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Sammanfattning    

 

Bakgrund: Sepsis, svår sepsis och septisk chock är ett accelererande tillstånd där tid till 

antibiotika och vätskebehandling har stor betydelse för denna utsatta patientgrupp. Trots 

att nästan hälften av sepsispatienterna anländer till sjukhus med ambulans, så gör 

diffusa symtom att enbart en liten del identifierats eller mottagit någon form av 

behandling. Syfte: Att belysa svaga länkar i den tidiga vårdkedjan för patienter som i 

efterhand diagnostiserats med positiv blododling/sepsis. 

Metod: Kvantitativ registerstudie. Samtliga patienter (n=696) i Sahlgrenska 

Universitets sjukhus upptagningsområde som testades med positiv blododling (Sepsis) 

under perioden: 1 februari till 30 april 2012 analyserades. I studien inkluderades enbart 

de patienter (n=308) som sökt via ett akutintag dit de antingen tog sig själva eller 

anlände med ambulans. Resultat: Jämfört med de patienter som själva tog sig till 

akutintaget var ambulanspatienterna oftare äldre män med andnings- och 

medvetandepåverkan. Färre av ambulanspatienterna var vid liv efter 12 månader. 

Majoriteten av alla patienter hade förändrad temperatur (>90 %) men enbart ett fåtal (<5 

%) hade ett systoliskt blodtryck under 90 mmHg.  Vi fann ingen statistisk säkerställd 

skillnad i tid till antibiotika (<4 tim) mellan grupperna. Ambulanspersonalen 

diagnostiserade 39 % av patienterna som infektion (32,5 %) och sepsis (6,5 %) men 

ansåg att 68 % behövde omedelbar vård (Retts: orange/röd). Tolv procent fick 

intravenös infusion, 7 % fick febernedsättande och 4 % behandlades med 

smärtlindrande medicin. Tid till antibiotika minskade från tre- till en timme i de fall där 

ambulanspersonal misstänkte sepsis. Konklusion: Då sepsis inte diagnostiserades 

prehospitalt tog det tre gånger så lång tid till att antibiotikabehandling påbörjades. Detta 

trotts att majoriteten (68 %) av ambulanspatienterna av ambulanssjuksköterskan 

bedömdes behöva omedelbar vård (REETS röd/orange). Enligt gällande prehospitala 

behandlingsriktlinjer är vätskebehandling enbart indicerat vid svår sepsis (då systoliskt 

blodtryck <90 mmHg). Nya mer generösa behandlingsriktlinjer för patienter med 

misstänkta infektioner/sepsis bör övervägas då rekommendationer intrahospitalt 

förekommer både gällande intravenös infusion samt febernedsättande läkemedel. 

 

Keywords:  Sepsis, Prehospital, Identification, Treatment   
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INLEDNING 

 

Ambulanssjukvården fyller idag en viktig roll i att tidigt kunna identifiera patienter med 

akut hjärtinfarkt och stroke. Även sepsis är ett akut tillstånd där tid till antibiotika har stor 

betydelse. Tyvärr är diffusa symtom något som gör att diagnosen ofta missas. Trots att 

nästan häften av dessa patienter anländer till sjukvårdsinrättningar med ambulans, så är 

det endast en liten del av patienterna med svår sepsis eller septisk chock som har 

identifierats eller mottagit någon form av behandling under ambulanstransporten. Detta 

arbete syftar till att förbättra det prehospitala omhändertagandet för denna utsatta 

patientgrupp genom att belysa svaga länkar i den tidiga vårdkedjan för patienter som i 

efterhand diagnostiserats med positiv blododling/sepsis. 

  

 

BAKGRUND 

 

”Small creatures, invisible to the eye, fill the atmosphere, and breathed through the nose 

cause dangerous diseases” – Marcus Terentius Varro, the ancient Roman scholar and 

writer (116 BC-27 BC) 

 

Definition av sepsis, svår sepsis och septisk chock 

Enligt Bone, Balk, Cerra, Dellinger, Fein, Knaus, Schein och Sibbald (1992) är den 

allmänna definitionen av sepsis runt om i världen misstänkt eller konstaterad infektion 

plus SIRS (Systematic Inflamatory Response Syndrome). SIRS definieras av att två eller 

flera av följandekriterier uppträder hos en patient: feber >38°C eller <36°C, hjärtfrekvens  

på >90 slag/min, andningsfrekvens på >20 andetag/min eller PaCO2 (partiellt tryck av 

koldioxid i blodet) på < 32mmHg, vita blodceller >12,000/ul eller <4,000/ul (Bone et al. 

1992). 

 

På senare år har Levy, Fink, Marshall, Abraham, Angus, Cook, Cohen, Opal, Vincent och 

Ramsay (2003) fört diskussionen inom internationell sepsisvård som handlat om SIRS 

användbarhet för att kunna ställa diagnosen sepsis, att den i sin nuvarande form är ett 

trubbigt verktyg. Rekommendationen är istället att använda följande kriterier: infektion, 

alternativt misstänkt infektion i kombination med någon av följande vitalparametrar: 

feber >38,2°C eller <36°C, hjärtfrekvens på >90 slag/min, andningsfrekvens på >30 

andetag/min, hyperglykemi >7,7 mmol/L utan diabetes. Övriga iakttagelser är nedsatt 

mentalt status samt generell vätskeansamling i kroppen. Vidare kriterier är även: 

inflammatoriska, hemodynamiska, organdysfunktions- och vävnadsperfusions 

parametrar, några exempel på detta är en ökad mängd vita blodkroppar, stegrat CRP, 

minskat systoliskt blodtryck, sjunkande syremättnad i blodet, minskad urinproduktion, 

stigande njurvärden, koagulationsrubbning, ökat laktat och nedsatt kapillär återfyllnad 

(Levy et al. 2003). 
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Levy et al. (2003) definierar svår sepsis som en sepsis komplicerad av organdysfunktion, 

hypotension eller hypoperfusion.  

Septisk chock definieras genom akut cirkulationsnedsättning som karaktäriseras av 

konstant hypotension trots adekvat vätsketillförsel som inte kan förklaras av andra skäl, i 

kombination med hypoperfusion eller organdysfunktion (Levy et al. 2003). 

 

Epidemiologi 

 

Enligt Angus, Linde-Zwirble, Lidicker, Clermont, Carcillo, och Pinsky (2001); Martin, 

Mannino, Eaton och Moss (2003) har incidensen för sepsis ökat från 164 000 

diagnostiserade fall i slutet av 1970-talet till 750 000 fall under 2000-talet. Vidare spås 

även en ökning med 1,5 % per år. Den kraftiga ökningen från 1970-talet till 2000-talet 

beror till största del på en förändrad diagnostisering och en ökad kunskap kring sepsis i 

kombination med den åldrande befolkningen i världen. Den åldrande befolkningen ses 

som den enskilt viktigaste faktorn (Angus et al. 2001; Martin et al. 2003). 

 

I Norge rapporterades incidensen för sepsis till 149 fall per 100 000 invånare under slutet 

av 1990-talet (Flaaten, 2004). Forskningen kring incidensen i Sverige är ofullständig, 

dock finns opublicerad forskning från Malmö som indikerar en incidens på 210 fall per 

100 000 invånare, detta redovisas av Svenska infektionsläkarföreningen (Brink, 

Cronqvist, Furebring, Gille-Johnson, Gårdlund, Lanbeck, Ljungström, Mehle, Otto, 

Sjölin, Svefors & Vikerfors 2012. ss. 24-26). 

