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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Bacteriaemi eller sepsis är ett vanligt förekommande tillstånd som 
kännetecknas av ett snabbt och diffust insjuknande inom akuta verksamheter. 
Tillståndet kräver en snabb handläggning, vilket innebär tidig identifiering med en 
snabb insättning av behandling för att undvika det livshotande tillståndet som kan leda 
till en dödlig utgång. Detta kräver att vårdpersonalen tidigt ska kunna kartlägga och 
behandla patienter där det föreligger allvarliga infektioner som sepsis. Syftet: med 
studien är att belysa den kliniska presentationen hos patienter med svåra infektioner 
som här definieras som att patienten antingen fick slutdiagnosen sepsis eller uppvisade 
en positiv blododling i prehospital miljö i relation till utfall. Dessutom belyses 
ambulanspersonalens förmåga att upptäcka tillståndet redan prehospitalt i relation till 
utfall. Metod: En retroperspektiv registergranskning med en kvantitativ ansats. Utfall 
definieras som död inom de första 30 dagarna. Resultat: Totalt deltog 854 patienter i 
studien. Bland dem dog 20% under de första 30 dagarna. Insjuknandet föreföll ofta att 
vara ospecifikt. Av de patienter som dog inom 30 dagar var luftvägarna den vanligaste 
organpåverkan och bland dem som överlevde 30 dagar var infektion i urinvägar den 
vanligaste orsaken. Det förelåg ingen könsskillnad med avseende på prognos. Tid från 
larm till start av antibiotikabehandling var kortare bland dem som dog   De som dog var 
i genomsnitt äldre.  De patienter som dog hade också en lägre grad av vakenhet, ett 
lägre blodtryck, en lägre syresättning, och en lägre kroppstemperatur samt högre 
andningsfrekvens jämfört med de som överlevde.  Bara i ca 15% av fallen noterade 
ambulanspersonalen en misstanke om sepsis och en sådan misstanke var lika ovanligt i 
båda grupperna. Diskussion: Bland patienter med slutdiagnosen sepsis eller bakterieami 
så är risken att dö under de första 30 dagarna hög. Det föreligger redan i den 
prehospitala miljön påtagliga skillnader mellan de patienter som kommer att överleva 
och de som kommer att dö med avseende på patientkaraktäristik, etiologi och 
vitalparametrar. Denna kunskap kanske i framtiden skulle kunna utnyttjas på ett mera 
systematiskt sätt eventuellt med hjälp av ett datorstöd. Men andelen fall där 
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ambulanspersonalen misstänker sepsis är alltjämt för låg. En ökad utbildning och 
förbättrade beslutsstöd kan möjligen förbättra denna siffra.  
 
Nyckelord: Ambulanssjuksköterska, identifiera, sepsis, prehospital, bedömning. 
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INLEDNING 

Ambulanssjukvården har de senaste decennierna utvecklats från att vara en ren 
transportverksamhet till att vara ett avancerat prehospitalt omhändertagande av svårt sjuka 
patienter. Idag består ambulansbesättningen av minst en specialistsjuksköterska. Det krävs att 
personalen har en omfattande kunskap och kompetens inom prehospital omhändertagande. 
Ambulanspersonalen ska kunna ha en teknisk och medicinsk färdighet samt ha god förmåga 
att sammanväva detta med ett holistiskt tänkande utifrån patientens perspektiv och arbeta 
utifrån behandlingsriktlinjer som stöd vid prehospitalt omhändertagande (Almgren & 
Göthesson 2009, s.194; Hagiwara & Wireklint Sundström 2017, ss. 117-144). Den ökande 
kompetensen bidrar till att ambulanspersonalen kan genomföra säker bedömning och påbörja 
behandling redan hemma hos patienten. 
 
Sepsis är ett vanligt förekommande sjukdomstillstånd som ambulanspersonalen kan 
diagnostisera eller förmedla en misstanke om redan i prehospital miljö. Enligt tidigare 
forskning ökar dödligheten med 7,6% för varje timmes fördröjning av obehandlade insatser 
(Kumar et al. 2006). Sepsis kan uppträda oförutsägbart och utvecklas snabbt. Därför har 
ambulanssjuksköterskan en viktig roll när det gäller att identifiera dessa patienter samt att ha 
god kunskap om behandling vid misstanke om septiskt tillstånd. Eftersom minskad tid till 
behandling sannolikt kan reducera risken för komplikationer, onödigt lidande, organskada och 
mortalitet (Honselmann et al. 2015) 
 
Författaren till denna studie har kunskap inom ambulanssjukvården och slutenvården genom 
omhändertagande av svårt sjuka patienter med komplexa symptombilder inom olika 
åldersgrupper. Det finns behov av att studera och jämföra patienter där det föreligger tidig 
misstanke om allvarlig infektion i relation till utfallet. Studien kan bidra till kunskap som 
leder till förbättrade möjligheter att tidigt identifiera en allvarlig infektion i den prehospitala 
delen av vårdkedjan. 
 

BAKGRUND 

Sepsis 
Epidemiologi 
Enligt Sepsisfonden drabbas varje år minst 40 000 människor av sepsis i Sverige. Dock är 
forskningen kring incidenter i Sverige ofullständig och det finns svårigheter att säkerställa 
siffror på hur många personer som drabbas av sepsis årligen. Det kan bero på att det finns 
flera definitioner av sepsis (Andersson et al. 2015, ss.12-13; Seymour et al. 2014). Fler än 
1000 människor avlider årligen av sepsis i Sverige (Andersson et al. 2015, ss. 12-13). Sepsis 
är ett globalt hälsoproblem och i hela värden drabbas ca 27 miljoner personer av sepsis varje 
år och av dem är det 19 miljoner som överlever, men även de som överlever har stora risker 
att drabbas av allvarliga livslånga skador. Åtta miljoner dör pga. sepsis. Infektionssjukdomar 
som oftast ger upphov till sepsis är pneumoni, halsfluss, urinvägsinfektion 
(njurbäckeninflammation) samt sår- och mjukdelsinfektioner (Sepsisfonden). Studier påvisar 
att septisk chock stadigt har ökat under de senaste decennierna och att den förknippade 
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dödligheten har varit konstant eller endast minskat något (Rivers, Nguyen, Havstad, Ressler 
&Muzzin 2001). 

Identifiering och bedömning av sepsis prehospitalt 
Sepsis kan utvecklas mycket snabbt och har ett snabbt sjukdomsförlopp tex. en person som 
tidigare upplevt sig som frisk kan endast på ett par timmar bli livshotande sjuk och till och 
med dö pga. en infektion. Svår sepsis och septisk chock utvecklas vanligtvis inom 24 timmar 
efter insjuknande (Ljungström 2009, ss. 330-). Vid detta tillstånd tar sig bakterier in i 
blodbanan och ger upphov till skadliga effekter på egna vävnader och organsystem. Sepsis är 
ett livshotande tillstånd som uppstår när immunförsvaret överreagerar på en infektion i 
kroppen (Brink et al. 2013, ss-3-8). 
 
Det krävs en gedigen yrkeserfarenhet för att kunna identifiera diagnosen tidigt eftersom 
tecknen på sepsis till en början oftast är ganska diffusa. Symptom på sepsis kan vara svåra att 
urskilja från andra infektions symptom. Därför är det viktigt att vara uppmärksam på personer 
som har haft en infektion i kroppen sedan några dagar tidigare (UVI, lunginflammation, 
sårinfektioner, halsfluss) och söker vård med nytillkommen kraftig sjukdomskänsla, frossa, 
feber, muskelvärk, förvirring, ansträngd andning, förhöjd andningsfrekvens, låg 
syrgasmättnad, lågt blodtryck, låg urinproduktion, gastrointestinala besvär såsom buksmärta, 
diarré och kräkningar, utslag och fläckar på huden (Brink et al. 2013, s.17). Patienter som 
bedöms ha ett eller flera ovanstående symptom bör bedömas för eventuell infektion med 
sepsis misstankar (Wallér, Ljungström, Jacobsson, Andersson, Werner 2015). Patienter som 
insjuknar tillkallar inte sällan ambulans vid tidigare nämnda symptom. Allt detta lägger ett 
stort ansvar på ambulanspersonalens kompetens att identifiera och behandla patienten med 
misstankar om sepsistillstånd. Ambulanssjuksköterskors förmåga att identifiera vitala tecken 
med ABCDE- principer samt med en huvud-till-tå-bedömning spelar en viktig roll för att så 
tidigt som möjligt upptäcka symptom och utveckling av sepsis och på så sätt minska lidande 
och dödlighet i sepsis och svår sepsis. Vid undersökning enligt ABCDE principer viktigt att 
varje steg ska vara undersökt och åtgärd vid behv för att gå vidare i processen (Andersson 
Hagiwara & Wireklint Sundström 2016. s. 185; Kleinpell & Schorr 2014). 
 
