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Sammanfattning 

Bakgrund: Sepsis är ett livshotande tillstånd med hög dödlighet som drabbar 30 

miljoner människor världen över och resulterar i omkring sex miljoner dödsfall 

årligen. Tecken och symtom är diffusa och det finns idag ett behov av utökad kunskap 

om sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder vid sepsis. Syfte: Syftet var att beskriva 

sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för att upptäcka sepsis i ett tidigt skede. Metod: 

Studien genomfördes som en allmän litteraturstudie med inspiration av 

innehållsanalys där resultatet utgörs av 15 vetenskapliga artiklar. Resultat: Resultatet 

presenteras i kategorierna klinisk bedömning, kunskap och övervakning. I resultatet 

framgår det att sjuksköterskans förmåga att kombinera klinisk observation med ett 

standardiserat mätinstrument möjliggör en tidig upptäckt av sepsis. Det framgår även 

att sjuksköterskor som har uppdaterat sin kunskap om sepsis och dess progression 

genom fortbildning blev mer säkra på att upptäcka och identifiera patienter med 

sepsis. Sjuksköterskor kan även ta hjälp av datoriserade övervakningssystem, som 

larmar vid misstanke om sepsis. Konklusion: Varje enskild omvårdnadsåtgärd i 

resultatet kan bidra till att sepsis upptäcks tidigt, framförallt när implementering av 

mätinstrument, kunskap och utbildning kombineras kan dödligheten och lidandet för 

patienten minska. Det anses att ytterligare forskning är nödvändig kring 

sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för att tidigt upptäcka sepsis. 
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Abstract 

Background: Sepsis is a life-threatening condition that affects 30 million people 

worldwide and results in about six million deaths annually. Signs and symptoms are 

diffuse and today there is a need for increased knowledge of the nurse's nursing 

measures in case of sepsis. Aim: The purpose was to describe the nurse's nursing 

measures to detect sepsis at an early stage. Method: The study was conducted as a 

general literature study, inspired by content analysis and the result is based on 15 

scientific articles. Results: The result is presented in the categories clinical 

assessment, knowledge and monitoring. The result shows that the nurse's ability to 

combine clinical observation with a standardized measuring instrument enables an 

early detection of sepsis. It also appears that nurses who have updated their 

knowledge of sepsis and its progression through continuing education became more 

confident in detecting and identifying patients with sepsis. Nurses can also use 

computerized monitoring systems in nursing care, which alert in case of suspicion of 

sepsis. Conclusion: Every single nursing measure in the result can help to detect 

sepsis early, especially when combining measuring instruments, knowledge and 

education. This can reduce mortality and suffering for the patient, but further research 

is necessary regarding the nursing care measures to detect sepsis early. 
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Inledning 

Sepsis drabbar 30 miljoner människor världen över, vilket resulterar i sex miljoner 

sepsisrelaterade dödsfall årligen där de länder som drabbas hårdast är låg- eller 

medelinkomstländer (Fleischmann et al., 2016). I Sverige diagnostiseras över 40 000 

vuxna med sepsis varje år varav cirka 20% av de drabbade avlider till följd av 

sjukdomen (Mellhammar et al., 2016). Dödligheten vid svår sepsis är betydligt högre 

än vid många andra akuta sjukdomstillstånd som vanligtvis förknippas med allvarliga 

konsekvenser, såsom exempelvis hjärtinfarkt (Chung et al., 2014). Emellertid kan 

tidig diagnostisering och behandling av sepsis förbättra patientens chans till 

överlevnad (Dellinger et al., 2013). 

Enligt Gallop et al. (2015) beskrivs hur patienter kan få både psykiska och fysiska 

men efter sepsis. Den fysiska begränsning som kan uppkomma efter sepsis är 

muskelsvaghet med nedsatt mobilitet och eventuell amputation av extremiteter som 

följd (Nelson et al., 2009). Psykiska känslor som medföljer tillståndet kan vara 

hjälplöshet, skam och ilska till följd av förlorad autonomi (Gallop et al., 2015).  

Det finns idag ett behov av utökad kunskap angående sepsis och dess tecken och 

symtom vilket Dellinger et al. (2013) indikerar. Den legitimerade sjuksköterskan 

ansvarar och leder omvårdnadsarbetet, vilket innebär att sjuksköterskan självständigt 

och i samarbete med andra professioner inom hälso- och sjukvården ansvarar för 

bedömning, diagnostik, planering, genomförande och utvärdering av patientens 

omvårdnad (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). För att sjuksköterskan skall kunna 

upptäcka och bedöma patienters tillstånd anser Forsberg (2016) att det är viktigt att 

sjuksköterskan reflekterar över de tecken och symtom som patienten uppvisar och 

kopplar det till bakomliggande erfarenheter och teoretisk kunskap. Sjuksköterskan har 

enligt McCaffery et al. (2016) en unik position i sitt omvårdnadsarbete och bör därför 

besitta god teoretisk kunskap för att kunna identifiera och behandla sepsis och därmed 

minska dödligheten.   

 

Bakgrund 

Bakterier och mikroorganismer finns överallt i vår omgivning. De flesta är ofarliga 

för människor men det finns även de mikroorganismer som är sjukdomsframkallande. 

Det är när de sjukdomsframkallande mikroorganismerna angriper kroppen och 

kroppens egna immunförsvar inte klarar av att besegra dem som en infektion kan 

uppstå (Folhman, 2013). Immunsystemet är uppdelat i två huvudsakliga kategorier, 

det ospecifika och det specifika immunförsvaret (Christensen & Marieb, 2012). Det 

ospecifika kan enkelt förklaras som det medfödda försvaret och angriper alla typer av 

kroppsfrämmande ämnen på liknande sätt. Hud och slemhinnor hör till det ospecifika 

försvaret. När det kommer till huden är det den normala bakteriefloran på hudens yta 
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som är den skyddande barriären mot sjukdomsframkallande angrepp. Slemhinnan är 

beroende av sekret för att fånga och transportera bort sjukdomsframkallande 

mikroorganismer. Det specifika försvaret är något som människan utvecklar under sin 

levnadstid och det reagerar långsamt vid första kontakten men lägger mötet på minnet 

och blir då mer effektivt vid nästa identifiering av samma ämne eller 

kroppsfrämmande föremål (Christensen & Marieb, 2012). 

Sepsis 

Sepsis benämns i vardagligt tal för blodförgiftning vilket är en förlegad och felaktig 

benämning av tillståndet (Blodförgiftning, u.å.). Ordet sepsis härstammar från 

grekiskans förruttnelse och röta och är en definition för infektioner som är så pass 

allvarliga att de orsakar en tydlig allmänreaktion i kroppen. Sepsis har varit synonymt 

med septikemi vilket innebar att det efter blododling uppdagats 

sjukdomsframkallande mikroorganismer i blodbanan (Malmquist, u.å.). Den nu 

vedertagna internationella definitionen av sepsis är ”en livshotande organdysfunktion 

till följd av ett stört systemiskt svar på infektion” (Singer et al., 2016, s. 804). 

Sepsisdefinitioner 

Den första definitionen av sepsis (sepsis-1) utformades 1991 och delades in i tre 

kategorier (Bone et al., 1992). Den första kategorin definierade sepsis som ett 

systemiskt inflammationsresponssyndrom (SIRS) med en infektion. Nästa kategori, 

svår sepsis definierades som sepsis tillsammans med organdysfunktion, 

hypoperfusion eller hypotension. Den sista kategorin är septisk chock och 

definierades som sepsis med arteriell hypotension trots adekvat vätskebehandling 

(Bone et al., 1992). År 2001 kompletterades sepsis-1 med de vanligaste symtomen på 

systemisk inflammation som svar på infektion och bytte namn till sepsis-2 (Levy et 

al., 2003). Sepsis-3 är den senaste definitionen som utformades 2016 och är den 

definitionen som tillämpas i Sverige. Rekommendationen i Sverige är att inte använda 

quick Sepsis-related Organ Failure Assessment (qSOFA) då redan andra 

mätinstrument tillämpas av triage-personal och att det i nuläget saknas forskning som 

stödjer införandet av mätinstrumentet (Brink et al. 2018). Sepsis-3 definieras som en 

livshotande organdysfunktion till följd av ett stört systemiskt svar på infektion. 

Kategorin svår sepsis har utgått i denna definition då kategorin sepsis nu innefattar 

organdysfunktion. Begreppet och mätinstrumentet SIRS tas bort från denna definition 

då det ej längre betraktas som trovärdigt (Singer et al., 2016). Septisk chock är nu en 

undergrupp av sepsis där cirkulatoriska-, cellulära och metabola abnormiteter är 

förenade med en större risk för dödlighet än enbart vid sepsis (Shankar-hari et al., 

2016). För att underlätta identifiering av sepsis finns det framtaget flera 

standardiserade mätinstrument för sjuksköterskor att använda. Det mätinstrument som 

används främst är Sepsis-related Organ Failure Assessment (SOFA) som indikerar 

om det föreligger en risk för multipel organsvikt (Vincent et al., 1996). Quick Sepsis-

related Organ Failure Assessment (qSOFA) är en förenklad version av SOFA och är 

utarbetat för att kunna identifiera sepsis i patientnära miljö, verktyget bedömer 
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mentalstatus, andningsfrekvens och blodtryck (Singer et al., 2016). Systemiskt 

inflammationsresponssyndrom (SIRS) är ett tredje verktyg som har använts för att 

definiera sepsis, SIRS-verktyget tar hänsyn till patientens temperatur, puls, 

andningsfrekvens, koldioxidhalt och antal vitablodkroppar (Bone et al., 1992). 

Surviving Sepsis Campaign 

Surviving Sepsis Campaign (SSC) startades i syfte att reducera dödligheten vid sepsis 

med 25% genom att bland annat fokusera på uppmärksamma sepsis, utveckla 

diagnostisering och utbilda vårdpersonal (Surviving Sepsis Campaign, 2002). Efter 

implementering av SSC riktlinjer har dödligheten minskat, dock har målet med en 

minskad dödlighet på 25% ej fullständigt uppnåtts. En studie av de Aguiar et al. 

(2013) undersöker om dödligheten minskade efter implementeringen av SSC:s 

riktlinjer på de åtta sjukhus som inkluderades i studien, dock visade det sig att enbart 

ett av de åtta sjukhusen uppnådde SSC:s mål med 25% minskad dödlighet. 

Dödligheten har fortsatt visat sig vara hög trots implementering av SSC riktlinjer på 

andra håll i världen (Rhodes et al., 2015). SSC riktlinjer bidrog till viss del till att 

upptäcka sepsis, dock är det enligt Cronshaw, Daniels, Bleetman, Joynes och Sheils 

(2010) mycket arbete som kvarstår för att kunna upptäcka och behandla sepsis i tid 

vilket även de Aguiar et al. (2013) påpekar. 

Symtom och tecken 

Över hälften av de med sepsis har en förändring av kroppstemperatur, vanligast är 

hypertermi men det finns även rapporterade fall av hypotermi (Wallgren, Bohm & 

Kurland, 2017). Andra vanliga symtom är smärta i exempelvis buk, extremiteter, rygg 

eller en odefinierad smärta. Patienter kan även ha symtom som yttrar sig som svaghet 

i benen, andningssvårigheter eller en förändrad mentalstatus. Mindre vanliga symtom 

är kräkningar, diarré, ett minskat intag av dryck och föda samt illamående (Wallgren, 

Bohm & Kurland, 2017). 

