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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   
Sepsis är ett tillstånd med hög mortalitet. Tidig identifiering och administrering av 

antibiotika i samband med adekvat omvårdnad är väsentligt angående bemötandet av 

patienter med sepsis. Det är därför viktigt att sjuksköterskan är uppmärksam samt visar god 

kompetens när det gäller omvårdnad vid sepsis. Noggrann och frekvent bedömning är 

också en viktig del hos sjuksköterskan, framför allt när det gäller att minska risken för 

komplikationer och försämring av tillståndet.  

 

Syfte  
Syftet var att belysa sjuksköterskans kompetens att identifiera riskfaktorer för sepsis samt 

att utföra omvårdnadshandlingar vid kliniska tecken på sepsis. 

 

 

Metod  
 

Arbetet är en litteraturöversikt som inkluderar 15 vetenskapliga artiklar. De vetenskapliga 

artiklarna hittades med hjälp av sökningar i databaserna CINAHL och PubMed. Dessa 

granskades sedan utefter en vetenskaplig kvalitetsbedömning och beskrivs närmre i 

arbetets matris. En tematisk analys gjordes för att urskilja artiklar som ansågs vara 

väsentliga för syftet. 

 

Resultat 
 

Ett huvudtema identifierades: sjuksköterskans kompetens. Utefter detta utvecklades tre 

subteman: utbildning och utveckling, sjuksköterskans egen upplevelse av kompetens samt 

riskfaktorer. Brist i kompetens gällande tidig identifiering av sepsis kunde urskiljas. 

Införande av riktlinjer och visade på förbättring gällande mortalitet vid sepsis samt 

kompetens hos sjuksköterskor. 

 

Slutsats 
 

Sjuksköterskor är inte medvetna om de tecken som är karaktäristiska för sepsis samt att 

SIRS-symtom är associerade med sepsis. Idag är kompetensen hos sjuksköterskor inte 

tillräcklig för att uppnå en god kvalitet gällande vård av patienter med sepsis. Utbildning 

samt tydligare rutiner om vad som gäller vid sepsis behöver utvecklas. 

 

Nyckelord: Kompetens, Omvårdnad, Riskfaktorer, Sepsis, Sjuksköterskan 
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INLEDNING 

Sepsis är en av de vanligaste infektionerna inom sjukvården. Tillståndet medför 

konsekvenser för sjukvården så som förhöjd morbiditet (sjukdomsfrekvens i en 

befolkning), hög mortalitet (dödlighet) och långa vårdtider. Det hittills viktigaste 

konstaterandet inom området är vikten av tidig identifiering och tidig adekvat 

antibiotikabehandling. Sjukdomen bör behandlas aggressivt för att minska att 

komplikationer uppstår och korta ned vårdtiden för patienten (Andersson et al. 2015). 

Idrees, Macdonald och Kodali (2016) nämner i sin forskning att antalet fall av sepsis ökar 

årligen. Det är sjuksköterskan på akutmottagningen som ofta är först med att träffa och 

triagera patienten vilket medför att grundutbildade sjuksköterskor är dom som vanligen 

identifierar symtom och kliniska tecken på sepsis (van den Hengel, Visseren, Meima-

Cramer, Rood & Schuit, 2016). 

 

BAKGRUND 

Sepsis 

Sepsis innebär att patogena (sjukdomsalstrande) mikroorganismer har tagit sig in i 

blodbanan och ut i kroppens system samt orsakar en infektion. En mikroorganism kan vara 

bakterier, virus eller svampar. Den första försvarslinjen hos människan är huden och den 

gastrointestinala, respiratoriska samt genitala mukosan. Om dessa patogener lyckas ta sig 

förbi denna möts dessa av det naturliga immunförsvaret som finns hos människan. 

Immunförsvaret aktiveras när det upptäcker olika antigener som finns hos patogenerna. 

När immunförsvaret har aktiverats svarar kroppen på infektionen genom en inflammatorisk 

reaktion, även kallat systemiskt inflammatoriskt svarssyndrom. Den egentliga 

benämningen på detta är Systemic Inflamatory Response Syndrome (SIRS) (László, Trásy, 

Molnár & Fazakas, 2015). 

 

Om sepsis inte upptäckts i tidigt skede kan tillståndet leda till svikt i ett eller flera organ 

samt utvecklas till septisk chock. Olika typer av komplikationer som kan uppstå vid sepsis 

är andningssvikt, cirkulationssvikt, svikt i medvetandet så som delirium samt 

eliminationssvikt. Det kan även påverka metabolism och näringsbehovet hos patienten. Då 

kroppen utsätts för stress under tillståndet går kroppen in i en katabol fas relaterat till 

stressmetabolism. Detta kan leda till ökad förlust av muskelmassa och risk för 

hyperglykemi. Om rubbningar i koagulationssystemet uppstår ökar risken för djup 

ventrombos (DVT) (Andreassen, Fjellet, Haegeland, Wilhelmsen & Stubberud, 2011). Alla 

patienter som har en infektion lider risk för att utveckla sepsis, men det finns riskgrupper 

som har en ökad risk för att utveckla tillståndet. Dessa riskgrupper är äldre patienter, 

patienter med kroniska sjukdomar, patienter som får immunsupressiv terapibehandling 

samt malnutrierade och försvagade patienter (Wood, Lavieri & Durkin 2007). 

 

Etiologi 

Sepsis är en av de vanligaste infektionerna inom sjukvården (Andersson et al. 2015). 

Luftvägsinfektioner som pneumoni (lunginflammation) är en av de vanligaste orsakerna till 

utvecklingen av sepsis. Andra orsaker är bakteriemi (förekomst av bakterier i blodet) av 

ospecifierat slag, infektioner i det urogenitala systemet, buk, vävnader, centrala 

nervsystemet, intrakardiellt samt infartsrelaterade infektioner (Chong, Dumont, Francis-

Frank & Balaan, 2015). Dessa orsaker kan visa sig till känna på samma sätt rent 

patologiskt (sjukligt) och det som avgör gällande svårighetsgraden av tillståndet blir då den 
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systemiska reaktionen på tillståndet, framförallt det immunologiska svaret (László et al., 

2015).  

 

Molnár, Giamarellos-Bourboulis, Kumar och Nierhaus (2016) konstaterar att forskning 

inom sepsis möter många svårigheter. Sepsis kan ha flera ursprung och allvarlighetsgraden 

kan se olika ut. Det finns svårigheter i att definiera sepsis, vilket leder till att problematik 

när det gäller omvårdnad av patienter med sepsis uppstår (Molnár et al., 2016). Innan 

1980-talet var sepsis definierat som en bakteriemi samt chock. Vid 1991 samlades The 

Society of Critical Care Medicine and the American College of Chest Physicians vid en 

konferens med målet att definiera sepsis. Då fastslogs en definition av sepsis till tre 

huvudkategorier samt en kategori som består av SIRS. Dessa tre huvudkategorier var 

sepsis, svår sepsis samt septisk chock (Casey, 2016). Sepsis ansågs vara en klinisk respons 

som utvecklades från infektion. SIRS föreslogs skulle definiera den inflammatoriska 

processen, oberoende av orsak. Septisk chock förklarades vara orsakad av sepsis med 

hypotension, trots adekvat vätsketerapi, tillsammans med avvikande genomblödning eller 

en akut förändring i mentalt status (Kleinpell, Schorr & Balk, 2016).  

 

Singer et al. (2016) menar att definitionen har varit diffus under många år. Flertaliga 

inadekvata definitioner är idag i bruk vilket leder till missledande rutiner samt avvikelser i 

omvårdnadsarbetet omkring sepsis. Den tidigare definitionen omarbetades år 2016 till en 

ny definition, Sepsis-3. Idag består definitionen av endast två, istället för de tidigare tre, 

separerade kliniska tillstånd; Sepsis och septisk chock (Kleinpell et al., 2016). Sepsis 

definieras som livshotande organdysfunktion orsakad av stört systemiskt infektionssvar 

och SIRS är borttagen från definitionen. Även kategorin svår sepsis är borttagen från 

definitionen. Sepsis benämns nu vara likvärdig svår sepsis i den tidigare definitionen då 

sepsis är mer än närvaron av infektion. Septisk chock definieras idag som en del av sepsis 

där cirkulatoriska, cellulära samt metaboliska förändringar är associerade med en högre 

mortalitet än vid endast sepsis (Kleinpell et al., 2016).  

 

Trots att SIRS idag är borttagen ur definitionen anses kriterierna vara associerade med 

sepsis. Kriterierna används ofta vid misstanke om och identifiering av sepsis, trots kritiken 

om att dessa inte är tillräckligt specifika för sepsis (Bateson & Patton, 2015). Tidigare har 

SIRS initialt förklarats som ”sepsis syndrom”, men har på senare år kritiserats då SIRS kan 

uppstå utan att en infektion finns i kroppen. Det finns en problematik med sambandet 

mellan sepsis och SIRS då kriterierna för SIRS inte alltid kan ses hos patienter med sepsis 

(László et al., 2015). Det finns flertaliga olika SIRS-kriterier (se figur 1) och för att det ska 

klassas som SIRS krävs det att två av dessa kriterier är uppfyllda (Robson och Daniels, 

2013). 
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SIRS-kriterier 

Kroppstemperatur >38 eller <36 grader 

Hjärtfrekvens >90 slag/min 

En andningsfrekvens >20 andetag/min 

En förändring i antalet vita blodceller (<4 x 109/L / >12 x 109/L) 

Akut förändrat mentalt tillstånd 

Glukosnivå > 7,7mmol/L (om patienten inte är diabetiker) 

Figur 1, SIRS-kriterier enligt Robson och Daniels (2013). 

 

Sepsis inom vården 

När en patient med misstänkt sepsis anländer till akuten möts hen först av en sjuksköterska 

som triagerar patienten. Detta betyder att sjuksköterskan har en vital roll gällande vården 

av patienter med sepsis. Tidig behandling är endast möjligt om sepsis identifieras 

omgående av sjuksköterskan på akutmottagningen. Tidig identifiering reducerar 

mortaliteten avsevärd (van den Hengel, Visseren, Meima-Cramer, Rood & Schuit, 2016). 

Samtidigt menar Vanzant och Schmelzer (2011) att sepsis inte klassas som en diagnos med 

hög prioritet på en akutmottagning. Detta eventuellt på grund av svårigheterna med att 

upptäcka sepsis eftersom symtomen kan vara generella och diffusa. Under de första 

väsentliga timmarna kan det vara svårt att se skillnader på septisk chock och annan typ av 

chock, vilket försvårar behandlingen (Casey, 2016). Därför är det viktigt att sjuksköterskor 

är uppmärksamma samt visar god kompetens för att snabbt bör kunna identifiera och 

omvårda patienter med sepsis (Casey, 2016; Wood et al., 2007). Noggrann och frekvent 

bedömning är också en viktig del hos sjuksköterskan, framför allt när det gäller att minska 

risken för komplikationer och försämring av tillståndet (Wood et al., 2007). 

 

En analys från Australien (László et al., 2015) visar en ökning i siffrorna av patienter med 

sepsis de senaste 12 åren. Dock kunde en reducering när det gäller mortalitet urskiljas, från 

över 30 procent till nu under 20 procent. I Europa ligger siffrorna för mortalitet så högt som 

45-55 procent. Dessa siffror har väckt funderingar på om detta beror på att omvårdnad och 

behandling är bättre i dessa länder med rapporterad lägre mortalitet än i de länder där siffror 

visar på höge mortalitet vid sepsis (László et al., 2015). 

 

Omvårdnad 

Omvårdnad är sjuksköterskans ansvarsområde och är något som vanligen bedrivs på 

personnivå. Omvårdnad har en humanistisk grundsyn som utgångspunkt där människan ses 

som en del i ett sammanhang. Det handlar om att människan är fri, har ansvar för sitt eget 

liv, hens upplevelser, existens samt att hen har möjlighet att skapa sitt eget liv och 

livsmening. Omvårdnad ska bedrivas på personnivå och personen som är i behov av 

omvårdnad kan behöva hjälp med exempelvis guidning, stöd eller aktiv hjälp med något. 