Vid prehospitalbedömning är det viktigt att identifiera symtom och tecken på ohälsa utifrån 
patientens egna berättelse samt deras anhöriga. Där ambulanssjuksköterska möter upp 
patientens och anhörigas upplevelse med ett professionellt förhållningssätt och respekt för 
varje enskild individ. Ambulanssjuksköterskan skall kunna utföra snabba och kvalificerade 
prehospitala bedömningar samt kunna kartlägga vårdförlopp utifrån patientens akuta och icke 
akuta vårdbehov (ölä 2006). 

Definition av sepsis (SIRS) 
Enligt nuvarande internationell konsensus skall begreppen sepsis, svår sepsis och septisk 
chock användas. Med sepsis avses infektion orsakad av systeminflammatorisk reaktion 
(SIRS). Sepsis definieras som systeminflammatorisk reaktion (SIRS), som svar på smittsam 
process. SIRS kan diagnostiseras genom förekomsten av en eller flera av följande kriterier: 
onormal kroppstemperatur, hög andningsfrekvens, hög hjärtfrekvens, låg syresättning i blodet, 
förhöjda vita blodkroppar (laktat) (Shimamoto, Fukuda, Kazuhiko, Komori & Sadamistu 
2013) 



 

4 
 

 
SIRS kan definieras om minst två av fyra kriterier är uppfyllda: 

● Feber/undertemperatur >38°C eller <36 grader 
● Hjärtfrekvens >90/min,  
● Andningsfrekvens >20/min eller PaCO2 <4,3kpa 

LPK >12 x 10 9/l; eller >10% omogna former (Brink et al. 2013, s. 7; Shimamoto et al. 2013). 
 

Enligt Fryckstedt, Hulting, Höjer & Ludwigs (2010, s.344). krävs det ingen positiv blododling 
inom kriterierna för SIRS (Svår sepsis definieras som sepsis med hypotension, hypoperfusion 
och/eller någon sviktande organfunktion. Svår sepsis kan diagnostiseras vid verifierad 
infektion även om SIRS kriterier saknas. Septisk chock är den mest allvarliga utvecklingen av 
sepsissjukdomen definieras som svår sepsis med kvarstående hypotension trots adekvat 
vätsketillförsel samt endera hypoperfusionen eller organdysfunktion. Sepsis kan utvecklas till 
allvarlig sepsis och septisk chock som leder till systempåverkan och på så sätt leder till 
vävnadshypoxi eller chock som på sikt leder till dödlighet i organdisfunktion. Bacteriaemi är 
förekomsten av livskraftiga bakterier i blodet (Robson & Daniels 2008). 
 
Sjukdomen har inte resulterat i några mediakampanjer för att öka befolkningens 
medvetenhetsgrad och kunskaper om sepsis, detta ställt i jämförelse med hjärtinfarkt och 
stroke-kampanjer. Studier visar att medvetandegraden om sepsis i Sverige är låg, och kan vara 
ett mål för att förbättra hanteringen av sepsis (Mellhammar, Christensson & Linder 2015). 
Inom sjukvården har man god kunskap om omhändertagandet av trauma, stroke, hjärtinfarkter 
och hjärtstilleståndpatienter och dessa patientgrupper har större chanser till överlevnad i 
jämförelse med de patienter som drabbas av sepsis (Seymour et al. 2010). Enligt amerikanska 
studier så är förekomsten av allvarlig sepsis större än 3,0 per 1 000 invånare och bland de som 
överlevde sepsis har man sett förekomst av kognitiv funktionsnedsättning och funktionshinder 
i efterförloppet som upplevs som stor börda för det amerikanska hälsovårdssystemet 
(Seymour et al. 2012). Tidigt ställningstagande till upptäckt av sepsis hos patienter med 
potentiella infektionstecken skall inkludera en noggrann observation och av de patienter som 
har en påvisad närvaro av inflammatoriskt responssyndrom bör vitalparametrar övervakas 
upprepande gånger. Detta styrks av en studie som påvisat att bland de patienter som inte 
betraktades som ”allvarligt sjuka patienter”, så hade sjukvårdpersonalen en benägenhet att 
hoppa över mätningar av vitala parametrar och på så sätt ökade risken för en fördröjning av 
sepsisdiagnosens fastställande (Tsuneaki, Okayama & Kuroki 2012). 
 
Studien påvisar att ambulanssjuksköterskor inte dokumenterade misstanke på infektion eller 
sepsis, svår sepsis och sepsisk chock vilka alla är förknippad med hög mortalitet (Roest, 
Stoffers, Pijpers, Jansen & Stassen 2017).  
 

Vilka personer kan drabbas av sepsis? 
Sepsis kan drabba personer i alla åldrar men förekomsten är högre hos äldre och hos dem som 
har genomgått kirurgiska ingrepp. Personer med kroniska sjukdomar som diabetes, KOL, 
vissa hjärtsjukdomar och flertalet tumörsjukdomar löper en förhöjd risk att drabbas. 
Människor med intag av läkemedel som nedsätter immunförsvaret alkohol, narkotika eller 
andra former av missbruksproblematik befinner sig också i riskzonen (Martin 2012). Detta är 
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en av anledningarna till att dödligheten är så hög eftersom sjukdomen oftare drabbar äldre och 
ofta redan sjuka patienter. Hög ålder är en av riskfaktor för sepsis (Andersson et al. 2015, 
s.19) Enligt studien Seymour et al. (2010) så förväntas förekomst av allvarlig sepsis att öka 
när befolkningen åldras, och även att äldre personer tillhör till den kategorien som har högre 
dödlighet och riskerar att drabbas i högre grad jämförelse med yngre personer. 
 

Studier påvisar att det saknas stora sepsisorganisationer eller insamlingar för att finansiera 
utveckling av sepsisvård i jämförelse med så som hjärtsjukdom eller cancer (Robson & 
Daniels 2008). 

 

Prehospital behandling av sepsis 
Vid misstanke om sepsis skall behandling starta omgående. Behandlingens mål är att 
understödja de vitala funktionerna. Detta skall ske för att förebygga lidande och minimera 
risker för att förvärra allmäntillståndet samt understödja de vitala funktionerna för patienterna. 
Innan den prehospitala behandlingen startas är det viktigt att få en bra anamnes. Att få 
väsentlig och angelägen information om patientens tillstånd före och efter insjuknande dvs. 
uppgifter om feber eller frossa, underliggande sjukdomar samt om det förekommit 
vårdkontakter och antibiotikabehandling under tiden före insjuknandet. Allt detta har en viktig 
roll i den fortsatta behandlingsplanen vid misstanke om sepsis (Axelsson et al. 2016). 
  
Flertalet studier belyser vikten av snabb och adekvat behandling vid sepsis och är avgörande 
för att minska lidande och mortalitet hos dessa patienter. Om adekvat antibiotikabehandling 
kunde ges inom en timme från att symptom på sepsis konstaterades så resulterade det i en 
överlevnad på 80%. Om däremot behandlingen fördröjdes så ökade dödligheten med 8% för 
varje timme som behandlingen fördröjdes under de första timmarna (Andersson et al. 2018; 
Brink et al. 2013 ,ss. 55-59). 
 