Riskfaktorer för sepsis 

Den överlägset vanligaste orsaken till sepsis är infektioner i luftvägarna och risken att 

drabbas är betydligt högre under vinterhalvåret (Danai, Sinha, Moss, Haber & Martin, 

2007), infektioner i urinvägarna, buken eller huden är inte heller ovanligt. Enligt 

Kang et al. (2011) är vanliga infektionskällor central venkateter, inneliggande 

urinkateter samt nasogastrisk sond. Patienter som är >85 år eller behandlas med 

immunhämmande läkemedel löper en större risk för sepsis (Henriksen et al., 2015). 

Dessutom löper patienter större risk att drabbas om de är av manligt kön, har högt 

blodtryck, cancer eller diabetes mellitus (Zhou et al., 2014). Av de sepsisfall som 

Zhou et al. (2014) presenterar är det cirka 96% som är bakterieutlöst och cirka en 

femtedel som utvecklar svår sepsis eller septisk chock.  
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Komplikationer av sepsis 

Studier visar att komplikationer av sepsis inte är helt ovanligt där vissa konsekvenser 

är allvarligare än andra. Några konsekvenser Gallop et al. (2015) nämner är nedsatt 

muskelfunktion, nedsatt kognitiv förmåga samt att patienterna ofta lider av psykiska 

men. Detta styrker även Iwashyna, Ely, Smith och Langa (2010) i sin studie som 

beskriver att patienternas kognitiva förmåga och patienternas Activity in Daily Living 

(ADL) försämras, exempelvis får patienterna begränsningar vid gång och påklädnad. 

Andra allvarliga konsekvenser av sepsis är amputation av extremiteter eller 

synbortfall (Nelson et al., 2009). 

Omvårdnad och omvårdnadsåtgärder 

Omvårdnadsåtgärder definieras som en åtgärd som grundar sig i klinisk bedömning 

och kunskap och utförs av sjuksköterskan i syfte att främja patienten (Bulechek et al., 

2013). Sjuksköterskans arbete när det kommer till omvårdnadsåtgärder skiljer sig från 

andra professioner inom hälso- och sjukvård (Björvell & Thorell-Ekstrand, 2014). 

Sjuksköterskan kan utföra åtgärder som de själva eller kollegan har kompetens och 

behörighet att ordinera, exempelvis observation eller övervakning av patienten, dessa 

benämns som oberoende åtgärder (Björvell & Thorell-Ekstrand, 2014). Den andra 

typen av åtgärder sjuksköterskan kan utföra är beroende åtgärder, dessa åtgärder är 

ordinerade av en annan profession som till exempel läkare, dessa åtgärder kan vara 

hantering av medicinteknisk utrustning eller administrering av läkemedel (Björvell & 

Thorell-Ekstrand, 2014). Enligt Forsberg (2016) ligger forskning och utbildning till 

grund för god omvårdnad. Sjuksköterskan har i sitt omvårdnadsarbete tre 

grundläggande funktioner, den undervisande, den administrativa och den 

ämnesutvecklande. Sjuksköterskans undervisande funktion riktar sig mot både 

patienter och medarbetare. I sjuksköterskans profession ingår det att hålla sig 

uppdaterad till ny vetenskaplig kunskap samt delta i forskning för att utveckla 

omvårdnaden av patienten samt för att kunna genomföra systematiska och 

professionella bedömningar av patientens behov, vård och behandling (Forsberg, 

2016). För att effektivisera sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder är det enligt Bolton 

(2007) viktigt att det finns utarbetade riktlinjer när det gäller att utbilda, handleda, 

bedöma och övervaka patienten. 

Omvårdnad enligt Virginia Henderson 

Virginia Hendersons teori försöker beskriva sjuksköterskans speciella funktion. 

Henderson definierar att sjuksköterskans arbetsuppgift består i att hjälpa en individ, 

sjuk eller frisk, att genomföra åtgärder som främjar hälsa, tillfrisknande eller 

möjliggör en fridfull död (Henderson, 1997). Denna uppgift skall utföras på ett sådant 

sätt att individen når sitt tillfriskande så snart som möjligt. Teorin har 14 punkter som 

skall ingå i den allmänna omvårdnaden enligt Henderson, några av dessa punkter är 

aktuellt vid omvårdnad av patienter med sepsis. Exempelvis att hjälpa patienten att 

andas, upprätthålla normal kroppstemperatur samt hålla kroppen ren, välvårdad och 
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att skydda huden (Henderson, 1997). Enligt Kirkevold (2000) definierar Henderson 

omvårdnad med hjälp av kategorier. En kategori är patientbegreppet där Henderson 

beskriver att varje människa utvecklar en livsstil för att tillgodose sina grundläggande 

behov. Det är när patienten inte längre är kapabel till att upprätthålla en 

hälsofrämjande livsstil som sjuksköterskan skall träda in med stödjande eller 

ersättande åtgärder. Andra kategorin är omvårdnadens (problem)områden där 

sjuksköterskan bör kunna relatera till patientens grundläggande behov för att kunna 

hjälpa patienten med behovstillfredsställande åtgärder, sjuksköterskan bör även 

genomföra de medicinska åtgärder som sjukdomen eller tillståndet kräver. Relevanta 

faktorer i patientens omgivning är den tredje kategorin och beskriver att 

sjuksköterskan är ansvarig för att upprätthålla en god miljö, exempel på detta kan vara 

att anpassa luft, ljud, ljus och möjliggöra en god hygien. Henderson menar även att 

patientens omgivning direkt påverkar den fysiska och psykiska hälsan. Fjärde 

kategorin är omvårdnadens överordnade mål där Henderson enligt Kirkevold (2000) 

beskriver hur omvårdnaden bör bestå i att tillfredsställa patientens universella behov 

för att få patienten att återvinna sitt oberoende. Femte kategorin är Omvårdnadens 

metoder som enligt Henderson är att sjuksköterskan ständigt bör tolka och förstå 

patientens grundläggande behov genom att systematiskt och noggrant observera och 

lyssna. Sjuksköterskan är även ansvarig för att planera omvårdnaden, anpassa 

åtgärder efter patientens tillstånd, undervisa patient och anhöriga om vilka åtgärder 

som är nödvändiga samt genomföra behandlingar och medicinska ordinationer utifrån 

patientens behov (Kirkevold, 2000). 

Problemformulering 

Tecken och symtom på sepsis är diffusa och dödligheten hög. Dessutom orsakar 

sepsis lidande och betydande konsekvenser för de patienter som överlever. För att 

kunna identifiera sepsis tidigt, minska dödligheten och lidandet är det viktigt att 

sjuksköterskan i sin yrkesroll får en ökad kunskap om specifika omvårdnadsåtgärder 

för att upptäcka och behandla sepsis. 

Syfte 

Att beskriva sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för att upptäcka sepsis hos vuxna 

patienter i ett tidigt skede. 

Metod 

Metoden som tillämpades var en allmän litteraturstudie enligt Forsberg och 

Wengströms (2015) riktlinjer. 

Datainsamling 

I enlighet med Östlundh (2017) genomfördes en inledande informationssökning för 

att skapa grunden för det kommande sökarbetet. I detta skede genomfördes sökningar 
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i bibliotekets metasöktjänst OneSearch samt i kurslitteratur. Den begränsade 

förförståelse som fanns innan arbetet påbörjades hade erhållits från tidigare kurser och 

verksamhetsförlagd utbildning på kirurgisk vårdavdelning. Syftet med denna sökning 

var att få fram tillräcklig bakgrundsinformation för att komplettera den begränsade 

förförståelsen, skapa en problemformulering och ett syfte för att kunna gå vidare till 

nästa fas, den egentliga informationssökningen. De sökord som uppkom under den 

inledande informationssökningen och som svarade mot syftet var: sepsis, 

sjuksköterska, omvårdnad, sjuksköterskans roll, tidig och upptäcka. Dessa sökord 

översattes sedan med hjälp av ett svensk-engelskt ordlexikon (Petti et al., 2011) samt 

Karolinska Institutets (2019) Medical Subject Headings (MeSH)-databas. Sökorden 

som framkom efter översättning var: nurses, nurse’s role, nursing care, nursing, 

nurs*, recognition och early. Ordet nurs trunkerades med * för att få med samtliga 

böjningar av sökordet (Karlsson, 2017). I den egentliga informationssökningen 

användes ovan nämnda sökord i följande databaser: Pubmed, Academic Search Elite 

och Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (Cinahl). 

De ämnesordkategorier som användes var sepsis, nurses, nursing care, nursing och 

nurse’s role. Ämneskategorierna kompletterades tillsammans med underkategorin 

nursing och/eller fritextorden nurs*, sepsis, recognition och early. Vid dessa 

sökningar användes booleska operatorerna AND och OR. Booleska operatorer 

används i olika syften, AND används för att begränsa en sökning och ge ett smalare 

resultat och ordet OR till motsats mot AND utvidgar sökningen och ger ett bredare 

resultat (Forsberg & Wengström, 2015).  

De inklusionskriterier som lades till var att de vetenskapliga artiklarna skulle vara 

skrivna på engelska och mellan åren 2009 – 2019 samt vara av typen peer-reviewed. 

Exklusionskriterier var reviewartiklar, artiklar som ej handlade om vuxna, artiklar 

med fokus på andra professioner än sjuksköterskan eller andra sjukdomar samt 

artiklar som ej fokuserade på upptäckten av sepsis. 

Pubmed 

Pubmed är en databas med material inom bland annat medicin och omvårdnad. År 

2011 innehöll databasen mer än 20 miljoner referenser (Karlsson, 2017). Första 

sökningen på Pubmed gjordes under MeSH-kategorin sepsis med tidigare 

nämnda inklusions- och exklusionskriterier, vilket resulterade i 38512 träffar. För att 

rikta sökningen mer mot syftet genomfördes en ny sökning där MeSH-katergorin 

sepsis kompletterades med underkategorin nursing och fritextordet early, detta 

genererade i 48 träffar. Av de 48 träffar lästes samtliga abstrakt, varav 17 artiklar var 

intressanta utifrån det valda syftet och därför granskades. Slutligen återstod sex 

artiklar som svarade mot syftet. Nästa sökning på Pubmed genomfördes med MeSH-

kategorierna nursing care, nurse’s role och sepsis och kompletterades med booleska 

operatorerna AND och OR tillsammans med underkategorin nursing samt fritextordet 

early vilket genererade i 72 träffar. Samtliga abstrakt lästes, 23 artiklar granskades 
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och slutligen återstod sex artiklar som svarade mot syftet varav fyra var dubbletter 

från tidigare sökning. Sista sökningen gjordes med MeSH-kategorin sepsis 

tillsammans med fritextorden early, nurs* samt recognition och kompletterades med 

booleska operatorn AND. Sökresultatet gav 51 träffar där samtliga abstrakt lästes och 

11 artiklar granskades. Utifrån de granskade artiklarna bedömdes åtta svara mot syftet 

varav två var dubbletter från tidigare sökning. 

Cinahl 

Cinahl är en databas som refererar till mer än 3000 tidskrifter, huvudsakligen på 

engelska och är inom områdena omvårdnad, sjukgymnastik och arbetsterapi 

(Karlsson, 2017). Det genomfördes tre sökningar i sökmotorn. Den första sökningen 

gjordes under Cinahl Subject Headings-kategorin sepsis. Cinahl Subject Headings 

bygger på MeSH men cirka 2000 omvårdnadsord har lagts till (Karlsson, 2017). 

