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SAMMANFATTNING 

 

Sepsis är ett tidskritiskt tillstånd med hög mortalitet om det inte identifieras i tid.  

På en akutmottagning är det sjuksköterskor som är den yrkesgrupp som ofta i första skedet 

möter patienter med sepsis. Författarna ser det intressant att studera hur sjuksköterskorna 

ser på sin erfarenhet av att identifiera denna patientgrupp. Litteraturen stödjer att oerfarna 

läkare och sjuksköterskor på akutmottagningar inte identifierar patienter med sepsis inom 

rimliga tidsramar. 

 

Syftet med denna intervjustudie var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att 

identifiera patienter med en misstänkt sepsis på en akutmottagning.  

 

Metoden som användes var av kvalitativ deskriptiv design. Intervjuerna genomfördes i 

form av två fokusgrupper, grupperna bestod av tre sjuksköterskor i varje grupp och 

samtliga hade minst tre års klinisk erfarenhet av att arbeta på en akutmottagning. 

Materialet som transkriberades har sedan analyserats med hjälp av en innehållsanalys 

enligt Graneheim och Lundman (2004). Intervjuerna genomfördes under januari månad 

2016. 

 

Resultatet visade att samtliga sjuksköterskor beskrev att ökad kunskap om sepsis och dess 

behandling skulle leda till att sjuksköterskorna på akutmottagningen tidigare identifierade 

patienter med sepsis. I resultat framkom även att sjuksköterskorna ansåg att pga. hög 

arbetsbelastning på akutmottagningen försvårades identifieringen av patienter med sepsis.   

 

Slutsatser som kan dras av resultatet är, för att kunna identifiera en patient med sepsis bör 

sjuksköterskor på en akutmottagning inneha goda kunskaper och yrkeserfarenheter av att 

vårda patienter med sepsis, då detta är ett tidkritiskt tillstånd. 

 

Nyckelord: sepsis, sjuksköterskor, identifiera, akutmottagning, erfarenhet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                    

 

ABSTRACT 

 

Sepsis is a time critical condition with a high mortality rate if not detected in time. In the 

emergency setting, nurses are most often the first healthcare professionals in line to attend 

to patients presenting with signs of sepsis in the primary stages of their visit to the 

emergency department. The authors were therefore interested in studying how nurses 

perceive their experience of identifying this patient population. The literature supports that 

inexperienced doctors and nurses in the emergency department (ED) do not identify 

patients with sepsis within reasonable time-frames.  

The purpose of this study was to describe nurses experience of identifying patients with 

suspected sepsis in the emergency department. 

The method used was qualitative descriptive design. The interviews were carried out using 

two focus groups with three participants in each group. All participants were nurses with 

least three years experience working in the emergency department. The transcribed 

material was then analyzed using Graneheim and Lundman (2004) model of content 

analysis. The interviews were carried out in January 2016. 

The results showed that all participants agreed that increased knowledge of sepsis and its 

treatment would promote the early identification of patients with sepsis attending the ED. 

The results also revealed that the nurses felt that overcrowding in the ED was a factor in 

delaying the early identification of patients with sepsis. 

Conclusions to be drawn from the results of this study are that nurses require a strong 

knowledge and clinical experience of caring for patients with sepsis in order to early 

identify this time critical condition in patients attending the ED. 

   

Keywords: sepsis, nurses, identify, emergency department, experience 
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INLEDNING 

Akutmottagningen är den del på sjukhuset som är till för människor som söker akut vård, 

lider av allvarligt tillstånd eller livshotande skada. Hit söker sig även människor med 

mindre allvarligare skador (Wikström, 2012). Enligt Socialstyrelsen är akutsjukvård den 

vård som inte kan vänta mer än några få timmar eller högst ett dygn. Definitionen av skada 

eller akut sjukdom är att det är något som utvecklas hastigt och inträffar plötsligt 

(Socialstyrelsen, 2014).  

Bakteriella infektioner förekommer inom de flesta medicinska specialiteter. Dessa 

infektioner står för förlängda vårdtider, hög mortalitet, morbiditet samt stora kostnader för 

samhället. Under decennier har intensiv forskning pågått för att finna de bästa 

behandlingsstrategierna. Tidig identifiering och tidig antibiotikabehandling ses som de 

viktigaste åtgärderna (Svenska Infektionsläkarföreningen, 2015). Tidig identifiering av 

sepsis har visat sig nationellt och internationellt som ett område med potential förbättring. I 

ett försök att kunna förbättra det initiala omhändertagandet av en patient med sepsis, har 

Sveriges infektionsläkarförening utsett en programgrupp som i sitt uppdrag har arbetat 

fram ett vårdprogram gällande svår sepsis och septisk chock.  

BAKGRUND 

Sepsis 

Epidemiologi vid sepsis  

Då det råder en varierande definition och osäkerhet i diagnossättning av sepsis, leder detta 

till att uppgifter om sepsisincidens är osäkra (Svenska Infektionsläkarföreningen, 2015). 

Sepsis visar sig vara den tionde vanligaste dödsorsakerna i USA. Uppskattningsvis är det 

750 000 nya fall av sepsis varje år i USA, av dessa patienter dör 28-50 procent (Turi & 

Von Ah, 2013). I internationella studier rörande svår sepsis presenteras en incidens på 50-

300/100 000 invånare (Svenska Infektionsläkarföreningen, 2015). 

Incidensen i Sverige för svår sepsis är minst 200/100 000 invånare, detta innebär ca 19 000 

fall/år i Sverige. Gällande septisk chock är siffran 30/100 000 invånare i Sverige. Det 

avlider ca 1000 personer i Sverige av sepsis varje år, enligt dödsorsaksregistret 2014 

(Socialstyrelsen, 2015). I Svenska Infektionsläkarföreningen (2015) beskrivs att hög ålder 

ses vara mycket stor riskfaktor för att drabbas av sepsis. Ytterligare riskfaktorer för sepsis 

är hjärtsvikt, diabetes, cancer, HIV samt KOL.  

Etiologi och patofysiologi  

De vanligaste bakterierna som orsakar samhällsförvärvad sepsis är Escherichia coli, 

pneumokocker, stafylokocker aureus, A streptokocker, hemofilus influensa och 

meningokocker. Vid vårdrelaterad sepsis ses ett ökat antal patogener t.ex. pseudomonas 

aeruginosa, enterobacter och enterokocker. Infektionsfokus är vanligast förekommande 

från hud och mjukdelar, respiratoriskt, urogenitalt och buk. Okänd smittväg är också 

vanligt förekommande (Ericson & Ericson, 2013; Svenska Infektionsläkarföreningen, 

2015). 

Sepsis är en stark och för patienten skadlig reaktion på en pågående infektion av 

mikroorganismer i blodet (virus, bakterier eller patogena svampar). Detta orsakar 

systemiskt inflammationssvar, så kallat SIRS. Vid detta tillstånd, SIRS ska det föreligga en 
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misstänkt infektion och minst två av nedan beskrivna SIRS kriterier (tabell 1). Svår sepsis 

ses vid svikt på organ så kallad, organdysfunktion, detta innebär bl.a. hypotension (<90 

mmHg eller >40 mmHg reduktion) samt tecken på hypoperfusion som kan leda till mental 

påverkan, oliguri och laktoacidos. Definition för septisk chock innebär hypotension som 

trots adekvat vätsketillförsel kräver inotrop läkemedelsbehandling (Ericson & Ericson, 

2013; Gulbrandsen & Stubberud, 2013; Svenska Infektionsläkarföreningen, 2015). 

 

Tabell 1. SIRS  

Två eller fler av nedanstående kriterier skall vara uppfyllda:  

 

1. Feber >380 eller <360 

2. Hjärtfrekvens >90/min  

3. Andningsfrekvens >20/min eller PaCO2 <4,3 kPa  

4. B-LPK >12 x 109/l, <4 x 109/l, eller >10% omogna former  

 

 (Svenska Infektionsläkarföreningen, 2015, s. 12.) 

  

Sepsis innebär att det råder en infektion av mikroorganismer i blodet, dessa bakterier 

infekterar blodbanan. Detta i sin tur leder till SIRS och immunförsvaret är då kraftigt 

aktiverat. Blodets inflammatoriska celler, fagocyterande (nedbrytande) celler samt 

kärlendotelets celler är aktiva vid en sepsis. Dessa celler frisläpper proinflammatoriska 

celler som benämns cytokiner. Det sker en kraftig cytokinfrisättning, vilket leder till en 

generell kärldilatation som orsakar blodtrycksfall. Cytokinerna påverkar centrala 

nervsystemet och utlöser hög feber, frossa, trötthet, påverkat allmäntillstånd, aptitlöshet 

och ibland huvudvärk och muskelvärk (Ericson & Ericson, 2013; Svenska 

Infektionsläkarföreningen, 2015). 

Den kraftiga inflammationen orsakar en hypermetabolism i kroppens vävnader, som är 

mycket energikrävande. Därför orsakar sepsis både en vävnadsnedbrytning och en 

katabolism (Ericson & Ericson, 2013). Hypoxin leder till anaerob metabolism med metabol 

acidos och en ansamling av laktat som följd (Svenska Infektionsläkarföreningen, 2015). 

Den stora mängden av cytokiner har en negativ påverkan på kroppstemperaturen, centrala 

nervsystemet, respiratoriska systemet, hjärt- och kärlsystemet, koagulationssystemet, 

levern och njurarna. Om de systeminflammatoriska symtomen blir för kraftiga och att 

behandlingen inte blir tillräckligt snabb, med adekvat antibiotika och vätsketillförsel, finns 

det en risk att patienten utvecklar en svår sepsis och septisk chock (Ericson & Ericson, 

2013; Svenska Infektionsläkarföreningen, 2015).  

Vid svår sepsis utvecklas multipel organsvikt på grund av inflammatoriska och bakteriella 

faktorer, koagulationsrubbning, endotelskada och mikrocirkulatorisk svikt (Gulbrandsen & 

Stubberud, 2013; Svenska Infektionsläkarföreningen, 2015). Svenska 

infektionsläkarföreningen (2015) beskriver att vid septisk chock blir det en generell 

vasodilatation. Följden av denna fortsatta kärldilatation blir att syrgasutnyttjandet försvåras 

till organen. Den inflammatoriska reaktionen i lungan pga. ett försämrat gasutbyte, kan i de 

svåraste fallen leda till Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS). Det blir en 

livshotande inflammation i lungorna som leder till ödem, vilket försvårar ett adekvat 
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gasutbyte. Detta försvårar ytterligare leveransen av syrgas till organen i kroppen. 

Inflammationen och hypoxin samverkar sedan till att sviktande organfunktion d.v.s. 

Multiple Organ Dysfunction Syndrome (MODS) utvecklas. Vanligtvis drabbas organ 

såsom lungor, hjärta, njurar och lever till följd av den försämrade perfusionen. Dessa 

patienter kan även drabbas av Disseminerad Intravasal Koagulation (DIC). Vilket innebär 

förekomst av bakterietoxiner och cytokiner i blodet som kan leda till en ohämmad 

koagulation, som framför allt drabbar kapillärer och små artärer. Antalet trombocyter 

minskar när mikrotromber bildas. Reaktionen kan leda till både ökad blödningsrisk och 

trombosbildning. Bristen på koagulationsfaktorer kan i värsta fall leda till spontana 

blödningar. Dessa kan ske var som helst på kroppen, det vanligaste är att patienten får 

spontan blödning runt urinkateter, runt instickställen som perifer venkateter eller 

trachealtub. Att korrigera hypovolemin är av största vikt. Okorrigerad hypovolemi leder 

det till att hjärtminutvolymen minskar och cirkulationen övergår i den hypodynamiska 

fasen och därmed stor risk att tillståndet går över i en irreversibel chock och patienten 

avlider. 

 

 

Källa bild: www.tianwingi.com 

 

Identifiering av en patient med sepsis 

Det kan vara svårt att identifiera en patient med sepsis i ett tidigt stadie för både 

sjuksköterskor och läkare på en akutmottagning. Då patienten uppvisar påverkade 

vitalparametrar, såsom t.ex. förhöjd andningsfrekvens, ökad hjärtfrekvens, lågt systoliskt 

blodtryck, temperaturavvikelse samt låg saturation är detta ett sena tecken på sepsis 

(Vanzant & Schmelzer, 2011). För en tidig identifiering av patienter med svår sepsis är 

anamnes viktig. Omständigheterna i insjuknandet kan vara en viktig detalj i sjukhistorien. 