Detta ska göras utifrån ett gott bemötande och det är då viktigt att förstå vad människan är, 

då denna förståelse ligger till grund för våra värderingar (Svensk sjuksköterskeförening 

[SFS], 2016). Målet med omvårdnad är även sjuksköterskans fyra grundläggande 
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ansvarsområden: att främja hälsa och välbefinnande, förebygga ohälsa och sjukdom, 

återställa hälsa samt lindra lidande.  Det är viktigt att balansera maktförhållandet som kan 

uppstå i omvårdnadsrelationen mellan patient och vårdgivare, patienten ska uppleva 

trygghet och respekt i sin situation (SFS, 2014). 

 

Omvårdnadshandling 

Enligt Willman (2014) är en omvårdnadshandling den handlingen du utför när du ger 

omvårdnad. Att utföra en praktisk omvårdnadshandling kan vara att mata en patient eller 

byta en kateter. Willman (2014) menar även att en omvårdnadshandling kan handla om det 

professionella förhållningssättet mellan sjuksköterskan och patienten när praktisk 

omvårdnad utförs. Detta kan vara att sjuksköterskan förmedlar en äkta och sann närvaro i 

patientmötet, förmedla mening, hopp och vägleda samt att vara ett närvarande vittne. 

Vidare pekar Willman (2014) också på att omvårdnadshandlingar är att vårda kroppen, 

stödja livsuppehållande funktioner och att systematiskt lyssna, träna och undervisa 

patienten. Den önskade effekten av omvårdnadshandlingen kan vara att patienten upplever 

kontroll, styrka, självrespekt och uppskattning. 

 

Kärnkompetenser  

Inom vården finns sex stycken kärnkompetenser: Personcentrerad vård, Samverka i team, 

Evidensbaserad vård, Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, Säker vård och 

Informatik. Dessa kompetensområden är nödvändiga för både utbildning, olika 

verksamhetsområden samt för vårdens olika professioner. De hjälper till att lägga en 

gemensam grund inom vården som kan ge vården bättre kvalitet och ökad säkerhet (SFS, 

2015). De sex kärnkompetenserna bör ingå i utbildningar för både sjuksköterskor på 

grund- och avancerad nivå och bör sammanflätas med andra kunskapsområden. 

Kärnkompetenserna bör influera utbildningen genom att återfinnas som en röd tråd genom 

hela utbildningen (SFS, 2010).  

 

Personcentrerad vård 

Begreppet kan förklaras vidare att varje patient är unik och bör bli sedd och förstådd 

därefter. Alla patienter har individuella behov, värderingar och förväntningar på vården 

och sjuksköterskan bör sträva efter att bevara patientens integritet och värdighet. En 

personcentrerad vård bygger på att sjuksköterskan har en fungerande relation till sin patient 

men även att sjuksköterskan är medveten om sitt ansvar att skapa denna relation. Det är 

viktigt att inte bara patienter, utan även närstående, bemöts av sjuksköterskan med empati 

samt att sjuksköterskan visar respekt och tar tillvara på patientens egna resurser. 

Kommunikation är en viktig del i personcentrerad omvårdnad, det är även viktigt att 

sjuksköterskan är medveten om och kunnig inom både verbal samt icke verbal 

kommunikation, och att detta tydliggörs i omvårdnaden. God kännedom om hur viktiga 

dessa faktorer är inom vård och behandling är något som sjuksköterskan bör ha (SFS, 

2010). 

 

Samverkan i team 

Bäst resultat nås inom vården när vårdens olika yrken och professioner samarbetar i team 

och det har visat sig att det förbättrar både för patienter när det kommer till överlevnad, 

symtomlindring och välbefinnande. När fler yrkesprofessioner är medverkande i en patiens 

behandling och vård blir det automatiskt en helhetssyn på patientens situation (SFS, 2010).  
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Enligt forskning av Arabi, Alamry, Levy, Taher och Marino (2014) beskrivs den ultimata 

vården av sepsis som ett multidiciplinärt samarbete mellan läkare, sjuksköterskor och 

biomedicinska analytiker med flera. Sjuksköterskan har en viktig nyckelroll när det gäller 

omvårdnad hos en patient med sepsis då patienten kräver noga och detaljerad övervakning 

hela tiden. Arabi et al. (2014) menar att den främsta nyckeln till god och förbättrad 

omvårdnad för patienter med sepsis är ett nära samarbete mellan vårdpersonal. Hela kedjan 

av personal spelar en självständig roll, alla är livsviktiga för patienten. Det är därför viktigt 

att sköterskan i sin profession har förmågan att samarbeta med det interprofessionella 

teamet samt vet sin roll. Sjuksköterskor har kunskap och ansvar för omvårdnaden och 

måste kunna kommunicera med teamets alla medlemmar. Det förekommer även ofta att 

sjuksköterskor är dom som för ledarskapet för teamet och bör därför kunna delta i 

beslutsfattande (SFS, 2010). 

Evidensbaserad omvårdnad 

Inom forskning, utveckling och utbildning har även sjuksköterskan en betydande roll. 

Sjuksköterskan bör i sitt arbete kunna kritiskt reflektera över befintliga rutiner och metoder 

på sin arbetsplats samt inspirera till dialog om införande av ny kunskap när behovet finns. 

Även att söka, analysera och kritiskt granska relevant litteratur/information, implementera 

ny kunskap och därmed aktivt verka för en omvårdnad i överensstämmelse med vetenskap 

och beprövad erfarenhet är något som sjuksköterskan ansvarar för i sitt yrke. Det är viktigt 

att självständigt kunna analysera styrkor och svagheter i den egna professionella 

kompetensen samt fortlöpande engagera sig i personlig och professionell 

kompetensutveckling (SFS, 2017) Det är den enskilda sjuksköterskans kompetens som 

avgöra kvaliteten i omvårdanden. Det är även en viktig faktor när det kommer till hur 

sjuksköterskan bemöter personer och hur omvårdnadsinsatserna genomförs. 

Sjuksköterskan bör ha en kompetens som omfattar både evidensbaserad samt 

erfarenhetsbaserad kunskap. Därför är sjuksköterskans omvårdnadskompetens en 

avgörande faktor när det kommer till vårdens möjligheter att skapa en säker vård för 

patienten med hög kvalitet (SFS, 2016). 

 

Evidensbaserad omvårdnad innebär att sjuksköterskan förenar sin egna beprövade 

erfarenhet och kunskap om patienters situation och upplevelser tillsammans med den bästa 

tillgängliga vetenskapliga kunskap som finns. För att kunna utföra en god omvårdnad 

räcker det inte endast den egna beprövade kunskapen hos en sjuksköterska eller endast den 

tillgängliga vetenskapliga kunskap som finns, utan sjuksköterskan behöver kunna väga 

dessa samman i en väl balanserad kombination. En evidensbaserad omvårdnad innebär att 

varje enskild patients omvårdsituation analyseras av sjuksköterskan och låter evidensen 

spegla beslutet av den åtgärd som sannolikt gör mest nytta. Detta bör dock göras i samråd 

med patienten då det är viktigt att väga in patientens perspektiv och respektera personens 

integritet. Det är viktigt att respektera och inte moralisera kring patientens val, då det även 

kan innebära att sjuksköterskan måste respektera val som anses vara risker för patienten 

(SFS, 2016). 

 

Förbättringskunskap inom kvalitetsutveckling 

Arbete inom vården kräver inte endast patientnära arbete, utan även att vårdpersonalen är 

benägna att hjälpa till att utveckla de system som de är verksamma inom. Genom att 

sjuksköterskan kan kombinera förbättringskunskap med den professionella kunskapen 

hjälper hen till att förbättra och utveckla omvårdnaden inom sitt arbete. 
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Förbättringskunskap innebär kunskap inom förbättringsarbete, variationer samt även om 

system (SFS, 2010). 

 

Säker vård 

Sjuksköterskor är en viktig del när det kommer till säker vård, då det är en yrkesprofession 

som är ansvarig för omvårdnad samt som bör inneha kompetens och förmåga att ifrågasätta 

olika beslut omkring patientens vård. Sjuksköterskor måste ha kunskap om vilket typ av 

ansvar hen har för att förhindra att misstag sker och att patienten inte kommer till skada. 

Olika typer av säkerhetsarbete för sjuksköterskan kan vara att exempelvis använda sig av 

olika instrument för datainsamling så som riskbedömningar. Det är även viktigt att 

sjuksköterskan har god kompetens och kunskap inom användandet av medicinskt tekniska 

hjälpmedel, kliniska riktlinjer samt även kunna analysera framtida tänkbara risker (SFS, 

2010). 

 

Informatik 

Sjuksköterskan bör vara insatt och engagerad i sitt arbete som pågår med att utveckla 

optimala informations- och kommunikationssystem. Dessa system finns till för att stödja 

omvårdnadsarbetet samt underlätta för patienten och styrka hens integritet. Det är 

väsentligt att sjuksköterskor innehar denna kompetens för att kunna vara med och påverka 

utvecklingen av de olika systemen, men även för att kunna vara med och utvärdera arbetet 

(SFS, 2010). 

 

Kompetens  

I SFS (2017) dokument ”Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska” beskrivs 

rekommendationer om yrkeskunnande, erfarenhet och förhållningssätt för yrken inom 

hälso- och sjukvården. Vidare i kompetensbeskrivningen (SFS, 2017) läggs även stor vikt 

vid förhållningssätt. Förhållningssätt avser den bakomliggande inställning eller anda som 

ligger till grund för bemötande eller hur man agerar inför en situation eller uppgift (SFS, 

2017). 

 

SFS (2017) menar att sjuksköterskans skall tillämpa kunskaper inom omvårdnad. Detta 

genom att självständigt kunna tillämpa omvårdnadsprocessen genom observation, 

bedömning (omvårdnadsanamnes, status och mål), omvårdnadsdiagnostik, planering av 

omvårdnad samt genomförande och utvärdera omvårdnaden. Att kunna tillgodose 

patientens basala och specifika omvårdnadsbehov, såväl fysiska som psykiska men även 

sociala, andliga och kulturella är en väsentlig del för sjuksköterskan men även att 

observera, värdera, prioritera samt dokumentera (SFS, 2017). Sjuksköterskan bör ha viss 

kompetens gällande undersökningar och behandlingar. Sjuksköterskan bör även ha 

kompetens i arbete för att motverka komplikationer i samband med sjukdom, vård och 

behandling samt förmågan att förebygga smitta och smittspridning (SFS, 2017) 

 

Professionellt ansvar 

Inom sjuksköterskans profession finns ett professionellt ansvar som sjuksköterskan bör 

förhålla sig till. Ansvaret ser olika ut beroende på vilket område som det berör, men i sin 

helhet handlar det professionella ansvaret om att stå upp för mänskliga rättigheter samt 

arbeta för allas rätt till hälso- och sjukvård på lika villkor efter behov. Sjuksköterskan har 

ett ansvar att följa de sex kärnkompetenser som finns samt att utöva en omvårdnad som 

respekterar och tar hänsyn till andra människors värderingar, behov, rutiner och tro. Ett 
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etiskt förhållningssätt är något som sjuksköterskan alltid ska tillämpa i sin yrkesprofession 

och alla sjuksköterskor har ett personligt ansvar att arbeta med värdefrågor (SFS, 2013).  

 

LaSala (2009) tar i sin artikel upp vikten av att en som sjuksköterska även har ett ansvar 

mot sig själv. Sjuksköterska har samma ansvar mot sig själv som mot sina patienter, att 

bibehålla integritet och säkerhet. Samtidigt bör sjuksköterskan säkerställa att hen innehar 

den kompetens som behövs i yrket samt fortsätter en personlig och professionell 

utveckling. Bateson & Patton (2015) beskriver att där vården möter motstånd gällande 

omvårdnad är sjuksköterskan väl passande i sin roll att driva arbetet och utvecklingen 

framåt. Detta genom att aktivt arbeta för att gå framåt gällande evidensbaserade lösningar. 