Sepsis kompletterades med underkategorin nursing samt fritextordet early vilket 

genererade i 17 träffar. Samtliga abstrakt lästes, fem av dessa granskades då de var 

intressanta gentemot syftet och slutligen valdes en artikel ut som dock var en dubblett 

från tidigare sökning. Nästa sökning gjordes med Cinahl subject headings 

kategorierna nurses och nursing role tillsammans med fritextorden sepsis och early 

vilket genererade i 16 träffar. Samtliga abstrakt lästes, vidare granskades tre artiklar 

dock svarade ingen mot syftet. Sista sökningen genomfördes med Cinahl subject 

headings-kategorin sepsis tillsammanas med fritextorden early, nurs* och recognition 

och kompletterades med booleska operatorn AND och gav 56 träffar. Samtliga 

abstrakt lästes, nio artiklar granskades och resulterade i fyra artiklar, samtliga var 

dubbletter från tidigare sökningar. 

Academic Search Elite 

Academic Search Elite är en tvärvetenskaplig databas och täcker därför flera olika 

forskningsdicipliner (Östlundh, 2017). För att ytterligare bredda sökningen 

genomfördes tre sökningar, på den första sökningen med Subject Term-

kategorierna septicemia och nursing som kompletterades med fritextordet early. Vid 

sökningen tillämpades de tidigare valda inklusionskriterier. Sökningen gav nio träffar, 

av dessa nio artiklar lästes samtliga abstrakt, en artikel granskades som dock inte 

svarade mot syftet. Andra sökningen gjordes med Subject Term-kategorin nursing och 

kompletterades med fritextordet sepsis vilket resulterade i 44 träffar. Samtliga 

abstrakt lästes, fyra artiklar granskades dock svarade ingen mot syftet. Tredje 

sökningen genomfördes med Subject Term-kategorin septicemia tillsammans med 

fritextorden early, nurs* samt recognition och gav 20 träffar. Samtliga abstrakt lästes, 

sex artiklar granskades och slutligen återstod en som svarade mot syfte. 

Kvalitetsgranskning 

Av totalt 333 träffar lästes samtliga abstrakt och 73 artiklar granskades, slutligen 

återstod 15 artiklar som svarade mot syftet. För att sedan kvalitetsgranska de 15 
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artiklar som svarade mot syftet användes Carlsson och Eimans granskningsmall för 

kvalitativa och kvantitativa artiklar där de skulle uppnå minst grad II. Carlsson och 

Eimans granskningsmallar (2003) syftar till att skapa en uppfattning kring den 

vetenskapliga kvaliteten hos vetenskapliga kvantitativa eller kvalitativa artiklar. 

Granskningsmallen utgår från sju olika kategorier och poängsätter kategorierna på en 

skala noll till 3. Summan av poängen i de olika kategorierna räknas sedan ut i en 

procentsats där det krävs minst 70% för grad II och över 80% för grad I. Av de 15 

resultatartiklar som ligger till grund för resultatet bedömdes 14 till grad I och endast 

en till grad II. Samtliga resultatartiklar var dessutom granskade av en etisk kommitté. 

Databearbetning 

Dataanalysen utfördes med inspiration av innehållsanalys som beskrivs av Forsberg 

och Wengström (2015). Inledningsvis lästes resultatartiklarna individuellt ett flertal 

gånger för att fördjupa oss i materialet, därefter fokuserades det på de vetenskapliga 

artiklarnas resultatdel i syfte att lyfta ut koder och likheter. De koder som lyftes ut ur 

resultatdelen sammanställdes gemensamt i ett separat dokument för att synliggöra 

likheter och skillnader. Koderna kondenserades sedan till kategorier i enlighet med 

Forsberg och Wengström (2015) och stycken som saknade betydelse för resultatet 

uteslöts. Detta resulterade i tre kategorier klinisk bedömning, kunskap samt 

övervakning. För att kontrollera att de vetenskapliga artiklarna verkligen svarade mot 

syftet och inget vitalt i artiklarnas resultatdel hade förbisetts lästes och diskuterades 

artiklarna ytterligare en gång gemensamt. Efter kategoriseringen valdes det att inte 

tematisera den data som framkommit med hänsyn till syftets utformning och med 

endast kvantitativa artiklar i resultatet. Detta resulterade i att den data som återfinns i 

kategorierna är nära det manifesta innehållet i resultatartiklarnas resultat. Resultatet 

diskuterades sedan utifrån sjuksköterskans omvårdnadsarbete, etiska aspekter, tidigare 

forskning samt Hendersons omvårdnadsteori. 

Forskningsetiskt övervägande 

Enligt Kjellström (2017) finns det etiska principer som är till för att garantera 

rättigheter, säkerhet och välbefinnande för deltagare i studier. Det ska finnas etiska 

överväganden genom hela studien från val av ämne, till spridning av resultat. Därför 

är det viktigt att studenten besitter kunskap om de normer, värderingar och principer 

som forskarsamhället, regeringen, riksdagen och internationella organisationer 

kommit fram till (Sandman & Kjellström, 2013).  

De lagar som nämns i svensk lagstiftning är Lag om etikprövning av forskning som 

avser människor (2003), Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s 

dataskyddsförordning (2018:218). Lagstiftningen är till för att skydda den enskilda 

människan och respekten för människovärdet vid forskning. Lagen menar att enbart 

forskning med respekt för människovärdet kan accepteras, hänsyn skall även visas till 
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mänskliga rättigheter, grundläggande friheter, hälsa och säkerhet samt personlig 

integritet (Kjellström, 2017).  

Den första av de tre grundläggande etiska principerna som haft stort inflytande i de 

etiska koderna är människovärdesprincipen som säger ”Alla människor har lika värde 

och samma rätt oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället” 

(Kjellström, 2017, s.62). Den andra är göra-gott-principen vilket fokuserar på 

människans välbefinnande och handlar om att maximera fördelar och minimera 

skada. Något som blir viktigt utifrån denna princip är att utföra en säkerhetsanalys där 

risker vägs mot de vinster forskningen kan generera. Den tredje och sista principen 

är rättviseprincipen som handlar om fördelningen om hur fördelar och nackdelar skall 

ske. Detta kallas med ett annat ord för distributiv rättvisa. Utgångspunkten i principen 

är att lika fall skall behandlas lika. Forskaren kan ibland stå inför moraliska dilemman 

när det gäller att motivera särbehandlingen i forskningssammanhanget (Kjellström, 

2017).  

I enlighet med Forsberg (2013) har det i studien tagits hänsyn till de etiska lagar och 

principer som nämnts i tidigare stycken gällande urval av artiklar, då samtliga 

vetenskapliga artiklar är granskade av en etisk kommitté. Nyttan med arbetet bör 

alltid överväga de risker deltagarna i det vetenskapliga arbetet utsätts för (Sandman & 

Kjellström, 2013). Riskerna med arbetet bedöms vara små och största riskerna med 

studien bedöms vara feltolkning eller felaktig återgivelse av tidigare resultat då 

samtliga resultatartiklar är skriva på engelska. Nyttan med arbetet grundar sig i de tre 

etiska principerna och syftar till att förbättra vården för en patientgrupp där många 

felbehandlas och dödligheten är hög.  

Resultat 

Resultatet presenteras i tre kategorier där varje kategori beskriver omvårdnadsåtgärder 

som synliggjorts under dataanalysen. Kategorierna är klinisk bedömning, kunskap och 

övervakning.  

Klinisk bedömning 

En studie av Dorsett et al. (2017) visade hur sjuksköterskans förmåga att kombinera 

kliniska observationer med ett standardiserat mätinstrument där resultatet av 

kombinationen ökade sensitiviteten för mätinstrumentet och även möjligheten till att 

upptäcka sepsis. När sjuksköterskor gjorde bedömningar av riskpatienter med hjälp av 

standardiserade instrument ökade chansen till tidig upptäckt vilket också påskyndade 

adekvat behandling och resulterade i en minskad dödlighet (Jones et al., 2015; 

Tedesco et al., 2017; Torsvik et al., 2016; Tromp et al., 2010). Förutom tidig upptäckt 

och påskyndandet av adekvat behandling visar flera studier att patienter som screenats 

positivt för sepsis erhöll korrekta åtgärder tidigare än innan sjuksköterskorna använde 

sig av standardiserade mätinstrument som ett hjälpmedel i sin kliniska bedömning 
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(Gyang, Shieh, Forsey & Maggio, 2015; Tromp et al., 2009). I kombination med 

sjuksköterskans användande av standardiserade mätinstrumenten för att upptäcka 

sepsis var det även av vikt att sjuksköterskan tog blodprover och blododlingar i syfte 

att säkerställa diagnosen och som ett underlag för att kunna justera patientens 

antibiotikabehandling (Gyang et al., 2015). Studier där sjuksköterskor bedömde 

patienternas vitala parametrar och screenade patienter för sepsis mer frekvent än 

tidigare visar på ett resultat med ökad upptäckt och minskad dödlighet (Ferguson, 

Coates, Osborn, Blackmore & Williams, 2019; Jones et al., 2015; Jones et al., 2016; 

Torsvik et al., 2016).  

En annan studie visar på sambandet mellan sjuksköterskans förmåga att med endast 

klinisk observation vid ett första intryck kunna upptäcka sepsis och diagnosen som 

senare fastställs av läkare (Van der Vegt, Holman & Ter Maaten, 2012). De 

omvårdnadsåtgärder sjuksköterskan genomförde för att upptäcka sepsis var att 

bedöma patientens vitala parametrar, observera och tolka patientens allmäntillstånd, 

därefter skattade sjuksköterskan patientens grad av sjukdom på en skala ett till tio där 

ett var inte sjuk och tio var extremt sjuk. Sjuksköterskorna skattade patienternas 

sjukdom på skalan ett till tio där patienter med infektion utan sepsis skattades till tre 

och patienter med septisk chock skattades så högt som tio (Van der Vegt, Holman & 

Ter Maaten, 2012). 

I en studie beskrivs barriärer för att upptäcka och behandla sepsis tidigt, vilket visade 

att övervägande av de sjuksköterskor som deltog i studien beskrev att de saknade 

standardiserade riktlinjer och protokoll för identifiering och behandling av sepsis 

(Burney et al., 2012). 

Kunskap 

Studier visade att ökat kunskapsläge bland sjuksköterskor bidrog till minskad 

dödlighet för patienter med sepsis med nästan en tredjedel jämfört med innan 

utbildningen. Utbildningen fokuserade på symtom och tecken för att upptäcka sepsis 

samt initial behandling (Jones et al., 2015; Tedesco et al., 2017). Det var inte enbart 

dödligheten som reduceras efter implementering av utbildning. Studier visar att 

sjuksköterskor som uppdaterade sin kunskap om sepsis och dess progression genom 

fortbildning hade en större benägenhet att korrekt bedöma risken för sepsis hos 

patienter (Jones et al., 2015; Jones et al., 2016). Detta sågs även i studien av Delaney, 

Friedman, Dolansky och Fitzpatrick (2015) som fann att sjuksköterskor som höjt sin 

kunskap och vetskap genom utbildning om sepsis och de mest förekommande 

symtom och tecken för tillståndet blev mer säkra på att upptäcka och identifiera 

patienter med sepsis. 
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Övervakning 

Flera studier visar att sjuksköterskor kunde bli hjälpta i sitt omvårdnadsarbete av 

datoriserade övervakningssystem som övervakar patientens vitala parametrar och 

larmar då patienten uppfyller kriterier för sepsis (Rincon, Bourke & Seiver, 2011; 

Umscheid, 2015). Patienter som övervakas av sjuksköterskan med hjälp av 

datoriserade övervakningssystem övervakas mer noggrant och mer frekvent efter att 

ett larm har utlösts för misstänkt sepsis (Guidi et al., 2015). Dock visar en annan 

studie att falsklarm var vanligt förekommande och studien visar att det endast var 

17% av larmen som utlösts där patienten i ett senare skede kunnat konstateras med 

sepsis (Buck, 2014).  