Uppgifter bör tas om bakomliggande sjukdomar, detaljer som t.ex. feber och frossa. Det är 

också viktigt att ta uppgifter om antibiotikabehandling, nyliga vårdkontakter samt om 

patienten under tiden eller före insjuknandet varit på en utlandsresa. Det är viktigt att göra 

fullständigt status vid undersökningen av patient med potentiell sepsis. I status ingår det att 

göra en kroppsundersökning, kontroll av perifer genomblödning, finns det tecken på 

hudförändringar som t.ex. petechier, marmoreringar, septiska embolier samt bedömning av 

cerebral påverkan. I statuset ingår även vitalparametrarna. Speciellt viktigt är 

medvetandegrad och andningsfrekvens. En ökad andningsfrekvens är en stark och tydlig 

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.tianxinqi.com/news/septic-shock100lgatiiwc&psig=AFQjCNF1KuM-xoKJQcLw7_zOWH8SsO4XtA&ust=1465462069761848
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markör på att det råder en sepsisorsakad lungfunktionsnedsättning och en försämrad 

genomblödning av vävnaden (Svenska Infektionsläkarföreningen, 2015).  

Vanliga fallgropar som försvårar identifieringen av en patient med sepsis kan vara, mental 

påverkan/konfusion som är nytillkommen, detta misstolkas ofta som en stroke. Patient som 

är ”funnen på golvet” eller fallskador, särskilt äldre, kan många gånger vara sekundärt till 

sepsis. Kräkningar och diarré är vanliga symtom vid en sepsis och kan lätt misstolkas som 

en gastroenterit. Feber förekommer inte alltid vid sepsis. Allmän sjukdomskänsla, diffusa 

och lokala tillstånd av smärta är en vanlig sökorsak på en akutmottagning. En otillräcklig 

anamnes kan leda till att behandlingen blir felaktig (Svenska Infektionsläkarföreningen, 

2015). 

Kumar et al. (2006) publicerade en betydelsefull studie för vården av sepsispatienter, som 

illustrerar vikten av en tidig identifiering och adekvat antibiotikabehandling vid septisk 

chock. De hade studerat 2154 patienter med septisk chock och kunde konstatera att de 

första timmarna är mycket avgörande för utgången. Studien påvisade att om det gavs 

adekvat antibiotikabehandling inom en timme från att den septiska chocken hade 

identifierats och konstaterats, var överlevnaden 80 procent. För de patienter där adekvat 

antibiotikabehandling dröjde, ökade mortaliteten med nästan åtta procent för varje timme 

de första sex timmarna.  

 

Sepsis screeningprotokoll 

Flertalet studier påvisar att fler septiska patienter identifieras och att mortaliteten därmed 

minskar, vid användandet av ett standardiserat screeningprotokoll för sepsis under den 

initiala bedömningen på en akutmottagning (MacRedmond, Hollohan, Nebre, Jaswal & 

Dodek, 2010; Wang, Xiong, Schorr & Dellinger, 2011; van Zanten, Brinkman, Arbous, 

Abu-Hanna, Levy & de Keizer, 2014).  

Surviving Sepsis Campaign (SSC) etablerades 2002 i samarbete med European Society of 

Intensive Care Medicine (ESICM), International Sepsis Forum (ICF) och Society of 

Critical Care Medicine (SCCM). Ett av gruppens huvudmål var att reducera risken att 

avlida av septisk chock eller svår sepsis med 25 procent (Marshall, Dellinger & Levy, 

2010). Enligt Turi och Von Ah (2013) ger Surviving Sepsis Campaign mycket information 

om sepsis och klinisk bild. SSC har arbetat fram evidensbaserade riktlinjer. Dessa följs 

både internationellt och nationellt. Deras riktlinjer rekommenderar bl.a. användandet av 

screeningprotokoll för bedömning av patienter med sepsis på en akutmottagning 

tillsammans med regelbundna träningar och feedback för personalen, för att förbättra 

följsamheten vid omhändertagandet av den septiska patienten. Baldwin, Smith, Fender, 

Gisby och Fraser (2008) rapporterar att läkare med mindre erfarenhet som tjänstgör på en 

akutmottagning, ofta underskattar allvarlighetsgraden av patienter med septiska symtom.  

 

Sjuksköterskans roll på en akutmottagning 

Sjuksköterskor på en akutmottagning gör oftast den initiala bedömningen av patientens 

hälsotillstånd (Göransson, Eldh & Jansson, 2008; Langeland & Sørlie, 2011). Det är viktigt 

att sjuksköterskan initierar till och tillgodoser ett tidigt teamomhändertagande gällande 

patienter med sepsis. (Bruce, Maiden, Fedullo & Kim, 2015; Delaney, Fridman, Dolansky 

& Fitzpatrick, 2015). 
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Triage innebär att patienter som söker vård på en akutmottagning delas in i olika kategorier 

utifrån hur allvarlig deras sökorsak är. Detta är relaterat till hur snabbt patienten behöver 

träffa en läkare. I rapporten beskrivs också flödesprocesser. Processerna leder till att 

arbetet på akutmottagningen organiseras med hänsyn till en viss process, exempelvis 

sepsisprocess (Statens Beredning för medicinsk Utvärdering [SBU], 2010). Det finns en 

klar fördel med att använda triagesystem, som använder sig av mätbara fysiologiska 

parametrar s.k. vitalparametrar, för att sjuksköterskan ska kunna prioritera och identifiera 

de svårt sepsis sjuka patienter på akutmottagningar (Gårdlund et al., 2011). Triagesystemen 

är enkla att registrera, standardiserade samt objektiva. Nackdelen är dock att dessa system 

kan vara ”trubbiga” och att sjuksköterskorna förlitar sig endast till vitalparametrarna. Det 

kan därför leda till minskat utrymme för sjuksköterskors kliniska erfarenhet samt utrymme 

för subjektiv bedömning (Svenska Infektionsläkarföreningen, 2015). 

RETTS, Rapid Emergency Triage and Treatment är idag ett vanligt förekommande 

triageringsverktyg på svenska akutmottagningar. Systemet utgår ifrån mätning och 

bedömning sker av ett antal vitalparametrar vid det första omhändertagandet. Dessa 

parametrar tillsammans med strukturerad anamnes leder till en rekommendation om 

provtagning, om patienten behöver övervakas samt prioritetsnivå (Widgren, 2012). 

För att erbjuda en god och säker vård är det en fördel om sjuksköterskor som arbetar på en 

akutmottagning har tillskansats sig arbetslivserfarenhet (Wikström, 2012). Enligt Benner 

(1993) får en sjuksköterska större erfarenhet av möten med ett flertal patienter och handlar 

därmed tryggare i nya situationer.  

Sjuksköterskans ansvar på en akutmottagning är att skapa sig en överblick över 

patienterna, kontinuerligt övervaka och reevaluera deras tillstånd då detta snabbt kan 

förändras och att patienterna snabbt kan försämras (Langeland & Sørlie, 2011; Wikström, 

2012). Detta ställer då krav på sjuksköterskan att ha kunskaper inom farmakologi, 

omvårdnad och medicinsk behandling (Adriaenssens, De Gucht, Van Der Doef & Maes, 

2011; Wikström, 2012). Studier visar även att om sjuksköterskor på akutmottagningar har 

ett större kunnande om tecken på begynnande sepsis, kan det leda till färre inläggningar på 

intensivvårdsavdelningar (Robson & Daniel, 2008).  

En svensk modell för att identifiera septiska patienter på akutmottagning är den s.k. BAS 

triangeln 90-30-90. Modellen bygger på förekomst av systoliskt blodtryck < 90 mm Hg, 

andningsfrekvens > 30 andetag/ minut eller saturation < 90 procent. (Svenska 

infektionsläkarföreningen, 2015). Modellen stödjer sjuksköterskor att identifiera patienter 

med systoliskt blodtryck under 90 mm Hg, en syrgassaturation under 90 procent samt en 

andningsfrekvens på över 30 andetag per minut. Patienterna med något av dessa fynd ska 

omedelbart omhändertas (Gårdlund et al., 2011). 

Bruce et al. (2015) implementerade ett sepsisprotokoll för sjuksköterskor på en 

akutmottagning. I och med införandet av detta protokoll visade det sig att det blev en 

signifikant förkortad mediantid till initial antibiotika administration bland flera patienter 

med sepsis och septisk chock. Innan användandet av protokoll var mediantid till initial 

antibiotikaadministration 135 min. Efter införandet av protokoll förbättrades mediantiden 

till initial antibiotikaadministration till en mediantid på 108 min. Tromp et al. (2010) 

påvisade i sin interventionsstudie att sjuksköterskans identifiering och behandling av 

patienter med sepsis, påvisade en markant förbättring efter att ha infört 

sjuksköterskeprotokoll. Interventionen genomfördes med utvecklande av protokoll och 
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riktlinjer för sjuksköterskor samt med efterföljande teamövningar, föreläsningar och 

feedback. Studien uppstod på grund av att Surviving Sepsis Campaign (SSC) inte berör 

vilken roll sjuksköterskan har vid omvårdanden av den septiska patienten samt att SSC 

endast berör svår sepsis och septisk chock.  

 

Evidensbaserad vård som teoretisk referensram 

Svensk sjuksköterskeförening beskriver evidensbaserad vård och omvårdnad, som en 

process och ett förhållningssätt. Detta innebär att sjuksköterskan utifrån sin kliniska 

kunskap utformar vården till patienten, utifrån dess unika preferenser och förutsättningar, 

med hjälp av den bästa tillgängliga vetenskapen. Evidensprocessen innebär att söka 

systematiskt, kritiskt ställa frågor och kritiskt granska samt utvärdera och tillämpa 

forskningsresultat (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). I kompetensbeskrivningen för 

specialiserad sjuksköterska inom akutsjukvård står det att sjuksköterskan ska vara delaktig 

i forskning, ta ansvar för att implementera forskningsresultat och verka aktivt för att arbeta 

evidensbaserat. Specialistsjuksköterskan i akutsjukvård ska även tillgodose att den 

behandling och vård som patienten får bygger på den bästa befintliga vetenskapliga 

kunskapen (Riksföreningen för akutsjuksköterskor & Svensk sjuksköterskeförening, 2010). 

Genom sin centrala roll i vården har sjuksköterskor ett mycket stort ansvar gällande att 

vården ska bedrivas på beprövad erfarenhet och vetenskaplig kunskap (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016).  

Vid avancerad omvårdnad krävs det att det finns både styrande och empiriskt framtagen 

kunskap. Dessa två behöver samverka för att det är just kombinationen av 

erfarenhetsbaserad och evidensbaserad kunskap samt normer och värden som driver 

kunskapen framåt och bestämmer utformningen av omvårdnaden (Edberg et al., 2013). 

  

Problemformulering 

Sepsis är ett vanligt förekommande och medicinskt allvarligt tillstånd. Då sjuksköterskor är 

den yrkesgrupp som ofta i det första skedet möter patienten med sepsis bör sjuksköterskor 

ha klinisk erfarenhet och kunskap baserat på senaste evidens. Internationella studier stödjer 

att läkare och sjuksköterskor på akutmottagningar inte identifierar patienter med sepsis 

inom rimliga tidsramar. Detta kan leda till fördröjd insättning av antibiotika och få stora 

negativa konsekvenser för patienten och i värsta fall dödlig utgång. Det är viktigt att belysa 

eventuella brister alternativt välfungerande processer samt vad det gäller sjuksköterskans 

tidiga identifiering av patienter med sepsis på en akutmottagning.  

SYFTE 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att identifiera patienter med 

misstänkt sepsis på en akutmottagning. 
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METOD 

Ansats 

Studien genomfördes med hjälp av kvalitativ, induktiv ansats. Polit och Beck (2012) 

beskriver att denna ansats kan användas för att förutsättningslöst analysera berättelser från 

människors erfarenheter. Ansatsen används ofta då det eftersöks information, beskrivning 

av det fenomen som avser att studeras. Vidare beskrivs att forskaren utgår från innehållet i 

en text som är baserad på intervjuer och därmed får fram slutsatser kring ett fenomen som 

har studerats. Kvale och Brinkman (2014) menar att en kvalitativ intervjustudie ger 

forskarna möjlighet att bättre förstå deltagarnas upplevelser och beskrivningar av 

fenomenet. Lundman och Hällgren Graneheim (2012) beskriver att det inte finns någon 

objektiv och fullständig sanning under kvalitativa studier. Marshall och Rossman (2011) 

anser att kvalitativ metod har sin grund i en helhetssyn vars syfte är att studera personers 

upplevelser av en företeelse. 

