienter med sepsis ur flera synvinklar. 

Andra faktorer som ansågs främja omhändertagandet var erfarenhet, kunskap, samarbete och 

det faktum att ambulanspersonalen påbörjar behandling i tidigt skede. Enligt Aitken et al. 

(2011) finns evidens för att dessa faktorer förbättrar omhändertagandet vid sepsis.  

Tidig identifiering och omhändertagande uttrycks i all aktuell forskning vara det som främst 

påverkar mortaliteten vid sepsis (Daniels, 2011; Dellinger et al., 2013; Jacobson, 2014; Moore 

et al., 2009; Patocka et al., 2013; Tromp et al., 2010; Singer et al., 2014) och sjuksköterskorna 

upplevde att ovanstående faktorer hjälper att uppnå detta. Den delegering sjuksköterskorna på 

hematologens dagvård har för att ge antibiotika var ett överraskande fynd i studien då detta 

inte framkommit i genomgången litteratur under studiens genomförande. 

Återkommande utbildningar har visat sig ha bättre effekt än enstaka utbildningstillfällen för 

att förbättra vården vid sepsis (Tromp et al., 2010). Att dessa tillhandahålls för alla inblandade 

med jämna mellanrum vore därför önskvärt, framför allt för att akutsjukvården rapporteras ha 

allt större problem med bemanning och att behålla erfaren personal (IVO, 2015). 

Patientsäkerhet 

Överlag ansågs identifiering och omhändertagande av patienter med sepsis fungera bra. De 

problem som uttrycktes uppstå ganska ofta är de delar som faller utanför sjuksköterskors 

område vilket var intressant. Bristande resurser, väntan på ordination av antibiotika och beslut 

om en vårdnivå som upplevs som för lågt bemannad för att tillgodose patientens behov av 

övervakning är sådant som sjuksköterskor inte direkt kan påverka. Dessa problem rapporteras 

av Socialstyrelsen (2015) och IVO (2015) allt oftare uppstå inom svensk akutsjukvård, vilket 

är oroväckande ur patientsäkerhetsaspekt.  

En annan säkerhetsaspekt orsakad av belastning som framkom i studien, var att patienter 

ibland kan vänta på bedömning en timme i akutmottagningens väntrum. Detta kan förväntas 

hända allt oftare med tanke på rapporten från IVO (2015) angående trenden till ökad 

belastning på akutmottagningarna. Trots att sjuksköterskorna inte kan påverka dessa faktorer 
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uttryckte informanterna att de ändå försöker göra det i sin roll som patientens företrädare, 

vilket kan tolkas som att de tar ett övergripande, utökat ansvar för ett patientsäkert 

omhändertagande. Det förefaller dock inte rimligt att patientsäkerheten upplevs vila på 

sjuksköterskans förmåga att föra patientens talan. 

Införandet av NEWS upplevdes av informanterna som positivt ur patientsäkerhetsperspektiv. 

Dock med reservation för att höga NEWS poäng även erhålls vid exempelvis viroser och 

kroniska tillstånd. Detta påpekades föranleda täta kontroller hos många patienter, vilket 

informanterna ansåg kunna leda till att sjuksköterskornas tid hos övriga patienter blir så 

begränsad att viktiga tecken missas.  

Åsikten att patientsäkerheten ökar ju fler kontroller som görs framfördes i studien och det 

borde således ligga i varje sjukhusinrättnings intresse att tillse att bemanningen räcker till för 

att sjuksköterskorna och undersköterskorna ska kunna utföra dessa i den grad de anser 

nödvändig. De internationella riktlinjerna för svår sepsis har delar som kräver att patienter 

med sepsis vårdas på intensivvårdsavdelningar, så som mätning av medelartärtryck (Dellinger 

et al., 2013). Anledningen till detta är att utgången för patienterna är avhängig av fortsatt 

övervakning vilket gör att informanternas oro över svårigheter att hålla god kvalitet på 

övervakningen bör tas på allvar. 