Diskussion 

Metoddiskussion 

De artiklar som litteraturstudiens resultat grundar sig på är av kvantitativ design. En 

styrka med att litteraturstudien bygger på kvantitativ data anses vara att den möjliggör 

jämförelser av omvårdnadshandlingar som till exempel vid implementeringen av nya 

riktlinjer eller standardiserade mätinstrument för att upptäcka sepsis vilket även 

Segersten (2012) påpekar som en styrka. Kvalitativ data är lämplig för att belysa 

upplevelser och känslor av ett fenomen (Henricson, 2017). Om det inom området 

funnits kvalitativa artiklar hade det troligtvis synliggjort sjuksköterskans upplevelser 

och känslor för de omvårdsåtgärder som sjuksköterskan genomför för att upptäcka 

sepsis. Vilket hade troligtvis kunnat komplettera och stärka litteraturstudiens 

befintliga resultat då Borglin (2012) påpekar att kvalitativ och kvantitativ data kan 

användas för att komplettera varandra och på det viset skapa en djupare förståelse av 

fenomenet. 

Då förförståelsen beskrivs i metodavsnittet ökar pålitligheten enligt Mårtensson och 

Fridlund (2017), att pålitligheten ökar tros ha att göra med att arbetet blir mer 

transparant genom beskrivning av förförståelsen i arbetet. Sökorden som valdes 

ansågs vara relevanta mot syftet och utformades i samråd med bibliotekarie E. Frigell 

(personlig kommunikation, 25 februari 2019) som har en utökad utbildning och 

förståelse för hur en korrekt sökprocess genomförs, som enligt Östlundh (2017) anses 

vara en styrka. Ett för syftet relevant sökord på svenska som inte användes i 

sökningarna är omvårdnadsåtgärder. Då det ej bedömdes finnas ett motsvarande ord 

på engelska med samma innebörd och det kontrollerades med hjälp av Karolinska 

institutets (2019) MeSH-databas. Ett ord som framkom efter översättningen av åtgärd 

var intervention vilket endast ansågs begränsa sökresultatet och valdes därför bort. 

Ämnesord valdes att tillämpas för att göra sökningen mer exakt och för att enbart 

söka på de ord som ansågs beskriva innehållet (Karlsson, 2017). Vid översättning av 

sökord och ämnesord användes Karolinska institutets (2019) MeSH-databas, då 

översättning och feltolkning anses vara den största risken med att skriva en 

litteraturstudie (Mårtensson & Fridlund, 2017) anses användandet av korrekta 
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översättningsverktyg styrka trovärdigheten för studien, vilket även styrks av 

Henricson (2017).  

Användningen av flera databaser ökar chanserna för att hitta relevanta vetenskapliga 

artiklar som svarar mot syftet därför genomfördes sökningar i tre databaser, två 

omvårdnadsinriktade samt en tvärvetenskaplig databas (Henricson, 2017). Sökningar 

gjorda i databaser med inriktning mot omvårdnad ökar trovärdigheten för det 

vetenskapliga arbetet (Henricson, 2017). Ytterligare sökningar gjordes i en 

tvärvetenskaplig databas för att bredda sökresultatet. Då det uppkom flertal dubbletter 

när samma sökordskombination tillämpades i de tre olika databaserna ökar det 

sökresultatets sensitivitet och därigenom resultatets trovärdighet (Henriscon 2017), 

med tanke på att det uppkom flertal dubbletter anses det även att forskningsfältet 

sökts av noggrant och att valet av sökord, ämnesord samt databaser var relevanta för 

syftet. 

Valet av inklusion- och exklusionskriterier har också betydelse för studiens kvalité 

(Henricson, 2017). I studien används enbart artiklar som är peer-reviewed vilket 

stärker trovärdigheten då studierna är bedömda som vetenskapliga (Henricson, 2017). 

Inledningsvis genomfördes sökningar med avgränsningen vuxna >18 år och trots 

avgränsningen uppkom träffar som ej var inom angiven åldersavgränsning. För att 

kontrollera att relevanta artiklar ej uteslöts relaterat till avgränsningen genomfördes 

sedan samma sökning, dock ej med avgränsningen vuxna >18 år. Sökningen 

resulterade i att artiklar relevanta för syftet uppdagades och medförde att 

avgränsningen vuxna >18 år ansågs vara en icke fungerande funktion och valdes 

därför att inte tillämpas i någon av sökningarna.   

Artiklar som svarade mot syftet kvalitetsgranskades enligt Carlsson och Eimans 

(2003) granskningsmall för kvantitativa riktlinjer eftersom att använda sig av ett 

kvalitetsgranskningsprogram är viktigt för tillförlitligheten av resultatet (Henricson, 

2017). Validiteten och trovärdigheten i litteraturstudien ökar eftersom samtliga 

resultatartiklar erhåller minst grad II enligt Carlsson och Eimans (2003) 

granskningsmall. En svaghet i granskningen kan dock vara att granskningarna delats 

upp och skett enskilt istället för gemensamt vilket då hade ökat reliabiliteten. Att 

granskningen skett enskilt medför att risken för att artiklarna bedöms felaktigt ökar. 

Databearbetningen utformades med inspiration av Forsberg och Wengströms (2015) 

fem steg för en innehållsanalys eftersom det möjliggör en objektiv och systematisk 

beskrivning av fenomenet. Enligt Mårtensson och Fridlund (2017) ökar en objektiv 

och systematisk metodbeskrivning studiens bekräftelsebarhet. Analysen genomfördes 

initialt individuellt därefter sammanställdes gemensamt meningsenheter och koder 

skapades som sedermera resulterade i kategorier. Det kan vara till studiens nackdel att 

artiklarna i databassökningarna initialt sorterades individuellt dock kan det fortsatta 

gemensamma dataanalysarbetet ses som en styrka. Enligt Forsberg och Wengström 

(2015) kan det kategoriserade materialet ordnas i teman till övergripande metaforer 
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och begrepp för att skapa mönster vilket sågs som irrelevant då syftet med studien var 

att beskriva sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för att upptäcka sepsis i ett tidigt 

skede.  

Att resultatartiklarna visar på omvårdnadsåtgärder för att upptäcka sepsis i ett tidigt 

skede i flertal länder i västvärlden, USA, Nederländerna och Norge, ses som en styrka 

eftersom studien då till viss del anses vara överförbar till svensk sjukvård. Henricson 

(2017) menar att studier gjorda i länder med liknande sjukvårdssystem som Sveriges 

går att överföra till svensk sjukvård. 

I studier där människor innefattas finns det alltid risker för att de ska utnyttjas, skadas 

eller såras men som nämns under rubriken etiskt övervägande bedöms största risken 

med studien vara feltolkning eller felaktig återgivelse av resultatet då det är skrivet på 

engelska. De åtgärder som vidtagits för att minimera denna risk är användningen av 

trovärdiga källor för översättning samt har handledare och studiekamraters åsikter 

tagits i beaktning vid tveksamheter, något som Mårtensson och Fridlund (2017) 

menar ökar trovärdigheten.  

Resultatdiskussion 

Resultatet i litteraturstudien beskriver sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder i tre olika 

kategorier. Omvårdnadsåtgärderna har visat sig vara en del av det viktiga 

omvårdnadsarbetet för att upptäcka sepsis i ett tidigt skede och således minska 

dödligheten. Omvårdnadsåtgärderna är klinisk bedömning, kunskap och övervakning 

där de viktigaste omvårdnadsåtgärderna i sjuksköterskans arbete anses vara klinisk 

bedömning som bidrog till en tidig upptäckt av sepsis och på det viset minskade 

dödligheten. Kunskap och utbildning var även en viktig åtgärd, framförallt för att 

sprida kunskap om tecken och symtom vilket resulterade i uppmärksammande av 

sepsis. 

Klinisk bedömning  

I litteraturstudiens resultat framkom det att klinisk bedömning utförd av 

sjuksköterskan med hjälp av standardiserade mätinstrument resulterade i att sepsis 

kunde upptäckas tidigt vilket ledde till minskad dödlighet (Jones et al., 2015; Tedesco 

et al., 2017; Torsvik et al., 2016; Tromp et al., 2010). Enligt Dellinger et al. (2004) är 

sjuksköterskans position med en nära patientrelation unik i omvårdnadsarbetet och 

därför anses sjuksköterskan vara vital för upptäckten av sepsis i ett tidigt skede. Något 

som understryker hur viktig sjuksköterskans roll är för att upptäcka sepsis är resultatet 

i en studie av Dorsett et al. (2017) som visade hur sjuksköterskans förmåga att 

kombinera kliniska observationer med ett standardiserat mätinstrument där resultatet 

av kombinationen ökade sensitiviteten för mätinstrumentet och även möjligheten till 

att upptäcka sepsis. Enligt svensk sjuksköterskeförening (2017) ingår bedömning och 

diagnostik av patienten i sjuksköterskans omvårdnadsarbete vilket även styrks av 
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Bulechek et al. (2013) som beskriver omvårdnadsåtgärder som en åtgärd vilket 

grundar sig i klinisk bedömning och utförs av sjuksköterskan i syfte att främja 

patienten. 

Sjuksköterskans bedömning utifrån ett första intryck av patientens allmäntillstånd och 

vitala parametrar visade sig i litteraturstudiens resultat överensstämma med den 

diagnosen patienten sedan erhöll från läkare (Van der Vegt, Holman & Ter Maaten, 

2012). Enligt Kirkevold (2000) bör sjuksköterskan enligt Hendersons 

omvårdnadsteori ständigt tolka och förstå patientens grundläggande behov genom att 

observera patienten och tolka allmäntillståndet. Relaterat till Hendersons 

omvårdnadsteori bör det därför vara en självklarhet att sjuksköterskan i sitt 

omvårdnadsarbete är uppmärksam på eventuella förändringar i patientens 

allmäntillstånd och på de tecken och symtom som en septisk patient kan uppvisa. 

Även Bulechek et al. (2013) poängterar sjuksköterskans förmåga att tolka och förstå 

patientens grundläggande behov som en viktig del av omvårdnadsarbetet. Ytterligare 

en viktig omvårdnadsåtgärd sjuksköterskan utförde för att identifiera sepsis är 

blododling av patienten samt blodprovstagning (Gyang et al., 2015), vilket beskrivs 

av Björvell och Thorell-Ekstrand (2014) som en beroende omvårdnadsåtgärd. 

Sjuksköterskor beskriver även att införandet av standardiserade riktlinjer och 

protokoll förmodligen hade underlättat för identifiering av sepsis (Burney et al., 2012) 

vilket också styrks av Bolton (2007) som menar att effektiviteten ökar om det finns 

utarbetade riktlinjer för hur sjuksköterskan ska bedöma patienten. 

Kunskap 

Ett behov finns för ökad kunskap angående sepsis enligt Dellinger et al. (2013) och i 

litteraturstudiens resultat framkom det att ett förbättrat kunskapsläge bland 

sjuksköterskor minskar dödligheten för patienter med sepsis (Jones et al., 2015; 

Tedesco et al., 2017). SSC beskriver i sina riktlinjer att kunskap och utbildning är en 

stor del i deras utbildningspaket och viktigt för att kunna uppnå SSC:s mål om att 

minska dödligheten med 25% (Surviving Sepsis Campaign, 2002). Det är vitalt för 

sjuksköterskan att upprätthålla och tillgodose sig ny kunskap för att kunna genomföra 

systematiska och professionella bedömningar av patientens behov, vård och 

behandlingar (Forsberg, 2016). Det är även forskning och utbildning som lägger 

grunden för omvårdnaden och sjuksköterskan har i sitt omvårdnadsarbete tre 

grundläggande funktioner, två av dessa är den undervisande och den 

ämnesutvecklande. Den undervisning sjuksköterskan utövar riktar sig både mot 

patienter och medarbetare (Forsberg, 2016) vilket även poängteras i Bulechek et al.:s 

(2013) klassificering av omvårdnadsåtgärder, att i omvårdnadsåtgärden utbildning 

ingår det att utbilda patient och närstående om sepsis och hur symtomen yttrar sig. För 

att sjuksköterskan ska kunna utbilda patient, närstående och medarbetare anses det 

nödvändigt att sjuksköterskan håller sig uppdaterad med evidensbaserad kunskap och 

bör ses som en självklarhet då det ingår i sjuksköterskans kärnkompetens med 

evidensbaserad vård (Forsberg, 2016). Även Henderson påpekar att utbildning av 



 

 15 

patient och anhöriga är nödvändigt för att tillgodose patientens universella behov 

(Kirkevold, 2000). 