 

Dödligheten i svår sepsis anges ligga mellan 20-50 % och vid septisk chock mellan 40-

80 %. Patienter över 80 år har sex gånger högre risk att drabbas av sepsis men även 

personer med diabetes, hjärtsvikt, KOL, cancer eller HIV löper en ökad risk att drabbas 

(Angus et al. 2001; Martin et al. 2003; Martin 2012).  

 

Dödligheten i sepsis från forskning i Amerika och Norge varierar mellan 13-30 %. Precis 

som ovan nämnt är forskningen ofullständig i Sverige, dock avlider 1 000 personer/år av 

sepsis i Sverige enligt dödsorsaksregistret (Angus et al. 2001; Martin et al. 2003; Flaaten, 

2004; Brink et al. 2012). Sett till hela befolkningen i både Amerika och Storbritannien 

konstaterades att 5-6 % av samtliga dödsfall kunde sammankopplas med sepsis. Bland 

dessa patienter hade äldre människor över 80 år en stor representation relaterat till att de 

ofta hade fler sjukdomar (McPherson, Griffiths, Williams, Baker, Klodawski, Jacobson 

& Donaldsson 2013; Melamed & Sorvillo. 2009). 

Chansen till överlevnad är större bland ambulanstransporterade patienter med akut 

hjärtinfarkt eller stroke än de patienter som drabbats av svår sepsis (Seymour, Rea, Kahn, 

Walkey, Yealy och Angus 2012). 

 

 

Patientperspektiv 

 

Patienten är enligt Dahlberg och Segesten (2010, ss. 105-111) expert på sin kropp och sin 

hälsa. Patientens berättelse utgör därför en extra viktig del i den prehospitala 

bedömningen. Grunden för sjuksköterskans bedömning skall komma från 
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patientperspektivet. Lyhördhet inför patientens upplevda ohälsa, insjuknade, oro och 

rädsla leder till ökad delaktighet i hälsoprocessen som startas vid det prehospitala mötet. 

Detta genererar en upplevd bekräftelse hos patienten och förhoppningsvis snabbare 

återkomst av upplevd hälsa relaterat till snabb behandling. Viktigt att tänka på vid vård 

av multisjuka patienter är att även de upplever ohälsa vid plötslig försämring. Hälsa är 

inget som människor utan tidigare sjukdomar funderar mycket kring då den inte sviktar. 

Plötslig upplevelse av ohälsa kan exempelvis vara förknippat med stark rädsla, ångest och 

oro (Dahlberg och Segesten 2010, ss. 105-111). 

 

Dahlberg & Segesten (2010, ss. 159-161) diskuterar kring begreppen symtom och tecken, 

att det läggs mest vikt vid indirekta tecken, exempelvis blodtryck, feber och puls samt 

provsvar som framkommer via blodprov. Detta har gjort att direkta tecken som patienten 

själv kan förmedla som exempelvis upplevelsen av sjukdomen och själva insjuknandet 

har fått stå tillbaka, för de mer objektivt mätbara indirekta tecknen (Dahlberg och 

Segesten, 2010, ss. 159-161).  

Vikten av att kombinera indirekta och direkta tecken är något som Shapiro, Wolfe, 

Moore, Smith, Burdick och Bates (2003) uppmärksammat. Då patientens upplevelse av 

insjuknandet inhämtades genom en god anamnestagning och kopplades samman med 

andra aktuella fynd kunde detta ha stor betydelse för att tidigt kunna misstänka sepsis 

(Shapiro et al. 2003). 

 

Det är enligt Dahlberg och Segesten (2010, ss. 157-164) viktigt att sjuksköterskan är 

öppen och följsam för patientens upplevelse. Skulle patienten uppleva att sjuksköterskan 

bara rutinmässigt för samtalet framåt, finns risken att patienten känner sig dåligt bemött 

vilket skapar en dålig vårdrelation. Har detta uppstått kan patienten bli mindre benägen 

att öppna upp sig för vårdpersonalen vilket i sin tur kan förhindra att en korrekt och 

värdefull anamnes kan inhämtas. En anamnes satt i sitt sammanhang kan i kombination 

med övriga fynd hjälpa sjuksköterskan att skapa sig en helhetsbild av patientens upplevda 

ohälsa. Detta genom att kombinera det vårdvetenskapliga genom de direkta tecken som 

patienten upplever, med de medicinska indirekta tecken som puls och blodtryck. Detta 

kan vara avgörande för att handlägga patienten på ett korrekt sätt (Dahlberg & Segesten 

2010, ss. 157-164). 

 

Sepsis påverkan på den drabbades livskvalité 

 

Nedsatt livskvalité kan genom vårdvetenskap förklaras som upplevd ohälsa. Dahlberg 

och Segesten (2010, ss. 49-50) beskriver att patienter trots kronisk sjukdom kan uppleva 

hälsa. Hälsa är inte förknippat med frånvaro av sjukdom utan hur patienten upplever sin 

livsvärld. Upplevs ingen begränsning av livsvärlden trots sjukdom, kan patienten uppleva 

hälsa och därmed god livskvalité. Sjukdom hos patienten behöver alltså inte innebära en 

begränsning, dock gör det ofta det på både den fysiska och existentiella sidan av patienten. 

Att patienten fått en förändrad syn på sig själv i sin sociala ställning i livet eller en 

begränsning i kroppen, påverkar livskvalitén i en negativ mening (Dahlberg & Segesten 

2010, ss. 49-50). 

Contrin, Paschoal, Beccaria, Cesarino och Lobo (2013); Cutbertson, Elders, Hall, Taylor, 

Maclennan, Mackirdy och Mackenzie (2013); Iwashyna, Cooke, Wunsch och Kahn 

(2012) beskriver att efter en utläkt sepsis har patienter beskrivit flertalet 
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funktionsnedsättningar, främst patienter över 60-65 år. De upplever sig ha lägre förmåga 

både fysiskt och kognitivt. Detta har lett till att personerna har svårare att klara sig i det 

dagliga livet. De drabbade har uppgett en större nedsättning i den fysiska funktionen än i 

den kognitiva, de har uppgett svårigheter med att arbeta heltid då fullgod fysisk förmåga 

ofta är en förutsättning för de flesta arbeten. Dessa fynd har stärkts genom mätningar 

gentemot en normalpopulation (Contrin et al. 2013; Cutbertson et al. 2013; Iwashyna et 

al. 2012). 

En patient med utläkt sepsis har i jämförelse med en patient med utläkt hjärtinfarkt sämre 

kognitiv- och fysisk förmåga, främst kognitiv förmåga då personerna upplever mer 

minnes-, koncentrations- och sömnsvårigheter (Lazosky, Young, Zirul & Phillips 2010).   

 

Resulterar sjukdomen i begränsning av den fysiska förmågan kan patienten uppleva sig 

ha mist sitt sammanhang och till viss del meningen med sin existens. Om begräsningen 

uppkommer på en görande nivå kan det leda till en upplevd oförmåga att utföra de sysslor 

som personen tidigare förknippat med sitt liv (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 126-134; 

Wiklund 2003, ss. 102-110). 

Dahlberg och Segesten (2010, ss. 126-134) anger att för en person kan arbetet varit en 

stor del av livet och sammanhanget. Att inte på samma sätt som innan sjukdomen kunna 

vara en del av arbetsplatsen kan upplevas som en begränsning av livsvärlden. Livsvärlden 

beskrivs såsom världen, som varje unik människa upplever den. Upplevelsen av 

begränsning är också unik för varje enskild person. 

Att överleva en svår sjukdom kan ha mycket stor inverkan på patientens livsvärld och 

dennes tillgång till världen och slutligen patientens upplevda roll i samhället (Dahlberg 

& Segesten 2010, ss. 126-134).   