De flesta ambulansverksamheterna jobbar utifrån behandlingsriktlinjer för att behandla 
patienter med sepsis och septiskt chock. Syftet med övervakning inför behandlingen är att 
kontrollera och övervaka patientens tillstånd för att fånga upp trenden i mätvärderna och 
identifiera de patienter som kan behöva intensivvård. Vid mätning av låg syremättnad så 
inleds i de flesta fall syrgasbehandling. För att begränsa utvecklingen av organdysfunktion 
och multiorgansvikt så inleds i de flesta fall även vätskebehandling. Vad gäller 
febernedsättande läkemedel så ordineras dessa ofta till patienter som påverkats av 
temperaturstegring (Brink et al. 2013.ss.69-70). 

 
Ambulanssjuksköterskans kompetens 
Idag är det formella kravet inom ambulansverksamheten enligt Socialstyrelsens föreskrift, att 
minst en legitimerad sjuksköterska skall finnas i varje ambulans (SOSFS 2009:10).  I Sverige 
krävs det för att bli registrerad sjuksköterska tre års högskolans studie med kandidatexamen. 
Att blir specialiserad sjuksköterska inom ambulansvård kräver ett års erfarenhet som 
sjuksköterska inom den somatiska vården och ett år högskolans studie med magisterexamen 
inom ambulansvård (Magnusson et al. 2015). Det är upp till varje landsting eller 
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ambulansverksamhetsområde att ställa egna högre krav. Därför anses det att kompetenskraven 
behövs stärkas ytterligare genom en specialistutbildad sjuksköterska. I 4 kap. 9 § av 
patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) framkommer att endast specialistsjuksköterska inom 
ambulanssjukvården benämns med titeln om hen har genomfört en sådan examen. Det är 
endast sjuksköterska som har kompetens och behörighet att administrera läkemedel. Det är 
upp till varje verksamhetsområde att ge behörigheten och att efter egen bedömning 
administrera läkemedel enligt deras egna behandlingsriktlinjer inom verksamheten.  
 
Kompetensen omfattar vård av patienter med akuta vårdbehov. Detta innebär att ha förmåga 
att både snabbt bedöma och snabbt prioritera vårdåtgärder för patienter med livshotande 
tillstånd (Swenurse 2012). Ambulanssjuksköterska förbereder sig inför sin bedömning redan i 
samband med utlarmningen. Mötet med patienten bör skapas utifrån ett öppet sinne där 
information samlas från SOS larmcentralen, patientens tillstånd, anhörig och 
ambulanspersonalens tidigare erfarenheter och kompetens (Wireklint Sundström & Dahlberg 
2012).  Ambulanssjuksköterskan ska kunna bedöma varje patientmöte som unik och se utifrån 
patientens hela livssituation och perspektiv eftersom livsvärlden är unik för varje enskild 
människa. Bedömningen skall alltså baseras på såväl patientens livsvärldsperspektivet som 
det medicinska perspektivet  (Wireklint Sundström & Dahlberg 2011).  
 
Ambulanssjuksköterskan gör i sin profession en första snabb bedömning enligt konceptet 
ABCDE- principen, vilken är till stor hjälp för att bestämma hur allvarligt ett tillstånd är och 
för att prioritera de viktigaste åtgärderna (Thim, Krarup, Grove, Rohde & Løfgren 2012). 
Sedan görs en samlad bedömning av patientens tillstånd och vårdbehov med upprepande 
kontroller under transporten till vårdinstansen. I kompetensbeskrivningen för 
ambulanssjuksköterska står det att vårdtempot skall anpassas efter patientens tillstånd och 
vårdbehov. Den specialistutbildade ambulanssjuksköterskan skall aktivt sträva efter att 
bedriva en evidensbaserad vård och vara delaktig i utvecklingen inom forskning och sträva 
efter hållbar vårdutveckling (Swenurse 2012). 

 
Ambulansresurser 
Idag har de flesta landsting anlitat SOS alarm för att bedriva alarmering och dirigering av 
ambulanser. Tjänsterna inom verksamhetsområdet hanteras vid 13 SOS-centraler i hela 
Sverige och har ca 740 medarbetare. Drygt tre miljoner nödsamtal besvaras årligen av SOS – 
centralen. I Sverige finns det ca 700 ambulanser och år 2013 larmades det ut cirka 2700 
ambulansresor varje dygn, vilket motsvarar ca 1 000 000 resor varje år (SOS Alarm u.å.) 
Prioriteringen vid utalarmering av ambulans utgår alltid från den hjälpsökandes symtom med 
hjälp av ett medicinskt index. Varje utgående larm från SOS centralen har egen prioritet: 
 
Prio 1 - Akuta livshotande symtom eller olycksfall.  
Prio 2 - Akuta men inte livshotande symtom.  
Prio 3 - Övriga uppdrag med vård- eller övervakningsbehov där rimlig väntetid inte bedöms 
påverka en patients tillstånd (SOSFS 2009:10). 
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Prioriteringar utifrån utlarmningar och RETTS 
Genom utlarmningsprioritet får eventuellt besättningen i ambulansen information om debuten 
och patientens tillstånd. Sedan är det ambulanssjuksköterskans ansvar att genomföra en ny 
egen fullständig bedömning av patientens tillstånd. Det kan vara så att prioriteringsgraden 
skiljer sig från SOS angivelse och den tidigare ut larmningen efter ambulansbesättningen egna 
bedömning. När ambulanspersonalen ska transportera patienten till vårdenheten så använder 
hen samma prioriterings metod som larmoperatören på SOS. Det är dock viktigt att veta att 
ambulanspersonalen dessutom har en egen prioriterings algoritm  dvs. att ambulanspersonalen 
bedömer brådskandegraden hos patienten med ytterligare ett system . 
Prioritering med hjälp av Triage innebär att patienten bedöms efter hur snabbt de behöver 
vårdinsatser. De patienter som bedöms ha livshotande tillstånd eller att deras tillståndet 
tenderar att försämras ska prioriteras högst (Widegren, 2012).  
 
I Sverige använder sej de flesta akutmottagningar samt ambulansorganisationer  av ett 
triagesystem som benämns Rapid Emergency Triage and Treatment System -RETTS. Detta 
system tar hänsyn till kombination av bedömningar av vitalparametrar och sökorsak 
(Sandman, Ekerstad & Lindroth 2012, s.1).Triagesystemet RETTS består av flera steg, en 
objektiv del som består av vitalparametrar och en andra del som utgörs av en Emergency 
Signs and Symptoms (ESS) algoritm. Allt detta görs för att få fram en objektiv bild av 
patientens allmäntillstånd samt att fånga tecken på svikt i olika organsystem. I RETTS finns 
fem processnivåer, blå, grön, gul, orange och röd. Varje färgkodning indikerar hur livshotande 
sjukdomstillståndet är och vilka prover som ska tas, hur snabbt patienten skall omhändertas, 
vilka parametrar som ska kontrolleras/ övervakas och hur lång tid det får ta till läkares 
bedömning. Vid stigande prioritet och allvarlighetsgrad identifieras risk för död eller behov av 
akutsjukvård direkt efter ankomst till sjukhus. Det är vitalparametrarna som i första hand är 
bestämmande för vilken färgkodning som patienten ska få (Sandman, Ekerstad & Lindroth 
2012, s.6ander).  

 
- Röd: klassificeras som livshotande tillstånd. Tid till läkarbedömning omedelbart från 

0-7 minuter.  
- Orange: klassificeras som potentiellt livshotande tillstånd. Tid till läkarbedömning 

inom 20:e minuter, samt patientansvarig sjuksköterska med tillsynsansvar och 
övervakning.  

- Gul: klassificeras som behov av akutvård men är inte direkt livshotande, som kan 
kräva kontroll av den/de parameter som föll ut i triagen. Tid till läkarbedömning <120 
minuter.  