Samhällsperspektiv 

Sepsis drabbar 30 miljoner människor världen över varje år (Fleischmann et al., 

2016). I Sverige är det omkring 40 000 vuxna som drabbas varje år och av de som 

drabbas är det 20% som avlider (Mellhammar et al., 2016). Det är inte enbart ett 

tillstånd som orsakar lidande och död, det är även ett tillstånd som kostar mycket 

pengar för samhället (Paoli, Reynolds, Sinha, Gitlin, & Crouser, 2018). 

Sjuksköterskans förmåga att upptäcka sepsis i ett tidigt skede är inte enbart intressant 

utifrån patientens perspektiv, utan även ur ett samhällsperspektiv då tidig upptäckt 

kan resultera i minskad vårdtid och minskade kostnader. Detta styrks av Jones et al. 

(2015) som visar att vårdtiden minskade från 15,1 dagar till 12,8 dagar på ett sjukhus i 

USA efter utbildning och implementering av standardiserade mätinstrument. Detta 

resulterade även i minskade kostnader på drygt två miljoner dollar (Jones et al., 

2015). I Sverige beräknas kostnaden per patient med sepsis i snitt uppgå till ca 

85 000kr (Karlsson & Sölch, 2017). Om sepsis upptäcks i ett tidigt skede, kan det 

antas att kostnaden och vårdtiden minskar även i Sverige. Det är inte enbart 

behandlingen av sepsis och dess symtom som är kostnadskrävande för samhället, det 

är också efterföljande konsekvenser som enligt Iwashyna et al. (2010) kan vara 

nedsatt muskelfunktion, nedsatt kognitiv förmåga och andra begränsningar som 

påverkar patientens ADL som kan antas vara en kostnad för samhället.  

Enligt socialstyrelsen (2019) visar deras arbetsmarknadsenkät att det råder stor brist 

på legitimerade sjuksköterskor i flera landsting. Sjuksköterskorna i studien av Burney 

et al. (2012) beskrev att en barriär för att upptäcka och behandla sepsis tidigt berodde 

på personalbrist och att läkarnas diagnostisering av sepsis dröjer. Sjuksköterskan får 

inte bara möjlighet till att upptäcka sepsis tidigt med hjälp av datoriserade hjälpmedel, 

utan en implementering kan troligtvis även leda till att sjuksköterskans 

arbetsbelastning minskar. Dock anses det vara viktigt att den datoriserade 

övervakningen enbart ses som ett hjälpmedel. Genom att se det som ersättande kan 

patientrelationen utebli och sjuksköterskan kan tappa sin unika position i 

omvårdnadsarbetet som anses vara vital för upptäckten av sepsis. 

Etiskt perspektiv 

Enligt Dellinger et al. (2013) finns ett utökat behov av kunskap om sepsis, detta 

påpekas även av Burney et al. (2012) där 85% av sjuksköterskorna i studien kände sig 

något eller inte alls bekanta med de identifikationskriterier för sepsis som var aktuella 

på avdelningen. Detta anses undermåligt då det enligt Forsberg (2016) ingår i 

sjuksköterskans profession att hålla sig uppdaterad till ny vetenskaplig kunskap, 

Bulechek et al. (2013) menar att en omvårdnadsåtgärd är en åtgärd som grundar sig i 

bland annat kunskap och utförs av sjuksköterskan i syfte att främja patienten, åtgärden 

anses bli begränsad om sjuksköterskan inte håller sig uppdaterad till aktuell 
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vetenskap. Även i sjuksköterskans kärnkompetenser ingår evidensbaserad vård som 

en punkt, där det anses att den legitimerade sjuksköterskan ansvarar för att hålla sig 

uppdaterad inom sitt yrkesområde (Forsberg, 2016). 

I Virginia Hendersons teori framgår det att i sjuksköterskans omvårdnadsarbete skall 

utföras på ett sådant sätt att det främjar hälsa och tillfrisknande och skall utföras på ett 

sådant sätt att individen når sitt tillfrisknande snarast möjligt (Henderson, 1997). 

Detta överensstämmer med ICN:s etiska kod för sjuksköterskor som fyra 

grundläggande ansvarsområden vilka är främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa 

hälsa och lindra lidande (Forsberg, 2016). Om sjuksköterskan inte håller sig 

uppdaterad till den senaste vetenskapen anses det omöjligt att leva upp till dessa 

teorier och etiska koder. Om sjuksköterskan istället tillgodoser sig ny kunskap och de 

omvårdnadsåtgärder som beskrivs i litteraturstudiens resultat samt implementerar de i 

sitt omvårdnadsarbete kommer det troligtvis främja hälsa, förebygga sjukdom och 

lindra lidande för patienter med sepsis. 

Konklusion och implikation 

Litteraturstudiens resultat visar att implementering av omvårdnadsåtgärder som bidrar 

till att upptäcka sepsis i ett tidigt skede minskar dödligheten och lidandet för patienten 

och i ett större perspektiv bidrar det även till minskad samhällskostnad relaterat till 

minskad vårdtid. Vidare framgår det i resultatet att varje enskild omvårdnadsåtgärd 

kan bidra till att sepsis upptäcks tidigare, men framförallt är det när implementering 

av standardiserade mätinstrument, kunskap och utbildning kombineras som 

dödligheten kan minska med uppemot 30%. Dock är resultatet under rubriken klinisk 

bedömning och standardiserade mätinstrument i litteraturstudien generaliserat och det 

framgår ej vilket mätinstrument som lämpar sig bäst för sjuksköterskan att använda 

sig av för att upptäcka sepsis. Genom litteraturstudiens resultat kan slutsatsen dras att 

sjuksköterskor saknar standardiserade mätinstrument, protokoll och riktlinjer för att 

upptäcka sepsis samt att sjuksköterskors kunskap är bristfällig i många avseenden. 

Tillsammans indikerar det att vidare forskning, utbildning samt uppmärksammande 

av sepsis och dess tidiga symptom är nödvändig för att upptäcka sepsis i ett tidigt 

skede. Litteraturstudiens resultat belyser till stor del sjuksköterskans oberoende 

omvårdnadsåtgärder som oundgängliga för tidig upptäckt av sepsis och identifiering 

av patienter i riskzonen. För att komplettera och täppa till de kunskapsluckor som 

finns inom området bör forskningen fokusera på kvalitativ forskning utifrån 

sjuksköterskans perspektiv och upplevelse i upptäckten av sepsis. 
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BILAGA A  

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 

Sökord Pubmed Cinahl Acedemic Search Elite 

Sjuksköterskor Nurses[MeSH] Nurses[Subject Heading]  

Sjuksköterskor Nurs* (Fritext) Nurs* (Fritext) Nurs* (Fritext) 

Omvårdnad Nursing Care[MeSH]   

Omvårdnad Nursing[Subheading] Nursing[Subject Heading] Nursing[Subject Term] 

Sjuksköterskans Roll Nurse’s Role[MeSH] 
Nursing Role[Subject 

Heading] 
 

Sepsis Sepsis[MeSH] 
Sepsis[Subject Heading] 

Sepsis (Fritext) 

Septicemia[Subject Term] 

Sepsis (Fritext) 

Tidig Early (Fritext) Early (Fritext) Early (Fritext) 

Upptäcka Recognition (Fritext) Recognition (Fritext) Recognition (Fritext) 



BILAGA B  

 

 Tabell 2: Sökhistorik 

 

* Under resultatartiklar visar parenteserna hur många dubbletter av resultatartiklarna som erhölls från 

tidigare sökningar. 

 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

2019-03-06 Pubmed 

"Sepsis"[Mesh] 

Limits: 10years, english 38512 0 0 0 

2019-03-06 Pubmed 

"Sepsis/nursing"[Mesh] AND early 

Limits: 10years, english 48 48 17 6 

2019-03-06 Cinahl 

(MH “Sepsis/NU”) AND early 

Limits: English, 20090101-

20190306, peer-reviewed 17 17 5 1(1) 

2019-03-06 Cinahl 

(((MH "Nurses") OR (MH 

"Nursing Role")) AND sepsis 

AND early)) 

Limits: 10years, English, peer-

reviewed 16 16 3 0 

2019-03-06 Pubmed 

(((("Nursing Care"[Mesh]) OR 

"nursing" [Subheading]) OR 

"Nurse's Role"[Mesh])) AND 

"Sepsis"[Mesh] AND early  

Limits: 10years, English 72 72 23 6(4) 

2019-03-06 

Academic 

Search Elite 

(DE "SEPTICEMIA") AND (DE 

"NURSING") AND early 

Limits: 20090101-20181231, 

English, peer-reviewed 9 9 1 0 

2019-03-06 

Academic 

Search Elite 

DE “NURSING” AND sepsis 

Limits: 20090101-20181231, 

English, peer-reviewed 44 44 4 0 

2019-03-11 Pubmed 

"Sepsis"[Mesh] AND early AND 

recognition AND nurs* 

Limits: 10years, English 51 51 11 8(2) 

2019-03-12 Cinahl 

(MH "Sepsis") AND early AND 

recognition AND nurs* 

Limits: 10years, English, peer-

reviewed 56 56 9 4(4) 

2019-03-12 

Academic 

Search Elite 

(DE "SEPTICEMIA") AND early 

AND recognition AND nurs* 

Limits: 20090101-20181231, 

English, peer-reviewed 20 20 6 1 



BILAGA C  

 

Tabell 3: Artikelöversikt 

Artikel 1 

 

 

Referens Buck, K. M. (2014). Developing an early sepsis alert program. Journal of nursing care quality, 

29(2), 124-132. doi:10.1097/NCQ.0b013e3182a98182 

Land  

Databas 

USA 

Pubmed 

Syfte För att hjälpa till vid tidig identifiering och behandling av patienter med sepsis har ett 

hälsovårdssystem utvecklat och implementerat ett datorassisterat sepsisvarningssystem. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ 

Pilotstudie, interventionsstudie 

Urval Innefattade patienter som var inneliggande på någon av de tre avdelningar som innefattades i 

projektet på Spectrum Health´s sjukshus. Totalt deltog 617 patienter. 

Datainsamling En QI-specialist var ansvarig för Sepsis Alert Programmets datainsamling. När en sjuksköterska 

skickade ett färdigt Sepsis Alert Tool registrerar specialisten den informationen i ett kalkylblad.  

Varje gång ett sepsisalarm utlöses, skickades ett e-postmeddelande med varningsinformationen till 

QI-specialisten, som loggade det i kalkylbladet. E-postmeddelandet innehöll datum och tid för 

varning, patientens namn, sjukskrivningsnummer och ett uttalande om vad som utlöst varningen. 

Dataanalys Med hjälp av den inledande informationen som är loggad i kalkylbladet utför QI-specialisten sedan 

analyser flera gånger i veckan för att fånga mer data om de sepsislarm som utlösts och för att se ett 

samband. 