Begränsningar av kroppen som har sitt ursprung i sjukdom kan enligt Wiklund (2003)  

leda till ett sjukdomslidande. En följd av sjukdomslidandet kan till slut upplevas som ett 

livslidande om sjukdomen begränsar patientens möjlighet till ett gott liv (Wiklund 2003 

ss. 102-110).  

 

Anhörigperspektiv 

 

Sett utifrån Dahlberg och Segesten (2010, ss. 118-121) har anhöriga en viktig roll att fylla 

om patienten inte har möjlighet att lämna en anamnes av insjuknandet.  

Enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterskor (2005) är 

sjuksköterskan ålagd att ta tillvara på anhörigas kunskap och erfarenhet. Likväl 

Riksföreningen för Ambulanssjuksköterskor (RAS, 2009) beskriver att 

ambulanssjuksköterskan skall kunna göra anhöriga delaktiga i vården kring patienten 

samt anpassa informationen till dem. 

Enligt Dahlberg och Segesten (2010, ss. 118-121) skall sjuksköterskan därför etablera en 

god vårdrelation, inte bara gentemot patienten, utan även mot anhöriga då de vid behov 

får agera ombud åt den drabbade. Lyckas sjuksköterskan vara öppen och följsam mot 

anhöriga kan en bra och värdefull anamnes inhämtas trots en patients svårighet att 

förmedla sig. Anhörigs medverkan kan leda till att patienten kan bibehålla eller återfå sin 

hälsa snabbare (Dalberg & Segesten 2010, ss. 118-121).  

 

Är en anhörig patientens talesman är det enligt Dahlberg och Segesten (2010, ss. 192-

195) viktigt att bemöta och bekräfta den oro som kan finnas. Misslyckas sjuksköterskan 
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i mötet med en anhörig påverkar det vårdrelationen på ett negativt sätt, vilket kan försvåra 

inhämtning av viktiga upplevelser kring insjuknandet som kan ge en bra helhetsbild 

(Dahlberg & Segesten 2010, ss. 192-195).  

Wiklund (2003. ss. 104-108) beskriver vårdlidande som ett lidande som uppstått på grund 

av brister i vården, exempelvis negligering av anhörigas upplevelse av att den drabbade 

närstående är i behov av vård. Att inte möta anhörigas oro kan leda till att ett vårdlidande 

uppstår då rätt information inte ges eller tas emot av båda parter (Wiklund 2003, ss. 104-

108). 

 

Vinsten med tidig identifiering av svår sjukdom vinner inte bara den drabbade på, det 

innebär också vinster för anhöriga och samhället, då patienter förhoppningsvis upplever 

sig friskare och starkare och därmed får en bättre möjlighet att återgå till arbetslivet 

(Dahlberg & Segesten 2010, ss.118-121).  

Benzein och Saveman (2004, ss. 13-17) beskriver att de närstående och deras situation 

ofta präglas av osäkerhet över vad som kommer att hända i framtiden, deras närståendes 

prognos samt om de har tillräckliga resurser för att kunna räcka till. Denna osäkerhet som 

de närstående beskriver inkluderar även påverkan på relationer till omgivningen vilket 

kan leda till en social isolering. Anhöriga upplever också att deras sjuka närstående blivit 

en börda då de fått ökat ansvar för det dagliga sysslorna men även för den sjukes praktiska 

vårdaktiviteter (Benzein & Saveman 2004, ss. 13-17).  

Jämfört med personer som genomgått en akut hjärtinfarkt beskrev anhöriga till patienter 

som överlevt sepsis att de hade en sämre emotionell förmåga, svårigheter med sömn och 

vila, samt ökade svårigheter att klara av sitt arbete (Lazosky et al. 2010). 

 

 

Vårdarperspektiv 

 

Identifiering av sepsis prehospitalt 

 

Ambulanspersonal vårdar tio patienter med diagnosen sepsis på var fjärde patient med 

diagnosen hjärtinfarkt (Seymour et al. 2012). 

 

Seymour et al. (2012); Studnek, Artho, Garner och Jones (2012); Wang, Weaver, Shapiro 

och Yealy (2010) fann att under åren 2010-2012 transporterade ambulanssjukvården in 

34-51 % av alla patienter som diagnostiserades med sepsis. Patienterna som anländer med 

ambulans är ofta äldre, multisjuka och i sämre skick med påverkade vitalparametrar. 

Patienterna som på egen hand tagit sig till akutmottagningen har i sin tur i större 

utsträckning varit i bättre form, yngre och haft färre sjukdomar (Seymour et al. 2012; 

Studnek et al. 2012; Wang et al. 2010).  

Detta överensstämmer med Groenewoudt, Roest, Leijten och Strassen (2013) som 

beskriver en högre mortalitet hos patienter som lagts in via ambulanssjukvården.  

 

Svårigheterna enligt Ljungström (2009, ss. 330-336) med att prehospitalt kunna 

identifiera sepsis trots en tydlig definition, är att flertalet patienter inte alltid uppvisar de 

tecken och symtom som tidigare beskrivits. Det som kan leda ambulanssjuksköterskan 
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mot att misstänka sepsis är just det hastiga insjuknandet med exempelvis andningsbesvär 

eller feber (Ljungström 2009, ss. 330-336). 

Ambulanspersonal dokumenterar misstanke om sepsis hos 12 - 20 % av de patienter som 

senare diagnostiserats med sepsis som huvuddiagnos (Studnek et al, 2012; Wallgren, 

Castren, Svensson & Kurland 2013). Vidare när det gällde diagnosen svår sepsis 

dokumenterades misstanke i 17 % av fallen (Wallgren et al. 2013).  

Under 2009 blev 193 st ambulanspersonal testade med fyra patientfall rörande sepsis, 10 

% av den testade personalen identifierade, bedömde och behandlade samtliga fall korrekt 

(Baez, Hanudel, Perez, Giraldez & Wilcox 2013). 

 

Ljungström (2009, s. 335) beskriver BAS 90-30-90 som ett mätinstrument för att tidigt 

kunna diagnostisera sepsis. BAS 90-30-90 står för en kombination av vitalparametrar som 

skall uppmärksamma vårdaren, ett systoliskt blodtryck på <90 mmHg, en 

andningsfrekvens på >30 andetag/min samt <90 % i saturation (Ljungström 2009, ss. 

335). 

Tidigare har Wallgren et al (2013) redovisat att svensk ambulanspersonal identifierar  

12 % av patienterna med sepsis och 17 % av patienterna med svår sepsis, detta med hjälp 

av klinisk blick. Om BAS hade använts på dessa patienter hade cirka 43 % med sepsis 

kunnat identifieras (Wallgren et al 2013).  

 

Vid svår sepsis kunde Wallgren et al. (2013) identifiera cirka 70 % av patienterna som 

hade tillräcklig dokumentation nedtecknat för att kunna använda BAS verktyget. Bäst 

träffsäkerhet sågs när ett verktyg från England användes, Robson screening tool. Robson 

screening tool innebär att undersökaren söker efter om patenten uppfyller två eller flera 

av följande kriterier: temperatur <36°C eller >38,3°C, hjärtfrekvens på >90 slag/min, en 

andningsfrekvens >20 andetag/min, p-glucos >6,6 mmol/L om patienten inte är diabetiker 

samt akut förändrat mentalt status. Denna metod används inte i Sverige men Robson och 

BAS är de enda verktygen för att identifiera sepsispatienter prehospitalt. Med Robson 

kunde cirka 75 % av patienterna som senare diagnostiserats med sepsis identifieras och 

cirka 93 % av patienter som senare diagnostiserats med svår sepsis (Wallgren et al. 2013).  