För att uppnå denna typ av vård måste sjuksköterskan kontinuerligt utveckla sin 

professionella kunskap likaså aktivt delta i hälsopolitiken på både organisationsnivå som 

nationell nivå. 

 

Problemformulering 

Sepsis är en av de vanligaste infektionerna inom sjukvården (Andersson et al., 2015) och 

antalet fall av sepsis har ökat de senaste 12 åren (László et al., 2015). Europa har 

signifikant högre siffror gällande mortalitet i jämförelse med USA och Australien. Dessa 

siffror har väckt funderingar på om detta beror på att omvårdnad och behandling är bättre i 

dessa länder med rapporterad lägre mortalitet än i de länder där siffror visar på höge 

mortalitet vid sepsis (László et al., 2015). Definitionen över sepsis har även under många 

år varit diffus, vilket har lett till att flertaliga inadekvata definitioner idag är i bruk. Det 

resulterar i missledande rutiner samt avvikelser i omvårdnadsarbetet omkring sepsis 

(Singer et al., 2016). Sjuksköterskan på en akutmottagning är ofta först med att träffa 

patienten (van den Hengel et al., 2016). Tidig identifiering av sjuksköterskan på 

akutmottagningen möjliggör tidig behandling och reducerar mortaliteten avsevärt. 

Samtidigt menar Vanzant och Schmelzer (2011) att sepsis inte klassas som en diagnos med 

hög prioritet på en akutmottagning. Detta eventuellt på grund av svårigheterna med att 

upptäcka sepsis eftersom symtomen kan vara generella och diffusa. Det är viktigt att 

sjuksköterskor är uppmärksamma samt visar god kompetens för att snabbt bör kunna 

identifiera och omvårda patienter med sepsis (Casey, 2016; Wood et al., 2007). 

Denna litteraturöversikt hoppas kunna bidra till att förtydliga de symtom och kliniska 

tecken som finns vid sepsis samt de omvårdnadshandlingar som är väsentliga för en 

sjuksköterska att ha i åtanke vid arbete hos patienter med sepsis. På så vis kan denna 

litteraturöversikt underlätta och stötta sjuksköterskor i sitt arbete gällande patienter med 

sepsis.  



8 

 

SYFTE 

Syftet var att belysa sjuksköterskans kompetens att identifiera riskfaktorer för sepsis samt 

att utföra omvårdnadshandlingar vid kliniska tecken på sepsis. 

 

METOD  

Litteraturöversikt 

Val av metod gjordes främst utifrån syftet. Med syftet avsågs att utforska redan beskriven 

kunskap genom att belysa sjuksköterskans kompetens att utföra omvårdnadshandlingar vid 

kliniska tecken på sepsis. Som sekundär anledning togs tidsbegränsningen för 

arbetsprocessen i beaktning och bedömdes som ej tillräcklig för att utföra en intervjustudie. 

En litteraturstudie ansågs vara mest lämplig därför att det ger en vetenskaplig och 

evidensbaserad grund med hjälp av forskning för att anskaffa en fördjupad kunskap, detta i 

enlighet med Dahlborg Lyckhage (2012). En litteraturöversikt innebär att skapa en 

övergripande sammanfattning över befintlig kunskap inom ett visst område eller ämne. 

Litteraturöversikt ger en uppfattning om vad som har studerats men också vad forskningen 

inte har studerat. Därför kan en litteraturöversikt ge kunskap om det praktiska vårdarbetet 

och samtidigt belysa vilka områden där forskningen är otillräcklig (Friberg, 2012). En 

grundläggande förutsättning för att kunna göra litteraturstudier är att det måste finnas med 

ett tillfredställande antal studier. Dessa studier skall även vara av tillfredställande kvalitet 

för att kunna utgöra ett underlag för bedömningar och slutsatser (Forsberg & Wengström, 

2013). Eftersom en litteraturöversikt kan vara både kvantitativ och kvalitativ forskning är 

detta en fördel om båda kan inkluderas. Kunskap inom hälso- och sjukvården kan vara 

mångbottnat och komplext, vilket gör att det är till gagn att använda båda varianterna av 

forskning. Detta för att avspegla i största möjliga mån av den befintliga kunskapen för att 

ha en möjlighet att svara på litteraturstudiens syfte på ett utförligt sätt (Axelsson, 2012).  

 

Urval 

Processen för urval genomfördes kontinuerligt med fokus till den vetenskapliga relevansen 

med fokus på syftet. Utifrån detta diskuterades förslag på kriterier gemensamt relaterat till 

vilken information bäst skulle svara för syftet. Efter diskussion, som ledde till konsensus, 

fastslogs urvalskriterier med tillhörande inklusionskriterier och exklusionskriterier. Enligt 

Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016) skall urvalskriterier användas för att 

förvärva en rimlig mängd vetenskapliga artiklar för att besvara syftet. Dessa urvalskriterier 

bör utformas och specificeras innan påbörjad artikelsökning. Detta därför att en revidering 

av samma kriterier i efterhand kan påverka artikelsökningens trovärdighet (Willman, 

Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016). För att skapa en så tydlig översikt som möjligt, 

är dessa kriterier är konsekventa genom hela processen vid insamlande av data (Polit & 

Beck, 2016).  

 

Inklusionskriterier 

Ett inklusionskriterie var att alla artiklar som inkluderas i studien skulle vara peer-

reviewed. När peer-reviewed inte var möjligt att inkludera direkt i sökmotorn, 

kontrollerades detta manuellt, för att bibehålla vetenskaplig standard. Peer-reviewed 

innebär att studien i fråga skall vara kontrolläst av två eller tre sakkunniga inom lämpligt 

område. Detta för att kvalitetssäkra och säkerställa att forskningen är tillförlitlig (Polit & 

Beck, 2012; Karlsson 2012). Urvalskriterier avseende språk och publiceringsdatering var 

att artiklarna skulle vara skrivna på svenska och engelska samt vara publicerade mellan 

2007 och maj 2017. Forskning uppdateras konstant, varför begränsning av tidsperiod är 
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nödvändig för att få fram relevanta resultat i sin artikelsökning (Friberg, 2012). Alla länder 

har inkluderats då intresset föreligger runt själva omvårdnaden hos patienter med sepsis 

och inte genom tillämpad avgränsning till specifikt land eller världsdel.  

 

Exklusionskriterier 

Barn under 18 år exkluderades då litteraturöversikten inriktar sig på vuxna personer med 

sepsis. Studier ur patientsynpunkt exkluderades. 

 

Datainsamling 

Datainsamlingen utfördes under april- december månad år 2017. Femton artiklar 

inkluderades. Artikelsökningarna (tabell 1) skedde i The Cumulative Index to Nursing and 

Allied Health Litterature (CINAHL) och Public Medline (PubMed). Dessa databaser är 

lämpliga databaser vid forskningsinriktning på omvårdnad (Karlsson, 2012). 

 

En bibliotekarie på Sophiahemmet kontaktades för att få uppslag och handledning i vilka 

sökord som kunde vara relevanta och hur dessa kunde kombineras. Relevanta begrepp för 

ämnet valdes ut samt översattes med hjälp av så kallade Medical Subject Headings 

(MeSH). MeSH-termer är en hjälp eftersom sökfunktionen i nämnda databaser då sorterar 

ut artiklar innehållande dessa sökord. Dessa termer är ett stort hjälpmedel då sökmotorerna 

även söker med associerade underrubriker till varje sökord (Forsberg & Wengström, 

2015). I en databassökning kan så kallade booleska sökoperatörer som ”AND”, ”OR” och 

”NOT” användas. Booleska sökoperatörer kombineras tillsammans med MeSH-termer och 

skapar en avgränsad sökning på vad som skall finnas med, samt vad som inte skall finnas 

med (Polit & Beck, 2016; Willman et al., 2016). I samtliga sökningar har den booleska 

termen ”AND” används för att avgränsa studier till de som berör samtliga sökord, för att ge 

lämpliga resultat. MeSH-termerna användes i olika kombinationer med huvudsökord 

”Sepsis” och ”Nurse” för att få fram relevanta artiklar som besvarar syftet. Mesh-termer 

som användes i sökningarna var bland annat ”Competence”, ”Nutrition”, ”Fluid”, 

”Pressure ulcer”, ”Nurse Knowledge”, ”Attitude”, ”Critical care” samt ”Treatment”. 

Mapping användes med fördel för att kunna utöka sökningar genom att tillåta associerade 

termer i sökningen med de termer som sökningen gjordes med. Begreppet mapping syftar 

till att kunna utföra en sökning som kan visa sökresultat som är associerade med egna 

nyckelord eller termer. Detta till skillnad från att söka med ”subject heading” där endast 

artiklar med en exakt matchning i titel eller abstrakt av valda nyckelord eller termer 

kommer att visas i sökresultat (Polit & Beck, 2016).  
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Tabell 1. Presentation av databassökning i CINAHL samt PubMed 

 

Datum Databas Sökord Träffar Lästa 
Abstract 

Lästa 
artiklar 

Använda 
artiklar i 
uppsats 

2017-04-21 CINAHL ”Sepsis” AND 
”Treatment” 

287 58 22 2 

2017-11-22 CINAHL ”Sepsis” AND 
”Nurse” 

52 18 11 6 

2017-04-24 CINAHL ”Sepsis” AND 
”Fluid” 

88 36 19 0 

2017-04-24 CINAHL ”Sepsis” AND 
”Nutrition” 

12 4 2 0 

2017-04-24 PubMed  ”Sepsis” AND 
”Nutrition” 

47 10 4 0 

2017-04-25 CINAHL  ”Sepsis” AND 
”Pressure 
ulcer” 

2 2 0 0 

2017-04-26 CINAHL ”Sepsis” AND 
”Mobilization” 

10 2 1 0 

2017-04-28 CINAHL ”Sepsis” AND 
”Attitude” 

19 3 1 0 

2017-04-28 CINAHL ”Sepsis” AND 
”Nurse 
knowledge” 

12 8 4 2 

2017-05-09 CINAHL ”Pressure 
ulcer” AND 
”nurse” 

278 15 5 2 

2017-05-12 CINAHL ”Sepsis” AND 
”Nurse’s role” 

0 0 0 0 

2017-05-12 PubMed ”Sepsis” AND 
”Nurse’s role” 

10 2 2 0 

2017-05-12 PubMed ”Sepsis” AND 
”Pressure 
ulcer” 

44 7 2 1 

2017-05-16 CINAHL ”Nurse” AND 
”Critical care” 

1147 18 6 1 

2017-11-19 CINAHL ”Nurse” AND 
”Critical care” 
AND ”Sepsis” 

22 8 5 1 

2017-12-01 CINAHL ”Sepsis” AND 
”Competence”  

17 4 2 0 

Totalt   2047 195 86 15 

 

Manuella sökningar 

Material som kan vara relevant för en litteraturöversikt behöver inte finnas i databaser, 

därför skall även manuella sökningar utföras (Östlundh, 2012). Således gjordes manuella 

sökningar som komplement till databassökningarna. Dessa manuella sökningar gjordes 
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främst i Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA) men också på vetenskapliga tidskrifters 

hemsidor. DiVA är en gemensam sökportal och ett öppet arkiv för forskningspublikationer 

och studentuppsatser skapade vid 44 lärosäten och forskningsinstitutioner. I DiVA gjordes 

sökningar till redan publicerade studentarbeten som inspiration till uppslag för 

primärkällor. I detta arbete gjordes manuella sökningar men inga artiklar inkluderas. 