Bortfall Nämns ej 

Slutsats Endast 17% av de 617 patienter som utlöste ett sepsislarm under de första 8 månaderna av 

programmet hade utskrivningsdiagnosen sepsis, svår sepsis eller septisk chock. Dock       

upptäcktes att 40% av de 995 sepsisvarningarna hade krävt någon form av åtgärd. Dessa åtgärder 

inkluderade utvärdering av en läkare, intravenösa vätskor, laboratoriearbete, medicinering, 

andningsstöd och / eller överföring till en högre vårdnivå. 

Efter ytterligare utvärdering av data och diskussioner med kärnteamet bestämdes att Sepsis Alert 

Programmet delvis fungerade som ett varningsprogram för att identifierade patienter med sepsis 

men att programmet hade en positiv effekt för vården och det var att patienter som behövde 

ytterligare medicinska åtgärder och inte själva kunde uttrycka det uppmärksammades snabbare än 

tidigare. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 87% enligt Carlsson och Eimans granskningsmallar (2003). 

 



BILAGA C  

 

Artikel 2 

 

 

Referens Burney, M., Underwood, J., McEvoy, S., Nelson, G., Dzierba, A., Kuauari, V., & Chong, D. 

(2012). Early Detection and Treatment of Severe Sepsis in the Emergency Department: 

Identifying Barriers to Implementation of a Protocol-Based Approach. Journal of Emergency 

Nursing 38(6), 512–519. doi:10.1016/j.jen.2011.08.011 

Land  

Databas 

USA 

Pubmed 

Syfte För att identifiera och ta itu med specifika hinder i institutionen och maximera fördelarna med ett 

planerat sepsisbehandlingsinitiativ, utfördes en bedömning av kunskap, attityder och beteenden 

avseende detektion och behandling av allvarlig sepsis. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ 

Tvärsnittsstudie 

Urval Heltidsanställda sjuksköterskor och läkare på akutavdelningen på Hospital–Columbia University 

Medical Center, New York med cirka 72 000 besök per år. 

Datainsamling Ett anonymt frågeformulär mellan 101101–101231, frågeformulären bestod av 14 frågor för 

sjuksköterskor och 13 frågor för läkare. Åtta allmänna frågor som var samma för båda yrkena och 

sedan ytterligare frågor som var yrkesspecifika. Frågorna var både öppna frågor och kryssfrågor. 

Dataanalys Analyser genomfördes med användning av PASW / SPSS-version 18.0. Beskrivande statistik 

användes för att beskriva baskunskapen, attityder och beteenden hos varje grupp. Skillnader 

mellan grupper upptäcktes och rapporterades med Pearson χ2 test, statistisk signifikans sattes till P 

<0.05. 

Bortfall 43% av sjuksköterskorna och 57% av läkarna fyllde i frågorna.  

Slutsats Sjuksköterskor beskrev den vanligaste barriären för varför tidig behandling inte sätts in vara p.g.a. 

att läkarna dröjde med sin diagnostisering. När man uppmanades att identifiera de största hindren 

för att genomföra ett protokollbaserat tillvägagångssätt vid sepsis var de mest framträdande 

barriärerna brist på tillgång till medicintekniskutrustning, personalbrist och tillgång till lokaler. 

Kännedomen av sepsis varierade, majoriteten av läkarna rapporterade att de var bekanta med 

SIRS-kriterierna, mer än 85% av sjuksköterskor rapporterade att de var "något" eller "inte alls" 

bekant med SIRS-kriterierna. Endast 15,8% av sjuksköterskorna rapporterade att onormala vitala 

parametrar rapporterades i tid av undersköterskorna. Majoriteten av sjuksköterskorna (68,5%) 

kände sig "mycket självsäker" i sin förmåga att känna igen septisk chock i triagering. Både 

sjuksköterskor och läkare uppmanades att föreslå nya metoder för att förbättra 

sepsisomvårdnaden. Några av de vanligast förekommande förslagen var tidigare kritisk 

konsultation, med användning av ett sepsis akutteam som exempelvis tillämpas vid stroke och 

hjärtsjukdom. Mer utbildning för sjuksköterskor, bättre mätinstrument samt bättre teamarbete var 

också vanligt förekommande. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 89% enligt Carlsson och Eimans granskningsmallar (2003). 



BILAGA C  

 

Artikel 3 

 

 

Referens Delaney, M. M., Friedman, M. I., Dolansky, M. A., & Fitzpatrick, J. J. (2015). Impact of a sepsis 

educational program on nurse competence. Journal of continuing in nursing, 46(4), 179-186. 

doi:10.3928/00220124-20150320-03 

Land  

Databas 

USA 

Pubmed 

Syfte Studiens syfte var att utvärdera effekten efter implementering av ett utbildningsprogram om sepsis 

för sjuksköterskor i syfte att höja kompetensen angående tidig identifiering och behandling av 

sepsis. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ 

Interventionsstudie 

Urval De som initialt deltog i utbildningsprogrammet var frivilliga legitimerade sjuksköterskor. Totalt 

deltog 87 sjuksköterskor, 70 kvinnor och 17 män. Efter bortfall återstod 82 deltagare. Medelåldern 

var 27,6 år, 65% arbetade på en intensivvårdsavdelning, 29% på akutavdelning och 4,9% på 

uppvakningsavdelningen. 

Datainsamling Utbildningen var ett år långt och skapad av experter inom sepsis och kontrollerad med hjälp av 

medicinsk expertis. Programmet var uppdelat i två delar, första delen var en introduktion om 

sepsis och därefter online-utbildningar med fokus på fallstudier, kommunikation, teamwork och 

de olika svårighetsgraderna av sepsis. Del två innefattade simulationer av sepsisfall. Ett test 

genomfördes innan och efter varje del av utbildningen för att mäta skillnaden i kunskapsnivå. 

Dataanalys Statistisk analys gjordes av den insamlade data med hjälp av t-test och jämfördes sedan före och 

efter interventionen. 

Bortfall Totala bortfallet var fem deltagare. Fyra togs bort då de var dubbletter i datorsystemet och en togs 

bort efter att ej ha svarat på undersökningen efter utbildningen. 

Slutsats Sjuksköterskorna fick både innan och efter interventionen svara på påståendena om de känner sig 

kompetenta att identifiera patienter som uppvisar tidiga tecken och symtom på sepsis, om de 

känner sig kompetenta att behandla patienter med en sepsisdiagnos och om de kände sig 

kompetenta att påbörja tidiga åtgärder för en patient som uppvisar tecken och symtom på sepsis. 

För samtliga påståenden kände sjuksköterskor sig mer kompetenta efter interventionen än tidigare. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 82% enligt Carlsson och Eimans granskningsmallar (2003). 



BILAGA C  

 

Artikel 4 

 

 

Referens Dorsett, M., Kroll, M., Smith, C. S., Asaro, P., Liang, S. Y., & Moy, H. P. (2017). qSOFA Has 

Poor Sensitivity for Prehospital Identification of Severe Sepsis and Septic Shock. Prehospital 

emergency care, 21(4), 489-497. doi:10.1080/10903127.2016.1274348. 

Land  

Databas 

USA 

Pubmed 

Syfte Syftet var att retrospektivt undersöka sensitiviteten och specificiteten av qSOFA för att upptäcka 

sepsis hos patienter prehospitalt. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ 

Retrospektiv journalstudie 

Urval Vuxna över 18år med diagnosen och/eller behandlad för infektion på en akutavdelning i oktober 

2014 var inkluderade. Studien genomfördes på en akutavdelning på ett universitetssjukhus som 

behandlar över 95 000 vuxna patienter per år. 

Datainsamling Datainsamling gjordes med hjälp av patientens journal där patienter med ICD-9 som indikerade 

infektion samt patienter som diagnostiserades med fysiologisk dysfunktion inkluderades. Patienter 

som inte anlände med ambulans eller som saknade journal från ambulansen exkluderades. Även 

patienter som konstaterades inte ha en infektion exkluderades. 

Dataanalys Data kategoriserades och jämfördes sedan med hjälp av student t-test kontinuerliga variabler och 

Fishers exact test för kategoriska variabler. Sensitivitet, specificitet, positiva och negativa 

sannolikhetsförhållanden för den slutgiltiga diagnosen med hjälp av qSOFA beräknades med hjälp 

av programmet Med-Calc. 

Bortfall Av 1255 innefattade studien 152 patienter som svarade mot syftet. Övriga exkluderades. 

Slutsats Enligt resultatet har qSOFA låg sensitivitet på endast 16%, i kombination med ytterligare 

information så som feber, puls, ålder ökar sensitivitet till knappt 60%. Dock visade det sig att 

specificiteten är hög, 98%. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 93% enligt Carlsson och Eimans granskningsmallar (2003). 



BILAGA C  

 

Artikel 5 

 

 

Referens Ferguson, A., Coates, D. E., Osborn, S., Blackmore, C. C., & Williams, B. (2019). Early, Nurse-

Directed Sepsis Care. The American journal of nursing, 119(1), 52-58. 

doi:10.1097/01.NAJ.0000552614.89028.d6 

Land  

Databas 

USA 

Pubmed 

Syfte Syftet var att främja tidig upptäckt och behandling av sepsis genom att höja sjuksköterskornas 

kompetens. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ 

Interventionsstudie 

Urval Studien genomfördes på ett sjukhus i Virginia med 450 läkare och 550 sjuksköterskor. Sjukhuset 

hade årligen ungefär 800 000 primärvårdspatienter och 17 000 inneliggande patienter. Alla 

patienter screenades för sepsis med mätinstrumentet SIRS, de patienter som screenades positivt 

för sepsis blev omedelbart omhändertagna och fick påbörjad behandling. Totalt under åren studien 

genomfördes hade sjukhuset 106220 patienter och 8,4% var sepsisrelaterade i 

preinterventionsperioden jämfört med 9,4% i postinterventionsperioden. 

Datainsamling Insamling av data gjordes i tre perioder och kategoriserades därefter i preintervention mellan 

januari 2010 till juli 2012, interventionsperiod mellan augusti 2012 till augusti 2015 och 

postintervention mellan september 2015 till december 2016.  

Dataanalys Data analyserades och kategoriserades efter patientålder, kön och om patienten medicin- eller 

kirurgpatient. Pre- och postinterventionsperioderna jämfördes med hjälp av T-test eller χ2-test. 

Data analyserades också med hjälp av diagram. 

Bortfall Ej angivet 

Slutsats Interventionen bestod av två faser där första fasen var träning i att tidigt upptäcka sepsis, 

onlineutbildning och utbildning i användandet av checklistor och mätinstrument. I första fasen 

började man dessutom kontrollera alla patienter för sepsis med hjälp av SIRS. I andra fasen 

inleddes en så kallad inpatient Power Hour, där syftet var att reagera på så tidiga tecken som 

möjligt för sepsis för att kunna påbörja behandling. Efter interventionen sjönk dödligheten med 

36%, en reduktion med 4.5 sepsisrelaterade dödsfall per 100 sepsispatienter. En slutsats som 

kunde dras var att en åtgärd som fokuserar på att sjuksköterskorna tidigt ska upptäcka sepsis 

sänker dödligheten. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 83% enligt Carlsson och Eimans granskningsmallar (2003). 



BILAGA C  

 

Artikel 6 

 

 

Referens Guidi, J. L., Clark, K., Upton, M. T., Faust, H., Umscheid, C. A., Lane-Fall, M. B., … Fuchs, B. 