 

Sveriges Medicinskt Ledningsansvariga Ambulansläkare i Samverkan (SLAS, 2011) 

rekommenderar att vårdare inom ambulanssjukvården skall använda BAS 90-30-90 samt 

ta ett p-glucos vid påverkat mentalstatus. Vidare rekommendation är att vårdaren skall ta 

fullständiga vitalparametrar på alla patienter. Behandling skall ges om patienten är 

respiratoriskt eller cirkulatoriskt påverkad, vid misstanke om sepsis skall även en 

förvarningsrapport/rapportering till akutmottagning ske (SLAS, 2011). 

  

I Västra Götalandsregionen, lokalt i Södra Älvsborgs landsting, har en riktlinje skapats 

baserat på den hospitala sepsisprocessen. Södra Älvsborgs Sjukhus (2013) definierar svår 

sepsis som två eller fler av nedanstående kriterier i kombination med misstänkt infektion: 

en andningsfrekvens >25 andetag/min, hjärtfrekvens >90 slag/min, feber eller hypotermi, 

det vill säga en kroppstemperatur på >38,8°C eller <36°C eller förändrat mentalt status. 

Dessa skall vara i kombination med ett systoliskt blodtryck på <90 mmHg eller att 

patienten drabbats av ett blodtrycksfall på >40mmHg. Blodtrycksfallet skall också 

kombineras med om patienten har hypoperfusion och/eller organpåverkan såsom till 

exempel njursvikt, hjärtsvikt eller koagulationsrubbningar (Södra Älvsborgs Sjukhus, 

2013). 
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Behandling av misstänkt sepsis 

 

Prehospitalt 

 

Enligt National Association of Emergency Medical Technicians (2011); Ljungström 

(2009) är den nuvarande rekommenderade behandlingen av misstänkt sepsis hos en 

patient i ambulanssjukvården, syrgas vid negativt påverkad saturation. Är andningen 

nedsatt kan CPAP (Continous Positive Airway Pressure) användas. Skulle patienten ha 

svårt att bibehålla en fri luftväg måste detta åtgärdas med hjälpmedel som exempelvis 

larynxmask eller intubation. Vid påverkat blodtryck skall detta behandlas med infusion 

av Ringer-acetat, mängd styrs av det systoliska blodtrycket. Vid kraftigt påverkat 

blodtryck rekommenderas två perifera infarter, alternativt intraosseös infart för att 

möjliggöra aggressiv vätskebehandling med målet att återfå eller upprätthålla 

perfussionen och blodtrycket (Ljungström 2009, ss. 335-336; National Association of 

Emergency Medical Technicians 2011, ss. 160-161).  

SLAS (2011) rekommenderar i behandlingsanvisningar för patienter med misstänkt 

sepsis att vårdaren: skapar fri luftväg, assisterar andningen och tillhandahåller syrgas vid 

behov, skapar fri venväg och initierar tidig vätskebehandling, upp till 500ml x 4 vid 

påverkat blodtryck (<90mmhg). Vidare rekommendation under behandling är 

kontinuerlig övervakning enligt ABCD, av vitalparametrar, samt att patienterna 

övervakas med EKG. Målet med behandlingen prehospitalt är snabb bedömning och tidig 

antibiotikabehandling (SLAS 2011).  

 

Hospitalt 

Dellinger, Levy, Rhodes, Annane, Gerlach, Opal, Sevransky, Sprung, Douglas, Jaeschke, 

Osborn, Nunnaly, Townsend, Reinhart, Kleinpell, Angus, Deutchman, Machado, 

Rubenfeld, Webb, Beale, Vincent och Moreno (2013) beskriver att målet med 

behandlingen av sepsis på sjukhus är att patienten skall få en lämplig form av antibiotika 

inom en timme. Detta skall helst ges efter att vårdpersonal har tagit två uppsättningar 

blododlingar samt andra relevanta odlingar, till exempel urinodling för att möjliggöra ett 

så adekvat val av antibiotika som möjligt, så länge det inte fördröjer behandlingen för 

mycket. Vid svår sepsis eller septisk chock skall patienten om möjligt få två venösa 

infarter som möjliggör aggressiv vätskebehandling för att bibehålla adekvat cirkulation. 

Syrgas ges vid negativt påverkad saturation (Dellinger et al. 2013).  

 

Tid är liv 

 

Rivers, Nguyen, Havstad, Ressler, Muzzin, Knoblich, Peterson och Tomlanovich (2001); 

Nguyen, Corbett, Steele, Banta, Clark, Hayes, Edwards, Cho och Wittlake (2007) 

upptäckte att dödligheten i sepsis kunde minska med cirka 16-19 % genom att 

vårdpersonalen började arbeta strukturerat via riktlinjer, dessa skulle vara fullföljda inom 

6 timmar, riktlinjen benämns EGDT (Early Goal Directed Theraphy). Detta innebar att 

så snabbt som möjligt påbörja adekvat vätske- och antibiotikabehandling. Patienterna 

som hade fått ta del av EGDT hade fått mer vätska och annan stöttande behandling i det 

initiala skedet än de som endast fått behandling enligt dåvarande riktlinjer. Den ökade 
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behandlingen initialt bedömdes vara avgörande då det inom sepsis talas om ”de gyllene 

timmarna”, alltså tiden innan patienten går från sjuk till svårt sjuk. Kunde vårdpersonal i 

ett tidigt skede identifiera, behandla och stötta patienten påverkades utfallet i en positiv 

riktning genom god följsamhet mot EGDT (Rivers et al. 2001; Nguyen et al. 2007). 

Patienter som vårdats av ambulanssjukvården och därefter lades in med diagnostisering 

sepsis, svår sepsis eller septiskt chock fick vätsketillförsel innan ankomst till 

akutmottagning i 30-48 % av fallen (Seymour, Band, Cooke, Mikkelsen, Hylton, Rea, 

Goss & Gaieski 2010a; Seymour, Band, Cooke, Mikkelsen, Hylton, Rea, Goss & Gaieski 

2010b). 

 

Rätt antibiotika vid rätt tid har minskat dödligheten i sepsis. I det fall patienten fick fel 

antibiotika eller om administreringen fördröjdes var detta relaterat till en ökad dödlighet 

i sepsis. Om patienten hade hamnat i chock var tiden för administrering av antibiotika 

inte avgörande för utfallet i dödlighet (Puskarich, Trezeciak, Shapiro, Arnold, Horton, 

Studnek, Kline & Jones 2011; Siddiqui, Salahuddin, Raza & Razzak 2009). 

Detta styrks av Gaieski, Mikkelsen, Band, Pines, Massone, Furia och Shofer (2010) som 

även fann att om rätt antibiotika gavs inom en timme som en del av EGDT kunde 

dödligheten minska med cirka 14 %.  

Några år tidigare redovisades att ettårsdödligheten kunde minska med 37 % om rätt 

antibiotika gavs inom 3 timmar trots septiskt chock och att hela EGDT inte var uppfyllt 

(Varpula, Karlsson, Parviainen, Ruokonen & Pettila 2007).  

När ambulanspersonal dokumenterade misstanke om sepsis minskade tiden till 

administrerad antibiotika med 52 minuter och tiden till start av EGDT med 62 minuter, 

detta skedde i 20 % av fallen (Studnek et al. 2012).  

 

 

PROBLEMFORMULERING 

 

Tid till antibiotika och adekvat behandling i ett tidigt skede är avgörande för patienten 

med sepsis. Här har ambulanssjuksköterskan en nyckelroll i arbetet med att tidigt 

identifiera och behandla denna utsatta patientgrupp. Dock visar forskning att patienter 

med sepsis är svåra att identifiera prehospitalt vilket riskerar ett ökat vårdlidande för 

patienter och anhöriga om behandlingen fördröjs. Denna studie avser att identifiera tidiga 

symtom och tecken hos patienter som senare diagnostiserades med sepsis/positiv 

blododling. 