 

Databearbetning 

Sökningar gjordes i nämnda databaser med hjälp av tidigare nämnda söktermer (se tabell 

1) med intentionen att hitta artiklar som var relevanta för att besvara studiens syfte, och det 

med fokus ur sjuksköterskeperspektivet. Vid alla sökningar lästes abstrakt som sedan 

diskuterades gemensamt och granskades ur ett kvalitet- och vetenskapligt perspektiv för att 

fastställa vetenskaplig kvalitet. Utefter artiklarnas abstrakt och hur väl de upplevdes svara 

för syftet, lästes hela artikeln initialt individuellt för senare diskussion i par.  Granskningen 

skedde med utgångspunkt i Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för 

vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ 

metodansats (Se Bilaga A). Detta bedömningsunderlag är modifierad utifrån utifrån Berg, 

Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). Resultatet av 

granskningen beskrivs närmre i matris (se bilaga B). Artiklar utan redovisat etiskt 

övervägande eller godkännande från etisk kommitté gallrades bort. Även artiklar på annat 

språk än svenska eller engelska, då vi behärskar dessa två språk i tillräcklig utsträckning. 

 

Dataanalys 

Kontinuerligt under hela analysprocessen diskuterades artiklarnas innehåll för att garantera 

att material inte utelämnades. Den övergripande majoriteten av funna artiklar med relevant 

innehåll påträffades i databasen CINAHL, där vi skapade ett konto. Genom detta konto 

kunde funna artiklar sparas i en folder. Denna första folder blev en grov grund för ett första 

urval, bedömning och sortering av forskningsartiklar. Artiklarna lästes initialt individuellt 

med för avsikt att finna teman. Innehåll bedömdes i relation till studiens syfte för 

sjuksköterskans omvårdnad. Därefter diskuterades funnet innehåll, relevans för syftet, 

gemensamma teman och samband samt kvalitén tills konsensus bekräftats. De artiklar som 

efter gemensam genomgång och diskussion inte ansågs vara av relevans eller svara till 

syftet, valdes bort. Artiklar som ansågs uppnå tillräcklig kvalitét och relevans sorterades 

till en ny folder för artiklar som skulle presenteras i resultat. För att säkerställa att ingen 

förväxling eller feltolkning skett lästes artiklarna tillsammans en andra gång. Utifrån 

artiklar i den andra foldern avsedd för resultat, skapades en schematisk översikt (se bilaga 

B) för att underlätta identifiering av innehåll och teman. Den schematiska översikten 

användes med fördel som redskap i den tematiska analysen för att identifiera teman som 

subteman som användes vid presentation i resultat. Polit och Beck (2016) menar att en 

tematisk analys avser att skydda en forskning eller text i sin helhet. Detta för att text skall 

kunna återges på ett korrekt sätt utan at det finns risk för feltolkning eller förvrängning 

genom att delar eller fragment plockas ur sitt sammanhang. Individuella eller enskilda 

teman som har gemensamma faktorer kan i sin individuella helhet jämföras o kopplas 

samman i ett större tema: en utökad jämförelse. Detta med fokus på kärnan i innehållet och 

inte på hur eller varför materialet ursprungligen komponerades (Polit & Beck, 2016). 
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Forskningsetiska överväganden  

Informerat samtycke har undertecknats i samtliga artiklar som inkluderats i denna 

litteraturöversikt. Informerat samtycke innebär att personen som erbjuds delta i en 

forskningsstudie informeras om forskningsstudien och dess upplägg. Detta för att den 

tilltänkta deltagaren skall kunna göra en självständig bedömning om samtycke till 

deltagande eller välja att tacka nej. Denna överenskommelse kan upphävas när som helst 

under forskningsprocessen, oberoende av anledning. Informerat samtycke bidrar till ett 

ökat öppet klimat inom forskning och ger en respekt gentemot deltagarens autonomi 

(självbestämmande) och integritet (Helgesson, 2015).  

 

Det lades stor vikt vid att undvika förvanskning, fabricering eller plagiat under 

datainsamling och dataanalys. Förvanskning innebär att innebörden, eller delar av 

innebörden av en text har blivit förvrängd från den ursprungliga kontentan. Fabricering 

innebär att framställa fakta utan vetenskaplig förankring. Att plagiera menas med att 

använda någon annans arbete men få det att framstå som eget. För att öka den 

vetenskapliga trovärdigheten eftersträvades god källhänvisning som är av vikt för att 

tydligt kunna styrka vem som står bakom den aktuella forskningen som presenteras i 

studien (Helgesson, 2015). 

 

Alla resultat som svarar till litteraturöversiktens syfte inkluderats oavsett om dessa är i 

konsensus med det önskade resultatet eller inte. Det ses som oetiskt att endast inkludera 

information som överensstämmer med önskat resultat. En litteraturöversikt av god etisk 

kvalitet kännetecknas av väsentliga frågor för studiens syfte, god vetenskaplig kvalitet av 

inkluderade artiklar samt att dessa genomförts med ett etiskt förhållningssätt (Helgesson, 

2015). Dessa kriterier har tagits i beaktning i genomförandet av litteraturöversikten. 

Således har det varit av vikt att alla de inkluderade artiklarna har behandlats på ett 

respektfullt och värdigt sätt. 
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RESULTAT  

Sjuksköterskans kompetens 

När de 15 inkluderade vetenskapliga artiklarna, som beskrivs närmare i artikelmatris (se 

bilaga B), analyserades framkom ett huvudtema: sjuksköterskans kompetens. Då syftet är 

att belysa sjuksköterskans kompetens samt att de artiklar som valdes för studien berörde 

sjuksköterskans kompetens från olika perspektiv kändes huvudtemat relevant. Utefter detta 

övergripande tema utvecklades tre subteman till resultatet. Dessa subteman blev 

Utbildning och utveckling, Sjuksköterskans egen upplevelse av kompetens samt 

Riskfaktorer. Många av de studier som inkluderades belyste vikten av utbildning och 

utveckling inom området, vilket resulterade i att det blev ett subtema. Flertaliga artiklar 

berörde hur sjuksköterskorna själva upplevde sin kompetens vilket ansågs vara en viktig 

aspekt gällande huvudtemat. Subtemat Riskfaktorer framkom då denna litteraturöversikt 

även ville belysa sjuksköterskans omvårdnadsarbete runt sepsis. Tillsammans besvarar 

dessa subteman och de vetenskapliga artiklar som ingår syftet. 

 

Utbildning och utveckling 

Sjuksköterskor är ofta först med att möta och triagera patienter som kommer till sjukhus 

med misstänkt sepsis vilket tyder på att sjuksköterskan har en väsentlig roll gällande 

identifiering av sepsis (Tromp et al. 2010; Bruce, Maiden, F. Fedullo & Kim, 2015; Lopez-

Bushneil, Demaray & Jaco, 2014; MacRedmond et al. 2010). Studier (Tromp et al. 2010; 

Bruce et al. 2015; Ferrer et al. 2009; Lopez-Bushneil et al., 2014; O'Shaughnessy, Grzelak, 

Dontsova, & Braun-Alfano, 2017) har utformat ett nytt protokoll, baserat på The Surviving 

2012 Sepsis Campaign (SSC) riktlinjer, för sjuksköterskor att följa gällande identifiering 

av sepsis på en akutavdelning. De nya regelverken gav sjuksköterskor ett större ansvar 

avseende identifiering och behandling av patienter med sepsis och visade ett positivt 

resultat vad gäller kvalitén på vården. Detta i form av att desto tidigare i förloppet som 

sjuksköterskorna uppmärksammade symtom och kliniska tecken på sepsis desto tidigare 

kunde adekvata åtgärder initieras. Studien (O’Shaughnessy et al., 2017) visade även att 

sjuksköterskor måste utvidga sin förståelse för sepsis genom att sepsis bör ses som ett lika 

allvarligt tillstånd som exempelvis stroke eller akuta koronara syndrom. Som åtgärd för att 

upprätthålla nivån på kunskap och förmåga hos sjuksköterskor gällande sepsis 

rekommenderar O’Shaughnessy et al. (2017) studie årlig utbildning om symtom och 

kliniska tecken gällande sepsis.  

 

I Maclay & Rephann (2017) studie blev sjuksköterskan utnämnd till primär kontaktperson 

gällande frågor relaterade till sepsis från klinisk personal. I studien av Tromp et al. (2010) 

innehöll protokollet även åtgärder som att sjuksköterskan skulle ordinera. Dessa åtgärder 

var att ordinera en lungröntgen, ta urinprov samt urinodling för analys vilka resulterade i 

förbättrade resultat gällande tidig identifiering och behandling av patienter med sepsis. I 

flera studier av Tromp et al. (2010); Ferrer et al (2009); Bruce et al. (2015); Maclay & 

Rephann (2017); MacRedmond et al. (2010); Lopez-Bushneil et al. (2014) visades även 

förbättring gällande mortalitet. I Bruce et al. (2015); MacRedmond et al. (2010) studier 

visade även resultatet att median tiden för tidig administrering av antibiotika förbättrades 

avsevärt efter införandet av protokollet.  

 

Tromp et al. (2010) anser i sin studie att sjuksköterskans roll bör expanderas gällande 

identifiering och bedömning av sepsis. Där utvecklades ett bedömningsunderlag med 

parametrar för att underlätta sjuksköterskornas arbete av att identifiera sepsis. 
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Sjuksköterskorna skulle då fokusera på att bedöma patienten utefter generella tecken på 

infektion samt även göra en första bedömning utefter SIRS-kriterierna. Campbell (2008) 

menar också att SIRS-kriterierna är ett viktigt redskap för sjuksköterskan i sitt arbete med 

patienter med sepsis. Efter sjuksköterskans screening menar Tromp et al. (2010) att läkare 

ska informeras vad som har identifierats. Detta resulterade i att sjuksköterskans roll vid 

tidig administrering av antibiotika expanderades. 

 

Delaney, Friedman, Dolansky & Fitzpatrick (2015); Lopez-Bushneil et al. (2014) menar att 

sjuksköterskan har en nyckelroll när det gäller att identifiera patienter med sepsis samt att 

implementera åtgärder och behandling. I studier (Delaney et al. 2015; Lopez-Bushneil et 

al. 2014, MacRedmond et al., 2010; O’Shaughnessy et al., 2017) utbildas sjuksköterskor 

gällande identifikation kliniska tecken och symtom på sepsis. Signifikanta skillnader kunde 

ses på sjuksköterskans kompetens före och efter utbildningen. O’Shaughnessy et al. (2017) 

studie visade luckor i kompetens hos sjuksköterskor gällande tidig identifiering av sepsis. 

Gällande förbättringar omvårdnadsarbetet med patienter som uppvisar symtom av SIRS-

kriterier kunde förbättringar ses (Delaney et al. 2015). 

 

Sjuksköterskans egen uppfattning av kompetens 

Delaney et al. (2015); Lopez-Bushneil et al., (2014) visar även i sina studier att 

förbättringar kunde konstateras gällande sjuksköterskans självupplevda kompetens kring 

sepsis gällande identifiering av symtombild och tidiga kliniska tecken. Sjuksköterskor bör 

vara medvetna om definitionen av sepsis samt vad som rekommenderas gällande den 

initiala omvårdnaden (Robson, Beavis & Spittle, 2007). Många sjuksköterskor på 

vårdavdelningar är inte medvetna om att en låg kroppstemperatur eller att lågt antal vita 

blodceller kan vara tecken på sepsis. Studien (Robson et al., 2007) visar även att många 

sjuksköterskor inte alltid känner igen tecken på infektion eller att SIRS-symtom kan vara 

en indikation på sepsis. Det framkommer även att när dessa sjuksköterskor blir 

presenterade ett kliniskt scenario, där en patient är försämrad och inte har någon bekräftad 

diagnos, inte alltid misstänker att en infektion kan vara orsaken. Kunskapsbristen kunde 

även påvisas då sjuksköterskor inte var medvetna om att låg saturationsnivå samt systoliskt 

blodtryck <90 mmHg kan vara indikatorer på sepsis.  