D. (2015).  Clinician Perception of the Effectiveness of an Automated EarlyWarning and 

Response System for Sepsis in an AcademicMedical Center. Annals of the American Thoracic 

Society, 12(10), 1514-9. doi:10.1513/AnnalsATS.201503-129OC 

Land  

Databas 

USA 

Academic Search Elite 

Syfte Att undersöka vad vårdpersonal tyckte om införandet av Early Warning and Resposne System for 

Sepsis (EWRS) 

Metod:  

Design 

Kvantitativ 

Prospektiv- observationsstudie 

Urval Studien innefattade vårdpersonal i en patientnära miljö. Inklusive läkare och registrerade 

sjuksköterskor som arbetade med patienter som utlöste ett EWRS-alarm och patienterna både på 

medicinsk och kirurgiskavdelning. 

Datainsamling Datainsamlingen skede på ett 782-bädds akademiskt sjukhus i Philadelphia och data samlades in 

och hanterades med hjälp av Research Electronic Data Capture, ett webbaserat frågeformulär. 

Undersökningssvaren grupperades utifrån profession. 

Dataanalys Undersökningssvaren analyserades med hjälp av antingen en kategorisk eller en Likert-skala. För 

att underlätta tolkningen av svaren i Likert-skalan klassificerades betyg ett och två som negativa, 

betyg tre ansågs som neutral och betyg fyra och fem ansågs positiva. Svar på öppna frågor 

granskades och jämfördes med återkommande svar. 

Bortfall 47 % av läkarna svarade, 57% av sjuksköterskorna och undersköterskorna svarade. 

Slutsats Införande av EWRS hade blandad respons, läkare rapporterade att patienterna var medicinskt 

stabila både före och efter att ett alarm hade utlösts. Av de 247 larmen som utlöstes under sex 

veckors perioden var bara en tredjedel sepsisrelaterat. Sjuksköterskorna beskrev att de övervakade 

patienterna som utlöst larm mer frekvent än tidigare. 28 % av sjuksköterskorna beskrev att det 

hjälpte dem i arbetet att upptäcka sepsis. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 87% enligt Carlsson och Eimans granskningsmallar (2003). 



BILAGA C  

 

Artikel 7 

 

 

Referens Gyang, E., Shieh, L., Forsey, L., & Maggio, P. (2015). A Nurse-Driven Screening Tool for the 

Early Identification of Sepsis in an Intermediate Care Unit Setting. Journal of Hospital Medicine 

10(2), 97-103. doi:10.1002/jhm.2291 

Land  

Databas 

USA 

Pubmed 

Syfte Var att utvärdera ett sjuksköterskebaserat, enkelt screeningverktyg för att upptäcka sepsis på 

medicinska och kirurgiska avdelningar. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ 

Pilotstudie 

Urval Patienter som var inneliggande på en 26 bäddars akutvårdsavdelning under oktober 2010, 

avdelningen behandlade både medicinska och kirurgiska patienter. Totalt inkluderades 245 

patienter, 169 kirurg och 76 medicinpatienter. 

Datainsamling Samtliga patienter som varit inneliggande på avdelningen under oktober screenades med hjälp av 

mätinstrumentet. Datainsamlingen inkluderade även ålder, kön, utskrivningsdiagnos, vitala 

parametrar, labbresultat och åtgärder som genomfördes för de patienter som screenades positivt av 

mätinstrumentet eller erhållit diagnosen sepsis, svår sepsis eller septiskchock. 

Dataanalys För att jämföra resultatet av screeningsverktyget mellan kirurgiska och medicinska patienter 

beräknades 95% konfidensintervall för screening-testkänslighet och specificitet. Ett χ2-test 

genomfördes för att se om screeningsverktyget var bättre eller sämre hos en viss patientgrupp? 

SAS 9.3 (SAS Institute Inc., Cary, NC) användes för att utföra våra analyser. 

Bortfall Sex patienter 

Slutsats Screeningsverktyget hade 95,5% sensitivitet och 91,9% specificitet, utan signifikanta skillnader i 

prestanda mellan kirurgiska och medicinska patienter. Studien visar även på att mätinstrumentet 

inte skiljer på ålder, kön eller längd på sjukhusvistelsen. Vidare jämfördes andelen patienter som 

fick sepsisrelaterade åtgärder efter ett positivt eller negativt screeningsresultat och fann att andelen 

patienter som fick antibiotika, blev blododlade och fick sina blodprover tagna var signifikant 

högre för de patienter som screenats positivt för sepsis jämfört med dem med ett negativt 

screeningsresultat. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II, 79% enligt Carlsson och Eimans granskningsmallar (2003). 



BILAGA C  

 

Artikel 8 

 

 

Referens Jones, S. L., Ashton, C. M., Kiehne, L., Gigliotti, E., Bell-Gordon, C., Disbot, M., … Shirkey. 

(2015). Reductions in Sepsis Mortality and Costs After Design Implementation of a Nurse-Based 

Early Recognition and Respone Program. Joint Commission journal on quality and patient saftey 

41(11), 483-491. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4880050/pdf/nihms786159.pdf 

Land  

Databas 

USA 

Pubmed 

Syfte Att beskriva resultatet efter implementeringen av Houston Methodist Hospitals (HMH) program 

för tidig upptäckt och åtgärdsprogram.   

Metod:  

Design 

Kvantitativ 

Interventionsstudie  

Urval Alla HMH sepsis-associerade inläggningar för patienter över 18 år från 060101–141201, med pre-

implementeringsperioden 060101–081201 och genomförandeperioden 090101- och framåt. 

Programmet riktade sig till sjuksköterskor. 

Datainsamling Vid införandet skedde datainsamlingen via penna och papper men under programmets utveckling 

har det förändrats och från 2011 loggades all data in i HMS elektroniska journalföringssystem. 

Dataanalys Först genomfördes ett test som jämförde hur hög dödligheten var före implementering respektive 

efter implementeringen. Därefter skapades månad för månadsöversikt för antal döda. Dessa 

analyser utfördes med användning av ett analysprogram, Stata 13.  

Bortfall Nämns ej 

Slutsats Sepsisprogrammet innefattade ett framtagande av ett nytt standardiserat mätinstrument som 

baseras på SIRS-kriterierna samt utbildning av sjuksköterskor. Utbildningen bestod av 

simuleringar, scenarion, kompetensprov inom diagnostik och behandling av sepsis. Under 

perioden 2006 till 2009 var där 15 353 sepsispatienter på HMH. Efter implementeringen, 2009 och 

framåt, sjönk dödligheten hos sepsispatienter från 29,7% till 21,1%. Resultatet visar även att 

vårdtiden minskade och antal screenade patienter tredubblades efter interventionen. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 87% enligt Carlsson och Eimans granskningsmallar (2003). 



BILAGA C  

 

Artikel 9 

 

 

Referens Jones, S. L., Ashton, C. M., Kiehne, L., Gigliotti, E., Bell-Gordon, C., Pinn, T. T., … Wray, N. P. 

(2016). The Sepsis Early Recognition and Response Initiative (SERRI). Joint Commision journal 

on quality and patient safety, 42(3), 122-38. 

https://www.jointcommissionjournal.com/article/S1553-7250(16)42015-5/fulltext 

Land  

Databas 

USA 

Pubmed 

Syfte Syftet var att analysera innan och efter genomförandet av en sepsisutbildning och implementering 

av mätinstrument och jämföra resultatet med vårdenheter som inte genomfört sepsisutbildningen 

och implementeringen. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ 

Interventionsstudie 

Urval Studien genomfördes på 15 enheter som ingick i Texas Gulf Coast Sepsis Network (TGCSN) och 

inkluderade alla vuxna patienter som behandlades mot sepsis enligt ICD-9 och som inte 

begränsades av medicare eller medicaid.  

Datainsamling Data samlades in veckovis eller kvartalsvis av varje enhet. Den insamlade data innefattade antal 

undersökningar av sepsis som gjorts, antal unika patienter som undersökts för sepsis och antal 

patienter som screenats positivt för sepsis. Data kompletterades med insamlade data från 

utskrivning som innehöll dödsfall, längd på sjukhusvistelse och vilken svårighetsgrad av sepsis 

patienten hade, därefter anonymiserades data. Data samlades in både elektroniskt och med hjälp av 

penna och papper. 

Dataanalys Data analyserades kontinuerligt över hela perioden, veckovis eller kvartalsvis. Den analyserade 

data kategoriserades och jämfördes, därefter presenterades data i tabeller. 

Bortfall Nämns ej 

Slutsats I takt med att utbildningen och implementeringen av projektet ökade antalet screeningar av 

patienter för sepsis. Interventionens nyckelelement handlar om ledarskap, utbildning till 

sjuksköterskor och införandet av mätinstrument för sepsis som bygger på SIRS. Detta visade sig 

även minska dödligheten. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 80% enligt Carlsson och Eimans granskningsmallar (2003). 



BILAGA C  

 

Artikel 10 

 

 

Referens Rincon, T. A., Bourke, G., & Seiver, A. (2011).  Standardizing Sepsis Screening and Management 

a Tele-ICU Program Improves Patient Care. Telemedicine journal and e-health, 17(7), 560-4. 

doi:10.1089/tmj.2010.0225 

Land  

Databas 

USA 

Pubmed 

Syfte Är att utvärdera genomförbarheten av ett datoriserat övervakningssystem på en vårdavdelning med 

en tidig identifierings- och behandlingsprocess för patienter med sepsis för att förbättra 

följsamheten av evidensbaserad praxis. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ 

Interventionsstudie 

Urval Patienter i Sutter Health, vilket är ett system för vårdinrättningar i norra Kalifornien med över 

5000 vårdplatser på en yta över 500 miles. Totalt innefattandes 68 933 patienter och 211 833 

screeningar genomfördes. 

Datainsamling Data samlades in mellan 1 januari 2006 och 31 december 2008 totalt genomfördes 211 833 

screeningar på 68 933 unika patienter. Standardprocessen var att screena varje patient inom en 

timme efter ankomst till intensiven och en gång per skift för intensivvårdspatienter med 

misstänkte infektion. Denna process resulterade i flera screens per patient. Analysen fokuserade 

endast på screens som var positiva för sepsis. Det var totalt 5437 olika patienter som var positiva 

för svår sepsis under denna tidsperiod. 

Dataanalys Den inledande analys fokuserade på processvärden (screeningshastighet, procentuella positiva 

screens och lokalisering av patienter med sepsis). Statistisk analys som använde 

konfidensintervalltest för en skillnad mellan två binomial proportioner utfördes för att analysera. 

Bortfall Nämns ej 

Slutsats Med implementeringen av ett datoriserat övervakningssystem ökar upptäckten av sepsis, patienten 

får behandling tidigare än innan. Antibiotika, mätning av laktat, adekvat vätskebehandling är 

några exempel på åtgärder som förbättrades med införandet av övervakningssystemet. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 89% enligt Carlsson och Eimans granskningsmallar (2003). 



BILAGA C  

 

Artikel 11 

 

 

Referens Tedesco, E. R., Whiteman, K., Heuston, M., Swanson-Bierman, B., & Stephens, K. (2017). 

Interprofessional Collaboration to Improve Sepsis Care and Survival Within a Tertiary Care 

Emergency Department. Journal of emergency nursing, 43(6), 532-538. 

doi:10.1016/j.jen.2017.04.014 

Land  

Databas 

USA 

Pubmed 

Syfte Syftet med studien var att minska sepsisrelaterade dödsfall på en akutavdelning med cirka 40 000 

besök per år med hjälp av ett evidensbaserat kvalitetsförbättrande sepsisprojekt. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ 

Observationsstudie 

Urval Samtliga sjuksköterskor på akutavdelningen deltog frivilligt i utbildningspaketet, totalt 55 

sjuksköterskor och 247 patienter screenades för sepsis under perioden februari till maj, 2016, 

varav 161 patienter hade konstaterad infektion, av dessa var det 84 patienter som mötte kriterierna 

för sepsis enligt ICD-10. 