- Grön: klassificeras som behov av lättare akutvård, och inte livshotande. Regelbunden 
tillsyn av undersköterska. Tid till läkarbedömning <240 minuter  

- Blå: ingen triagering utan patienten får vänta i väntrummet (Sandman, Ekerstad & 
Lindroth 2012, s.6).  
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PROBLEMFORMULERING 

Sepsis som ofta förekommer i samband med bacteriaemi kan leda till ett livshotande tillstånd 
som uppstår när kroppen svarar på en infektion genom skada på egna vävnader eller organ 
(Czura 2011). Detta kan bero på flera bakomliggande orsaker som i sin tur kan ge en allmän 
infektion i kroppen vilken signaleras genom frisättning av signalsubstanser, så kallade 
cytokiner i blodbanan. Detta kan bero på influensa, luftvägsinfektion, sårinfektion, 
urinvägsinfektion (Socialsyrelsen 2016). Allt detta kan leda till multipla organskador och död 
om dessa personer inte behandlas snabbt (Czura 2011). Därför är det viktigt att 
ambulanspersonalen korrekt identifierar patientens tillstånd och de kännetecken på svåra 
infektioner som kan leda till sepsis eller bacteriaemi. Tidigare forskning visar på att 
ambulanssjuksköterskan har svårt att identifiera sepsis prehospitalt. Om man felbedömer 
patientens tillstånd eller missar tecknen på allvarliga infektioner så föreligger en risk för att 
hela vårdkedjan fördröjs. Vilket kan leda till att patienten utsätts för onödigt lidande eller i 
värsta fall mortalitet och tiden för insättning av behandling förskjuts. Därför finns det ett 
behov av att studera den kliniska presentationen och bedömningen i prehospital miljö vid 
sepsis och relatera dessa observationer till utfall. Studien kan bidra till kunskap som leder till 
förbättrade möjligheter att tidigt identifiera en allvarlig infektion i den prehospitala delen av 
vårdkedjan.  
 
SYFTE 
Syfte med studien är att: 

Belysa den kliniska presentationen och bedömningen i prehospital miljö bland 
patienter som antingen får slutdiagnosen sepsis och eller har en positiv blododling i 
relation till patientens chans att överleva de första 30 dagarna. 
 

METOD 
Studie genomförs med retroperspektiv registergranskning med kvantitativ ansats där forskaren 
använder sig av tidigare journalförda bedömningar. Valet av metod är ett etablerat 
tillvägagångssätt för att besvara syftet (Eliasson, 2013, ss.27-32; Polit & Beck 2014).  
 
Urval 
Inklusionskriterier som användes i studien var dels patienter som hade en positiv blododling 
och dels fått slutdiagnosen sepsis.  
 
Populationen som undersöks är rekryterad från tre olika databaser. 

1) Patienter i hela Västra Götaland som under en fyra månadsperiod år 2012 
transporterats till sjukhus med ambulans och genomgått en blododling på sjukhus som 
har varit positiv. 
 

2) Patienter inom Göteborgs upptagningsområde som åkt till Östra sjukhuset under år 
2016 med ambulans och fått slutdiagnosen sepsis. 

 
Exklusionskriterierna var patienter som inte transporterades till sjukhus med ambulans eller 
patienter som insjuknat i sepsis under vårdtiden.  
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Datainsamling 
Studier genomfördes under höstterminen 2017 med hjälp av tidigare insamlad information 
som var härbärgerad i en databas i Göteborg. Författaren fick tillgång till datainformation som 
var hämtad från Ambulink (ambulansjournal) och Melior sjukhusjournalsystemet. Data har 
varit insamlad under höst och vinterperiod.  
 
Dataanalys 
Inhämtat datamaterial sammanställdes initialt och analyserades i ett dataprogram för 
statistikprogrammet SAS-programmet (SAS Institute, Cary, North Carolina USA) 
Med hjälp av SAS så sammanställdes och bearbetades deskriptiv statistik och korstabeller 
som redovisas i antal och procent (Borg & Westerlund 2012).  
 
Resultaten har beskrivits som antal och procent. Vid signifikanstester har gränsen för 
signifikans satts till p < 0.05. Tider har beskrivits i timmar och minuter och uttryckts som 
medianvärde. Vid jämförelse av dikotoma (ja/nej) variabler har Fishers Exact Test använts 
och vid jämförelse av kontinuerliga variabler (ålder, tider) har Mann Whitney U Test använts. 
(Billhult 2017, ss. 99-103) 
 

Forskningsetiska övervägande 
Examensarbete som utförs på grund- och avancerad nivå säkerställs enligt lagen om 
etikprövning då det gäller forskningsarbete som avser människor (SFS 2003:460).  
Insamlad information får inte innehålla känslig personlig information som skulle kunna leda 
till identifiering eller ge någon koppling till den enskilda individen. Studien genomförs på 
avancerad nivå på Högskolan i Borås inom ramen för magisteruppsats. Insamlade data 
bearbetades enligt Helgesson (2015), och vetenskapsrådet (uå.) dvs enligt fyra 
forskningsetiska principer: samtyckesprinciperna, informationskravet, konfidentialitetskravet 
och nyttjandekravet.  
 
Den insamlade informationen bearbetades utifrån de etiska principerna i 
Helsingforsdeklarationen med respekt för varje enskild individ. Alla åtgärder som är möjliga 
ska vidtas för att skydda personernas identitet i studien (World Medical Association 2008). 
Personuppgifter har hanterats med syfte till kvalitetssäkra arbete enligt Patientdatalagen (SFS 
2008:355). De uppgifterna som införskaffades för examenarbete, bearbetades och användes 
endast för forskningsändamålet. Nyttan i denna studie är att man skulle kunna förbättra och 
utveckla sepsis spåret kring prehospital omhändertagande inom ambulansverksamheten. 
Därför är nyttjandekravet en av de viktigaste etiska principer som författaren använder sig av 
för detta arbete. Detta forskningsarbete kan ha stor betydelse för framtidens 
forskningsändamål för att främja patientens vårdmöte, vårdförloppet och även minska lidande 
hos sepsispatienter. 
 
I detta examensarbete har författaren inte själv granskat journalerna utan istället fått insamlad 
information till sig som redan var kodat. Därmed behövde inte författaren ansöka eller 
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informera om journalgranskning för den enskilde individen. En retrospektiv studie med redan 
insamlade data innefattar inga risker för fysisk, psykisk eller integritetsskador. Datainsamling 
från journaler räknas till registerstudie och därför behövs inte nödvändigtvis inhämtat 
samtycke av den enskilde (Helgesson 2015).  
 
RESULTAT 

Totalt granskades 854 (n=854) patientjournaler som inkluderades i studien. De patienter som 
bedömdes av ambulanspersonal och identifierades med bacteriaemi eller sepsis med fokus på 
överlevnad de första 30 dagarna. Medelåldern hos patienten med sepsis var hög. De patienter 
som dog var i genomsnitt åtta år äldre än de som överlevde. 
 

Prognos i relation till insjuknande Tabell 1 
Tabell 1 visar förekomsten av olika typer av symptom på insjuknande bland patienter som 
dog under de första 30 dagarna och bland patienter som överlevde. Dominerande symptomet 
för att båda grupperna var annat insjuknande symptombild. Plötslig andnings påverkan, tätt 
intill var plötsligt frossa samt plötsligt illamående av de patienter som inte överlevde de första 
30 dagarna. Av de som överlevde tenderade plötslig frossa att vara också det vanligaste 
insjuknande symptomet.  
 

Tabell 1 Prognos i relation till insjuknande 

   Död inom 30 dagar 
       Ja      Nej      P- värde 

        N=173     N=681   
Plötsliga symptom på: (%)  
 

 

Andningspåverkan (41, 108)*     26,5       26       0,91 
Frossa (38, 83)     25,9       47,7 <0,0001 
Illamående (39, 106)     19,4       25,1       0,12 
Muskelsvaghet (42, 131)       9,2       12,9         0,3 
Medvetandepåverkan (40, 
125) 

    23,3       16,2       0,06 

Svår smärta (43, 122)     13,1       20,8     0,048 
Insjuknande (annat) (42, 148)     52,7       38,6     0,004 

* Antal patienter med saknad information 
 
Underliggande organ som orsak Tabell 2 
Bland patienter som dog inom 30 dagar var luftvägar dominerande orsaken till underliggande 
påverkan på organ, följt av annan organorsak. Av de som överlevde de första 30 dagarna var 
infektion i urinvägarna således signifikant vanligare bland överlevarna.  
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Tabell 2 Underliggande organ som orsak 
  

   Död inom 30 dagar 
  Ja Nej P- värde 

    N=173 N=681   
Organ (%) (3,20)*    
Luftvägar  39,4        31,9 0,07 
Urinvägar  11,8 30,1 <0,000

1 
Mage – tarm 8,2 10,3 0,47 
Hjärna  0,6 1,8 0,49 
Hjärta  4,1 2,7 0,32 
Hud, mjuk vävnad, led 10       11,4 0,68 
Annat   25,9 11,8 <0,000

1 
* Antal patienter med saknad information 
 
 

Prognos i relation till tiden Tabell 3 

Patienter som dog under de första 30 dagarna hade en längre tid på plats (ankomst till patient 
till avtransport) men däremot en kortare tid från avtransport till ankomst till sjukhus jämfört 
med överlevarna. Tid mellan ankomst till sjukhus till start av antibiotika och tid från 
utlarmning till start av antibiotika var kortare bland patienter som dog jämfört med 
överlevare.  