Studien ämnar också att identifiera vad ambulanspersonalen har misstänkt för fältdiagnos 

samt vilka åtgärder de vidtagit. 

 

 

SYFTE 

Syftet var att belysa svaga länkar i den tidiga vårdkedjan för patienter som diagnostiserats 

med positiv blododling/sepsis. 
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METOD 

Studien är en retrospektiv registerstudie med kvantitativ ansats. Det innebar att studien 

undersökte bakåt i tiden på en utvald patientgrupp som kvalade in under 

inklusionskriterierna (Ejlertsson, 2003). 

Polit och Beck (2012, ss. 224-225) beskriver att en retrospektiv studie kan användas för 

att finna olika riskfaktorer som kan underlätta att förutse vilka patienter som är mer 

benägna att drabbas av en sjukdom eller ett sjukdomstillstånd. 

 

 

Urval 

 

Studiens population samlades in genom gruppurval (Dahmström. 2011, ss. 318-319). 

Patientunderlaget kom från mikrobiologen vid Sahlgrenska universitetssjukhuset (SU). 

Urvalet var konsekutivt och geografiskt lokaliserat till Sahlgrenska universitetssjukhusets 

upptagsområde, Göteborg mellan 1 februari och 30 april 2012. Inklussionskriteriet var 

patienter med minst en positiv blododling. Exklusionskriterier var individer under 18 år, 

insjuknade på sjukhus eller handlagd av enhet där varken ambulans eller akutmottagning 

varit delaktiga. 

 

Datainsamling 

 

Datainsamlingen genomfördes genom granskning av 696 patientjournaler i SU:s 

upptagsområde. Varje journal granskades utifrån ett granskningsformulär framtaget av 

Professor Johan Herlitz i samråd med Infektionsöverläkare Lars Ljungström (Bilaga 1). 

Formuläret är en ny version av det som tidigare använts vid forskning inom hjärtstopp, 

baserat på Utsteinvariabler, anpassat till det som är relevant att mäta vid omhändertagande 

av sepsispatienter såsom tid till antibiotika och vätskebehandling (Cummins, 

Chamberlain, Hazinski, Nadkarni, Kloeck, Kramer, Becker, Robertson, Koster, Zaritsky, 

Bossaert, Ornato, Callanan, Allen, Steen, Connolly, Sanders, Idris, & Cobbe 1997). 

 

Ambulansorganisationen i Sverige och RETTS  

 

Enligt Socialstyrelsen (2009:10) skall varje landsting skapa en plan för 

ambulanssjukvården där vissa fastställda punkter skall finnas med, såsom mål, resurser 

och organisation. Denna plan skall samordnas med den katastrofmedicinska 

beredskapsplanen. Larmsystem och kommunikation är exempel på något som planen 

fastställer. Utrymme för lokala versioner får finnas som t.ex. utformandet av 

vårdutrymmet i ambulansen. Kompetensen hos personalen som skall arbeta i ambulansen 

syftar till att kunna hantera samtliga prehospitala fall (Socialstyrelsen 2009:10). 

 

Det innebär också att ambulanspersonalen måste kunna administrera läkemedel vilket 

kräver minst en legitimerad sjuksköterska i varje ambulans, vilket fastslogs av 

Socialstyrelsen år 2000 (Socialstyrelsen 2000:1). 
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I Västra Götalandsregionen används RETTS (Rapid Emergency Triage and Treatment 

System) som beskrivs av Widgren (2012) för att prioritera hur snabbt patienter behöver 

akutsjukvård. RETTS används både prehospitalt och på akutmottagningar och utmynnar 

i en färg. Röd och orange innebär akutsjukvård omedelbart, gul innebär akutsjukvård så 

snart som möjligt, grön innebär behov av vård inom rimlig tid men inte brådskande. Blå 

prioritet innebär att patienten sökt akutsjukvård men efter bedömning skulle kunna 

skickas till annan vårdnivå. Prioriteringen grundar sig initialt på vitalparametrar som först 

ger en utgångsfärg. Steg två är att bedöma patienten utifrån symtom och tecken 

(Emergency Signs and Symtoms)(ESS). Även bedömningen av symtom och tecken ger 

en färg enligt en förutbestämd mall. Bedömaren väljer alltid att använda den av de två 

färgkoderna som ger snabbast tid till akutsjukvård. Om t.ex. en patient blir gul på 

vitalparametrar men orange på ESS:en, blir patienten orange (Widgren 2012, ss. 20-23). 

 

Dataanalys 

 

Den samlade datamängden analyserades i statistikprogrammet Statistical Analysis 

System (SAS) Vid jämförelse av dikotoma (ja/nej) variabler har Fishers exakta test 

använts. Vid jämförelser av kontinuerliga variabler (tider) har Wilcoxons Two Sample 

test använts. Ett p-värde under 0,05 har angivits som signifikant. Testerna genomfördes 

tvåsidigt. Resultatet innehåller även beskrivande data som redovisas i antal och procent. 

 

Forskningsetiska överväganden  

 

Data är insamlad i enlighet med Helsingforsdeklarationen (2008). Då detta arbete är en 

del av en större studie har etiskt tillstånd sökts och det etiska rådet har lämnat sitt 

godkännande, diarienummer för detta är: 383-12. Ingen data som publiceras kommer 

kunna härledas till någon enskild patient.  

 

Informationen från registren hämtas ett år tillbaka och kommer inte kunna kopplas till 

enskild individ, således är informationskravet till berörd patient inte aktuellt då de inte 

deltar aktivt eller lida av någon olägenhet. Då informationen som blivit insamlad inte 

krävt någon information kring det behövs heller inget samtycke. Data som samlats in och 

granskats ligger i låst förvaring på säker databas i SU´s serversystem, denna information 

skall användas i större studie och kommer först då makuleras. Insamlad data kommer 

endast användas i forskningssyfte enligt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002).  
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RESULTAT 

Under perioden 1 februari till 30 april 2012 erhölls från mikrobiologen vid SU 696 

patientjournaler där samtliga fall hade testats med positiv blododling (=Sepsis). 

Populationen bestod av 52 % män och medianåldern var 76 år (25:e-75:e percentilen 64-

85 år). De patienter som inkluderades i studien (n=308) var de patienter som sökt via ett 

akutintag dit de antingen tog sig själva eller med ambulans. De exkluderade patienterna 

(n=388) var oftast inneliggande på sjukhus (onkologisk-, infektions-, geriatrisk- 

gynekologisk avdelning eller från Barnsjukhuset).  Hädanefter kommer enbart de 308 

inkluderade patienterna att beskrivas i detta resultat. 

 

Tabell 1. Ålder, Kön och tidiga symtom 

 Ambulans 

(n=232)  

Ej ambulans 

(n=76)  

p-värde 

angivet om 

<0,2 

Ålder, median år  (m=) 78  66  0,0001 

25:e percentilen 69 55  

75:e percentilen 85,5 77,5  

Kön, % man  56 42 0,047 

    

Symtom (%)    

Frossa (m=2) 19 36 0,0047 

Svår smärta (m=2) 13 24 0,045 

Andningspåverkan (m=1) 15 11  

Diarré/Kräkning (m=1) 19 19  

Medvetandepåverkan (m=3) 17   5 0,012 

Muskelsvaghet (m=2)   6   7  

Annat (m=1) 30 24  

    

Vitalparametrar*    

Temp. <36°C eller >38,0°C (m=9) 91 92  

Hjärtfrekvens  >90 slag/minut 

(m=3) 

66 66  

Andningsfrekvens >20/minut 

(m=n15) 

56 30 0,0001 

Saturation <90% (m=6) 29 11 0,0011 

Systoliskt blodtryck <90 mm/Hg 

(m=3) 

  5   4  

* Vitalparametrarnas gränsvärden är satta enligt SIRS. Systoliskt blodtryck under 90 

mmHg igår inte i SIRS men är indikation/gränsvärde för prehospital vätskebehandling. 

m=antal patienter där information saknas (missing) 

 

”Ej ambulans” patienter var yngre och oftare kvinnor, de uppvisade oftare symtom av 

plötslig frossa och svår smärta. Fler av ambulanspatienterna var andnings- och 

medvetandepåverkade, både genom förhöjd andningsfrekvens och nedsatt saturation. 