Datainsamling Sjuksköterskorna genomförde en onlineutbildning och testades på sina kunskaper innan, direkt 

efter, en månad efter och tre månader efter utbildningspaketet genom ett frågeformulär på mail. 

Efter utbildningen, implementerades ett mätinstrument som användes av sjuksköterskorna för att 

upptäcka och behandla sepsis hos patienter. Detta samlades sedan in av projektledaren. 

Dataanalys Sjuksköterskors kunskapsnivå mättes med kunskapsprov och analyserades. Data kategoriserades 

och jämfördes med χ2 test.  

Bortfall Nämns ej 

Slutsats Efter utbildningspaketet genomförts och mätinstrumentet implementerats minskade dödligheten 

från 18,4% 2015 till 13,2% 2016, vilket är en minskning på 28%. Utbildningen bestod av tecken 

och symtom för sepsis, baskunskaper om sepsis, behandling av sepsis och sepsisscenario med 

diskussion. Mätinstrumentet var baserat på SIRS och är enligt Surviving Sepsis Campaigns 

riktlinjer. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 85% enligt Carlsson och Eimans granskningsmallar (2003). 



BILAGA C  

 

Artikel 12 

 

 

Referens Torsvik, M., Gustad, L. T., Bangstad, I. L., Vinje, L. J., Damås, J. K. & Solligård, E. (2016). Early 

identification of sepsis in hospital inpatients by ward nurses increases 30-day survival. Critical 

Care, 20(1), 1-9. doi:10.1186/s13054-016-1423-1 

Land  

Databas 

Norge 

Pubmed 

Syfte Syftet var att undersöka effekten av implementeringen av ett mätinstrument för triagering med 

hjälp av SIRS. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ 

Interventionsstudie 

Urval Urvalet till preinterventiongruppen bestod utav patienter med konstaterade fall av blodinfektion 

från perioden januari 2008 till december 2010 på ett akutsjukhus. Postinterventionen bestod utav 

patienter med konstaterad blodinfektion under perioden november 2011 till december 2013. 

McCabe poängsättning användes för att exkludera patienter med snabb och dödlig sjukdom där 

det förväntades att patienten skulle avlida inom en månad. Totalt jämfördes 478 patienter i 

preinterventionsgruppen med 422 patienter i postinterventionsgruppen. 19 patienter exkluderades 

för snabbt dödlig sjukdom, sex i preinterventionsgruppen och 13 patienter i 

postinterventionsgruppen. 

Datainsamling Sedan 1994 har en studie i Norge registrerat patienter med konstaterad blodinfektion via 

blododling kombinerat med klinisk evidens. Klinisk information om patienterna insamlades 

retrospektivt från patientregistret. 

Dataanalys T-testet och χ2-test användes för att jämföra patienters grundläggande tecken och 

sjuksköterskornas observationer i både preinterventions- och postinterventionsgruppen. T-testet 

användes för att hitta genomsnittlig skillnad mellan grupperna och General Linear Models (GLM) 

för att hitta skillnader i grupperna inom fyra olika kategorier.  

Bortfall Nämns ej 

Slutsats Sjuksköterskorna i postinterventionsgruppen hade ökad frekvens på observation av 

vitalparametrar. 30-dagarsdödligheten sjönk dessutom från 12,5% till 7,1%. En slutsats författarna 

drar är att resultatet kan bero på flera faktorer, men att en faktor är ökad kunskap inom 

vårdpersonalen, bättre protokollföring, träning i rapportering mellan vårdpersonal samt bättre 

förståelse för sepsis. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 89% enligt Carlsson och Eimans granskningsmallar (2003). 



BILAGA C  

 

Artikel 13 

 

 

Referens Tromp, M., Hulscher, M., Bleeker-Rovers, C. P., Peters, L., Van den Berg, D. T., Borm, G. F., … 

Pickkers, P. (2010). The role of nurses in the recognition and treatment of patients with sepsis 

in the emergency department: A prospective before-and-after 

intervention study. International Journal of Nursing Studies, 47(12), 1464–1473. 

doi:10.1016/j.ijnurstu.2010.04.007 

Land  

Databas 

Netherländerna 

Pubmed 

Syfte För att bestämma effekterna av ett mångsidigt genomförandeprogram vilket inkluderar införandet 

av ett sjuksköterske- och omvårdnadsbaserat sepsisprotokoll följt av träning och 

prestationsåterkoppling. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ 

Prospektiv interventionsstudie  

Urval Vuxna patienter som besökte akutmottagningen på grund av en känd eller misstänkt infektion, till 

vilka två eller flera av de systemiska inflammatoriska responssyndrom (SIRS) kriterierna gäller. 

Totalt innefattade studien 825 deltagare. 

Datainsamling Datainsamlingen skede under tre perioder, period:1: Innan implementeringen av sepsisprotokollet 

(060601–061106). Period 2: efter implementeringen av sepsisprotokollet men innan träningen 

(061106–070625) och period 3: Efter träningen (070625–071101). 

Dataanalys Beskrivande statistik avseende utförandet av de sex elementen, längden på sjukhusvistelser, 

dödlighet, frekvenser, procentsatser, median- och medelvärde. Överensstämmelsen uttrycktes i 

procent och överensstämmelse uttrycktes på en skala av 0-6. 

För att analysera skillnaderna i överensstämmelse mellan mätningarna, både övergripande och för 

varje av de sex separata elementen, användes en generaliserad linjär modell med en logaritmisk 

länk och Bernoulli distributionsfunktion.  

Bortfall Inget bortfall 

Slutsats Studien visar att efter period tre när både införandet av sepsisprotokollet och träningen var 

genomförd fick patienterna adekvat behandling tidigare, sjuksköterskornas förmåga att upptäcka 

sepsis ökade och studien visar även på att dödligheten minskade. De sammanfattar själva att 

införandet av sepsisprotokoll kombinerat med träning och prestationsåterkoppling kan signifikant 

förbättra erkännandet av patienter med sepsis. Mer uppmärksamhet bör ges till sjuksköterskornas 

roll vid kvalitetsförbättring av sepsisvård. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 85% enligt Carlsson och Eimans granskningsmallar (2003). 



BILAGA C  

 

 

Artikel 14 

 

 

Referens Umschied, C. A., Betesh, J., VanZandbergen, C., Hanish, A., Talt, G., Mikkelsen, M. E., … 

Fuchs, B. D. (2015). Development, Implementation and Impact of an Automated Early Warning 

and Response System for Sepsis. Journal of Hospital Medicin 10(1), 26-31. doi:10.1002/jhm.2259 

Land  

Databas 

USA 

Pubmed 

Syfte Beskriva utvecklingen, implementeringen och effekten av ett Early Warning and Response System 

(EWRS) för Sepsis. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ 

Interventionsstudie 

Urval Vuxna som inte vårdats på intensivvårdsavdelning som inkom till akuten på något av de tre 

sjukhus som tillhör The University of Pennsylvania Health System, de som var yngre än 18 år 

eller inkomna till hospice, forskning eller obstetrik var exkluderade. 

Datainsamling Sjukhusen använder EHR Sunrise Clinical Manager version 5.5 (Allscripts, Chicago, Illinois). 

Studieperioden började i oktober 2011 och data hämtades från Penn Data Store, som innehåller 

professionellt kodad data och kliniska data. Systemet för tidig varning och upptäckt för sepsis 

(EWRS) har utformats för att övervaka laboratorievärden och vitala parametrar i realtid för att 

upptäcka patienter som har en risk att utveckla sepsis. 

Dataanalys Data analyserades med hjälp av multivariabla regressionsmodeller som uppskattade effekter på 

process- och utfallsåtgärder de justerade för skillnader mellan patienterna före och efter införandet 

och avseende ålder, kön, Charlson-index, sjukhus och inläggnings månad. Kontinuerliga variabler 

var loggtransformerade och undersökta med linjära regressionsmodeller. Bland patienter med 

sepsis användes en logistisk regressionsmodell för att jämföra dödligheten mellan innan och efter 

implementeringen. 

Bortfall Nämns ej 

Slutsats Nästan tre fjärdedelar av sjuksköterskor granskade patienten efter larmet utlösts och över 99% 

slutförde den elektroniska dataverifieringen. Över 90% av larmen utvärderades patienten av hela 

vårdteamet vid sängen inom 30 minuter. Nästan hälften av tiden trodde vårdteamet att patienten 

inte hade någon kritisk sjukdom. Över en tredjedel av tiden trodde de att patienten hade sepsis, 

men rapporterade att över 90% av fallen att de var medvetna om diagnosen före larmet. 

Övervakningssystemet ledde till att patienterna fick adekvat behandling tidigare, så som att prover 

togs i ett tidigare skede, läkaren kunde sätta in antibiotika snabbare och patienten erhöll 

vätskebehandling tidigare än innan implementeringen av övervakningssystemet. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 87% enligt Carlsson och Eimans granskningsmallar (2003). 



BILAGA C  

 

Artikel 15 

 

 

Referens Van der Vegt, A. E., Holman, M., & ter Maaten, J. C. (2012). The value of the clinical impression 

in recognizing and treating sepsis patients in the emergency department. European Journal of 

Emergency Medicine, 19(6), 373-378. doi:10.1097/MEJ.0b013e32834def59 

Land  

Databas 

Nederländerna 

Pubmed 

Syfte Syftet var att undersöka värdet av det kliniska intrycket från olika vårdgivare i syfte att upptäcka 

och behandla sepsis. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ 

Prospektiv observationsstudie 

Urval Alla patienter med misstänkt infektion eller sepsis på akutavdelningen i Nederländerna under 

perioden 1 juni till 31 augusti 2010 bedömdes av en sjuksköterska med hjälp av mätinstrumentet 

SIRS. Uppfyllde patienten ett eller fler kriterier för sepsis fick sjuksköterskor, ST-läkare och 

läkare bedöma patienten på en skala 1-10, där ett är frisk och tio är extremt sjuk. Patienterna 

bedömdes utifrån vitala parametrar och ett första kliniska intryck. Under denna perioden hade 

akutavdelningen 8029 patienter varav 190 patienter uppfyllde minst en SIRS kriterier. Endast 

patienter med misstänkt eller konstaterad bakteriell infektion inkluderades. 

Datainsamling Sjuksköterskorna och läkarna fyllde separat i var sitt formulär med information om patientens 

vitala parametrar och behandling, när patienten skrevs ut kompletterades formulären och samlades 

in. All data sparades elektroniskt. 

Dataanalys Data analyserades och kategoriserades i fyra grupper, bakteriell infektion med en SIRS-kriterier, 

mild sepsis, svår sepsis och septisk chock. En statistisk analys genomfördes med SPSS 16.0 för 

Windows och analyserades där P-värde på mindre än 0.05 var att räkna som signifikant. För att 

jämföra olikheter mellan olika vårdgivare användes Cohen’s k och nominala variabler 

analyserades med hjälp av Mann-Whitney test. 

Bortfall Fem patienter där sepsisformulären försvann. 

Slutsats Resultatet visar på en signifikant skillnad i poängsättning från sjuksköterskor på patienter med 

infektion utan sepsis och patienter med sepsis. Sjuksköterskorna satte ett högre poäng på patienter 

med svårare grad av sepsis. Det stämde även överens med ST-läkarna och läkarnas poängsättning.  

Slutsatsen som kunde dras var att sjuksköterskornas förmåga att kliniskt bedöma patienter 

stämmer bra överens med patientens slutliga diagnos. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 89% enligt Carlsson och Eimans granskningsmallar (2003). 
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