 

Riskfaktorer 

Enligt en studie av Suemy Kagiyama, Menezes Silveira, Santos, Pereira och Stabile (2014) 

identifierades 298 olika NANDA omvårdnadsdiagnoser hos patienter med sepsis. Dessa 

diagnoser identifierades av sjuksköterskor redan under patientens första dygn, men det 

förekom sällan att dessa diagnoser följdes upp och utvärderades. De omvårdnadsdiagnoser 

som identifierades var: risk för infektion, risk för aspiration, risk för hudskada, hudskada, 

nedsatt spontanandning, nedsatt gasutbyte samt risk för ineffektiv cirkulation i hjärtvävnad. 

De mest frekventa omvårdnadsdiagnserna var risk för infektion (31 procent), risk för 

aspiration (27 procent) samt risk för hudskada (25 procent). Risk för infektion var vanligast 

förekommande i relation till immunosuppression (nedsatt immunförsvar), invasiva 

(inträngande) procedurer samt kroniska sjukdomar. Risk för aspiration var vanligt 

förekommande hos patienter med tracheostomi, vilket är ett utbrett ingrepp hos patienter 

med sepsis. Risk för hudskada associerades med obalans i nutritionsstatus, nedsatt fysisk 

mobilisering samt nedsatt fuktighet i huden hos patienten. 

 

Trycksår är vanligt förekommande hos patienter som är kritiskt sjuka eller vårdas i ett akut 

skede (Leijon, Bergh & Terstappen, 2013; Compton et al. 2008). Compton et al. (2008) 
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menar att det finns en stark association mellan trycksår och infektion, så som sepsis. Även 

hög kroppstemperatur och hög hjärtfrekvens var faktorer som associerades med utveckling 

av trycksår enligt studien (Compton et al. 2008), vilka båda är indikatorer på SIRS enligt 

Campbell (2008). I studien (Leijon et al., 2013) använder sig sjuksköterskor av Modifierad 

Norton Skala (MNS) för att identifiera risk för trycksår hos patienterna. Med MNS 

identifierades att 64 patienter av 258 löpte risk för att utveckla trycksår. Leijon et al. 

(2013) visade att sjuksköterskor inte alltid använder MNS korrekt. I studien (Leijon et al. 

2013) visade resultatet att flertalet patienter med risk för trycksår inte hade några 

preventiva åtgärder insatta under sin sjukhusvistelse.  

 

Hoviattalab, Hashemizadeh, D’Cruz, Halfens och Dassen (2015) undersöker närmre i sin 

studie hur sjuksköterskor följer och använder befintliga preventionsmetoder för uppkomst 

av trycksår. Hoviattalab et al. (2015) menar att de mest frekventa preventionsmetoderna 

som observerades hos sjuksköterskorna var att ”tvätta patientens hud” samt ”minimera 

exponering för fukt”. Båda åtgärderna kunde observeras i mer än 90 procent av fallen. De 

minst observerade åtgärderna var ”patient och närstående – utbildning” samt ”utvärdering 

och dokumentation av nutritionsstatus” som båda kunde observeras i så sällan som under 

tio procent av fallen. Endast en patient fick information om preventiva åtgärder för trycksår 

medan närstående inte fick någon information alls. Andra professioner i teamet fick inte 

heller någon information från sjuksköterskan angående preventiva åtgärder mot trycksår. 

Riskbedömning gjordes endast i 34 procent av fallen och utvärdering av hudstatus i 16 

procent av fallen. Förflyttning i säng observerades i 41 procent av fallen och vändschema 

användes i en tredjedel. 50 procent fick ingen hälavlastande åtgärd. Tryckavlastande 

madrass användes inte i 56 procent av fallen. I 80 procent av fallen fanns ingen 

dokumentation på att hudstatus hade gjorts på patienten.  

 

Shuldham, Parkin, Firouzi, Roughton och Lau-Walker (2008) visar att sjuksköterskornas 

roll inom vården är väsentlig och inte är något som bör reduceras. Shuldham et al. (2008) 

menar att prevalensen av sepsis påverkas av hur bemanningen ser ut gällande 

sjuksköterskor på en avdelning. Prevalsenen av sepsis reducerades då sjuksköterskornas 

timmar ökade.  
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DISKUSSION  

Resultatdiskussion 

Det huvudfynd som vi anser vara av störst betydelse i detta arbete är att flera studier 

(O'Shaughnessy et al., 2017; Maclay & Rephann, 2017; Lopez-Bushneil et al., 2014; 

MacRedmond et al., 2010; Delaney et al. 2015; Tromp et al. 2010; Bruce et al., 2015; 

Ferrer et al., 2009) visar att utbildning och olika utvecklingsprogram hos sjuksköterskor 

påvisar förbättringar både gällande kompetens vid identifiering, kliniska tecken samt 

sjukdomsförlopp. Utbildning och utveckling är något som vi anser bör ske kontinuerligt 

inom vårdens alla områden, speciellt de områden där mortaliteten är hög som exempelvis 

vid sepsis. Detta för att ständigt kunna utvecklas och vara uppdaterad om vad de mest 

uppdaterade forskningsrönen säger. Andersson et al. (2015); Casey (2015); Tromp et al. 

(2010); Bruce et al. (2015); Ferrer et al. (2009) uppmärksammar vikten av tidig 

identifiering och tidig adekvat antibiotikabehandling i samband med sepsis. Studier 

(Tromp et al., 2010; Bruce et al., 2015; Ferrer et al., 2009; O'Shaughnessy et al., 2017; 

Maclay & Rephann, 2017; Lopez-Bushneil et al., 2014; MacRedmond et al., 2010; 

Delaney et al. 2015) gav sjuksköterskorna tydligare riktlinjer, baserade på SSC, för 

sjuksköterskorna att följa gällande identifiering av sepsis. Det resulterade i att 

sjuksköterskornas roll utökades avseende identifiering och behandling. Tromp et al. 

(2010); Ferrer et al. (2009); (2015); Bruce et al. (2015); MacRedmond et al. 2010; Maclay 

& Rephann (2017); Lopez-Bushneil et al. (2014) påvisar förbättring gällande mortalitet, 

framförallt i relation till tidig antibiotikaadministrering, efter införda riktlinjer och 

utbildningsprogram. Även förbättringar kunde ses gällande sjuksköterskans förmåga att 

känna igen tidiga symtom samt att arbeta med SIRS-kriterier. Campbell (2008) belyser att 

SIRS-kriterierna är ett viktigt redskap för sjuksköterskan i sitt arbete med patienter med 

sepsis. 

 

Då studien av Robson et al. (2007) påvisade att sjuksköterskor inte är medvetna om alla 

tecken som kan indikera på sepsis, exempelvis låg kroppstemperatur och lågt antal vita 

blodceller, tyder det på att sjuksköterskan behöver utvecklas gällande sin kompetens vid 

identifiering av sepsis. I relation till att studier (Tromp et al. (2010); Ferrer et al (2009); 

(2015); Bruce et al. (2015); MacRedmond et al., 2010;) visar på förbättring gällande denna 

aspekt efter införande av utbildning och riktlinjer tyder detta på att utbildning samt 

införande av tydliga riktlinjer är väsentligt inom området. Detta för att ge sjuksköterskor 

den kompetens och guidning som krävs för att kunna möjliggöra en tidig identifiering, att 

antibiotikabehandling administreras i ett tidigt skede samt att mortaliteten minskar. 

 

SFS (2017) menar i sin kompetensbeskrivning att sjuksköterskan bör ha kompetens i hur 

hen bör arbeta för att motverka komplikation i samband med sjukdom, vård och 

behandling. SFS (2010); LaSala (2009) belyser båda vikten i en av sjuksköterskans 

kärnkompetenser, Evidensbaserad omvårdnad, och dess vikt i sjuksköterskans arbete. På så 

vis är sjuksköterskan skyldig att hålla sig uppdaterad om den aktuella evidensbaserade 

kunskapen som finns och berör de områden där sjuksköterskan arbetar (SFS, 2010; LaSala, 

2009). Det är även väsentligt att arbetsgivare ser till att utbilda sin personal och ser till att 

ständig utveckling sker för att sjuksköterskorna ska kunna arbeta evidensbaserat. Studier 

(O'Shaughnessy et al., 2017; Maclay & Rephann, 2017; Lopez-Bushneil et al., 2014; 

MacRedmond et al., 2010; Delaney et al. 2015; Tromp et al. 2010; Bruce et al., 2015; 

Ferrer et al., 2009) har underlättat för sjuksköterskorna i sitt evidensbaserade arbete genom 

att införa riktlinjer baserade på uppdaterad forskning. 



 17 

 

 

   

 

Flera studier (Hoviattalab et al., 2015; Robson et al., 2007; Delaney et al., 2015; Leijon et 

al., 2013) menar att sjuksköterskan inte alltid uppfyller den kompetens som krävs vid 

identifiering av och omvårdnadsåtgärder vid sepsis. Vi tror att denna brist i kompetensen 

hos sjuksköterskor delvis kan bero på att definitionen har varit diffus under många år. 

Detta har i sin tur lett till att de riktlinjer som finns för identifiering och omvårdnad vid 

sepsis kan se väldigt olika ut i organisationer samt även ha ändrats under åren. Vi förmodar 

att den nya definitionen som kom ut 2016 ska göra det tydligare för sjuksköterskor i sitt 

arbete med patienter som har sepsis.  Hoviattalab et al. (2015); Robson et al. (2007); 

Delaney et al. (2015); Leijon et al. (2013) resultat tyder även på att de sex 

kärnkompetenser som finns inte alltid initieras i en sjuksköterskas arbete. SFS (2016); SFS 

(2014) menar att omvårdnad är sjuksköterskans ansvarsområde. Det är därför viktigt att 

sjuksköterskan är medvetna om vad som är karaktäristiskt för sepsis samt vad som 

rekommenderas gällande omvårdnad av sepsis.  

 

Suemy Kagiyama et al. (2014) visar i sin studie att sjuksköterskor är medvetna om de 

risker som finns gällande omvårdnad vid sepsis samt de omvårdnadsdiagnoser som finns 

hos en patient med sepsis. Studien (Suemy Kagiyama et al. 2014) visar att 

sjuksköterskorna identifierade 298 olika NANDA diagnoser, varav en av dom var risk för 

hudskada. Då en av sjuksköterskans främsta arbetsuppgifter är att identifiera och belysa 

riskfaktorer i omvårdnadsarbetet är det av stor betydelse att sjuksköterskan påvisar god 

kunskap inom detta område. Compton et al. (2008) styrker att det finns starka associationer 

mellan trycksår och infektion, så som sepsis. Ändå påvisar Hoviattalab et al. (2015): Leijon 

et al. (2013) att sjuksköterskor inte använder de bedömningsinstrument som finns (MNS) 

korrekt eller följer de preventionsåtgärder och som är rekommenderade vid risk för 

trycksår. Bland annat visade Hoviattalab et al. (2015) studie att i färre än hälften av fallen 

gjordes en riskbedömning och utvärdering av hudstatus i 16 procent av fallen. Även 

preventionsåtgärder gällande förflyttning i säng och vändschema kunde endast observeras i 

färre än hälften av fallen.  

 

SFS (2010) belyser att sjuksköterskan bör ha kompetens gällande säkerhetsarbete (SFS, 

2010). Säkerhetsarbete innebär exempelvis att använda sig av olika instrument för 

datainsamling, så som riskbedömningar. På så vis menar kärnkompetenserna för 

sjuksköterskor (SFS, 2010) att sjuksköterskan bör ha kompetens att använda dessa 

riskbedömningar på ett korrekt sett. Studier (Hoviattalab et al. 2015: Leijon et al., 2013) 

visar på att denna typ av kompetens saknas i den praktiska omvårdnaden. Vi förmodar att 

detta till stor del kan bero på den tid- och resursbrist som idag finns inom vården. Då 

sjuksköterskan överbelastas kanske det inte finns möjlighet för hen att applicera den 

kompetens hen innehar. På så vis finns möjligheten att sjuksköterskor har den kompetens 

som krävs för att ge god och adekvat omvårdnad vid sepsis, men att resurser och tid inte 

finns för sjuksköterskan att arbeta utefter denna kunskap. Tidsbrist leder till snabba 

lösningar, lösningar som kanske inte alltid är optimala för patienten. Shuldham et al. 