Tabell 3 Tider (medianvärde) 
      

   Död inom 30 dagar 
  Ja Nej P- värde 

    N=173 N=681   
Tider (tim, min)    
Larm in - Larm ut (3, 9)* 4 4      0,09 
Larm ut - Ankomst pat (5, 11) 13 15     0,003 
Ankomst pat - Avtransport (5, 23) 22,5 17 <0,0001 
Avtransport - Ankomst sjukhus (4, 17) 13 17   0,0006 
Larm ut - Ankomst sjukhus (4, 15) 58,6 63       0,18 
    
Symptomdebut - Ank. sjukhus (82, 459) 8 tim 37 min 11 tim 0 min       0,44 
Ank.sjukhus - Start av antibiotika (39, 
120) 

2 tim 5 min 2 tim 43 min     0,003 

Larm ut - Start av antibiotika (38, 120) 2 tim 52 min         3 tim 41 min     0,002 
 
* Antal patienter med saknad information 
 
Prioritering, status och åtgärder före ankomst till sjukhus (Tabell 4) 
Patienter som dog under de första 30 dagarna gavs en högre prioritering på SOS och en högre 
prioritering av ambulans. ESS kod 47 (infektion) var mindre vanligt bland de som dog. 
Andelen fall där misstanke om sepsis förelåg redan före ankomst till sjukhus var 13 % bland 
de som dog och 16% bland de som överlevde. Skillnaden var inte signifikant. Prioritering 
enligt RETTS visade att de patienter som dog fick en högre prioritering. Även vakenhet skilde 



 

12 
 

mellan grupperna genom att de patienter som dog hade en lägre grad av vakenhet. Andra 
vitalparametrar som skilde mellan grupperna var systoliskt blodtryck, syremättnad och 
kroppstemperatur som alla var lägre bland de som dog medan andningsfrekvens var högre 
bland de döda. Åtgärder som skapande av fri venväg, behandling med syrgas, EKG-
monitorering och intravenös infusion var alla vanligare bland de patienter som dog under de 
första 30 dagarna. Bland komplikationer noterades att blodtrycksfall var vanligare bland de 
som dog medan hög feber var mera vanligt bland de som överlevde.  
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Tabell 4 Prioritering, status och åtgärder före ankomst till 
sjukhus 

   Död inom 30 dagar 
                      Ja                     Nej                     P- värde 

                N=173              N=681   
Prioritering (%)    
På SOS (2, 6)*   0,006 

1  43,3 32,4  
2  45 51  
3  11,7 16,2  
4  0 0,4  

Av ambulans (2, 8)                                 <0.0001 
1  48,5 26,8  
2  36,8 52  
3  14 20,2  
4  0,6 1  

Misstanke om sepsis (26, 128)   
  13,6 16,6 0,45 
ESS kod 47 (67, 363)   
  30,2 48,4 0,001 

 
* Antal patienter med saknad information 
 

RETTS färg (29, 148) 
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Status åtgärder och komplikation före ankomsten till sjukhus 
 
Tabell 5 Status åtgärder och komplikation före ankomsten till 
sjukhus 
 

   Död inom 30 dagar 
  Ja Nej           P- värde 

    N=173 N=681   
Status (%)       
Vakenhetsgrad (11, 25)*                  |<0.0001 
Normal vakenhet 67.3 89.3  
Nedsatt vakenhet  24.1 9.4  
Okontaktbar 8.6 1.2  
Hjärtfrekvens (slag/min) (6, 19 )*  
Median  103.

0 
100 0.59 

Systolisk blodtryck (mm Hg) (11, 31)  
Median  115.

0 
131.

5 
<0.0001 

Syremättnad (%) (16, 20)*   
Median  90.0 93.0 0.0001 
Andningfrekvens( andetag/ min) ( 15, 60)* 
Median  27.5 24.0 0.001 
Kroppstenperatur (°C) (17, 71)*  
Median  37.5 38.4          <0.001 
Åtgärd (%)       
Fri venväg (6, 34) 67.1 54.1 0.003 
Syrgas (10, 52) 64.4 50.1 0.001 
EKG monitoring (11, 84) 46.3 35.3 0.01 
Intravenös infusion (20, 93) 39.2 28.2 0,01 
Komplikationer (%)     
Hjärtstopp (25, 120) 0.7 0.0 0.21 
Blodtrycksfall (22, 116) 21.2 7.3 <0.0001 
Hjärtsvikt (24, 117) 4.0 2.1 0.24 
Låg blodtryck (24, 121) 1.3 0.2 0.11 
Smärta (21, 112) 5.9 5.8 1.00 
Hög feber (24, 113) 4.7 12.0 0.0099 

*Antal patienter med saknad information 
 

Prioritering och åtgärder på akutintaget (Tabell 6) 

I tabell 6 presenteras en översikt av hur de två grupperna blivit omhändertagna på akutintaget. 
De döda hade oftare en lägre vakenhetsgrad, ett lägre blodtryck, en lägre syremättnad, en 
högre andningsfrekvens och en lägre kroppstemperatur.  

Även behandlingsåtgärder skilde sig mellan de två grupperna på akutintaget genom att de som 
dog hade högre utsträckning fått behandling med syrgas, övervakning med monitorering, 
erhållit fri venväg samt intravenös infusion i jämförelse med de som överlevde. Prioritering i 
form av RETTS färg var också högre bland de patienten som dog inom 30 dagar.  
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Tabell 6 Prioritering och åtgärder på akutintaget 
   Död inom 30 dagar 

  Ja Nej P- värde 
    N=173 N=681   
Status (%)       
Vakenhetsgrad (12, 47)*  |<0.000  1 
Normal vakenhet 59.0 86.3  
Nedsatt vakenhet  31.7 12.5  
Okontaktbar 9.3 1.3  
Hjärtfrekvens (slag/min) (8, 49 )*  
Median  100.0 100.0 0.11 
Systolisk blodtryck (mm Hg) (9, 47 )  
Median  114.0 130.0 <0.0001 
Syremättnad (%) (18, 70 )*   
Median  93.0 95.0 0.0001 
Andningfrekvens( andetag/ min) ( 59, 284)* 
Median  29.5 24.0 0.0004 
Kroppstenperatur (°C) (8, 49 )*  
Median  37.5 38.2 <0.0001 
Misstanke om sepsis (63, 340) 52.7 47.2 0.33 
Åtgärd (%)       
Fri venväg (14, 44) 83.6 76.8 0.07 
Syrgas (16, 44) 71.3 47.9 <0,0001 
EKG monitoring (30, 142) 64.3 42.9 <0.0001 
Intravenös infusion (15, 35) 82.3 77.2 0.20 
Antibiotika (11, 28) 74.1 71.1 0.50 
ESS Kod (112, 422) 31.2 39.8 0.24 

 
RETTS FÄRG (106, 405)   0.005 
Röd             50.8        25.0 
Orange             25.4        47.8 
Gul             19.4             23.6 
Grön             4.5                  3.6 
______________________________________________________________________ 

* Antal patienter med saknad information 
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DISKUSSION 

Ett av denna studiens huvudfynd är att en stor andel patienter, som dog under de första 30 
dagarna har haft ”annat” insjuknandeförlopp utöver de fem plötsliga symptomen: 
andningspåverkan, frossa, illamående, muskelsvaghet och svår smärta vid insjuknande. Det är 
de äldre personerna som oftast drabbas av sepsissjukdom. Ambulanspersonalen hade 
identifierat misstanke om sepsis redan före ankomst till sjukhus hos 13 % av de som dog och 
hos 16% bland de som överlevde (ej signifikant). Med avseende på vitalparametrar så förelåg 
signifikanta skillnader i relation till risken att dö. Något förvånande så hade de patienter som 
dog en kortare tid från larm till påbörjande av antibiotikabehandling jämfört med de som 
överlevde. 
 