Majoriteten av alla patienter uppvisade avvikande kroppstemperatur men enbart ett fåtal 

hade ett systoliskt blodtryck under 90 mmHg (Tabell 1). 
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Tabell 2. Orsakande agens, drabbade organ samt tid till antibiotika.  

 Ambulans 

(n=144)  

Ej ambulans 

(n=53)  

p-värde angivet 

om <0,2 

Orsakande agens (%) (m=111)    

E-coli 33 36  

Klebsiella 4 9 0,17 

Enterobacter 3 9 0,06 

Staf aureus 17 4 0,017 

Pneumokocker 11 15  

Streptokocker 15 15  

Enterkocker 6 4  

Koagulationsnegativa 

stafylokocker 

8 6  

Difteroida stavar 2 2  

    

Drabbade organ (%) (m=10) Ambulans 

(n=224) 

Ej ambulans 

(n=74) 

 

Luftvägar 36 30  

Urinvägar 22 26  

Mage/tarm 12 19 0,12 

Hjärna 1 1  

Hjärta 6 7  

Hud, mjukvävnad, led 10 14  

Annat 13 4 0,03 

    

Tid till Antibiotika från 

ankomst till sjukhus 

Ambulans 

(n=209) 

Ej ambulans 

(n=61) 

 

Median tid i timmar och minuter 3 h 15 min 3 h 58 min 0,18 

25:e percentilen 1 h 34 min 2 h 5 min  

75:e percentilen 6 h 55 min 7 h 45 min  

    

Överlevnad (%) Ambulans 

(n=230) 

Ej ambulans 

(n=76) 

p-värde angivet 

om <0,2 

Levande utskrivna (m=2)  87 92  

Överlevnad (%) Ambulans 

(n=198) 

Gående 

(n=72) 

p-värde angivet 

om <0,2 

Ettårs överlevnad (m=38) 74 87,5 0,0205 

 

E-coli var den mest förekommande bakterien. Främst drabbades luft och urinvägar. Ingen 

statistiskt säkerställd skillnad kunde uppmätas i tid till antibiotika. Färre av patienterna 

som vårdats av ambulanssjukvården var vid liv efter 12 månader (Tabell 2).  
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Diagram 1. 

 
 

Ambulanspersonal misstänkte infektion eller sepsis i 38 % av fallen. Fri venväg sattes i 

36 % av samtliga fall och 12 % fick intravenös infusion. 7 % av patienterna erhöll 

febernedsättande, 4 % fick smärtlindring (Diagram 1).  
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Figur 1. (n=225) (m=7) 

 

 
 

Sammanlagt fick 68 % av ambulanspatienterna röd eller orange prioritet, vilket innebar 

att de skulle få akutsjukvård direkt enligt RETTS (Figur 1).  

 

Tabell 3. Tid till antibiotika. 

 Ambulans 

misstänkt sepsis 

(n=14) 

Ambulans inte 

misstänkt sepsis 

(n=194) (m=1) 

p-värde angivet 

om <0,2 

Mediantid i 

timmar och 

minuter 

1h 19min 3h 21min 0,0006 

25:e percentilen 35min 1h 47min  

75:e percentilen 2h 47min 7h 4min  

 

Vid misstänkt sepsis minskade tiden till administrering av antibiotika med 2h 2min. 

(Tabell 3). 

 

Tabell 4. Ledtider för ambulansuppdrag. 

 Mediantid (min) 

(n=225) 

25:e percentilen 75:e percentilen 

Larm inLarm ut 5 3 20 

Larm utHämtplats 16 11 22 

HämtplatsAvtransport 19 14 27 

AvtransportAnkomst 

sjukhus 

13 9 19 

m=7. 

Mediantiden som ambulanspersonal tillbringade med patient var 32 minuter (Tabell 4).  

36

32

28

4

RETTSfärg (ambulanspatienter) (%)

Röd Orange Gul Grön
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DISKUSSION 

 

Metoddiskussion  

 

Validitet 

Variablerna som granskats och utgör resultatet i denna studie bedömdes svara mot 

studiens syfte, samt bedömdes som relevanta och utgör en del av kvalitetsmåtten som 

präglar omhändertagandet av sepsispatienten. De variabler som använts finns under olika 

rubriker i ambulansens journalsystem, Ambulink, alternativt på rapportbladet och Melior. 

Under kategorin symtom i (Tabell 1) har granskning skett i fritext, både från Ambulink 

och från Melior vilket lett till att ambulanspersonalens, alternativt akutpersonalens 

återberättelse av patientens upplevda symtomdebut, tolkats.   

 

Variablerna som granskats har bedömts intressanta vid det prehospitala 

omhändertagandet av sepsispatienter och relevanta för identifiering av eventuella 

svagheter vid bedömning och omhändertagande. Granskningsformuläret (Bilaga 1) som 

nyttjats är en uppdaterad och anpassad version av det som användes vid gransknings av 

omhändertagandet vid hjärtstopp, baserat på utsteinvaribaler. Denna studie är del i ett 

större forskningsprojekt och därför har annan data samlats in som bedöms relevant för 

den större studien. Detta redovisas inte i denna delstudie, då det inte bedöms ha någon 

relevans för delstudiens syfte.  

Variablerna till studien är anpassade i samråd med två professorer som är medicinska 

experter inom området. En av den har också gedigen erfarenhet av forskning via journaler 

och register. Med denna grund och anpassning till vår studies syfte kan formuläret ses 

som validerat och av hög kvalité. Att i skapandet av formulär av denna art, använda sig 

utav experter ses av Polit och Beck (2010, ss. 377-378) som content validiting och är ett 

sätt att validera nya instrument.  

 

Reliabilitet 

Resultatet i studien bedöms som tillförlitligt. Storleken på populationen är en styrka, Trots 

bortfall av vissa variabler får resultatet anses som tillförlitligt. Undantaget kan eventuellt 

vara frekvensen av plötsliga symtom. Denna frekvens grundar sig på en tolkning av 

sjukvårdspersonalens dokumentation av en patients upplevelse av sitt insjuknade. Med 

detta i åtanke hade en kvalitativ ansats passat bättre för denna fråga för att tydligare kunna 

redovisa upplevelsen av symtomen. Resultatet under rubriken plötsliga symtom behöver 

således bekräftas av ytterligare forskning för att öka validiteten.  

Den valda tidsperioden kan ha påverkat frekvensen av positiva blododlingar. Detta 

medför att om studien gjorts under en annan tid på året finns möjligheten att resultatet 

visat andra siffror. Båda författarna har granskat samtliga journaler vilket borgar för en 

god reliabilitet. Alla beräkningar är gjorda med SAS som är ett beprövat statistikprogram. 

Bortfall redovisas på ett tydligt sätt för att inte lämna rum för misstolkning av siffrorna. 