 

Design  

Studien utfördes med hjälp av deskriptiv design. Polit och Beck (2012) beskriver att vid 

användandet av en deskriptiv kvalitativ studie, förenar forskaren olika metodologiska 

tekniker och kvalitativa traditioner i ett led för att nå konklusion i sitt resultat. Ett vanligt 

tillvägagångssätt vid kvalitativa studier är att samla in data via intervjuer. I denna studie 

valde författarna att genomföra dessa intervjuer i form av fokusgrupper.  

 

Urval 

I Polit och Beck (2012) beskrivs att forskaren väljer informanter utifrån deras expertis och 

kunskap kopplat till det fenomen som ska studeras. Urvalet till denna studie genomfördes 

på författarnas arbetsplats. Under studiens gång tjänstgjorde 98 sjuksköterskor på den 

aktuella akutmottagningen. För urvalet av informanter användes bekvämlighetsurval, dels 

med anledningen av tidsaspekten för studien samt av praktiska skäl då båda författarna 

tjänstgör på enheten. Inklusionskriterierna till denna studie för att delta var legitimerad 

sjuksköterska, med minst tre års erfarenhet av kliniskt arbete på en akutmottagning. 

Författarna valde vid några tillfällen på ett förutbestämt klockslag och plats alla 

sjuksköterskor som uppfyllde inklusionskriterierna, att delta i fokusgruppsintervjuer vid ett 

senare tillfälle. De berörda sjuksköterskorna fick studiens syfte och upplägg förklarats för 

sig av författarna. De tillfrågades om de önskade delta i studien. Författarna lämnade även 

skriftlig information. Vid detta tillfälle gavs möjlighet för deltagarna att ställa frågor. Den 

skriftliga informationen bestod av forskningspersoninformation och samtyckesformulär 

som signerades av deltagarna (bilaga 1). 

 

Datainsamling 

Författarna valde att göra en intervju i form av fokusgrupper för att få en kombination av 

en gruppinteraktion och ett av forskarna bestämt ämnesfokus. Enligt Halkier (2010) är det 

fokusgruppens kännetecken, om man jämför med en gruppintervju där interaktionen 

mellan personerna inte är fokuserat på ett specifikt ämne som författarna bestämt. Polit och 

Beck (2012) beskriver att intervjuer i form av fokusgrupper är en effektiv metod att samla 

en större mängd information genom den rådande gruppdynamiken. Lambert och Loiselle 
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(2008) menar att ett av huvudmålen med att som forskare använda sig av fokusgrupper är 

att dra fördel av interaktionen mellan deltagarna, för att på så sätt skapa en vidare 

dimension av fenomenet som är i fokus för forskningen. För att nå bästa resultat av 

fokusgrupper behövs förståelse för interaktion mellan gruppmedlemmar och deras kontext.  

Fokusgrupper ger möjlighet att få ut data som inte skulle ha kunnat fås fram genom endast 

individuella intervjuer. Inför valet att använda sig av fokusgrupper var det av stor vikt att 

forskarna genomförde noggrann planering. Hänsyn och tankeverksamhet ska ägnas åt 

deltagare, gruppstorlek. Det är av stor vikt att förbereda tilltänkt rum som intervjun ska ske 

samt kontroll av inspelningsteknik (Doody, Slevin, & Taggart, 2013b).  

Ett brev med en formell förfrågan om att få genomföra studien författades till 

verksamhetschefen. Brevet innehöll en kort beskrivning av studien, dess syfte, antalet 

sjuksköterskor som skulle komma att beröras, tidsåtgång samt vald metod. I brevet fanns 

även kontaktuppgifter till författarna, handledare och en sida där verksamhetschefen 

formellt skrev under för sitt samtycke om att studien fick genomföras (bilaga 2). Efter detta 

så startades rekryteringsprocessen till studien.  

Ämnesguide användes under intervjuerna. Ämnesguiden var utformad med 

öppningsfrågor, detta för att leda in samtalet till kärnfrågorna, vars uppgift var att besvara 

studiens syfte och därefter kom de avslutande frågorna (bilaga 3). 

Författarna utförde en individuell pilotintervju på arbetsplatsen innan genomförandet av de 

två fokusgruppsintervjuerna. Detta gjordes för att författarna ville kontrollera att 

ämnesguiden var konstruerad med frågor som intervjupersonerna kunde besvara samt att 

författarna fick möjlighet att se om dessa frågor kunde hjälpa till att besvara syftet (bilaga 

3). Inga ändringar behövde göras i ämnesguiden efter pilotintervjun. 

Två fokusgruppsintervjuer genomfördes, varav tre personer i varje grupp. I ena gruppen 

var samtliga informanter kvinnor, i den andra gruppen bestod den av två kvinnor och en 

man. Fokusgruppsintervjuerna genomfördes under arbetstid, dagtid, på en plats avskild 

från akutmottagningens lokaler. Polit och Beck (2012) poängterar att avskildhet och 

lättillgänglighet är av stor vikt vid intervjuerna. Planerad tidsåtgång för intervjuerna var 60 

minuter per intervju. Första intervjun tog 55 minuter, andra intervjun 43 minuter. 

Lokalerna var väl anpassade för att sitta ner i cirkelformation så att deltagarna kunde se 

varandra. I rummet fanns studiens syfte uppskrivet på en whiteboardtavla väl synligt för 

alla i rummet. Deltagarna erbjöds kaffe, annan dryck, frukt och choklad. Allt detta i ett led 

att för att skapa en behaglig atmosfär. Det var av stor vikt vid intervjutillfällena att 

deltagarna kände sig avslappnade och bekväma med att uttrycka sig. Moderator och 

observatör bar privata kläder, för att det skulle kännas bekvämt och avslappnat för 

deltagarna. Detta för att undvika eventuell beroendeställning och avidentifiera arbetsroller 

hos moderator och observatör. En önskan från moderatorn innan intervjun var att 

deltagarna skulle försöka undvika ljud såsom ”hmm”, ”jaa” för att bekräfta instämmanden. 

Moderatorn föreslog istället att deltagarna kunde nicka instämmande, för att det skulle 

underlätta för författarnas transkribering. Samtliga telefoner var avstängda, på dörren till 

mötesrummet var det uppsatt en skylt ”möte pågår”.  

Under fokusgruppsintervjuerna användes ljudupptagning som lagrades digitalt, 

utrustningen hade testats avseende dess funktionalitet vid ett flertal tillfällen av författarna. 

Författarna delade upp ansvaret vid de båda intervjutillfällena, då en agerade som 



 

 

 

                    

9 

 

moderator och en som observatör. Det var bestämt att den agerande observatören tillika 

skulle transkribera materialet och omvänt vid andra intervjun. Anledning till detta 

förfarande att författarna ansåg det viktigt, lärorikt att pröva på både att agera som 

moderator och observatör. I Kvale och Brinkmann (2014); Halkier (2010) beskriver att 

moderators roll är att skapa en god stämning för deltagarna, så de känner trygghet i att 

delge sina personliga erfarenheter och tankar, om det aktuella ämnet.  

Observatören antecknade särskilda observationer från personerna i fokusgrupperna. Detta 

var t.ex. gruppdeltagarnas reaktioner på någon fråga eller tystnad som uppstod. 

Datainsamlingen skedde under januari, 2016. Moderatorn valde vid ett flertal tillfällen att 

be deltagarna bekräfta, repetera, förtydliga det som sagts. Moderatorn hörde sig även för 

om övriga gruppmedlemmar delade uppfattning.  

 

Dataanalys  

En innehållsanalys enligt Krippendorff (2013) beskriver analysförfarandet som en 

forskningsteknik och ett vetenskapligt redskap som tillåter återskapande av konklusioner 

baserat på innehållet i texten. Som teknik, ger en innehållsanalys forskaren ökad förståelse 

av ett specifikt fenomen. Den ger även möjlighet att få nya insikter och infallsvinklar. 

Tekniken anses vara pålitlig och därmed tillåta att forskningsresultaten blir användbara.  

Data som insamlats transkriberades ordagrant i nära anslutning till att intervjuerna 

genomförts och lyssnades och lästes upprepade gånger av båda författarna. Det 

transkriberade materialet dubbelkontrollerades av författarna. I samband med 

transkriberingen avidentifierades namn och byttes mot nummer, detta i ett syfte för att 

kunna identifiera vem som sagt vad i det transkriberade materialet. Enligt Polit och Beck 

(2012) är syftet med en dataanalys att ge struktur samt organisera och därmed få fram 

mening av insamlad data. Transkriberingen inkluderade även hostningar, långa tystnader, 

skratt. Detta för att det kan återspegla hur en text uppfattas (Graneheim & Lundman, 

2004).  

För bearbetning av det transkriberade materialet har en kvalitativ innehållsanalys enligt 

Graneheim och Lundman (2004) använts. Författarna valde att genomföra analysen 

tillsammans. Meningsenheter urskildes utifrån syftet. Meningsenheterna urskildes för att 

sedan kondenseras till kortare meningsenheter. Författarna valde att gå vidare med 

analysen till kodning. Att dela in i koder innebär att sätta ”etikett” på en meningsenhet. 

Detta innebar att författarna abstraherade, dvs. tolkade och beskrev meningsenheterna på 

en högre nivå. 

Efter kodningen delades koderna in i underkategorier för att bli mer specifika och förtäta 

datamaterialet ytterligare. Därefter indelades underkategorierna i kategorier. Denna process 

utfördes för att författarna ville sätta de olika underkategorierna i relation till varandra och 

därmed se vilka som hörde ihop. Flera underkategorier blev till två kategorier (tabell 2).    
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Tabell 2. Exempel på analysprocessen 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

5: Däremot på 

sektionen så tror 

jag att det kan dröja 

ganska lång tid, de 

kan hinna bli 

ganska dåliga innan 

någon tänker 

sepsis. Just för att 

man inte ser det 

låga blodtrycket 

eller 

andningsfrekvensen 

som är lite lätt 

förhöjd.  

På sektionerna 

kan det dröja, de 

hinner bli ganska 

dåliga innan 

någon tänker 

sepsis. Man ser 

inte det låga 

blodtrycket eller 

förhöjd 

andningsfrekvens.  

Svårt att 

identifiera, 

patienterna 

försämras.  

Identifiering  Kunskap 

 

 

 

 

 

6: När de väl har 

kommit ut på 

vårdlaget känner 

man en viss 

trygghet… man tror 

detta, att om det var 

en riktigt sjuk 

patient skulle det 

redan upptäckts.  

Känner viss 

trygghet på 

vårdlaget. Om 

patienten var 

riktigt sjuk, skulle 

det upptäckts.  

Tryggt på 

vårdlag, de 

sjuka borde vara 

identifierade.  

Tillit till kollegor Arbetsmiljö 

 

 

 

3: Ju fler gånger 

man träffar den här 

patientgruppen, ju 

lättare att hitta dom 

i tid…  

Lättare att hitta 

patienterna i tid, 

ju fler gånger 

man träffar dom.  

Erfarenhet 

underlättar 

identifieringen.  

Erfarenhet Kunskap 

 

6: … medans ute 

på sektionerna, 

liksom det är ingen 

som flaggar för att 

det är en dålig 

patient, då är 

begränsningarna att 

ofta det är för lite 

folk. Man skulle 

kanske behöva mer 

händer på plats just 

där och då.  

Om det är en 

dålig patient på 

sektionerna är 

begränsningen att 

vi är för få. Mer 

händer på plats.  

Begränsande 

faktor är för låg 

bemanning.  

Hög 

arbetsbelastning, 

för få personer. 

Arbetsmiljö 
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Forskningsetiska övervägande 

I Vetenskapsrådet (2012) står att läsa om de fyra allmänna huvudkrav som ingår i 

forskning. Dessa krav är samtyckeskravet, informationskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. Dessa krav anser författarna har uppfyllts i studien. Intervjupersonerna 

fick muntlig och skriftlig information om samtycke och konfidentialitet. Polit och Beck 

(2012) beskriver begreppet informerat samtycke att intervjupersonerna ska informeras om 

fördelar och eventuella risker med studien. I begreppet informerat samtycke ingår 

konfidentialitet vilket betyder att identiteten inte avslöjas för obehöriga, i detta fall utanför 

handledargruppen samt att resultat redovisas på gruppnivå och individuellt i form av citat. 