Metoddiskussion 
I enlighet med Billhult (2017, ss. 99-103) är valet av en kvantitativ studie med retrospektiv 
ansats och journalgranskning den lämpligaste metoden för att besvara studiens syfte eftersom 
data fanns tillgängliga redan vid studieplanering. De variablerna som undersöktes i denna 
studie anses som relevanta för att studera omhändertagande av sepsispatienter i den 
prehospitala akutsjukvården. Det var en styrka och fördel för författaren att kunna använda sig 
av redan insamlad datainformation, vilket underlättade genomförandet av arbetet. Det 
datainsamlande materialet framställdes utifrån redan färdiga ambulansjournaler som innehöll 
information om samtliga vitalparametrar. Resultaten i denna studie redovisas i tabeller. vilket 
enligt Polit & Beck (2014) inte kan utesluta förekomsten av felaktigheter pga. mänsklig faktor 
bland annat feltryck.  
 

Validitet 
Innan studien påbörjades har tydliga inklusionskriterier och exklusionskriterier för 
datainsamling definierats (Kaji, Schriger & Green 2014). Författaren har redan vid 
studieplanering av sitt arbete haft vetskap om antalet patientjournaler som skulle granskas i 
studien, vilket var en fördel då valet av metod noggrant kunde planeras.  
 
Slutsatser från studien dras utifrån den informationen som dokumenterades i patientjournaler 
(Kaji, Schriger & Green 2014). Författaren fick tillgång till redan insamlat material vilken kan 
ses som en styrka då datamaterialet redan fanns färdig insamlat och studien i sig har därför 
inte kunnat påverka studiens genomförande. Att använda patientens journaler som underlag 
för en studie kan ses såväl som en styrka och som en svaghet. Det kan finnas stora skillnader i 
hur observationer och händelser dokumenteras av ambulanssjuksköterskorna i vårdjournaler, 
samt vilka insatser som gjorts vid det prehospitala omhändertagande av patienterna. Även 
ambulanspersonalens erfarenhet skulle kunna påverka såväl omhändertagande som 
dokumentation. Allt detta skulle kunna påverka de data som insamlats i denna studie. 
Författaren har ingen tidigare erfarenhet av att arbeta med retrospektiv metod, vilket kan ses 
som svaghet. En styrka är att författaren har egen erfarenhet som ambulanssjuksköterska och 
därmed innehar kunskaper om omhändertagande av sepsis patienter och på så sätt kan 
samanställning av insamlat material tolkas och bearbetas på ett korrekt och tillförlitligt sätt.  
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En svaghet i studien är att författaren inte granskade journalinformationen självständigt och 
endast har fått ta del av insamlad sammanställd information om patienter med bacteriaemi 
eller erhållit slutdiagnosen sepsis. En retrospektiv journalgranskning kan ses som svaghet om 
det skulle kunna förekomma otydlighet i de granskade journaler, vilken skulle kunna leda till 
fel slutsats antas (Billhult 2017, ss.99-102). Studien skulle även ha kunnat genomföras med en 
prospektiv observationsmetod som ett alternativ. I så fall skulle författaren behöva medfölja 
på ambulansuppdragen som observatör. Detta skulle bli oerhört resurskrävande och sannolikt 
ta en orimligt lång tid. Eftersom studiens syfte var att belysa den kliniska presentationen i 
prehospital miljö bland patienter som antingen får slutdiagnosen sepsis och eller hade en 
positiv blododling i relation till utfall, samt belysa hur den tidiga bedömningen relaterar till 
utfall, så lämpar sej en retrospektiva journalgransknings väl för att svara an på studiens syfte.  
 
Denna studie särskiljer inte kompetens i journaldokumentationen dvs, om journalen är skriven 
av grundutbildad sjuksköterska eller vidareutbildad sjuksköterska. Det skulle kunna vara av 
intresse att jämföra bedömningsförmåga samt prioritering och åtgärd vid prehospitalt 
omhändertagande av sepsis patienter i relation till personalens utbildningsnivå. 
 
Resultatet i studien bedöms som tillförlitligt mot bakgrund av studiematerialets omfattning. 
Den statistiska styrkan av ett resultat beror bland annat på stickprovets storlek. 
 

Reliabilitet 
Reliabilitet i en studie beskriver mätmetodens noggrannhet, konsekvens och stabilitet. Om 
reliabiliteten är hög så kan mätningar utföras flera gånger utan att resultaten påverkas (Polit & 
Beck 2004). Denna studie använder journalgranskning som mätmetod. Det inhämtade 
materialet från journalsystemet har framtagits med hjälp av datainsamlingsprotokoll (bilagan 
1), vilken ses som styrka eftersom alla journaler granskades utifrån samma struktur.  Att 
granska journalernas variabler likvärdigt minimerar risker till att data kan tolkas utifrån ett 
eget perspektiv  (Kaji, Schriger & Green 2014). Författaren till denna studie har kunskap 
gällande dokumentation i journaler inom ambulanssjukvården. Datainsamling påverkas inte 
av några yttre faktorer. Resultat för denna studien anses vara tillförlitlig och styrks av att 
populationsstorleken är omfattande. Dock ska man  beakta att insamlat material representerar 
höst/vintersäsong vilken bidrar till en viss selektion. Samtliga data analyserades med 
signifikansnivå p=0,05, vilken gör att felmarginal minskar till 5/100 (Billhult 2017, ss. 276-
277).  
 
Författaren till denna studie har ensam skrivit och granskat materialet och har därför tillfrågat 
en studiekamrat att läsa igenom studien och arbetet för att minimera risker för feltolkningar. 
Denna granskning ökar studiens reliabilitet.  
 

Generaliserbarhet (extern validitet) och intern validitet 
Med generaliserbarhet menas att man kan se hur resultatet i studien är överförbart på andra 
populationer (Polit & Beck 2004). Det finns en risk att vissa variabler som undersöktes har 
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kunnat påverkas av hur data dokumenterades i Ambulink och Melior. Det kan nämligen skilja 
sig beroende på vem som dokumenterat i journalerna, och hur ambulanspersonalen prioriterat 
och bedömt det enskilda fallet. Detta kan påverka studiens tillförlitlighet (intern validitet).  
 
Med tanke på att ambulansverksamheten inte skiljer sig nämnvärt mellan olika landsting så är 
resultatet av denna studie möjligen överförbart till andra regioner i Sverige då sepsis är ett av 
de vanligaste tillstånden som ambulanssjuksköterskan möter. Det vore dock önskvärt om de 
resultat som framkommit i denna studie kunde bekräftas inom någon annan region i Sverige 
innan de kan upplyftas till sanning. 
 
 

RESULTATDISKUSSION  
Resultatet visar att en stor andel patienter (53%), som dog under de första 30 dagarna har haft 
”annat” insjuknandeförlopp utöver de fem plötsliga symptomen: andningspåverkan, frossa, 
illamående, muskelsvaghet och svår smärta vid insjuknande i jämförelse med 39% bland de 
patienter som överlevde. Studien av Brink et al. (2013, ss.8-9) beskriver att vid ett plötslig 
insjuknande i sepsis så kan det vara svårt att ställa diagnos och att det är vanligt att symptom 
vid sepsis lätt misstolkas som andra bakomliggande sjukdomstillstånd. Det är därför viktigt 
att i sin bedömning fånga upp anamnes, symptom och status på patientens tillstånd. 
Ljungström (2009, ss.334-335) visar att ett sepsisinsjuknande sker plötsligt utan några som 
helst förvarningar och att sjukdomsförloppen kan ändras snabbt i sin karaktär. Därför bör 
fysiologiska varningstecknen beaktas av ambulanspersonalen vid prehospital bedömning, för 
att de kan ge en misstanke om utveckling av sepsisinfektion. Den höga förekomsten av ett 
ospecifikt insjuknande skulle till en del kunna förklaras med att man inte kan utesluta faktorer 
som ålderspåverkan vilket skulle kunna ge mera diffusa symptom och därmed påverka 
studiens resultat. Medelåldern i denna studiepopulation var hög, vilket även bekräftas i 
tidigare forskning som visar att befolkningen blir äldre idag än tidigare (Axelsson et al. 2016).   
 