Då det framkom att det främst var bemanningen i förhållande till det stora 

övervakningsbehovet som sjuksköterskor upplevde problematiskt med val av vårdnivå för 

patienter med sepsis skulle viss utökning av bemanningen vara en möjlig väg att gå för ett 

säkrare omhändertagande och eventuellt skulle det även spara kostnader för IVA-vård och 

plötsligt hjärtstopp hos inneliggande patienter. Dokumenterade kontroller av vitalparametrar, 

utförda av avdelningssjuksköterskor, har visat sig ha betydelse för frekvensen och utgången 

av hjärtstopp hos inneliggande patienter (Aas & Oucherlony, 2014; Stevenson et al., 2014).  

Sjuksköterskorna uttryckte att NEWS även kan användas för att kommunicera 

angelägenhetsgrad i patientens tillstånd med läkare och MIG-team, vilket Aitken et al. (2011) 

även de rekommenderar. SBAR nämndes också som hjälp i kommunikationen och även detta 

verktyg anser Aitken et al. (2011) kunna främja förståelsen mellan olika yrkeskategorier runt 

de patienter som drabbats av sepsis. Då samarbete och kommunikation framhölls av 

informanterna som förutsättningar för ett bra omhändertagande, bör användande av 

evidensstödda verktyg för kommunikation främjas. 

 

Slutsats 

 

Kunskap och erfarenhet upplevdes som värdefulla hjälpmedel under sjuksköterskornas arbete 

för att identifiera sepsis och även till hjälp under det fortsatta omhändertagandet. Utbildning 

av all inblandad personal vore därför att rekommendera. Den stora roll sjuksköterskorna i 

studien visat sig inneha under såväl identifiering som omhändertagande innebär en indikation 

på att riktlinjer för behandling vid sepsis bör riktas mot hela teamet, åtminstone regionalt. 

Utvecklande av gemensamma mål för omhändertagande vid sepsis skulle främja samarbetet i 

teamet, öka kvaliteten på omhändertagandet och förbättra personalens arbetssituation. 

Sepsislarm och NEWS upplevdes ha förbättrat såväl identifiering som omhändertagande av 

patienter med sepsis, liksom den delegering på antibiotika som sjuksköterskorna på 

hematologens dagvård har. Dessa delar kan användas för fortsatt förbättringsarbete. 
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Orsakerna till väntan på antibiotika behöver lyftas, samt att stärka de resurser som är 

nödvändiga för att tillgodose god övervakning vid sepsis. 

 

Klinisk tillämpbarhet 

 

För en ökad patientsäkerhet tycks organisatoriska förändringar på de berörda enheterna vara 

önskvärda. Är det svårigheter att tillse att utrustning, lokaler och bemanning finns som 

motsvarar det höga övervakningsbehov patienter med sepsis har, är ett alternativ övervägande 

om kriterier för val av vårdnivå. Detta eftersom patienter med misstänkt eller verifierad sepsis 

är en vanligt förekommande patientkategori, därtill en med hög mortalitet.   

Sjuksköterskornas medvetenhet om detta kan vara anledningen till ambitionen att identifiera 

och behandla tillståndet så tidigt som möjligt,  innan organpåverkan uppstår. Denna ambition 

att hindra, eller åtminstone minska, uppkomsten av svår sepsis hos patienter genom ett tidigt 

ingripande skulle kunna leda till att antalet patienter i behov av intensivvård hålls nere. En 

förutsättning är dock att hela teamet eftersträvar ett tidigt ingripande. 

Det faktum att sjuksköterskorna efterfrågade regionala riktlinjer som gäller på alla enheter 

och ansåg sig ansvara för stora delar av omhändertagandet, talar för att regionala riktlinjer bör 

utformas och riktas mot hela teamet. Då sjuksköterskorna upplevde det frustrerande när 

omhändertagandet inte blir optimalt vore det önskvärt med tydligt satta mål och att följa upp 

dessa med empiriska mätningar på det aktuella sjukhuset, för att identifiera vad som kan 

förbättras.  

Eftersom detta berör patientsäkerheten bör det kunna ske som en del i det systematiska 

kvalitetsarbete vårdgivaren åläggs att utföra och följa upp. Som ett led i detta kan 

återkommande utbildning av alla yrkeskategorier ingå, då kunskap var högt värderad av 

informanterna. Tydliga gemensamma mål, hög kunskapsnivå hos samtliga och användande av 

verktyg i kommunikationen skulle dessutom troligen främja samarbetet i teamet och 

därigenom bidra till ökad kvalitet för patienten och förbättrad arbetsmiljö för personalen. 