Urvalet är baserat på positiv blododling för att kunna skapa struktur och stringens i 

urvalet, då detta är en delstudie har urvalet varit styrt från start men exklussionskriterier 

anpassade efter denna studie. 
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En stor frekvens av bortfall sågs under variabeln orsakande agens då odlingssvaren som 

exkluderades bedömdes av mikrobiologen som kontaminering. Dessa patienter har ändå 

redovisats i resultatet eftersom omhändertagandet i den tidiga vårdkedjan varit detsamma, 

detta för att odlingssvaret kommer tidigast en dag efter provtagning.  

Gällande variabeln tid till antibiotika har det i ett fåtal fall funnits indikationer på att 

antibiotika getts snabbare än vad som finns signerat. Dock måste ett läkemedel signeras 

och dokumenteras för att det skall anses som givet, vilket gör att tiden till antibiotika kan 

ha fått ett falskt högt värde. En lägre tid till antibiotika kan alltså dölja sig bakom en 

möjlig bristfällig dokumentation. 

Svårigheter med att tyda vilken kompetens på personalen som vårdat patienterna i 

ambulansen har funnits. Dock skall i åtanke finnas att nästan 70 % av dessa patienter haft 

RETTS prioritet röd eller orange vilket enligt lokala behandlingsanvisningar i SU (2013) 

gör det tvingande att en legitimerad sjuksköterska skall vårda dessa patienter. Resultatet 

kan därför anses vara högst relevant för en utveckling av ambulanssjuksköterskans 

kompetens gällande sepsis. 

 

Generaliserbarhet 

 

Ambulink och Melior var grund för samtlig granskning. Påverkan på vissa variabler kan 

förekomma då dokumentationen har skiljt sig något i de olika fallen då viss personal har 

lagt mer vikt vid anamnes än andra. Positiv blododling har varit inklussionskriteriet som 

speglar populationen. Det har gett en god bild över vilka patienter med misstänkt sepsis 

som ambulanssjukvården vårdar. Mängden patienter som ambulanssjukvården vårdat 

indikerar en god generaliseringsmöjlighet då patientunderlaget varit stort. Under denna 

årstid drabbas många av infektioner vilket troligtvis ledde till ett stort patientunderlag.  

Generaliserbarheten höjdes genom att ett stort och tidigt bortfall på grund av våra 

exklussionskriterier. Detta för att säkerställa att inga patienter som inte varit föremål för 

ambulanssjukvården eller akutsjukvården skulle kunna påverka resultatet.  

Viss påverkan på resultatet kan finnas då det under nästan alla variabler finns ett bortfall. 

Dock är detta litet för de flesta variabler vilket gör att en tillräckligt stor population har 

uppnåtts. Därför kan vi säga att generaliserbarheten i resultatet som redovisats är god.  

 

Resultatdiskussion 

 

Studiens resultat har tydligt visat att ambulanssjuksköterskans bedömning är av stor vikt. 

En minskning med 2h 2min kunde ses i tid till antibiotika vid misstanke om sepsis. Detta 

kan ställas mot att 68 % av patienterna fick röd och orange prioritet vilket inte hade 

betydelse för tiden till antibiotika. Endast 5 % kvalade in i kriterierna för prehospital 

vätskebehandling. 

 

Demografi  

 

Incidensen för patienter med positiv blododling var under de tre studerade månaderna 

105/100 000 inom SU och Kungälvs upptagningsområde. Utifrån de tre studerade 
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månaderna beräknade vi årsincidensen till 418/100 000 per år, varav 185/100 000 belastar 

ambulanssjukvården. I jämförelse med vad Flaaten (2004);Brink et al (2012) redovisar 

angående incidens är vår siffra klart högre. Orsaken till detta kan vara att i deras studier 

redovisas enbart patienter med utskrivningsdiagnos sepsis/svår sepsis medan vi redovisar 

alla som testats med positiv blododling under perioden. Brink et al. (2012) beskriver att 

det är svårt att veta hur många patienter som drabbas av sepsis då det skiljer mellan olika 

länder, regioner och sjukhus hur diagnoskoden sepsis används.  

Detta innebär att det torde finnas ett stort mörkertal av patienter som drabbas av sepsis ett 

ytterligare hinder beskrivs av Brink, Cronqvist, Furebring, Gille-Johnson, Gårdlund, 

Lanbeck, Ljungström, Mehle, Otto, Sjölin, Svefors och Vikerfors (2013) som funnit 

svårigheter med att veta det riktiga antalet sepsispatienter på grund av variationen i hur 

sepsis definieras och att urvalet ofta skiljer. Man kan spekulera i nyttan med att man, likt 

Utsteinmodell (Cummins et al. 1997), bestämmer hur man definierar en ”sepsispatient”. 

Hursomhelst, genom att ytterligare lyfta fram och förtydliga begreppet sepsis borde 

diagnoskoden i framtiden bli mer frekvent förekommande.   

 

Medianålder bland deltagarna i studien var 76 år och majoriteten män. Majoriteten av 

patienterna låg mellan 64-85 år (25:e-75:e percentilen). I jämförelse med Angus et al 

(2001) fanns i vår studie en klart högre medianålder, den visade även att fler män än 

kvinnor drabbades. Att ålder avviker från tidigare studier kan påverkas av att 

medellivslängden ökat sedan Angus studie genomfördes på 90-talet. Som även tidigare 

forskning visat (Angus et al. 2001; Martin, 2012) så drabbas den äldre delen av 

befolkningen oftare av sepsis. I vår studie var 25 % av patienterna över 85 år vilket 

korrelerar väl med resultatet som Angus et al (2001) kom fram till trotts att den gjordes 

för 20 år sedan. En förklaring till att äldre oftare drabbas av sepsis kan vara att med en 

ökad ålder följer ofta ökad sjuklighet. McPherson et al (2013); Melamed och Sorvillo 

(2009) uppmärksammade att en klar majoritet av patienterna som avled i sepsis hade 

någon eller några grundsjukdomar i botten. Den ökade dödligheten i 

ambulanspopulationen har troligtvis sin grund i att den populationen var klart äldre vilket 

ofta medför en ökad sjuklighet. Detta är något som stöds av Herlitz, Hjälte, Karlsson, B-

W, Suserud och Karlsson, T (2006) som fann att ambulanspatienter ofta var äldre, och 

med fler grundsjukdomar.  

 

Symtom 

Patienterna som själva sökte vård uppvisade frossa och svår smärta som de vanligaste 

symtomen, medan frossa och diarré var vanligast hos de ambulanstransporterade. En 

anledning till att fler med diarré åker ambulans kan vara att de ofta är äldre, de har lättare 

för att bli uttorkade samt är ofta i sämre skick. Utöver de sex plötsliga symtomen: 

andningspåverkan, feber och frossa, kräkning/diarré, muskelsvaghet, 

medvetandepåverkan och svår smärta utgjorde ”annat insjuknande” en stor andel (30 % 

respektive 24 %). Detta fann även Brink et al (2013) som beskriver att vanliga symtom 

vid sepsis lätt kan misstolkas som andra sjukdomar. Diarré och kräkning samt plötsliga 

smärttillstånd är alla symtom som kan indikera sepsis. Även Ljungström (2009, ss. 334-

335) beskriver svårigheter vid identifiering av sepsispatienter pga. varierande symtom 

men betonar att plötsligt uppkomna symtom kan vara en ledtråd för 

ambulanssjuksköterskan.  
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Dahlberg och Segesten (2010, ss. 105-111) trycker på att patienten är expert på sin kropp 

och hälsa, därför skall grunden till sjuksköterskans bedömning komma från 

patientperspektivet.  

Om ambulanssjuksköterskan lyckas vara öppen och följsam mot patientens livsvärld och 

upplevelse av insjuknandet, kan det leda till att ambulanssjuksköterskan snabbare gör en 

god bedömning och kan misstänka sepsis, korta tiden till behandling och undvika eller 

lindra ett sjukdomslidande. En medvetenhet måste finnas prehospitalt att äldre patienter 

med flera grundsjukdomar trotts allt kan uppleva hälsa. Bedömningen får inte färgas av 

ambulanssjuksköterskans förförståelse utan skall präglas av patientens nytillkomna 

upplevelse av ohälsa.   