Författarna har vid ett flertal tillfällen upprepat frivilligheten i deltagandet, samt att deras 

identitet inte kommer att kunna härledas. Detta anser författarna fungerade väl och har lett 

fram till att sjuksköterskornas svar var sanningsenliga, trots det eventuella etiska dilemmat 

att diskutera yrkeserfarenheter med kollegor. All data behandlades konfidentiellt och 

förvaras oåtkomligt. De inspelade ljudfilerna raderades omedelbart efter analysarbetet. 

Gällande konfidentialitetskravet var författarna mycket noggranna med att informera om 

att det inspelade materialet endast transkriberades och kodades av författarna. Redovisning 

av insamlad data har skett sanningsenligt. Enbart författarna och deras handledare hade 

tillgång till deltagarnas uppgifter. Författarna till denna studie har av detta skäl valt att 

redovisa delar av text innehållet, citat, från intervjupersoner med en siffra och inte 

sjuksköterskans namn och uppfyllde därmed kravet på konfidentialitet. Under hela studien 

ställde sig författarna frågor rörande de etiska principerna som är rättviseprincipen, 

godhetsprincipen, inte skada principen och autonomiprincipen (Statens Medicin-Etiska 

Råd, 2008). Verksamhetschefen för akutmottagningen tillfrågades om godkännande till att 

studien skulle genomföras. 

RESULTAT 

Informanternas erfarenhet av att identifiera sepsis hos patienter på akutmottagningen 

presenteras i form av underkategorier och kategorier (tabell 3) som framkom under 

analysfasen. Siffran som anges vid citat är den siffra som sjuksköterskorna fått under 

analysens arbete vid transkriberingen, för att på detta sätt bevara deras konfidentialitet. 

 

Tabell 3. Resultattabell över kategorier och underkategorier. 

Kategori Underkategori 

Kunskap Identifiering 

Erfarenhet 

Omhändertagande 

Utbildning 

Arbetsmiljö Tillit till kollegor 

Hög arbetsbelastning 

Kompetensutveckling 
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Kunskap 

Informanterna diskuterade vida kring begreppet kunskap rörande sepsis, både gällande den 

egna kunskapen och övriga kollegornas kunskap. Flertalet av informanterna gav uttryck för 

en kunskapslucka gällande identifiering och behandling av patienter med sepsis. De var 

överens om att det är en patientgrupp som de träffar väldigt ofta och att det finns en 

kunskapsbrist rörande sepsis. Kunskapsbristen ansåg sjuksköterskorna gällde den 

medicinska behandlingen och uppföljningen av patienter med sepsis.   

Sjuksköterskorna ansåg att sepsis är ett mycket aktuellt ämne, som ofta förekommer på 

konferenser för sjuksköterskor inom akutsjukvård.  

 

Många mer och mer kommer att börja förstå hur faktiskt, hur svårt sjuka 

dessa patienter är. (5) 

  

I en av fokusgrupperna upplevde informanterna att läkare förväntar sig att sjuksköterskor 

på akutmottagningen har högre kunskap kring sepsis än vad de egentligen har.  

 

… vi kan ju mycket om väldigt lite alltså. Medans på avdelning kan man 

mycket om en sak, men vi ska liksom kunna mycket… Man märker ju att 

läkarna de förväntar sig många gånger att vi ska kunna mycket mer än 

vad vi kanske gör. (5) 

 

Identifiering 

Sjuksköterskor på en akutmottagning behöver erfarenhet av att delta vid omhändertagande 

och behandling av patienter med sepsis ansåg informanterna. Gruppen ansåg att varje 

patientmöte ökar förmågan hos sjuksköterskan att kunna identifiera patienter med sepsis.  

 

Man kan väl säga att ju fler gånger man träffar den här patientgruppen, 

är ju lättare och hitta dom tid, skulle väl jag vilja säga. (3) 

 

Flera informanter ansåg att identifieringen av sepsis patienter missas ibland prehospitalt. 

Detta beskrev informanterna att det eventuellt kunde bero på att fullständiga 

vitalparametrar inte kontrollerats samt även att patientens tillstånd försämrats under 

transporten till akuten. Samtliga informanter ansåg att sjuksköterskor är sämre på att 

identifiera de gående patienterna, dvs. de patienter som inte kommer in med ambulans utan 

har uppsökt akutmottagningen själva.  

Informanterna diskuterade mycket kring att de ansåg att när det är fler patienter med hög 

allvarlighetsgrad på akutmottagningen, leder det till att det ges mindre möjlighet till att 

reevaluera, se förändringarna och upptäcka tidiga tecken på sepsis hos patienter. 

Sjuksköterskorna ansåg att detta försvårar identifieringen på akutmottagningen. 
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Jag tycker vi är dåliga på att identifiera dom. Jag tycker inte… alla 

förstår inte vikten av att det är bråttom. (1) 

 

Sjuksköterskorna talade om att det vore bra om sepsis uppmärksammades mer hos 

personalen på akuten. Grupperna talade här om att sätta upp anslag, dekaler samt symboler 

som förtydligade vikten av att tidigt identifiera dessa patienter, under deras vistelse på 

akutmottagningen. 

 I en av grupperna talade informanterna om BAS-triangelns betydelse, att kunskapen inte 

var allmänt känd hos samtliga kollegor, framför allt hos nyutbildade sjuksköterskor på 

akutmottagningen. Att underlätta för identifiering skulle kunna vara att synliggöra sepsis 

genom att hänga upp dekaler såsom t.ex. BAS-triangeln (90-30-90). En av informanterna 

uttryckte det så här, för att medvetandegöra identifieringen av sepsis för sjuksköterskor. 

 

triangeln räddar liksom, kanske räddar nåt det kanske får oss, ja just ja 

för att vi vet vad triangeln betyder. Men ALLA vet ju INTE vad den 

betyder. (1) 

 

Erfarenhet 

I båda fokusgrupperna talades det om vikten av erfarenhet för att kunna identifiera 

patienter med sepsis. Under begreppet erfarenhet talades det mycket bland informanterna 

att oerfarna kollegor kan hamna i en funktion att triagera patienter som söker sig till 

akutmottagningen. Att som oerfaren sjuksköterska triagera, anses vara en av de svårare 

funktionerna på akutmottagningen, detta ansåg sjuksköterskorna vara fel. Sjuksköterskorna 

var tydliga i sin uppfattning om att de behöver använda sig av sin kliniska erfarenhet för att 

kunna identifiera och vårda patienter med sepsis.  

Självklart behövs den kliniska erfarenheten för att förstå och förutse även andra allvarliga 

sjukdomstillstånd. En av informanterna uttryckte sig enligt följande:  

 

Jag tror ändå att det har lite med erfarenhet att kunna identifiera dom. 

För är det första gången så kanske man inte riktigt tänker sepsis. Jag 

tror man behöver se en del patienter för att kunna… tänka sepsis. Man 

lär ju sig av varje patient man har haft. (5) 

 

Omhändertagande 

När det talades om begreppet omhändertagande av patienter med sepsis, diskuterade 

informanterna att det var viktigt att sjuksköterskan på en akutmottagning måste ha kunskap 

och kännedom om t.ex. administrering av läkemedel, kunskap om övrig medicinsk teknisk 

utrustning, odlingar, vätsketillförsel och snabb avtransport av patient till rätt vårdnivå. I en 

av grupperna kom diskussion upp rörande vikten av tidig administrering av antibiotika till 

patienter med sepsis.   
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Bara att vi pratar om hur viktigt det är… alltså med dom här minutrarna 

dom får antibiotika, hur det ökar överlevnaden. (1) 

 

Samtliga i fokusgrupperna upplevde sig trygga i sin roll dvs. de ansåg sig veta, vad som 

ska göras, när det ska göras och hur det ska göras. Sjuksköterskorna diskuterade 

omhändertagandet av den septiska patienten livligt och vid flera tillfällen upprepade och 

bekräftade de varandra. Att åtgärder kopplande till omhändertagandet ansågs som roliga 

och välkända, framkom tydligt i båda grupperna. Detta förutsatte att patienten blivit 

identifierad av ”någon” annan och att det fanns en uttalad arbetsdiagnos. 

 

Jag känner själv att jag är ganska trygg med rutiner runt dessa patienter. 

Då handlar det mer om att få bra teamarbete, får man in det, då kan det 

vara ett väldigt bra flyt alltså. Det som vi på akuten gör med patienterna 

och då kan jag hålla med… man känner sig ganska tillfredsställd när 

man tagit hand om dom. (6)  

 

Vidare tyckte sjuksköterskorna att omhändertagandet av den identifierade 

patienten med sepsis var kul och tillfredställande, när det var ett välfungerande 

team kring patienten. Då kändes det som om alla vet vad som ska göras. Några av 

sjuksköterskorna beskrev egna exempel på när de själva upplevt en stor 

tillfredställelse kring omhändertagandet av en patient med sepsis. 

 

Patienterna är ganska roliga, för det är ganska mycket som syrra, som 

man gör med de patienterna… det är lite detektiv arbete. Jo, detta kan 

nog vara, den där magkänslan. (4) 

 

Informanterna var överens om att patienter som förvarnats till akutmottagningen från 

prehosptial vård som sepsis-larm, fick ett optimalt och snabbt omhändertagande. Här fanns 

en tydlig rutin ansåg sjuksköterskorna.  

 

Jag håller med dig om att de som kommer som larm, dom röda 

patienterna tar vi hand om jättebra och jättesnabbt. (1) 

 

Även de patienter som inte förvarnats från prehospital vård, prioriteras många gånger upp 

till en högre vårdnivå av akutmottagningens sjuksköterskor. Detta ansåg sjuksköterskorna 

många gånger berodde på att nya vitalparametrar togs i ambulanstriagen, vilket inte alltid 

överensstämmer med de värden som erhållits från avlämnande prehospital enhet. Detta 

genererar då att sjuksköterskan prioriterar upp patienten som därmed får ett snabbare 

omhändertagande på akutmottagningen.  
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Vidare talade grupperna om att de patienter som försämras ute på akutmottagningens 

sektioner ofta behövde tas om hand av ett larmteam för att bli optimalt omhändertagna. 

Läkare och sjuksköterskor har enligt grupperna då de tjänstgör på sektionerna på 

akutmottagningen en tendens av att inte arbeta utefter samma mål och riktlinjer som om 

patienten skulle befinna sig inne på ett larm rum. Varför det var på detta sätt kom inte 

sjuksköterskorna fram till under intervjuerna. En informant talade om att det kunde vara 

svårare att vara ute på vårdlaget med en instabil patient då en läkare med den högsta 

kompetensen redan är upptagen med andra patienter och då handläggs den instabila 

patienten av en läkare som inte är lika erfaren.  

I båda grupperna framkom att det förelåg en låg förståelse av vikten kring reevaluering, 

dess kliniska betydelse samt åtgärderna kopplat till detta. Samtliga informanter var överens 

om att ökad kunskap hos sjuksköterskor gällande vitalparametrar och andra tecken på 

sepsis, skulle öka möjligheten till att tidigare identifiera patienter med presepsis, sepsis och 

den septiska chocken på akutmottagningen. 

I båda fokusgrupperna var informanterna överens om att fullständiga vitalparametrar, 

framförallt temperatur och andningsfrekvens inte alltid togs. Informanterna ansåg att 

sjuksköterskor och undersköterskor inte förstår vikten av kontroll av samtliga 

vitalparametrar. Några av sjuksköterskorna i gruppen hade personlig erfarenhet av att 

kollegor endast dokumenterade reevalueringen och inte förstod eller reflekterade över 

avvikande/förändrade värden. En sjuksköterska poängterade särskilt att inte alla förstår 

vidden av en korrekt andningsfrekvens och att det är ett tidigt tecken på en begynnande 

sepsis. Gruppens diskussion fortsatte vidare på att kunskap om t.ex. fattas patofysiologin, 

då förhöjd andningsfrekvens uppstår då kroppen försöker kompensera för den begynnande 

chockbild som sjukdomstillståndet orsakar. De var alla överens om att andningsfrekvensen 

slarvades det med bland alla kollegor trots att de hade kunskap om att det är en av de 

viktigaste faktorerna vid en sepsis. 