Observationen av en ökad andningsfrekvens hos de patienter som dog inom 30 dagar är i 
överensstämmelse med en studie av Tsuneaki et al. (2012) som fann att påverkan på 
andningsfrekvensen och andra ändringar i vitala parametrar signalerar risk för allvarlig 
infektion.  På så sätt kan denna kunskap användas för att identifiera allvarligt sjuka patienten. 
I resultaten framkommer också att bland patienter som överlevde var hög feber ett 
framträdande symptom. Detta indikerar att feber på något sätt har en skyddande inverkan på 
patienten. Hög feber är tveklöst ett varningstecken, som säkert i många fall påskyndar 
behandlingen. Studiens resultat ger stöd för att just de äldre drabbas av sepsis och att det är 
just de riktigt gamla som i första hand har avlidit. Detta skulle kunna förklaras av att en äldre 
population har flera grundsjukdomar med organpåverkan såsom respiratoriska sjukdomar, 
cirkulationssjukdomar, matsmältningssjukdomar, cancer, smittsamma sjukdomar (Pherson et 
al. 2013; Martin 2012). 
 
Resultaten visar att bland de patienter som dog inom 30 dagar efter insjuknandet så var 
lungvägsinfektioner den dominerade orsaken. Detta bekräftas av Honselmann et al. (2015). 
De fann att dödligheten vid lunginflammation är hög vid samtidig förekomst av sepsis. I 
Europa är lunginflammation en vanlig orsak till allvarlig sepsis (Robson & Daniels 2008). 
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Enligt forskning utgör lunginflammation och andningsbesvär sammantaget cirka hälften av 
alla fall av sepsis (Martin 2012). Det är därför viktigt att ambulanssjuksköterskan har goda 
kunskaper om vilka organ som ofta i första hand är infekterade och därmed utgör källan till 
sepsis. Dessa kunskaper bidrar till att ambulanssjuksköterska ska kunna genomföra en riktad 
anamnes och bedömning för patienter med misstänkt sepsis. Detta mot bakgrund av att sepsis 
och septisk chock har visats öka risken för död med cirka 10% för varje timmes fördröjning 
av behandling (Martin 2012). 
 
Resultatet visar att bland de patienter som dog under de första 30 dagarna hade 
ambulanspersonalen befunnit sig en längre tid på platsen för insjuknandet medan däremot 
transporttid till sjukhus var kortare jämfört med överlevarna. Tid mellan ankomst till sjukhus 
till start av antibiotika och tid från utlarmning till start av antibiotika var kortare bland de 
patienter som dog jämfört med överlevare. Dessa resultat är något förvånande då det motsatta 
hade förväntats nämligen en längre fördröjningstid till antibiotikabehandling bland de som 
dog (Brink et al. 2013, ss.43-45). Här tror vi att patientselektion kan ha spelat roll. De sjukaste 
patienterna kan ha varit de som också hade de mest alarmerande symptomen (bortsett från 
feber). Detta kan i sin tur ha resulterat i att de sjukaste patienterna var de som erhöll 
antibiotikabehandlingen snabbast. Tidigare forskning visar att mortaliteten i sepsis minskar 
med snabb insatt antibiotikabehandling (Kumar et al., 2006).  
 
Resultaten visar att patienter som har dött har fått en högre prioritering både av SOS och av 
ambulanspersonalen och därmed också i högre utsträckning fått omedelbar vård med 
insatsåtgärder som fri venväg, syrgas, vätsketillförsel, EKG- monitorering. Den åtgärd som 
vidtagits i högst frekvens prehospitalt var insättning av perifier venkateter (67,%). Enligt en 
tidigare studie så reduceras dödligheten på sjukhus vid sepsis om patienterna erhåller 
prehospital intravenös infart samt om vätskebehandling insätts redan på plats (Seymouret et 
al. 2014). Studie visar att de patienten som erhöll vätskebehandling före ankomst till akuten 
hade en signifikant minskad mortalitet (Lane, Ichelson, Drennan & Scales 2016).  
Anledningen till varför just de som fick olika typer av prehospital vård i min studie hade en 
högra dödlighet kan endast spekuleras kring. Här är det nog viktigt att hålla isär orsak och 
verkan. En tolkning kan vara att ålder spelat stor roll det vill säga att de som dog har varit 
äldre och sjukare och just därför krävt insättande av olika prehospitala vårdinsatser. En sådan 
tanke stöds av studier av Groenewoudt, Roest, Leijten, Stassen & Patricia (2014) som visat att 
de patienter som dör är allvarlig sjuka.   
 
Författaren saknar information angående första bedömning enligt ABCDE principen vilken 
skulle ha kunnat påvisa hur noggrant ambulanssjuksköterskan observerade patentens tillstånd 
både före och vid ankomsten till sjukhus och även om det skulle kunna finnas tydliga fynd 
som skulle kunna vara till hjälp för att väcka sepsis misstankar. En strukturerad bedömning 
och inriktade undersökningar har stor betydelse vid prehospitalt vård, eftersom det framkom 
att de som dog hade en lägre vakenhetsgrad, ett lägre blodtryck, en lägre syremättnad, en 
högre andningsfrekvens och en lägre kroppstemperatur. Dessa resultat överensstämmer med 
tidigare forskning, som bekräftar att andningspåverkan och förändring i medvetenhetsgraden 
kan vara tecken på utveckling av sepsis (Wallér, Ljungström, Jacobsson, Andersson & 
Werner 2015). I USA har man påbörjat ett allmänhöjande arbete genom att ge kunskaper till 



 

20 
 

befolkningen via appar och förklara sjukdomstillståndet att om man inte ger adekvat 
behandling och vård i tid så riskerar människor att dö ” i onödan”. Man har skapat en 
nollvision i antalet dödsfall till 2020 och använder förebyggande filmer i väntrum och har 
visat filmer på nyhetsinslag och annan offentlig media (NexstarBroadcastning 2017) 
 
Resultatet påvisar att ambulanssjuksköterskor lyckades att identifiera sepsis i endast 15% av 
fallen före ankomst till sjukhus. Frågan är om ambulanspersonalen skulle behöva bättre och 
fler verktyg för att identifiera patienten med sepsis redan prehospitalt. Idag använder ett flertal 
verksamheter den svenska BAS-modellen 90-30-90. Denna modell står för blodtryck, 
andningsfrekvens och syrgasmättnad, 90-30-90 som representerar gränsvärden (Nilsson 2005; 
Ljungström 2009, ss.332-335). Resultatet av detta blir att det är svårt att identifiera sepsis 
prehospitalt eftersom patienterna inte alltid uppvisar de tecken och symptom som tidigare 
diskuterats.  
 
Vem vet, i framtiden kanske kan en modularisering av ambulansutrustning kan innehålla 
redskap för en tidig diagnostisering av patienter med sepsis i form av t ex laktatmätning. På så 
sätt kan blodanalys utföras redan i ambulansen och kunna förkorta tid till 
antibiotikabehandlingen startas. Laktatmätning skulle kunna vara ett stöd för att snabbt och 
noggrant kunna identifiera och diagnosticera en patient med allvarlig misstanke av sepsis. Det 
finns därför behov av ytterligare forskning för att utforska detta område.  
 