På organisatorisk nivå bör man även ta i beaktande den oro sjuksköterskorna uttryckte över 

nackdelarna med NEWS och över de brister som framkom avseende bedömning med hjälp av 

RETTS. Med tanke på hur stor del av både identifiering och omhändertagande vid sepsis 

sjuksköterskorna på det aktuella sjukhuset ansåg sig ha primärt ansvar för att utföra, borde 

mer forskning inom sepsis inriktas mot sjuksköterskans perspektiv. Dock kan detta vara ett 

regionalt fenomen, varför den roll sjuksköterskor har i andra delar av Sverige behöver tas i 

beaktande.  
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Studiens preliminära titel: Sjuksköterskors upplevelser av identifiering och 

omhändertagande av patienter med misstänkt sepsis inom akutsjukvården. 

 

Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av identifiering och 

omhändertagande av patienter med misstänkt sepsis inom akutsjukvården. 

 

Problem: Då upptäckt av sepsis är en förutsättning för behandling och prognos, men även 

identifierat som en stor utmaning är det väsentligt att veta hur den yrkesgrupp som ofta ställs 

inför denna utmaning upplever sina möjligheter att hantera den. Sjuksköterskan är även 

ansvarig för omvårdnad, övervakning av patientens tillstånd, läkemedelsadministration samt 

att utföra/tillse att ordinerad provtagning utförs. Utöver detta har sjuksköterskan även en del 

av ansvaret att tillgodose patienters och anhörigas behov av information för att de ska känna 

sig delaktiga i vården och trygga. Sjuksköterskans roll vid sepsis är således mångsidig och 

central, men knapphändigt undersökt eller uttryckt i studier. En studie i avsikt att fånga 

sjuksköterskors perspektiv på denna roll är därför motiverad och kan kanske bidra till att 

identifiera möjliga sätt att förbättra oddsen för patienter med sepsis. 

Metoden för det planerade arbetet är intervjuer av sjuksköterskor och ansatsen är induktiv.  

Önskemål från Din verksamhet: Jag önskar kunna intervjua 4-5 sjuksköterskor på 

respektive enhet. Intervjuerna, som beräknas ta 30 min önskar jag om informanterna så önskar 

genomföra i lokaler på Din klinik och i anslutning till de intervjuades arbetspass. Intervjuerna 

kommer att ljudupptas. Jag planerar att genomföra intervjuerna under januari och februari 

2016. Alla personer som ska intervjuas kommer att få skriftlig information och deltagande 

kommer att vara frivilligt. Forskningsetiska principer kommer att följas. 

 

Samtycke:  

  Jag samtycker till att studien genomförs på det sätt som beskrivits i detta dokument 

 

 Jag samtycker till att studien genomförs, men med följande förbehåll: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 Tyvärr kan jag inte samtycka till att studien genomförs vid min enhet 

 

Datum Namn 

 

Namnförtydligande 

 

Enhet
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Intervjuguide 

 

1 a) Hur länge har du jobbat som sjuksköterska? 

   b) Hur länge har du arbetat på akutmottagningen/medicinavdelningen? 

2  Hur ofta upplever du att du träffar patienter med misstänkt sepsis? 

 

3 a) Berätta om dina erfarenheter av att identifiera patienter med misstänkt sepsis. 

   b) Hur upplever du din roll i detta? 

   c) Har du något som hjälper dig i din bedömning? 

   d) Finns det något som eventuellt kan hindra din möjlighet att identifiera sepsis? 

 

3 a) Berätta om dina erfarenheter av det fortsatta omhändertagandet av patienter med sepsis. 

   b) Hur upplever du din roll i detta? 

   c) Finns det något som förenklar omhändertagandet? 

   d) Finns det något som kan försvåra omhändertagandet? 

 

4. Har du något du vill tillägga, övriga tankar? 

 

5. Avrundning med tack för deltagande. 

 

Uppföljande, fördjupande frågor ställs eventuellt med hjälp av upprepade ord samt: 

 

GE EXEMPEL… 

BERÄTTA MER… 
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Forskningspersonsinformation. Sjuksköterskors upplevelser av 

identifiering och omhändertagande av patienter med misstänkt sepsis. 