 

 … och hur viktigt det är att man reagerar, en del kan reevaluera och sen 

reflekterar inte dom, de skriver in och sen kollar de inte tidigare värden 

utan de sitter bara och skriver in. (1) 

 

Utbildning 

Samtliga informanterna förde ett resonemang kring att alla sjuksköterskor har ett eget 

ansvar att hålla sig a´ jour. De berättade att de mycket sällan läste eller sökte aktivt efter 

kunskap under arbetspasset eller under ledig tid. Båda grupperna samtalade även om 

bristen på återkoppling gällande den septiska patienten. Många av informanterna önskade 

en tydligare återkoppling på patienternas tillstånd, efter det att patienten lämnats t.ex. på 

intensivvårdsavdelning eller intermediärvårdsavdelning. Resonemanget handlade till stor 

del om att sker återkoppling oftare, skulle det innebära att den sjuksköterska som får ta del 

av återkopplingen utvecklar sin kliniska kompetens och kunskap om sepsis. Att tillfråga 

behandlande läkare eller kollegor sågs som ett sätt att av sjuksköterskorna att utveckla sin 

kunskap gällande omhändertagandet av sepsis. Sjuksköterskorna ansåg att detta var det 

vanligaste tillvägagångsättet att erhålla och utbyta kunskap.  
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Jag tror också jag frågar kollegor eller läkare. Men jag läser inte så 

mycket på egen hand… vilket är synd, det är säkert då man lär sig mer 

om något. (4) 

 

Det framkom att sjuksköterskorna kände viss osäkerhet över vart de finner kunskap 

angående sepsis. Vissa av sjuksköterskorna uttryckte att de själva eller andra har en 

kunskapslucka. Ett förslag som framkom under intervjuerna på utbildning var i form av 

”hands on” utbildningar. Här menade då informanterna att erfarna sjuksköterskor 

alternativt sektionsledare utbildar och undervisar när patienterna väl befinner sig inne på 

respektive sektion. Förslaget ansågs kunna fylla ett behov av kunskapsöverförande rörande 

sepsis mellan kollegor.  

Ett annat förslag på utbildning var att utnyttja E-lärandet, där informanterna dock anger 

tidsbrist som en orsak till varför de inte genomför dessa utbildningar. Några av 

sjuksköterskorna som tjänstgör treskift uttryckte att det är på natten som det ges möjlighet 

att genomföra olika typer av e-utbildningar, på dagtid fanns inte den tiden. 

  

… för när man gör utbildningen, så gör man det på natten, det är då man 

hinner sitta med det. (4) 

 

Ytterligare förslag på utbildning från sjuksköterskorna var t.ex. att det skulle förekomma 

föreläsningar som spelades in, så att samtliga på akutmottagningen fick tillgång till dessa. I 

en av grupperna resonerade de kring om hur det skulle vara om de fick genomföra 

inläsning på arbetstid. Detta ansåg sjuksköterskorna skulle kunna leda till att de tog sig tid 

att hålla sig á jour. En informant tog upp att när vederbörande gått på högskoleutbildning 

så lärde personen sig att söka om aktuella sjukdomstillstånd via PubMed. Detta 

förfaringssätt hade glömts och prioriterats bort när personen tjänstgör och inte längre 

studerade. 

 

Arbetsmiljö 

Under intervjuerna talade sjuksköterskorna om den fysiska arbetsmiljön, som i detta fall 

avsåg lokaler, material, antalet inskrivna patienter samt antalet tjänstgörande personal på 

akutmottagningen. Arbetsmiljön kan vara väldigt skiftande ansåg sjuksköterskorna 

gällande både arbetsbelastning och kännedom om sina kollegor. Att känna sina kollegor 

har enligt sjuksköterskorna en viktig funktion då det gäller trivsel och stress på 

arbetsplatsen. Sjuksköterskorna ansåg att de blev mer stressade av att inte känna till om 

kollegornas tidigare erfarenheter och kunskaper. Att känna osäkerhet kring övriga 

kollegors handläggning av patienter upplevdes påverka arbetsmiljön negativt. Det 

framkom under en gruppintervju att arbetsmiljön har förbättrats på dagtid på 

medicinsektionen, då de har ett nytt arbetssätt. Detta arbetssätt innebär att alla patienter 

bedöms av en specialistläkare. Informanterna upplevde detta som mycket positivt, då 

patienterna tas omhand i ett tidigare skede. Gruppen tyckte att det var en klar förbättring 

rörande det initiala omhändertagandet på medicinsektionen. En ytterligare 
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förbättringsåtgärd som togs upp i gruppen, var den nya ”pop-up-funktionen” som kommer 

upp automatiskt efter inskrivning av patienten i journalsystemet. Denna funktion innebär 

att sjuksköterskorna blir påminda om att reevaluering av aktuell patient ska ske. 

 

Tillit till kollegor 

Det framkom i grupperna att när patienterna har kommit ut på vårdlaget känner flertalet av 

kollegorna en viss trygghet. Patienten har då träffat minst en eller två sjuksköterskor och i 

vissa fall även en specialistläkare innan patienten blir placerad i vårdlag på respektive 

sektion på akutmottagningen. På grund av detta upplever patientansvarig sjuksköterska en 

trygghet ansåg informanterna. Här beskrivs det under intervjun att sjuksköterskan 

prioriterar att göra någonting annat, än att göra en egen reevaluering av patientens 

vitalparametrar och medicinska tillstånd i tron om att en kritisk sjuk och påverkad patient 

borde varit identifierad av ”någon” annan på akutmottagningen.  

 

När de väl har kommit ut på vårdlaget känner man en viss trygghet… 

man tror detta, att om det var en riktigt sjuk patient skulle det redan 

upptäckts. (6) 

 

Informanterna beskriver att patienter med lägre prioritet många gånger inte reevalueras 

eller får tillsyn inom rimlig tid, vilket leder till att patienterna många gånger hinner 

försämras. Desto fler patienter med hög allvarlighetsgrad, med sviktande vitalparameterar 

samt stort omvårdnadsbehov, leder till att det ges mindre möjlighet till att reevaluera och 

se förändringarna och tecken på sepsis hos övriga patienter ansåg sjuksköterskorna.  

Sjuksköterskorna diskuterade och reflekterade förhållandet kollegor emellan. Här ansågs 

det av stor vikt att kunna känna sig trygg och ha förtroende för sina kollegors förmåga att 

bedöma och behandla patienterna, oavsett var på akutmottagningen de befinner sig. 

 

Hög arbetsbelastning 

Informanterna diskuterade mycket kring möjligheterna att identifiera patienter med sepsis i 

relation till hög arbetsbelastning. Informanterna talade även om att ute på sektionerna på 

akutmottagning, där upplevdes det ofta vara för få kollegor samt att det var svårt att få 

hjälp av kollegorna. Detta var ofta var kopplat till att arbetsbelastningen var hög på 

akutmottagningen. Sjuksköterskorna vara rörande överens om att vid ett högt inflöde av 

patienter, leder detta till en sämre arbetsmiljö vilket i sin tur äventyrar patientsäkerheten. 

Sjuksköterskorna upplever detta som ett återkommande bekymmer med bristande 

omvårdnad och försämrad patientsäkerhet. Vidare ansåg sjuksköterskorna att de inte alltid 

hann se till patienterna, att patienterna många gånger blir liggandes för länge utan tillsyn 

och åtgärder. 
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Medans ute på sektionerna, liksom det är ingen som flaggar för att det är 

en dålig patient. Då är begränsningarna att ofta det är för lite folk. Man 

skulle kanske behöva mer händer på plats just där och då. (6) 

 

Informanterna berättade om patienter som vid ett normalt inflöde skulle vara kopplade till 

en övervakningsmodul för att övervakas gällande sina vitalparametrar, inte ges sådan 

möjlighet på akutmottagningen, då det råder högt inflöde av patienter. Vidare menar 

grupperna att risken är stor att detta sker oavsett vilken sektion som patienterna är 

inskrivna på. 

 

Det är ju återigen det här med stor belastning, hur många patienter vi 

har. Så… det är ju risk att de hamnar ute i väntrummet och sitter där och 

blir väldigt sjuka. (3) 

 

Det framkom under intervjuerna att då det är hög arbetsbelastning i ambulanstriagen, har 

den mottagande sjuksköterskan inte möjlighet att själv kliniskt bedöma patienter som 

inkommit till akutmottagningen. Detta kunde många gånger leda till att patienter fick vänta 

upp till 30 minuter innan bedömningen gjordes. Sjuksköterskorna ansåg att det 

företrädelsevis gäller de patienterna med diffusa tecken på sviktande vitalparametrar som 

skulle kunna vara en presepsis. Denna patientgrupp som har fått en låg prioritet initialt och 

tas in till sektion, kan bli liggandes i timmar utan att få någon tillsyn. Detta ansågs av 

sjuksköterskorna som mycket negativt.   

 

Det är väl det som är det negativa att dom blir liggandes för länge. (5) 

 

Kompetensutveckling 

Under intervjuerna så framkom det att sjuksköterskorna var eniga om att ett stort ansvar 

låg hos arbetsgivaren för att tillgodose deras behov av kompetensutveckling. 

Informanterna ansåg att arbetsgivaren ska tillgodose kompetensutveckling för 

sjuksköterskor på arbetstid. Detta helst i form av föreläsningar. Ett förslag som togs upp i 

en av grupperna var att ha temaveckor. Förslaget från sjuksköterskorna var att ett aktuellt 

ämne som t.ex. sepsis skulle informeras om samtliga av veckans dagar efter ”Check In”. 

Det kunde vara en kortare föreläsning på ca 20-30 minuter som då erbjöds de anställda. 

Sjuksköterskorna var överens om att detta skulle innebära att ett stort antal av kollegorna 

skulle höra och lära sig samma sak, om detta genomfördes. Informanterna diskuterade 

mycket angående att på akutmottagningen träffar sjuksköterskor patienter med sepsis 

väldigt ofta. De var överens om att det bevisligen finns en kunskapslucka angående 

sjukdomsförloppet t.ex. förståelsen av fysiologiska fynd, tecken på kompensation, vikten 

av reevaluering. Samtliga sjuksköterskor ansåg att de inte hann och kände osäkerhet kring 

vart kunskapen skulle inhämtas ifrån.    
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Det är utbildning… man kan inte räkna med att folk hittar info själva och 

det är ganska viktigt tror jag… det är ett viktigt ämne att få mer kunskap 

i. (6) 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

 

Val av metod 

En kvalitativ metod kan med fördel användas då forskarna önskar en beskrivning av det 

fenomen som avses att studeras. Intervjuer i form av fokusgrupper anses som en effektiv 

metod för att få en större mängd data genom gruppdynamik (Polit & Beck, 2012). 

Författarna valde att göra en intervju i form av fokusgrupp för att få en kombination av en 

gruppinteraktion och ett av forskarna bestämt ämnesfokus. Enligt Halkier (2010) är det 

fokusgruppens kännetecken om man jämför med en gruppintervju, där interaktionen 

mellan personerna inte är fokuserat på ett specifikt ämne som författarna bestämt.  

Grunden i kvalitativ metod ligger i att ha en helhetssyn vars syfte är att studera personers 

upplevelser av en företeelse (Marshall & Rossman, 2011). Författarna ansåg för att besvara 

syftet skulle en kvantitativ metod inte nått fram till samma resultat. Den kvantitativa 

metoden syftar till att kvantifiera, d.v.s. presentera resultatet i form av siffror, kön, ålder 

etc. Då syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att identifiera 

patienter med misstänkt sepsis på en akutmottagning, användes istället kvalitativ metod. 

Författarna diskuterade inför valet av metod dess styrkor och svagheter. Tankar på en 

litteraturöversikt har diskuterats av författarna, men en sådan metod ansågs av författarna 

inte lika väl kunde besvara syftet med att undersöka erfarenheterna hos sjuksköterskor. 

Även en enkätstudie diskuterades inledningsvis till denna studie. Detta kunde dock ej 

genomföras då det samtidigt pågick två andra studier i form av enkät på aktuell arbetsplats.  