 

SLUTSATS 
Sepsis är en svår sjukdom med accelererande förlopp där ambulanssjuksköterskan har en 
viktig roll vid det prehospitala omhändertagandet av denna patientgrupp. Studien påvisar att 
dödligheten är hög och att sjukdomen oftast drabbar den äldre patientgruppen. Det har visats 
att många patienter ofta har ”andra” symptom än de klassiska vid insjuknandet. Detta medför 
att det kan vara svårt att identifiera och ställa just sepsis diagnosen, vilket i sin tur kan leda till 
fördröjning av behandlingen. Studien har jämfört två patientgrupper och visat att trots hög 
prioritering och snabbt omhändertagande, så dog en hög andel av patienterna inom 30 dagar 
efter insjuknandet. Patienter med nyligen debuterade sepsissymptom bör ha högsta prioritet i 
hela akutvårdkedjan för att få en tidig diagnos och adekvat behandling för ett snabbare 
tillfrisknande, minskat lidande och en minskad dödlighet. Genom förbyggande arbete kan 
visionen uppnås och behandling ges i tid. Min studie indikerar dock att mer forskning behövs 
för att ytterligare tydliggöra betydelsen av systemfördröjningen dvs tiden från den första 
sjukvårdskontakten till påbörjande av livräddande behandling. Detta eftersom jag faktiskt 
något förvånande fann den omvända relationen dvs att systemfördröjningen var kortare bland 
de som dog. Resultat även tatar för att ambulanspersonalen ofta har gjort en korrekt 
bedömning hos dessa patienter men att sjukdoms progressen trots relativt tidig behandling 
inte gick att hejda.  En svaghet i min studie är att det saknas information om patientens 
tidigare sjukhistoria.  
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KLINISKA IMPLIKATIONER 

Med vetskap om att sepsistillstånden är ett av dem vanligaste symptom som kräver 
prehospitalt omhändertagande och därför krävs fördjupad kunskap kring sepsis och även 
tydliga riktlinjer för sepsis omhändertagande behövs. Studien påvisade att patienter som fick 
en högre prioritering både från SOS och av ambulanspersonalen ändå är de som dog inom 30 
dagar efter insjuknande fast de har fått i högre utsträckning behandling och övervakning på 
sjukhus i jämförelse med dem som överlevde. Därför behövs ytterligare forskning inom ämnet 
eftersom ny kunskap etablerar nya metoder och riktlinjer för den patientgruppen. Förslag är 
att ta fram riktlinjer för prehospitalt omhändertagande av patienter med misstankesepsis samt 
införskaffa ett direkt spår om omedelbart omhändertagande på akutvårds enheten.  
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Bilaga 1                     
 
 

 Sepsis datablad                               131209 

 

KOD  ������ 

Patients personnummer                 �� �� �� -���� 
   år      mån    dag 
 

Ambulans ärendenummer  �� �� �� �� �� 
 

Tid för symptomdebut  �� �� ��  �� �� 
   år      mån    dag         tim    
min 
 
 
…………………………………………………………………………………. 

Plats för symptomdebut                        � 
(1= utanför sjukhus, i hemmet, 2= utanför sjukhus och            
utanför hemmet,3=på sjukhus 
Ange fri text var insjuknandet skedde ………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………. 

Tveksamhet till om insjuknandet skedde på eller      � 
utanför sjukhus (ja = 1, nej = 0, vet ej=M)  
 
Typ av insjuknande  (ja = 1, nej = 0, vet ej=M)             

 Plötslig andningspåverkan � 

 Plötslig frossa, feber � 
 Plötsligt illamående, kräkning/diarréer  � 
 Plötslig muskelsvaghet � 
     Plötslig medvetandepåverkan � 
     Plötslig svår smärta � 
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Transport till sjukhus med ambulans                              � 
(ja = 1, nej = 0, vet ej=M)             
 
 
Ambulanstransporterade patienter 
     år      mån    dag        tim    min 

  Larm in �� �� ��  �� �� 

  Larm ut �� �� ��  �� �� 

 Ankomst hämtplats �� �� ��  �� �� 

 Avtransport �� �� ��  �� �� 
        Ankomst sjukhus �� �� ��  �� �� 
Prio av larmcentral (1-4) � 

Prio av ambulanspersonal (1-4) � 
 
Status vid ambulansens ankomst 

 Vakenhetsgrad  � 
  Normal vakenhet=1, Nedsatt  
  vakenhet=2, Okontaktbar=3 

 Hjärtfrekvens (slag/min) ��� 

 Systoliskt blodtryck (mmHg) ��� 

 Syremättnad (%) ��� 

 Andningsfrekvens (per/min) ��   

 Kroppstemperatur (°Celsius) ��,� 
 
Given åtgärd/behandling före ankomst till sjukhus          
(Ja = 1, Nej = 0, Vet ej=M)    

 Fri venväg � 

 Syrgas �  

 EKG monitorering � 
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Intravenös infusion �  

Förelåg misstanke om sepsis på larmcentral  � 
(Ja=1, Nej=0, Vet ej=M) 
Larmcentralens bedömning ……………………… 
 

Förelåg misstanke om sepsis av ambulanspersonal  � 
(Ja=1, Nej=0, Vet ej=M) 

RETTSFÄRG  (Röd = 1, Orange = 2, Gul = 3, Grön = 4) � 

ESS Kod  �� 
 
Ambulanspersonalens bedömning ……………………………. 
 
 
 
Komplikationer före ankomst som behandlas (Ja=1, Nej=0, Vet ej=M) 

 Hjärtstopp � 

 Blodtrycksfall � 

 Hjärtsvikt (prelungödem, lungödem) � 

        Lågt blodsocker  �  

       Smärta � 
        Hög feber � 
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        år      mån    dag        tim    min 

Tid för ankomst till sjukhus �� �� ��  �� �� 
(ej ambulanstransporterade) 
 
Status vid ankomst till sjukhus (oavsett ambulanstransport) 

 Vakenhetsgrad (RLS) � 
  Normal vakenhet=1, Nedsatt  
  vakenhet=2, Okontaktbar=3 

 Hjärtfrekvens (slag/min) ��� 

 Systoliskt blodtryck (mmHg) ��� 

 Syremättnad (%) ��� 

 Andningsfrekvens (per/min) ��   

 Kroppstemperatur (°Celsius) ��,� 
Given åtgärd/behandling på akutmottagningen         
(Ja = 1, Nej = 0, Vet ej=M)   

 Fri venväg � 

 Syrgas �  

 EKG monitorering � 

 Intravenös infusion � 

 Antibiotika � 

Förelåg misstanke om sepsis av akutmottagningspersonal � 
i triagen             (Ja=1, Nej=0, Vet ej=M) 

RETTSFÄRG  (Röd = 1, Orange = 2, Gul = 3, Grön = 4) � 

ESS Kod  �� 
 
Akutmottagningspersonalens bedömning 
…………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………
…. 
 
Samtliga patienter 
        år      mån    dag        tim    
min  

Tid för start av intravenös    �� �� ��  �� 
��  
antibiotikabehandling                          
  
 
 
 

Organ primärt drabbat � 
 Luftvägar           =  1 
 Urinvägar                             =  2 
 Mage – tarm          =  3 
 Hjärna               =  4 
 Hjärta  =  5  
 Hud, mjuk vävnad, led        =  6            
 Annat             =  7 
 
Om annat, 
vad?................................................................................................................ 
 

Orsakande agens �� 
 E-coli = A1   
 Klebsiella = A2 
 Enterobacter = A3 
 Proteus = A4 
 Citrobacter  = A5 
 Pseudomonas  = A6 
 
 Staf. aureus = B1 
  
 Pneumokocker = C1 
 Streptokocker = C2 
 Enterokocker = C3  
 
Fri text    ……………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………….. 

Max CRP under vårdtiden ��� 

Utskriven levande från sjukhus?    �  
(Ja = 1, Nej = 0) 
     år      mån    dag         

Om nej, dödsdatum �� �� ��    
    år      mån    dag         

Om ja, utskrivningsdatum �� �� ��    

Vid liv efter 12 månader?   (Ja = 1, Nej = 0) � 
    år       mån    dag          

Om nej, dödsdatum �� �� ��    
 

Slutdiagnos (ICD)                  ������   
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