(2008) resultat visar att antalet fall av sepsis blir reducerat i dom fall där patienterna fick 

fler sjukskötersketimmar än där patienterna fick färre. Därför anser vi att den tids- och 

resursbrist som finns idag i vården även bör betraktas som en riskfaktor gällande 

utveckling av sepsis. Det blir även en riskfaktor gällande tidig identifiering och att ge 

adekvat omvårdnad vid sepsis då underbemanning och tidsbrist kan leda till att 

sjuksköterskan inte kan applicera den omvårdnad som krävs vid vård av patienter med 

sepsis. 
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Hoviattalab et al. (2015) påvisade även i sin studie att sjuksköterskor inte informerade 

andra professioner i teamet angående preventiva åtgärder mot trycksår. Detta anser vi inte 

knyter an till det som SFS (2010); Arabi et al. (2014) menar. De menar att bäst resultat nås 

inom vården när vårdens olika yrken och professioner samarbetar i team. Detta har visat 

bättre resultat både gällande symtomlindring och välbefinnande hos patienten. En av 

sjuksköterskors kärnkompetenser är samverkan i team (SFS, 2010). Vi anser att 

sjuksköterskan har en viktig nyckelroll när det gäller teamarbete då det ofta förekommer 

att sjuksköterskor är dom som för ledarskapet. Det är därför viktigt att sköterskan i sin 

profession har förmågan att samarbeta med det interprofessionella teamet samt vet sin roll. 

Sjuksköterskor har kunskap och ansvar för omvårdnaden och måste kunna kommunicera 

med teamets alla medlemmar. Maclay & Rephann (2017) studie styrker även att 

teamarbete leder till förbättring gällande kvalité av vården hos patienter med sepsis, vilket 

tyder på att sjuksköterskan bör kunna samverka i team när det gäller patienter med sepsis.  

 

Metoddiskussion 

Vi inspirerades till att skriva om sjuksköterskans kompetens att utföra 

omvårdnadshandlingar vid kliniska tecken på sepsis genom att vi själva hade en gemensam 

tankegång om att kompetensen var otillräcklig i samband med detta. Denna gemensamma 

tankegång har kontinuerligt tagits i beaktning genom hela arbetsprocessen. På så vis har vi 

försökt att minimera influensen från detta vid urval och sortering av information samt i 

diskussion. Det bör förtydligas att det inte innebär att tankegångar om fördomar har 

exkluderats från diskussion gällande huvudfynd. Diskussioner har genomförts om vi hade 

kunnat tolka resultatet annorlunda med aktiv influens från fördom. Fördomen om att 

kompetensen är otillräcklig i samband om omvårdnad av sepsis anses inte ha påverkat 

slutresultatet i detta arbete.  

 

Vid arbetets start fokuserade vi på syftet vars innebörd skulle besvaras och innebära en 

tydlig ram, vilket gjordes i enlighet med Rosén (2016). För att inte exkludera kunskap och 

få en så bred källa till information valdes att inkludera både kvalitativa och kvantitativa 

studier. Efter diskussion valdes det att göra en litteraturöversikt då detta upplevdes bäst 

kunna besvara syftet genom att studera den befintliga litteraturen i ämnet. Forsberg och 

Wengström (2013); Friberg (2012) styrker att den bästa metoden för att studera befintlig 

litteratur i ämnet är en litteraturöversikt. Vi vill nämna att vi haft en teoretisk diskussion 

om huruvida resultatet hade sett ut vid en intervjustudie, och har diverse teorier kring detta. 

Det diskuterades an aspekt av att om en intervjustudie skulle ha utförts så skulle det vara 

svårt att få ett brett spektrum av resultat, då vi tror sjuksköterskor inte vill erkänna sin 

avsaknad av kompetens. Vår tanke där var då ha fått använda sig av en anonym svarsenkät 

med numeriska självskattningsskalor för att säkerställa så genuina och sanningsenliga svar 

som möjligt. I diskussion enades vi om att det hade varit mycket intressant ur 

forskningssynpunkt att utföra studien med en intervjumetod, men på grund av 

tidsbegränsning beslutades initialt att utföra en litteraturstudie.  

 

I litteraturöversikter bearbetas att sammanställa kritiskt granskad litteratur inom valt 

område. Av orsak till att vi endast haft en begränsad mängd forskning kan urvalet 

omedvetet ha influerats av den egna synpunkter och ställningstaganden. Samtliga artiklar 

som inkluderats har varit utgivna på engelska, därför föreligger risk för feltolkning eller 

andra felaktigheter i översättningen. Litteraturöversikt ger dessutom fördelen av att ge en 

bredare bild av kunskapsområdet, medan nackdelen blir att det kan vara komplicerat att 
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utföra vetenskapliga analyser av studier utan personlig tolkning. Det engelska språket är 

inte vårt modersmål och av den orsaken är vi medvetna, oavsett nyttjandet av lexikon, att 

det finns en risk att någon typ av feltolkning har skett. Fortlöpande under arbetet har det 

varit en viss svårighet att återge korrekt översättning från engelska till svenska. Ett 

exempel har varit ordet bundles. Det var svårt att få en korrekt översättning men efter 

diskussion och engagemang av att läsa ordet i olika artiklar och sammanhang, bestämdes 

det att ordet bundles bör översättas som riktlinjer. Det tydliggjordes i och med i de olika 

sammanhangen i varierande artiklar. Vi upplevde att översättning var nödvändig därför att 

det var ett så centralt och återkommande ord i flertalet artiklar. 

 

De urvalskriterier som använts under sökningarna, som ledde fram till de inkluderade 

artiklarna. En litteraturstudie bör redogöras för att öka trovärdigheten för arbetet 

(Wallengren & Hendricson, 2012). Initialt fastställdes att bara inkludera artiklar som 

publicerats inom de sju senaste åren, men reviderades i ett senare skede för att inkludera 10 

år. Detta därför att vi upplevde att det fanns ett utbud av adekvata artiklar inom 

ämnesområdet som överskred ett publikationsdatum på sju år. Därför fastställdes det efter 

diskussion och efter konsultation med bibliotekarie i Sophiahemmets bibliotek, valdes en 

ny publikationsgräns på tio år för att utöka artikelsökningen. Att begränsa en 

artikelsökning till maximalt tio år tillbaka i tiden för en litteraturöversikt bedöms vara en 

adekvat begränsning för att inkludera aktuell forskning, vilket ökar litteraturstudiens 

trovärdighet (Forsberg & Wengström, 2013). 

 

För att välja ett tillräckligt avsmalnat men tydligt område valdes inklusions- och 

exklusionskriterier. Dessa kriterier valdes för att bäst kunna besvara syftet och samtidigt 

sätta tydliga gränser för att minimera risken för godtyckliga resultat. Till en början hade 

arbetet en exklusionkriterie att utesluta andra professioner så som exempelvis läkare och 

fysioterapeuter. Detta kom att ändras under arbetets gång då en av kärnkompetenserna i 

sjuksköterskans profession är just ”Samverkan i team”. Vi upplevde även svårigheter med 

att hitta relevanta artiklar som endast berörde sjuksköterkans arbete vid sepsis då det ofta 

krävs ett multidisciplinärt arbete vid identifiering och vård av patienter med sepsis. 

 

En styrka hos denna litteraturöversikt är att majoriteten av aktuella artiklar som används i 

detta arbete har varit artiklar som har fått beställas via biblioteket och i de flesta fall 

betalartiklar, vilket pekar på att det viktigaste har varit fokus på att tillhandahålla relevanta 

och adekvata artiklar. En svaghet är vår avsaknad av tidigare erfarenhet av att skriva c-

uppsats samt avsaknad av klinisk erfarenhet av sepsis.  

 

En stor svårighet med att hitta relevanta artiklar har varit att det endast finns begränsad 

eller ringa forskning inom generell omvårdnad i samband med sepsis. Under processen 

med artikelsökning upptäcktes det att en betydande majoritet av sökträffarna var skrivna ur 

ett medicinskt perspektiv. På grund av detta blev det en utmaning att utforma sökningar 

och att urskilja relevanta artiklar. Detta har till viss del gjort det svårt att skilja den 

medicinska vetenskapen från omvårdnadsvetenskapen. Trots gjorda sökningar med MeSH-

termer som ”Sepsis” AND ”Pressure ulcer” hittades inga relevanta artiklar om trycksår i 

samband med sepsis. Termen sjuksköterskans roll översattes i SvenskMeSH Nurse’s roll. 

Trots stort engagemang kan tidsbegränsningen av artikelsökning- och bearbetning ha 

resulterat i att relevanta artiklar ej identifierats.  
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Vi har valt att inte ha någon geografisk avgränsning för detta arbete då sepsis är en mycket 

vanlig diagnos som globalt förekommande. På grund av detta har vi tagit i beaktning att det 

kan finnas skillnader mellan sjukvårdssystem, och då gällande organisatoriska skillnader 

men framförallt skillnader i sjuksköterskans roll och ansvar samt mellan länder med 

generell stark- respektive svag genomsnittlig socioekonomisk status. 

 

Från år 2005 har Socialstyrelsen haft en kompetensbeskrivning för grundutbildade 

sjuksköterskor. Denna kompetensbeskrivning drogs tillbaka och togs bort från 

Socialstyrelsen år 2015 (Socialstyrelsen, 2005). Den 12 maj 2017 kom Svensk 

sjuksköterskeförening ut med en ny kompetensbeskrivning för grundutbildade 

sjuksköterskor. Detta innebar att det inte fanns en gällande kompetensbeskrivning till 

största del av tiden då denna litteraturöversikt skrevs. Detta har gjort att den tillgängliga 

kunskapen till övervägande del har varit äldre kunskap som juridiskt sett inte har varit i 

bruk. Vad som är viktigt att poängtera är att det är Svensk sjuksköterskeförening som 

utkommer med den nya kompetensbeskrivningen då det inte längre ingår i Socialstyrelsens 

arbete att tillhandahålla kompetensbeskrivning för grundutbildade sjuksköterskor. Detta 

därför att Socialstyrelsen anser att det är upp till verksamhetschefen att garantera 

kompetensen bland sin personal (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). Svensk 

sjuksköterskeförening (2010) anser dock att det absolut behövs en generell 

kompetensbeskrivning för grundutbildad sjuksköterska och har därför åtagit sig ansvaret 

att utkomma med en ny kompetensbeskrivning. 

 

Avslutningsvis så anser författarna att arbetet under denna litteraturstudie har kontinuerligt 

granskats kritiskt och diskuterats flitigt ur synpunkt vad som skulle kunna göras 

annorlunda, samt vad det skulle resultera i. Trovärdigheten har diskuterats och kritiskt 

granskats för att utesluta alla möjligheter till feltolkning, förvanskning eller på något sätt 

ge ett missvisande resultat. Detta kvalitetsarbete har utförts i största möjliga utsträckning. 

Trots detta inser författarna att det kan finnas risk att aspekter har fallit bort och att resultat 

från vetenskapliga artiklar kan tolkats från sin ursprungliga mening. 