 

Urval 

Fördelar med att intervjupersonerna var kollegor var att de upplevde sig ha lätt för att ta del 

i samtalet och det var tryggt för informanterna att de kände varandra. Halkier (2010) 

beskriver att intervjupersoner som känner varandra och har samma arbetsuppgifter, kan 

lättare fördjupa varandras perspektiv på grund av att de har samma upplevelse och 

erfarenheter. Författarna upplevde att urvalet av antal grupper och antal sjuksköterskor i 

varje grupp var hanterbart och fördelaktigt, då båda författarna var noviser på 

fokusgruppsintervjuer. Ytterligare fördel med mindre grupper för moderatorn, blev att det 

var lättare att styra gruppen och se till att alla kom till tals. En svaghet i studien kan ha 

varit det låga antalet informanter i varje grupp. 

 

Datainsamling 

Då syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskor erfarenheter av ett specifikt 

ämne ansåg författarna att en kvalitativstudie i form av fokusgrupper skulle kunna besvara 
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syftet. Enligt Polit och Beck (2012) så är fokusgruppsintervju lämplig som metod om en 

grupp har liknande erfarenheter av det ämne som är i fokus/som skall diskuteras. 

Transkribering är en svår och tidskrävande process, menar Kvale och Brinkman (2014). 

Författarna upplevde många gånger svårigheter med att överföra talspråk till skrift. Det 

upplevdes stundtals även svårigheter att avlyssna ljudfilen, då informanterna talade för 

snabbt och talade samtidigt. Samtidigt som interaktionen och reflektioner mellan 

informanterna är mycket viktig. Att inte lägga in egna tolkningar upplevdes även detta som 

en utmaning för författarna. Författarna anser att det har varit en lärorik process att 

transkribera sina egna intervjuer. Enligt Kvale och Brinkman (2014) lär och utvecklas 

intervjupersonen om vederbörande transkriberar sina egna intervjuer, då analysförfarandet 

startar där. De beskriver svårigheterna med att under transkribering sätta komman och 

punkter rätt. Detta för att meningen som transkriberas inte ska ges en annan innebörd än 

den som informanten avsett.  

Författarna upplevde att stämningen i de båda fokusgruppsintervjuerna var god, det vill 

säga en tillåtande öppen atmosfär. Det framkom mycket interaktion mellan 

intervjupersonerna och därmed fick författarna fram vad grupperna var eniga om. Det 

författarna upplevde som mycket positivt under intervjuerna var den sociala interaktionen. 

Intervjupersonerna jämförde upplevelser, hade synpunkter på varandra, kommenterade 

varandras erfarenheter. Författarna ansåg att det bidrog till ökad kunskap och fördjupade 

tolkningar som var viktiga i kontexten. I båda grupperna fanns representation av personer 

som gärna uttrycker sina egna åsikter mer än andra. Här var moderatorns roll att fördela 

ordet mellan informanterna. Diskussionen i grupperna var vid flera tillfällen mycket aktiv, 

vilket vid transkriberingen var tidskrävande. Avslutningsvis valde moderatorn att samtala 

enskilt med samtliga informanter. Syftet var att säkerställa att informanterna inte upplevde 

någon obehagskänsla eller hade någon ytterligare fråga. Båda författarna anser sig ha lång 

erfarenhet och goda kunskaper i det aktuella ämnesområdet, vilket kan innebära både en 

styrka och en svaghet i resultatet (Graneheim & Lundman, 2004). Styrkan var anser 

författarna, att de tydligt kunde följa med i diskussionerna då ämnet sepsis var välkänt och 

inläsning av ämnesspecifik kunskap kunde begränsas. Ämnet var intressant och givande 

för författarna. En svaghet som författarna uppfattade var bristande erfarenheter av 

intervjuprocessen. Kvale och Brinkmann (2014) anser att kvaliteten på materialet som 

erhållits från intervjuerna bygger på intervjuarens kunskap om ämnet och färdigheterna i 

intervjuteknik. Författarna upplever att fokusgruppsintervjuer har gett en vidare dimension 

och förstärkt resultatet.  

 

Dataanalys 

Författarna valde att analysera insamlad data med hjälp av kvalitativ innehållsanalys enligt 

Graneheim och Lundman (2004). Enligt Polit och Beck (2012) är syftet med dataanalys att 

organisera samt strukturera och därmed få fram resultat av insamlad data. Under 

dataanalysens gång hjälptes författarna åt att tillsammans granska de transkriberade 

texterna, i syfte att reducera riskerna för felkodning av materialet. Författarna ansåg att det 

var en styrka att diskutera och analysera data tillsammans. Det vill säga att det var en 

fördel att se sammanhanget ur flera perspektiv (Graneheim & Lundman, 2004). Författarna 

anser att det bidrog till en djupare innebörd av innehållsanalysens slutgiltiga resultat. 

Nackdelen med detta förfarande kan dock ha varit att det var mer tidskrävande att vara 

flera under analysen. När författarna sammanställde resultatet kunde de se tydliga mönster, 
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svaren som sjuksköterskorna delgett hade många likheter, vilket ökade trovärdigheten. 

Svaren från sjuksköterskorna skildes sig åt i vissa avseende mellan grupperna. Detta såg 

författarna endast fördelaktigt, då det gav en större dimension åt ämnet och författarna 

upplevde att materialet fick en rikare innebörd. I enligt Graneheim och Lundman (2004) 

eftersträvades i sökandet efter meningsenheterna trovärdighet. Detta har skett under hela 

analysförfarandet genom att författarna har valt att ständigt återkoppla till 

meningsenheterna. På liknande sätt genomfördes arbetet vid bildandet av underkategorier 

och kategorier. Krippendorff (2013) anser att en innehållsanalys ger forskaren en större 

förståelse av ett specifikt ämne. Analysförfarandet ger forskaren möjlighet till nya 

infallsvinklar och analysen anses tillåta att forskningsresultatet blir användbara och 

pålitliga. 

 

Trovärdighet/pålitlighet och överförbarhet 

Trovärdigheten i en kvalitativ innehållsanalys bygger på att de meningsbärande enheterna, 

koderna och kategorierna är väl överensstämmande med det transkriberande materialet 

som utgör analysenheten (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Studiens trovärdighet 

grundar sig även på att ingen text exkluderades eller inkluderas i analysenheterna 

(Graneheim & Lundman, 2004). Att be någon utomstående, som är väl insatt i ämnet 

granska materialet för att se till att inget väsentligt tappats, gick tyvärr inte pga. studiens 

tidsramar, vilket skulle kunnat bidra till att minska trovärdigheten (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012). Författarnas kunskap och erfarenhet av att moderera fokusgrupper var 

låg, vilket kan ha bidragit till att mängden insamlad data kan påverka trovärdigheten. I en 

kvalitativ studie är det inte författarna som definierar överförbarheten. Författarna 

presenterar de fynd som gjordes i resultatet och menar att den kvalitativa studiens 

överförbarhet ligger i läsarens ögon (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012; Malterud, 

1998). Kvalitativa studier utgår från en specifik kontext. För att kunna bedöma 

överförbarhet så ska författaren väl beskriva sitt tillvägagångsätt gällande urval, 

informanter, datainsamling och val av analysmetod. Detta anser författarna till denna 

studie vara tillgodosedda. Författarnas förförståelse av ämnet är positivt för att kunna göra 

en tolkning av det som informanterna förmedlar. Det är det bra om författarna har en 

kunskap i vilket kontext informanterna befinner sig i (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2012). Förförståelsen påverkas även av att författarna har sedan en längre tid intresserat sig 

för ämnet (Polit & Beck, 2012). Vid ett flertal tillfällen har författarna valt att beakta 

förförståelsens inverkan på studien. Detta har gjorts genom att författarna har reflekterat 

kring studiens syfte och på så sätt försökt att minimera sina egna förförståelser. 

 

Resultatdiskussion 

Kunskap menade sjuksköterskorna i denna studie var en kombination av 

yrkeslivserfarenhet, utbildningsnivå och personliga erfarenheter. Specialistsjuksköterska 

ska erbjuda patienterna bästa tänkbara evidensbaserad vård utifrån ett personcentrerat 

förhållningssätt. Evidens för att stödja arbetsprocessen kring identifieringen av sepsis i 

finns i form av t.ex. protokoll/riktlinjer. Att implementera dessa riktlinjer kan vara lämpligt 

för en specialistutbildad sjuksköterska som ska ha en djupare förståelse, förankring samt 

kunskap för att implementera forskningsresultat. De åligger sjuksköterskan att vården ska 

bedrivas på beprövad erfarenhet och vetenskaplig kunskap (Svensk sjuksköterskeförening, 

2016). Erfarenhetsbaserad och evidensbaserad kunskap behöver samverka för att driva 
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kunskapen framåt, den bestämmer utformningen av omvårdnaden av patienter (Edberg et 

al., 2013).     

Under intervjuerna tog flertalet av sjuksköterskorna upp att antalet möten med patienter 

ökar deras kunskap om omhändertagandet och deras kliniska färdigheter. Benner (1993) 

menar för att en sjuksköterska ska känna en viss trygghet samt inneha kunskaper för att 

bemöta patienter i olika situationer, krävs det att sjuksköterskan varit verksam i minst två 

år. I denna studie valde författarna att sjuksköterskorna som deltog skulle ha varit 

verksamma på en akutmottagning minst tre år för att inkluderas. Benner (1993) beskriver 

den novisa sjuksköterskan som regelstyrd och stöttar sig på dokument för att hantera 

situationer. Vidare menar Wikström (2012) för att tjänstgöra på en akutmottagning så 

krävs det att sjuksköterskan tillskansar sig arbetslivserfarenhet innan hon påbörjar sin 

tjänstgöring där. Informanterna ansåg att sjuksköterskor som arbetar på en akutmottagning 

bör känna sig väl förtrogna med hantering av läkemedel, omvårdnaden och övrig 

medicinsk teknisk behandling. Detta påtalas även i litteraturen (Adriaenssens et al., 2011; 

Wikström, 2012). 

Tidig antibiotikaadministration till patienter med preseptiska symtom togs upp av en 

sjuksköterska som en mycket väsentligt åtgärd. Sjuksköterskan menade att detta var 

kopplat till överlevnad för patient med septisk chock. Detta påstående stöds av Kumar et 

al. (2006) att tidig administrering av antibiotika ökar överlevnaden med 80 procent, om 

behandling startas inom en timme från det att den septiska chocken hade identifierats och 

konstaterat. För de patienter där adekvat antibiotikabehandling dröjde, ökade mortaliteten 

med nästan åtta procent för varje timme de första sex timmarna. Författarna anser att tidig 

antibiotikaadministrering är ett mycket viktigt behandlingsmål och är något som skulle 

kunna förbättras avsevärt.  

I denna studies resultat har det framkommit att kunskapen kring sepsis och dess behandling 

är något som sjuksköterskorna som blev intervjuade, uttryckte sig ha ”kunskapslucka” i. 

Begreppet SIRS som beskrivs i denna studies bakgrund nämndes inte under intervjuerna. 

Orsaken till detta är oklar. Författarna diskuterade om detta möjligtvis berodde på att det 

var länge sedan som sjuksköterskorna studerade och därmed att de inte minns denna 

kunskap. RETTS används som triageringsinstrument och därmed ges mindre utrymme för 

egen klinisk bedömning eller att fallet är så att SIRS bara har fallit i glömska. Detta kan 

eventuellt ha påverkat resultatet i studien, då kunskap om dessa kriterier är en förutsättning 

för att kunna identifiera den septiska patienten. Sjuksköterskorna uttryckte att 

symtombilden vid sepsis kan vara diffus och svårtolkad. I Svenska 

Infektionsläkarföreningens (2015) behandlingsprogram beskrivs att sepsis är ett 

sjukdomstillstånd som i tidigt skede är svårt att identifiera. I bakgrunden till denna studie 

valde författarna att ta upp Surviving Sepsis Campaign (SSC). Denna kampanj vars syfte 

var att reducera risken med att avlida i septisk chock eller svår sepsis med 25 procent 

(Marshall et al., 2010). Det var ingen av informanterna som tog upp denna kampanj, detta 

tolkar författarna som att kunskap om SSC arbete inte är känt hos sjuksköterskorna i denna 

studie. 