Bakgrund  

Sepsis är ett livshotande tillstånd med snabb progress som i sina svårare former drabbar ca 

2/1000 människor och som visar en ökande trend globalt. Mortaliteten är hög och prognosen 

beroende av tidig upptäckt, vilket identifierats som den stora utmaningen med sepsis främst på 

grund av de ofta diffusa symtomen. Sjuksköterskor på akutmottagningen och på 

medicinavdelningar ställs ofta inför denna utmaning och deltar även i den avgörande, tidiga 

behandlingen. Sjuksköterskans roll vid sepsis är mångsidig och central, men knapphändigt 

undersökt eller uttryckt i studier och behöver därför lyftas fram. 

 

Syfte 

Syftet med studien är att belysa sjuksköterskors upplevelser av identifiering och 

omhändertagande av patienter med misstänkt sepsis inom akutsjukvården. 

 

Förfrågan om deltagande 

Du tillfrågas om att delta i egenskap av sjuksköterska på akutmottagningen respektive 

avdelning endo/hema/mag-tarm/njurmedicin och på grund av att jag tror att du har intressanta 

synpunkter som skulle vara av värde för studien. Valen har utgått från en lista från lönekontoret 

över tillsvidareanställda sjuksköterskor.  

 

Hur går studien till? 

Studien genomförs med en intervju vardera med dig och övriga deltagare. Om du accepterar att 

delta bokar vi en tid som passar dig under januari/februari 2016. Intervjun kommer att äga rum 

utanför arbetstid och beräknas ta ca 30 min.  

Hantering av data och sekretess 

Intervjuerna kommer att ljudinspelas. Inspelningen raderas när jag skrivit över den till text. 

Dina svar hanteras konfidentiellt så att inte obehöriga kan ta del av dem. Dina reflektioner 

kommer inte att kunna härledas till dig. Studien genomförs som D-uppsats inom utbildningen 

till specialistsjuksköterska inom akutsjukvård 2016. Resultatet kommer efter godkännande att 

publiceras på DiVA (Digitalt Vetenskapligt Arkiv). 

 

Information om studiens resultat 

Resultatet kommer att finnas tillgängligt på akuten när uppsatsen är färdig och på DiVA enligt 

ovan. Om du önskar har du möjlighet att få en egen kopia utlagd i ditt fack, ta i sådana fall 

kontakt med mig via mail, telefon eller muntligt. 

 

Frivillighet 

Ditt deltagande är helt frivilligt och väljer du att avböja eller senare avbryta ditt deltagande är 

det inget som påverkar din arbetssituation. Du behöver inte ange orsak till att avböja eller 

avbryta. 

 

Ansvariga 

Handledare är xxx, lektor på xxx Högskola. Mail: xxxx 

Ansvarig för studien samt kontaktperson är xxx, sjuksköterska på akutmottagningen xxx. 

Du är välkommen med ytterligare frågor. Tel: xxx. Mailadress: xxx.  

 

 

mailto:jorgen.medin@shh.se
mailto:c.a.m.e@hotmail.com
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Samtyckesformulär 

 

Jag har tagit del av informationen om studien om sjuksköterskors upplevelser av identifiering 

och omhändertagande av patienter med misstänkt sepsis inom akutsjukvården som utförs från 

november 2015 till juni 2016. Jag har fått tillfälle att ställa kompletterande frågor innan och 

samtycker till att delta i studien. Jag samtycker även till att mina personuppgifter hanteras enligt 

personuppgiftslagen (PUL 1998:204), vilket innebär att enbart kontaktpersonen och hennes 

handledare har tillgång till mina svar. Jag är i min fulla rätt att när som helst ta tillbaka mitt 

samtycke utan att behöva ange orsak därtill. 

 

 

 

………………………………………………………………….  

Ort och Datum                                                        
 

 

 

……………………………………………………………………….. 

Underskrift forskningsperson 

 

 

                                                                                   

......................................................................... 

Namnförtydligande 

 

                                                                                    

 

 

 

……………………………………………………………………   

Ort och datum                                                          
 

 

 

…………………………………………………………………….. 

Underskrift projekt (forsknings-) ansvarig 

 

    

                                                                                 

……………………………………………………………………. 

Namnförtydligande                                                                                    
 

 

 

 

 

 

 