 

Slutsats 

Sjuksköterskor är ofta först med att möta och triagera patienter som kommer till sjukhus 

med misstänkt sepsis och bör därför inneha kompetens som krävs för att kunna identifiera 

symtom och initiera behandling. Resultat visar att sjuksköterskor inte är medveten om de 

tecken som är karaktäristiska för sepsis. Sjuksköterskor känner inte alltid igen tecken på 

infektion samt att SIRS-symtom är associerade med sepsis. Det finns även en stark 

association mellan trycksår och infektion, men resultat visar på att sjuksköterskans arbete 

brister i omvårdnaden gällande prevention av trycksår. Detta visar på att kompetensen hos 

sjuksköterskor idag inte är tillräcklig för att uppnå en god kvalitet gällande vård av 

patienter med sepsis.  

 

Resultat har visat att implementering av nya riktlinjer för hur sepsis bör upptäckas och 

behandlas på sjukhus har visat förbättring gällande kvalitet på vården och mortalitet hos 

patienter med sepsis. Dessa resultat tyder på att utbildning samt tydligare rutiner om vad 

som gäller vid sepsis behövs utvecklas och införas på fler vårdinstanser. 

 

Fortsatta studier  

Det finns idag en stor mängd forskning inom sepsis men denna forskning är främst 

medicinskt inriktad vilket försvårar arbetet gällande kompetensutveckling för 
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sjuksköterskor. Under arbetets gång var det svårt att hitta relevanta artiklar gällande 

omvårdnad vid sepsis vilket tyder på att det finns ett behov av fortsatt forskning inom 

specifik omvårdnad av patienter med sepsis. Det behövs även tydliggöras vilka riktlinjer 

som bör gälla vid omvårdnad hos patienter som misstänks ha sepsis.  

 

Klinisk tillämpbarhet  

Denna litteraturöversikt bidrar till att förtydliga de symtom och tecken som finns vid sepsis 

samt de omvårdnadshandlingar som är väsentliga för en sjuksköterska att ha i åtanke vid 

arbete hos patienter med sepsis. På så vis kan arbetet hjälpa sjuksköterskor att fördjupa sin 

kunskap och bidra till en bättre kvalitet gällande vård vid sepsis samt minska dödligheten i 

tillståndet. Förhoppningen är att arbetet ska underlätta och stötta sjuksköterskor i sitt arbete 

samt öka förståelsen om att kompetensen hos sjuksköterskor inte är tillräcklig i dagsläget 

och behöver vidare utveckling.  
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BILAGA A 

Tabell 2. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ 

metodansats, modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 
 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised 

controlled trial (RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och en eller 

flera experimentgrupper. 

Större välplanerad och väl genomförd multicenterstudie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare tillräckligt stort 

för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med få patienter/deltagare och/eller 

för många delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk 

styrka. Bristfälligt antal patienter/deltagare, otillräckligt 

beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled 

trial (CCT) är prospektiv och innebär jämförelse 

mellan kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. Är inte randomiserad. 

Välplanerad och väl genomförd studie med adekvat beskrivning 

av protokoll, material och metoder inklusive behandlingsteknik. 

Antalet patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma 

statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men 

utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal patienter/deltagare 

och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma 

statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt 

material som relateras till något som redan har 

inträffat, exempelvis journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Väl planerad och väl genomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma 

statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en undersökning 

där avsikten är att studera fenomen eller tolka 

mening, upplevelser och erfarenheter utifrån de 

utforskades perspektiv. Avsikten kan också vara 

att utveckla begrepp och begreppsmässiga 

strukturer (teorier och modeller). 

 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat urval. 

Välbeskriven urvals-process; datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och analysmetod. Beskrivna 

tillförlitlighets/ reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data och 

tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 

Patient/deltagargruppen för otillräckligt beskriven. 

Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 

*Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 

  



II 

 

BILAGA B 

Matris över inkluderade artiklar 

Författare 

År  

Land 
 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Bruce HR, 

Maiden J, Fedullo 

PF, Kim SC 

2015 

USA 

Impact of Nurse-

Initiated ED Sepsis 

Protocol on 

Compliance With 

Sepsis Bundles, 

Time to Initial 

Antibiotic 

Administration, and 

In-Hospital Mortality 

Utvärdera effekten av 

sjuksköterske-initierad akut 

sepsis protokoll, Surviving 

Sepsis Campaign (SSC)’s 

samt identifiera indikatorer 

på mortalitet som inträffar 

på sjukhus i samband med 

detta. 

Retrospektiv studie om 

sjukdomsförlopp och åtgärder 

där patientjournaler från 

tidigare fall av vuxna med 

sepsis eller septisk chock 

jämfördes med nuvarande 

vuxna patienter med sepsis 

eller septisk chock, efter att ha 

utbildat sjuksköterskor i SSC’s 

riktlinjer. 

195 

(-) 

Efter utbildning i SSC visades perfekt 

följsamhet från sjuksköterskor gällande 

laktatprover samt blododling innan påbörjad 

antibiotikabehandling. Pre-SSC gjordes detta i 

84 procent av fallen. Post-SSC ökade 

följsamheten till 99 procent. Genomsnittstiden 

tills påbörjad antibiotikabehandling 

reducerades med 27 minuter, även tid till 

påbörjad vätsketerapi visade signifikant 

förbättring. Den genomsnittliga 

inläggningstiden låg kvar på åtta dagar, 

mortaliteten sjönk med 3 procent. 

RI 

Cambell J 

2008 

USA 

The Effect of Nurse 

Champions on 

Compliance With 

Keystone Intensive 

Care Unit Sepsis - 

Screening Protocol 

Beskriva utbredningen av 

sepsis vid en 

intensivvårdsavdelning för 

att utvärdera effekten av 

sjuksköterskans följsamhet 

i Sepsis Project Screening 

and treatment (SPST). 

Quasi-experimentell design 

med både pro- och 

retroperspektiv. Patienter som 

stannade längre än fyra timmar 

på intensivvårdsavdelning 

bedömdes med Systemic 

Inflammatory Respiratory 

Syndroms (SIRS) index. 

Följsamheten mättes genom 

dokumentation. 

120 

(-) 

Hjärtfrekvens samt förändringar i mental 

status var de två vanligaste indikatorerna på 

sepsis från SIRS-kriterierna i denna studie. 

Även takypné förekom ofta.  

Följsamheten i dokumentation ökade efter 

implementering av SPST bland 

sjuksköterskor. Det visade dock att ingen 

relation kunde bevisas mellan dokumentation 

och utfallet av sjukdomsförloppet. 

RI 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 



III 

 

Författare 

År  

Land 
 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Compton F, 

Hoffmann F, 

Hortig T, Strauß 

M, Frey J, Zidek 

W, Schäfer J-H 

2008 

Tyskland 

Pressure ulcer 

predictors in ICU 

patients: nursing 

skin assessment 

versus objective 

parameters 

Utvärdera objektiva 

parametrar samt subjektiva 

vårdbehovsbedömningar 

som riskfaktorer för trycksår 

på en 

intensivvårdsavdelning. 

Detta i jämförelse med 

Waterlow Scale.  

 

Prospektiv, epidemiologisk 

studie på patienter utan trycksår 

som blev inlagda på en 

intensivvårdsavdelning i längre 

än 72 timmar. Ett elektroniskt 

dataprogram (CareVue) 

användes för att samla in data. 

Statistik analyserades med hjälp 

av SPSS. 

 

713 

(15) 

17 procent utvecklade trycksår. Objektiva 

parametrar visade på att trycksår signifikant 

associeras med sepsis, organ dysfunktion samt 

nedsatt cirkulation. Sjuksköterskans 

vårdbehovsbedömningar är ett viktigt 

hjälpmedel gällande risk för trycksår.  

PI 

Delaney M, 

Friedman I, 

Dolansky M, 

Fitzpatric J 

2015  

USA 

Impact of Sepsis 

Educational Program 

on Nurse Competence 

Utvärdera effekten bland 

sjuksköterskor av tidigare 

kompetens samt förvärvad 

kompetens efter 

utbildningsprogram i tidig 

upptäckt och behandling av 

sepsis. 

Kvantitativ quasiexperimentell. 

Deltagare vid en separat 1-årig 

utbildning tillfrågades att fylla i 

formulär där skattning på 

kompetens efterfrågades vid två 

tillfällen. Frågorna ställdes via 

nätet och berörde kliniska 

tecken på sepsis samt 

fallbeskrivningar, 

kommunikativ förmåga samt 

koncept inom att arbeta i team. 

82 

(5) 

Statistisk förbättring efter utbildning i 

majoriteten av de berörda frågeställningarna 

om tidigare medhavd kunskap samt 

uppskattad nuvarande kompetens.  

KII 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

 

 



IV 

 

Författare 

År  

Land 
 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Ferrer R, Artigas 

A, Suarez D, Pale

ncia E, Mitchell 

M, 

Levy M, Arenzan

a A, Xose Luis 

Pérez X, 

Sirvent JM 

2008 

Spanien 

Effectiveness of 

Treatments for 

Severe Sepsis 

A Prospective, 

Multicenter, 

Observational Study 

 

Analysera effektiviteten av 

behandling som 

rekommenderas i The 

Sepsis Guidelines. 

En observationsstudie där 

vuxna med svår sepsis och 

septisk chock studerades på 77 

olika 

intensivvårdsavdelningar. 

Följsamheten för de olika 

behandlingarna analyserades 

genom fyra terapeutiska mål. 

Det primära resultatet som 

mättes var sjukhusdödlighet. 

Effektiviteten av varje 

behandling skattades med 

hjälp av en propensity score. 

 

2,804 

(8) 

Av de patienter som deltog i studien omkom 

1,164 (42 procent) innan de skrevs ut från 

sjukhus. Propensity score visade att två av de 

rekommenderade behandlingarna resulterade i 

lägre sjukhusdödlighet. Dessa två var tidig 

administrering (inom första timmen) av 

bredspektrumsantibiotika samt administrering 

av Drotrecogin alfa vid multiorgansvikt. 

Vätsketerapi visade inga fördelar. 

PI 

Hoviattalab K, 

Hashemizadeh H, 

D’Cruz G, 

Halfens R, 

Dassen T 

2014 

Tyskland 

Nursing practice in 

the prevention of 

pressure ulcers: an 

observational study 

of German Hospitals 

Fastställa omfattningen av 

preventiva åtgärder som 

uteblir av sjuksköterskor 

gällande patienter som 

löper hög risk för att 

utveckla trycksår. 

Observationsstudie på vuxna 

patienter som löpte stor risk att 

utveckla eller som hade 

trycksår. Dessa observerades 

på en medicinsk och en 

kirurgisk avdelning.  

32 

(-) 

De mest frekventa åtgärderna var ”tvätta 

patientens hud” och ”minimera exponering för 

fukt” medan de minst frekventa åtgärderna var 

”utbildning” samt ”utvärdera nutritionsstatus”. 

Riskbedömning gjordes endast i 34 procent av 

fallen och utvärdering av hudstatus endast i 16 

procent av fallen. Förflyttning i säng 

observerades i 41 procent av fallen och 

vändschema användes i en tredjedel. 

50 procent fick ingen hälavlastande åtgärd. 

Tryckavlastande madrass användes inte i 56 

procent av fallen. Endast en patient fick 

information om preventiva åtgärder för 

trycksår.  

KI 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

http://www.atsjournals.org/author/Suarez%2C+David
http://www.atsjournals.org/author/Palencia%2C+Eduardo
http://www.atsjournals.org/author/Palencia%2C+Eduardo
http://www.atsjournals.org/author/Levy%2C+Mitchell+M
http://www.atsjournals.org/author/Levy%2C+Mitchell+M
http://www.atsjournals.org/author/Levy%2C+Mitchell+M
http://www.atsjournals.org/author/P%C3%A9rez%2C+Xose+Luis
http://www.atsjournals.org/author/P%C3%A9rez%2C+Xose+Luis
http://www.atsjournals.org/author/Sirvent%2C+Josep-Maria


V 

 

Författare 

År  

Land 
 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Leijon S, Bergh I, 

Terstappen K 

2013 

Sverige 

Pressure ulver 

prevalence, use of 

preventive measures, 

and mortality risk in 

an acute care 

population 

Fastställa förekomsten av 

trycksår, risk för dödlighet 

samt användandet av 

preventiva åtgärder på 

sjukhus.  