Den modell som beskrivs av Svenska Infektionsläkarförbundet (2015) för att identifiera 

den septiska patienten på akutmottagning är BAS triangel 90-30-90. Sjuksköterskorna tog 

upp BAS- triangel under intervjuerna, dock uppfattade författarna att triangelns ändamål 

inte var helt korrekt benämnda av sjuksköterskorna. I en av fokusgrupperna talades det om 

att synliggöra BAS triangel 90-30-90 i form av dekal eller affisch för att på så sätt 
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påminnas om dess betydelse och varaktighet. Författarna väljer att tolka detta som ett mer 

etablerat begrepp och att kunskap om BAS kriterier fanns hos några av informanterna. 

Författarna anser det rimligt att tro att för att öka upp antalet identifierade fall av sepsis, 

skulle tjänstgörande sjuksköterskor blir mer uppmärksamma om sepsis, BAS triangeln, 

SIRS, genom förslagsvis dekaler eller affischer. Detta togs även upp i båda 

fokusgruppsintervjuerna, som förslag på åtgärder för att medvetandegöra identifieringen av 

patienter med sepsis.    

Gårdlund et al. (2011) beskriver fördelar med att använda sig av standardiserade 

mätinstrument som mäter vitalparametrar hos patienter, för att identifiera sepsis. 

Andningsfrekvens, blodtryck och saturation var något som sjuksköterskorna tog upp vid ett 

flertal tillfällen, som ett sätt att identifiera patienter med hotande eller manifest svikt på 

vitalparameterar. Dessa mätvärden skulle enligt sjuksköterskorna eventuellt påvisa om 

patienten var preseptisk. Författarna anser att sjuksköterskornas kunskap kring 

vitalparametrar var goda, men att inte rätt nomenklatur användes, såsom BAS 90-30-90 

eller SIRS.  

De tillfällen då patienter förvarnades från prehospitalvård in till sjukhusets akutmottagning 

som ”sepsislarm” ansåg samtliga sjuksköterskor att dessa patienter fick ett optimalt 

teamomhändertagande. Teamets betydelse och sjuksköterskans roll för att initiera detta är 

av stor vikt för patientens omhändertagande (Bruce et al., 2015; Delaney et al., 2015). Att 

arbeta i ett team kring patienten var något som sjuksköterskorna ansåg vara mycket 

betydelsefullt och roligt. Här beskrev sjuksköterskorna en känsla av välbefinnande och 

yrkesstolthet, när teamet fungerade så kändes omhändertagandet optimalt ur flera 

avseenden.  

Erfarenhet och kunskap ansågs informanterna vara något essentiellt för att kunna öka 

förmågan hos sjuksköterskan till att tidigt identifiera en patient med sepsis på en 

akutmottagning. Benner (1993) anser att yrket som sjuksköterska är tillika del 

erfarenhetsbaserat som kunskapsbaserat. Detta är något som författarna har valt att 

reflektera kring. För att kunna utföra korrekt triage och behandling anser författarna det 

ställt utom tvivel att dessa tre kunskap, erfarenhet och en tillfredställande arbetsmiljö 

måste finnas för att sjuksköterskan på akutmottagningen ska ha förutsättningar för att 

identifiera en patient med sepsis.  

I resultatet framkommer det att sjuksköterskorna tycker att då det gäller svårigheterna att 

identifiera patienter med sepsis på en akutmottagning, är detta till stor del beroende på hög 

arbetsbelastning. Sjuksköterskornas upplevelser stöds också av litteraturen. 

Akutmottagningarnas högt överbelastade situation är något av det största problemet just nu 

inom hälso- och sjukvårdssystemet. Fenomet med överbelastade akutmottagningar är 

globalt (Boyle, Beniuk, Higginson & Atkinson, 2012; Kocher & Asplin, 2012). I hela 

världen har antalet patienter ökat de senast 20 åren. Orsakerna till detta problem är 

komplext. En av orsakerna kan vara att primärvården har minskat under samma period, 

äldre patienter är en växande grupp, akutmottagningarnas ytor är för små relaterat till 

patientantal och brist på adekvat antal sjuksköterskor och läkare kan också vara en viktig 

faktor till överbelastning på akutmottagning (Boyle et al., 2012). IVO (2015) påvisar att 

det akutmottagningarna i Sverige har gemensamt är patientsäkerhetsrisker på grund av hög 

arbetsbelastning, otillräcklig bemanning, bristande kompetens, ökat antal patienter, ”fel 

patienter”, långa arbetspass samt otillräckliga lokaler. Orsaker till hög arbetsbelastning på 

akutmottagningarna togs upp under intervjuerna. Författarna tolkar det som att 
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informanterna många gånger vant sig till den höga arbetsbelastningen och sjuksköterskorna 

valde att konstatera detta faktum, utan att göra egna slutsatser eller förslag på åtgärder, som 

t.ex. större lokaler eller önskan om ökat antal kollegor. Författarna väljer att se detta som 

att sjuksköterskorna finner sig i sin arbetssituation.  

Många av informanterna talade om deras begränsade möjlighet att hinna med att reevaluera 

och ha tillsyn av patienterna, då det är hög arbetsbelastning på akutmottagningen. Därmed 

påstod informanterna att det då var hög risk med att inte identifiera en patient med sepsis, 

framför allt på vårdlaget. Bernstein et al. (2008) anser att då akutmottagningar har hög 

arbetsbelastning blir konsekvensen att patienterna blir lidande, upplever missnöje med 

vården, både var det gäller personalens kvalité av omvårdnad och behandling. Författarna 

ser sambandet med minskad tillsyn av patienten och bristen på reevaluering som ett hot 

mot patientsäkerheten, detta framkom även under intervjuerna. I rapport från Inspektionen 

för vård och omsorg [IVO], (2015) påtalades att patientsäkerhetsriskerna i största 

utsträckning berodde på hög arbetsbelastning, hög stress och därmed ökad risk för 

felbedömningar.  

Informanterna kom ofta tillbaks under intervjuerna till den bristfälliga patientsäkerheten i 

kombination med hög arbetsbelastning. När det var hög arbetsbelastning upplevde 

sjuksköterskorna att det var för låg bemanning. Tadjerbashi, Khoshnood, Nordberg och 

Ekelund (2012) konstaterar att hög belastning på akutmottagningen inte bara ska relateras 

till högt antal av patienter som befinner sig på akuten. Utan det är viktigt att inkludera 

faktorer som antalet personal i tjänst, antalet patienter som väntar på triage och bedömning 

av läkare samt antalet inläggnings platser på sjukhuset. Författarna anser att den nuvarande 

bemanningen på akutmottagningarna är relativt odynamisk oavsett veckodag och tid på 

dygnet. Författarna har anledning att tro att patientantal i förhållande personalantal skulle 

kunna utvecklas vidare.  

I resultatet framgick vikten av tidens betydelse vid sepsis. Sjuksköterskorna talade om 

behandling och vikten av tidig administrering av antibiotika under intervjuerna. 

Litteraturen stödjer detta påstående och påvisar att sepsis är ett sjukdomstillstånd, som ofta 

blir lidande vid överbelastningar på akutmottagningar. En överbelastad akutmottagning 

kan betraktas som en stor olägenhet och stora förseningar i vårdkedjan, vilket leder till att 

tidskänsliga tillstånd såsom t.ex. sepsis, stroke och akut hjärtinfarkt inte tas hand om i tid 

(Bernstein et al., 2008; Hwang & Concato, 2004). I en studie av Bernstein et al. (2008) 

framkommer att en av de två beskrivna vanligaste processerna som uppstår på en 

överbelastad akutmottagning, är att riktlinjerna inte följs, och antibiotikan ges därför inte 

inom rätt tidsintervall.  

Författarnas egna erfarenheter på deras arbetsplats är att akut hjärtinfarktprocess och 

strokeprocess är tidsmässigt välfungerande idag. Gällande sepsis så anser författarna att 

denna process kan förbättras på arbetsplatsen. Det av stor vikt att följa riktlinjer och ha 

hjälp av protokoll, för att identifiera patienter med begynnande sepsis. Författarna ser 

vikten av att följa SSC riktlinjer gällande sepsisprotokoll framför allt vid hög 

arbetsbelastning, för att öka antalet identifierade patienter och därmed minska mortalitet 

och höja patientsäkerheten.  

Vidare beskriver Bernstein et al. (2008) att vid hög arbetsbelastning på akuten påverkas 

inte de patienter som var tidigt bedömda och identifierade som kritiskt sjuka (septisk 



 

 

 

                    

25 

 

chock). Studien stöder även användandet av vårdprocesser samt välutvecklade protokoll, 

för ett säkrare och snabbare omhändertagande.   

I Langeland och Sørlie (2011) intervjustudie beskrivs att sjuksköterskorna upplever det 

svårt med att ha så stort ansvar. Särskilt när sjuksköterskorna lämnas ensamma med kritiskt 

svårt sjuka patienter. Personalstyrkan är minimal på helger och nätter, detta innebär att 

sjuksköterskorna ofta får arbeta ensamma under hög arbetsbelastning. Detta berördes även 

i intervjuerna, då sjuksköterskorna upplevde att framförallt på natten kunde det bli mycket 

en ansträngd arbetssituation. Ett exempel som togs upp av en sjuksköterska var att de 

kunde vara ensamma i ambulanstriagen och ha ansvar för 5-6 svårt sjuka patienter. Vidare 

beskriver Langeland och Sørlie (2011) att sjuksköterskorna i sin studie upplevde vid hög 

arbetsbelastning ofta en stark känsla över att vara ensamma och att det var jobbigt att inte 

kunna genomföra omvårdnads bedömningar på ett korrekt sätt. En sjuksköterska beskriver 

sin upplevelse på akutmottagning under hög arbetsbelastning som så här: ”Personligen har 

jag slutat försvara systemet. Jag förklarar hur det fungerar, men jag försvarar det inte 

längre” (Langeland och Sørlie, 2011, s. 2066).  

Författarna anser att vid hög arbetsbelastning är det tydligt att det krävs av 

sjuksköterskorna att de måste ta svåra beslut och göra sina egna bedömningar och 

prioriteringar. Detta kan vara svårt nog för en erfaren sjuksköterska under hög belastning. 

För en oerfaren sjuksköterska som arbetar själv vid hög arbetsbelastning, kan det vara svårt 

att ta flera beslut och därmed ökar risken markant att göra felbedömningar och 

felprioriteringar, då de inte har den färdigheten. Vilket även Benner (1993) stödjer rörande 

den novisa sjuksköterskan. IVO (2015) poängterar att riskerna med att det är en hög andel 

av oerfarna sjuksköterskor och läkare på akutmottagningar utgör en risk för 

felbedömningar. En annan risk är att de gör omfattande och långa utredningar på 

akutmottagningarna. Det leder i sin tur till att för många patienter vistas på 

akutmottagningen under en lång tid, vilket leder till hög arbetsbelastning Därmed blir det 

högre risk för brister i övervakning, felprioriteringar samt fördröjd identifiering av 

diagnoser.  

 

Slutsats 

För att identifiera en patient med sepsis visade resultatet i denna studie på att kunskap och 

erfarenhet är väsentligt för sjuksköterskor på en akutmottagning. För att öka kvalitén av 

omvårdnaden ansåg sjuksköterskorna att teamarbete är att föredra, då sepsis är ett 

tidskritiskt tillstånd. Denna kvalitativa studie gav värdefulla insikter om hur 

sjuksköterskors erfarenheter och kunskaper behöver samspela. Det vore därför att 

rekommendera verksamheten att främja utvecklandet av gemensamma mål för teamet, 

riktlinjer och protokoll för att uppnå ett optimalt omhändertagande av dessa patienter. Att 

förstärka resurserna för övervakning av dessa patienter kan vara av stort värde. Orsakerna 

till fördröjd antibiotikaadministrering behöver undersökas. 
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Klinisk tillämpbarhet 

Resultatet från studien visar på ett behov av ökad kunskap och erfarenhet kring sepsis hos 

sjuksköterskor. Förslag är att införa återkommande fallbeskrivningar av sepsis, utbildning i 

form av föreläsningar och praktiska teamövningar som skapar en god gruppdynamik 

mellan sjuksköterskan, undersköterskan och läkaren. Denna studie ger indikation på 

införande av riktlinjer och protokoll för handläggning av patienter med sepsis. Sannolikt 

kan detta innebära förkortad tid till identifiering och stöd för sjuksköterskornas bedömning 

av patienterna på akutmottagningen. 

Förslag på kommande forskning är utvidgande av läkemedelsdelegeringar till 

specialistutbildad sjuksköterska. Detta för att studera om tiden till första givna 

antibiotikados och volymsubstitution kan reducera andelen av inläggningsfall på 

intensivvårdsavdelning. Studien skulle med fördel genomföras med kvantitativ metod, då 

denna metod att avser att kvantifiera d.v.s. räkna antalet patienter med DRG-kod 

sepsis/septisk chock och mäta data såsom antal inläggningar, dödsfall, ålder, kön etc. 
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Bilaga 1  

Forskningspersonsinformation 

 

Bakgrund  

Sepsis är en vanligt förekommande och potentiellt allvarlig sjukdom. Dessvärre kan 

sjuksköterskans kännedom om sepsis i många fall vara otillräcklig. Då sjuksköterskorna är den 

yrkesgrupp som ofta i ett första skede möter patienten bör denna personalgrupp ha goda 

kunskaper om sepsis och dess patofysiologi. Författarna har uppmärksammat i sin kliniska 

verksamhet, vilket även stöds av internationella studier, att läkare och sjuksköterskor på 

akutmottagningar inte alltid identifierar den septiska patienten inom rimliga tidsramar.  

För att få en mer mångfacetterad bild av sjuksköterskans identifiering av den septiska patienten 

på en akutmottagning är det av intresse att undersöka deras erfarenheter kring dessa patienter. 

Vårt val av att studera sjuksköterskors erfarenheter är angeläget att belysa, inte minst som ett 

underlag för framtida planering av utbildningar, teamövningar och förbättringsarbete inom vår 

verksamhet.  

Syfte 

Syftet är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att identifiera patienter med misstänkt 

sepsis på en akutmottagning.  

Förfrågan om deltagande 

Du tillfrågas att medverka i denna studie eftersom du är sjuksköterska med minst 3 års 

erfarenhet av att arbeta på en akutmottagning. Val av deltagare har skett slumpmässigt. 

Hur går studien till? 

Forskningsprojektet sker som en intervju, deltagarna kommer att delas upp i 2 grupper. 

Varje grupp kommer att bestå av ca 3 - 4 deltagare. Under intervjun kommer 

ljudupptagning att ske. Vi som håller i denna intervju kommer att dela upp ansvaret 

emellan oss. D.v.s. en kommer att intervjua och en kommer att observera. Observatören 

kommer att anteckna särskilda observationer från deltagarna. Intervjun sker under arbetstid 

i lokal nära arbetsplatsen. Tidsåtgång för intervjun är ca 1 timme. Om du är intresserad att 

av att delta i studien kommer vi så snart så möjligt boka in en tid för grupp-intervju. Om du 

är intresserad av att delta i studien eller har ytterligare frågor kan du kontakta oss, så vi så 

snart som möjligt kan boka in en tid för gruppintervju. 

Eventuella fördelar 

Erfarenhet av att ha deltagit i en forskningsgrupps intervju. Öka sina kunskaper om att 

identifiera patienter med sepsis och få ta del av andra kollegors erfarenheter och 

kunskaper.  

Hantering av data och sekretess 

Intervjumaterialet hanteras konfidentiellt på så sätt att inga obehöriga kan ta del av det, 

endast forskarna. Eftersom det är en forskningsgrupps intervju och det sker på din egen 



 

 

 

                    

 

 

arbetsplats är det viktigt att du som deltagare inte sprider det som framkommer i intervjun. 

Det som framkommer i intervjuerna stannar där. Alla data kommer att kodas och kan 

därför inte härledas till dig som individ. Dina svar och dina erfarenheter kommer inte att 

kunna identifieras i resultat redovisningen. 

Information om studiens resultat 

Studiens resultat kommer att presenteras i en magister, D-uppsats. När studien är 

genomförd godkänd, kommer den att publiceras på internet på DIVA som är en gemensam 

portal för publicering av studentarbeten och forskningsrapporter. Vi planerar att presentera 

våra resultat till verksamheten i augusti 2016.  Du varmt välkommen att kontakta oss för 

att få arbetet tillsänt, då det är klart. 

Frivillighet 

Deltagandet är helt frivilligt. Du bestämmer helt själv om du vill delta i intervjun. Du kan 

när som helst välja att avbryta ditt deltagande och då utan att behöva ange anledningen. 

Din arbetssituation kommer inte på något sätt påverkas av ett avböjande. 

Stockholm 2015 – 12- 23  

Med vänliga hälsningar  

Ansvariga 

Linda Ferm, student   XXX, handledare 

Akutmottagningen XXX      Sophiahemmets Högskola 

Mobil: XXX     

E-post:  XXX   

 

Christina Granath, student 

Akutmottagningen XXX 

Mobil: XXX 

E-post: XXX 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                    

 

 

Samtycke till studien 

Här med samtycker jag till att delta i studien angående mina erfarenheter av identifiering av 

sepsis. Jag har tagit del av skriftlig och muntlig information samt fått möjlighet att få mina 

kompletterande frågor besvarade. Jag har fått information om att studien är helt frivillig.  

Jag samtycker även till att mina personuppgifter hanteras enligt personuppgiftslagen (PUL 

1998:204). 

                                                           

_______________________________________________________________________ 

Ort och Datum                                                       Underskrift forskningsperson 

 

 

___________________________________________________ 

                                                                                   Namnförtydligande 

 

_______________________________________________________________________ 

Ort och Datum                                                       Underskrift projekt (studieansvarig) 

 

 

____________________________________________________ 

                                                                                   Namnförtydligande 

 

_______________________________________________________________________ 

Ort och Datum                                                       Underskrift projekt (studieansvarig) 
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                                                                                   Namnförtydligande 

 

 



 

 

 

                    

 

 

Bilaga 2 

Stockholm XXXX-XX-XX 

Till verksamhetschef 

XXX,   

Akutkliniken XXX 

 

Vi heter Christina Granath och Linda Ferm och är sjuksköterskor. Vi studerar 

specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning akutsjukvård vid Sophiahemmet 

Högskola.  

I vårt självständiga arbete, omfattande 15 poäng, har vi valt att studera: Sjuksköterskors 

erfarenheter av att identifiera patienter med misstänkt sepsis på en akutmottagning. Vi är 

därför intresserade av få genomföra studien vid Akutkliniken, XXX.  

 

Om Du godkänner att studien genomförs vid din klinik, är vi tacksamma för Din 

underskrift av denna bilaga som därefter returneras i bifogat svarskuvert. Om Du har 

förbehåll vill vi gärna att Du anger detta. Har Du frågor rörande själva undersökningen är 

Du välkommen att kontakta oss eller vår handledare. Efter att studien är genomförd och 

godkänd, kommer den att publiceras på internet på DIVA som är en gemensam portal för 

publicering av forskningsrapporter och studentarbeten. Forskningsetiska principer kommer 

att följas strikt, vilket bl.a. innebär att namn i studien (inklusive namn på arbetsplatser) 

kommer att vara avidentifierade. 

 

Efter godkänd studie kommer vi gärna och presenterar våra resultat för Dig och/eller på 

arbetsplatsen om Du så önskar. 

 

Stockholm 2015-12-23 

Med vänlig hälsning 

 

____________________________________      

Student 

 

____________________________________ 

Namnförtydligande                                              

tel: 

e-post: 

 

_______________________________ 

Student 

 

_______________________________ 

Namnförtydligande 

tel: 

e-post: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

                    

 

 

Studiens preliminära titel: Sjuksköterskans erfarenheter vid identifiering av misstänkt 

sepsis. 

Syftet: Syftet är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att identifiera patienter med 

misstänkt sepsis på en akutmottagning.  

Problem: Flertalet studier påvisar att fler septiska patienter fångas upp och att mortaliteten 

därmed minskar, vid användandet av ett standardiserat protokoll, för screening vid sepsis 

vid den initiala bedömningen på en akutmottagning. Surviving Sepsis Campaign (SSC) ger 

mycket information om sepsis och klinisk bild. SSC har arbetat fram evidensbaserade 

riktlinjer. Dessa följer man både internationellt och nationellt. Deras riktlinjer 

rekommenderar bl.a. användandet av screening protokoll för bedömning av patienter med 

sepsis på en akutmottagning tillsammans med regelbundna träningar och feedback, för att 

förbättra följsamheten vid omhändertagandet av den septiska patienten.  

Sepsis är en vanligt förekommande och potentiellt allvarlig sjukdom. Dessvärre kan 

sjuksköterskans kännedom om sepsis i många fall vara otillräcklig. Då sjuksköterskorna är 

den yrkesgrupp som ofta i ett första skede möter patienten vid identifiering och 

bedömning, bör denna personalgrupp ha goda kunskaper om sepsis och dess patofysiologi. 

Författarna har uppmärksammat i sin kliniska verksamhet, vilket även stöds av 

internationella studier, att läkare och sjuksköterskor på akutmottagningar inte identifierar 

den septiska patienten inom rimliga tidsramar. För att få en mer mångfacetterad bild av 

sjuksköterskans identifiering av den septiska patienten på en akutmottagning är det av 

intresse att undersöka deras erfarenheter kring dessa patienter.  

Vår uppfattning om vikten av att studera sjuksköterskors erfarenheter är angeläget att 

belysa, inte minst som ett underlag för framtida planering av utbildningar, teamövningar 

och förbättringsarbete inom vår verksamhet. 

Metoden: för det planerade arbetet är intervjuer i from av fokusgrupper, av sjuksköterskor 

som har minst 3 års erfarenhet av att arbeta på en akutmottagning. 

Önskemål från Din verksamhet: Vi önskar kunna intervjua 6-8 sjuksköterskor på Din 

enhet. Intervjuerna, som beräknas ta ca 1 timme önskar vi genomföra i lokaler på Din 

klinik och i anslutning till de intervjuades arbetspass. Det är även ett önskemål att 

intervjuerna kan ske på arbetstid. Intervjuerna kommer att ljudupptas. Vi 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 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                    

 

 

Bilaga 3 

Ämnesguide 

 

Inledning 

– Presentation av oss och utbildningen. 

– Studiens syfte och användning (etik). 

– Förfarandet, hur går intervjun till, att en av oss är moderator och en observatör, teknik. 

 

Öppningsfrågor 

Dessa ska vara snabba lätta att besvara, faktabaserade, identifierar gemensamma 

karaktärsdrag. 

– Presentation av deltagarna (namn, antal år som sjuksköterska och arbetsplats).  

 

Inledningsfrågor 

Introducerar övergripande till det aktuella ämnet, syftar till att stödja konversationen och 

samspel mellan deltagarna. Att få deltagarna att känna sig avslappnade, komma in på 

ämnet. 

Vad är det första som ni tänker på när ni hör ordet sepsis? 

 

Övergångsfrågor 

Flyttar konversationen till nyckelfrågorna, ger koppling mellan introduktionsfrågorna och 

nyckelfrågorna samt insikt i deltagarnas åsikter. 

– Hur upplever ni att identifiering av misstänkt sepsis patienter fungerar idag? 

– Är det något som fungerar bättre alternativt sämre? 

 

Nyckelfrågor 

2-5 frågor som är det viktigaste och kärnan i vad studien syftar till att undersöka, 

tyngdpunkten. 

– Hur tänker ni kring möjligheten att identifiera misstänkt sepsis hos en patient utifrån de 

förutsättningar som ni har idag? 

– Hur ser ni på era erfarenheter av en patient som har en misstänkt sepsis? 



 

 

 

                    

 

 

– Om ni önskar mer kunskap om misstänkt sepsis hur gör ni då? 

 

Avslutande frågor 

Ska öppna för reflektion över det som sagts tidigare under diskussionen. Kritiskt för 

analysen, deltagarna sammanfattar och förtydligar, moderatorn sammanfattar och 

deltagarna kommenterar, moderatorn upprepar syfte och frågar om det saknas/missats 

något. 

Om ni med några få ord ska sammanfatta det som ni pratat om … 

Alternativt, Om ni med tre ord sammanfattar det vi talat om … 

 

Syftet med studien var… 

Vi kommer i denna intervju använda oss av frågor som kan öppna upp för ytterligare 

kommentarer, att försöka få samtliga deltagare att delge oss sin mening. Exempel så den 

typen av frågor kommer att kunna vara: 

– Kan ni utveckla? 

– Har ni kliniska exempel, hur ser ni andra på det?  

– Det du sa nu var intressant, vad säger ni andra om det? 

 

 

 

 