Ett kvalitetsförbättrande 

projekt som är en del av ett 

större projekt som utgår efter 

Define- Measure-Analyze-

Improve-Control (DMAIC) 

metod. Den svenska verisonen 

av Modified Norton Scale 

(MNS) användes som 

riskbedömning för trycksår. 

Data analyserades i SPSS för 

windows. 

300 

(42) 

60 patienter visade sig ha ett trycksår eller fler, 

28 stycken hade grad 2-4 trycksår. De 

vanligaste områden för uppkomst av trycksår 

visade sig vara sacrum, hälarna och öronen. 

MNS identifierade 64 patienter i riskzonen för 

trycksår. Resultatet visade att flera patienter 

med lågt resultat på MNS inte hade några 

preventiva åtgärder insatta medan flera 

patienter med högt resultat på MSN hade 

preventiva åtgärder insatta. Av de 60 patienter 

med trycksår avled 40 stycken och en analys 

visade att den relativa risken för att avlida 

inom 21 månader var 3.6 gånger höger för 

patienter med trycksår i jämförelse med dom 

som inte hade några trycksår.  

RI 

Lopez-Bushnell 

K, S. Demaray W, 

Jaco C 

2014 

USA 

 

Reducing sepsis 

mortality 
Syftet med införandet av 

programmet/projektet var 

att identifiera och behandla 

sepsis så tidigt som möjligt 

och reducera mortaliteten.  

 

Sjuksköterskor och läkare 

utvecklade tillsammans ett 

protokoll att följa vid 

misstanke om sepsis hos en 

patienter. Sjuksköterskor 

utvecklade även ett screening-

verktyg att använda. The 

institute for Healthcare 

Improvement (IHI)-modellen 

användes för detta program. 

225 Mortaliteten för sepsis minskade med 50 

procent sedan införandet av programmet. 

Sjuksköterskan visade sig ha en viktig roll 

gällande tidig identifiering av patienter med 

sepsis och tillhandahålla adekvat behandling. 

Sjuksköterskans kompetens om sepsis blev en 

ram för systematisk bedömning och hantering. 

Programmet har lett till en förbättring gällande 

sjuksköterskornas egenupplevda kompetens.  

Projektet indikerar att sjuksköterskor kan 

utgöra en signifikant skillnad gällande 

patientens vård vid sepsis. 

KII 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 



VI 

 

Författare 

År  

Land 
 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Maclay T, 

Rephann A 

2017 

USA 

In our unit: the 

impact of early 

identification and a 

critical care-based 

sepsis response team 

on sepsis outcomes. 

 

Undersöka hur ett sepsis-

inriktat team (där 

majoriteten är 

sjuksköterskor) på sjukhus 

påverkar identifieringen av 

sepsis samt vårdförloppet 

av tillståndet. Även 

mortaliteten undersöktes.  

En studie där ett sjukhus testar 

en förbättringsidé gällande tidig 

identifiering av sepsis samt 

resultatet av vård vid sepsis. Ett 

sepsis-inriktat team bildas på 

sjukhuset som utvecklar en plan 

för agerande vid misstanke om 

sepsis. Urvalet av patienter 

gjordes via ett verktyg kallat 

qSOFA där 2 poäng eller fler 

resulterade i att teamet 

tillkallades. Data gällande 

mortalitet, vårdlängd samt 

återfall samlades in 

kontinuerligt och jämfördes 

med tidigare data. 

30 

(15) 
Teamet tillkallades till 30 fall där 25 fall 

genomgick en förändring gällande behandling 

och vård. 15 fall diagnostiserades med sepsis. 

I de fall där teamet tillkallades men inte 

diagnostiserades som sepsis kunde en markant 

förbättring i vården ses. Mortaliteten på 

sjukhuset sänktes från 18 procent till 13 

procent vilket motsvarar 38 räddade liv under 

ett år. Vårdlängden minskade från åtta dagar 

till sex dagar vilket representerar 1035 dagar 

totalt. Implementeringen av programmet ledde 

till förbättring och framsteg vid 

omhändertagandet av sepsis. 

 

 

PII 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

 

 

 

 

 

 



VII 

 

Författare 

År  

Land 
 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

MacRedmond R, 

Hollohan K, 

Stenstrom R, 

Nebre R, Jaswal 

D, Dodek P 

2010 

Kanada 

 

Introduction of a 

comprehensive 

management 

protocol for 

severe sepsis is 

associated with 

sustained 

improvements in 

timeliness of care 

and survival. 

 

Undersöka effektiviteten av 

att införa ett protokoll 

gällande identifiering och 

inledande behandling av 

sepsis på en 

akutmottagning. 

 

Ett team av läkare och 

sjuksköterskor från akuten på 

ett sjukhus träffades under 8 

månader för att identifiera 

problem relaterade till vård av 

patienter med sepsis. Projektet 

använde sig av Plan-Do-Study- 

Act-prossesen (PDSA) för att få 

fram ett screening-verktyg. Den 

baserades på The surviving 

Sepsis Campaign. Alla 

sjuksköterskor fick genomgå en 

utbildning.  

74 

(10) 
Efter utbildningen förbättrades alla 

sjuksköterskor gällande identifiering av sepsis. 

Innan utbildningen låg sjuksköterskornas 

kompetens gällande identifiering av 

potentiella sepsispatienter på 75 procent 

medan efter utbildningen på 92 procent. 

Sjukhusets mortalitet var signifikant lägre 

efter införandet av projektet i jämförelse med 

innan. Efter införande av projektet 

reducerades tiden gällande 

antibiotikaadministrering, early-goal-directed 

therapy (EGDT) påbörjades mer omgående 

samt även vätsketerapi. Det blev även en 

reducering gällande avvikelser inom dessa tre 
områden efter införandet av projektet. 

RCT II 

O’Shaughnessy J, 

Grzelak M, 

Dontsova A, 

Braun-Alfano I 

2017 

USA 

 

 

 

 

 

Early Sepsis 

Identification 

 

 

 

Syftet med införandet av 

programmet/projektet var 

att främja tidig identifiering 

av tecken och symtom på 

sepsis genom att använda 

ett screening-verktyg 

tillsammans med utbildning 

av sjuksköterskor.  

Ett förbättringsprojekt som 

testades på två olika sjukhus. 

Projektet använde sig av CQI 

modell. Datainsamling skedde 

via enkätundersökningar innan 

och efter införande av 

screening-verktyg och 

utbildning. Data från de båda 

sjukhusen jämfördes, samt även 

data från innan och efter 

införandet av projektet.  

72 

(21) 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat av enkätundersökningen som gjordes 

innan införandet av screening-verktyget och 

utbildningen visade luckor i kompetensen hos 

sjuksköterskorna. Efter införandet av 

verktyget kunde en förbättring på ca 50 

procent hos sjuksköterskornas kunskap ses. 

Förbättringar på sjukhusen kunde ses genom 

att ökat antal fall av sepsis blev inrapporterade 

och dokumenterade. Det kunde även ses 

genom att tiden från att symtom av sepsis 

förekom till att det dokumenterades minskade.  

KII 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 



VIII 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

 

 

Författare 

År  

Land 
 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Robson W, 

Beavis S, Spittle 

N  

2007 

Storbritannien 

An audit of ward 

nurses’ knowledge of 

sepsis 

Att granska 

sjuksköterskors kunskap 

inom sepsis i jämförelse 

med standard definitionen 

och evidensbaserade 

rekommendationer. 

Sjuksköterskor på ett sjukhus 

fick svara på en 

enkät/frågeformulär om tecken, 

symtom och dess initiala 

skötsel. Frågeformulären 

innehöll även fem fall som 

sjuksköterskorna fick bedöma.  

73 

(-) 

Resultatet visar på att många sjuksköterskor 

på vårdavdelningar inte är medvetna om att 

en låg kroppstemperatur (<36 grader) eller att 

lågt antal vita blodceller (<fyra) kan vara 

tecken på sepsis. Många sjuksköterskor 

känner inte alltid igen tecken på infektion 

samt att SIRS-symtom kan vara en indikation 

på sepsis. När dessa sjuksköterskor blev 

presenterade ett kliniskt scenario, där en 

patient var försämrad och inte har någon 

bekräftad diagnos, misstänkte inte alltid 

sjuksköterskorna att en infektion kunde vara 

orsaken. 

KII 

Shuldham C, 

Parkin C, Firouzi 

A, Roughton M, 

Lau-Walker M 

2009 

Storbritannien 

The relationship 

between nurse 

staffing and patient 

outcomes: A case 

study 

Undersöka relationen 

mellan sjuksköterskors 

bemanning samt patientens 

utveckling gällande; 

trycksår, fall, övre 

gastrointestinala 

blödningar, pneumoni, 

sepsis, chock och DVT. 

Retrospektiv studie på 

patienter som 

hospitaliserades på de två 

sjukhus som inkluderades i 

studien. Data insamlades från 

medverkandes sjukhus 

system. Analys gjordes med 

hjälp av SPSS och STATA 

9.2.   

23 192 

(-) 
På de vårdavdelningar där patienterna var 

mindre beroende av sjuksköterskorna var 

det endast en svag association mellan 

sjuksköterskans bemanning och 

patientens utveckling. På de 

vårdavdelningar där patienten var mer 

beroende/kritiskt sjuka, kunde några 

signifikanta associationer ses. Sepsis 

reducerades signifikant då bemanningen 

på avdelningen ökade.  

RII 



IX 

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, datainsamling 

och analys) 

Urval 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Suemy Kagiyama 

Dutra C, Menezes 

Silveira L, Santos 

O A, Pereira R, 

Stabile A M 

2014 

Brasilien 

Prevalent nursing 

diagnosis in patients 

hospitalized with 

sepsis at the 

intensive care unit.  

 

Identifiera rådande 

sjuksköterskediagnoser hos 

patienter med sepsis, svår 

sepsis samt septisk chock. 

Retrospektiv kvantitativ studie 

på patienter över 18 år inlagda 

på intensivvårdavdelning som 

utvecklat sepsis eller septisk 

chock. Data analyserade med 

hjälp av Microsoft Office 

Excel 2007. 

 

103 

(-) 

Följande diagnoser identifierades: risk för 

infekton, risk för aspiration, risk för trycksår, 

nedsatt spontanadning, nedsatt gasutbyte 

samt nedsatt hudstatus. 

RII 

Tromp M, 

Hulscher M, 

Bleeker-Rovers 

CP, Peters L, van 

den Berg D, Borm 

GF, Kullberg B-J, 

van Achterberg T, 

Pickkers P 
2010 

Nederländerna 

The role of nurses in 

recognition and 

treatment of patients 

with sepsis in the 

emergency 

department: A 

prospective before-

and-after 

intervention study 

Att belysa effekterna av ett 

komplext implement-

program, som inkluderar en 

introduktion till 

sjuksköterskor som arbetar 

inom akutområden, en 

sammanfattning av riktlinjer 

gällande sepsis protokoll följt 

av träning och prestations 

feed-back.  

Klinisk studie där vuxna 

patienter som har symtom 

inom SIRS bedöms inom sex 

faktorer (1-6), i tre perioder. 

Laktatnivå i serum, taget inom 

6 h (1), Blododling taget innan 

administration av antibiotika 

(2), Administrering av 

antibiotika (3), Utförd thorax 

röntgen (4), Tagen urinodling 

(5), In- eller utskrivning inom 

6 h (6) 

825 
(-) 

Efter genomförda perioder sågs ett positivt 

resultat genom ett ökat antal utförda åtgärder 

av sjuksköterskor per patient inom 

tidsramarna. Efter period två kunde en 

påtaglig förbättring ses med 11 procent samt 

efter tredje perioden sågs en ytterligare 

förbättring med 12 procent. 

PI 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 