 

Vitalparametrar 

 

Avvikande temperatur, hjärtfrekvens och andningsfrekvens var vanligt förekommande i 

resultatet och påträffades i minst 56 % av fallen hos de ambulanstransporterade 

patienterna. En andningsfrekvens på >20 andetag per minut och puls på >90 slag per 

minut bedöms av Brink et al. (2013) som varningstecken på en stundande svår sepsis. 

Nästan 30 % av ambulanspatienterna uppvisade en saturation på <90 % vilket Brink et al. 

(2013) beskriver som ett allvarligt tecken. Endast 5 % av patienterna hade ett systoliskt 

blodtryck på under 90 mmHg. Dahlberg och Segesten (2010, ss. 159-161) beskriver att 

dessa ovan nämnda symtom, som benämns indirekta tecken, har tagit en stor plats i rollen 

för att kunna sätta olika diagnoser. 

Bland dessa patienter visar de flesta endast upp varningstecken på väg mot svår sepsis. 

Därför måste ambulanssjuksköterskan vara lyhörd även för de direkta tecknen och i sin 

profession kunna kombinera både direkta och indirekta tecken för att tidigt kunna 

misstänka sepsis. Om denne bara tittar på de indirekta tecknen och inte uppmärksammar 

de upplevelser av insjuknande som patienten beskriver, riskerar behandlingen att 

fördröjas och ett vårdlidande kan uppstå. Patienten riskerar att utveckla en svårare form 

av sepsis än om behandling initierats tidigt. Shapiro et al (2003) fann att en god anamnes 

kopplad med andra fynd kunde identifiera sepsispatienten tidigare i förloppet.  

 

Bedömning 

 

Över 50 % av patienterna bedömdes ha infektion eller andningsbesvär. Sepsis misstänktes 

i 6,5 % av fallen. Nästan 70 % av patienterna fick röd eller orange prioritet enligt RETTS 

vilket innebär att ambulanssjuksköterskan bedömde att de var i behov av akutsjukvård 

direkt. Misstanken om sepsis var låg i jämförelse med tidigare publicerad forskning där 

motsvarande siffror ligger mellan 12-20 % (Studnek et al, 2012; Wallgren et al, 2013). 

Däremot misstänkte ambulanssjuksköterskan antingen sepsis eller infektion i totalt 39 % 

av fallen. Hursomhelst, trots att inte ambulanssjuksköterskan direkt misstänker sepsis i så 

stor utsträckning, får majoriteten av dessa patienter en hög prioritet, vilket innebär att 

dessa patienter bedöms som allvarligt sjuka. Att personalen endast i 6,5 % av fallen 

misstänkte sepsis kan ha grund i att ambulanssjuksköterskan utför sin bedömning till stor 

del på vitalparametrar och de olika ESS koderna och att sepsis inte finns med som ESS 

kod. Intressant och av värde hade varit att tillämpa Robson Screening tool på vår 

population för att kontrollera om samma goda resultat som Wallgren et al (2013) såg vid 
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sin granskning. Med Robson screening tool kan troligen sepsispatienter hittas snabbare 

jämfört med BAS 90-30-90. Anledningen till detta är att när en patient uppfyller kriterier 

för BAS 90-30-90 är patienten redan att bedöma som svår sepsis. Om patienten kan 

identifieras tidigare så kan denne få behandling innan tillståndet övergår till svår sepsis 

och därmed kan sjukdomslidandet minskas. Vid granskning med Robson Screening Tool 

på vår population som inkom via ambulans med positiv blododling/sepsis (n=232), så 

hade 112 patienter tillräcklig information för att vi skulle kunna tillämpa verktyget. Av 

dessa så kunde 79 patienter misstänkas ha sepsis. Således om Robson Screening Tool 

hade nyttjats hade misstanken om sepsis prehospitalt ökat från 6,5 % till 34 % vilket är 

en ökning med nästan 5 gånger (Robson, Nutbeam & Daniels, 2013). 

Ambulanssjuksköterskan måste vara lyhörd för ett flertal saker när bedömningen skall 

göras. Kan inte patienten förmedla sig måste exempelvis anhörigas observationer tas med 

som en del av bedömningen (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 118-121). Om 

sjuksköterskan kan vara öppen mot både patienten och anhöriga borde detta lägga 

grunden för en god vårdrelation (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 190-192).  

Detta bör leda till att både anhöriga och patienter känner ett förtroende för 

ambulanssjuksköterskan och bedömningen. Kan ett sådant förtroende upprättas kommer 

ambulanssjuksköterskan genom patientens eller den anhöriges livsvärld kunna ta del av 

saker som kan underlätta för ambulanssjuksköterskan att sätta fältdiagnosen sepsis.  

 

Åtgärder 

 

Syrgas (45,5 %) och fri venväg (35,5 %) var de vanligaste förekommande åtgärderna. 

Intravenös infusion fick enbart 12 % av patienterna. Cirka 5 % av patienterna hade ett 

systoliskt blodtryck på <90 mmHg vilket idag är indikationen för att sätta vätska enligt 

behandlingsanvisningar i SU (2013). Fem procent motsvarar även frekvensen av hur ofta 

blodtrycksfall har behandlats, vilket indikerar att om patienten har ett lågt blodtryck 

behandlas det av ambulanssjuksköterskan. Detta är en hög siffra i jämförelse med vad 

Seymour et al (2010a); Seymour et al (2010b) redovisar i resultat om följsamheten av 

vätsketerapi vid svår sepsis. Suffoletto, Frisch, Prabhu, Kristan, Guyette och Callaway 

(2011) fann att nästan 75 % av patienterna med en svår infektion inte hade någon 

påverkan på blodtrycket. Vårt resultat tyder på att de prehospitala 

behandlingsanvisningarna bör förtydligas utifrån sepsisdiagnosen samt att generösare 

riktlinjer för vätsketerapi vid misstänkt infektion/sepsis bör utfärdas. Speciellt med tanke 

på att vi i vårt resultat ser att en stor del av ambulanspopulationen är äldre, har påverkad 

temperatur (90 %) och diarré (19 %). I vår studie hade endast 5 % sådan påverkan på 

blodtrycket att nuvarande behandlingsanvisningar stödjer vätskebehandling. Detta stödjs 

av Brink et al (2013) där de rekommenderar att ge underhållsbehandling med vätska vid 

misstanke om svår sepsis trots frånvaro av hypotension och hypoperfusion.  

Wiklund (2003, ss. 102-103) beskriver sjukdomslindande som ett lidande som 

uppkommer utifrån den påverkan som sjukdomen har på livsvärlden.  

Om ambulanssjukvården ändrar indikationen för vätsketerapi prehospitalt, kan detta 

troligtvis leda till ett minskat sjukdomslidande men mer forskning behövs för att utröna 

om tidig vätskebehandling påverkar utfallet. Hursomhelst har tid till vätska och 

antibiotika visat sig avgörande vid svår sepsis (Rivers et al. 2001; Nguyen et al. 2007). 

Kan ambulanssjuksköterskan ge intravenös infusion relaterat till den sammansatta 
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bedömningen och inte endast som idag relaterat till de indirekta tecknen borde ett 

vårdlidande kunna undvikas.  

 

Komplikationer 

 

God följsamhet till nuvarande behandlingsanvisningar kunde som tidigare nämnts ses vid 

vätskebehandling. Smärta har inte behandlats fullt lika bra (4 %), dock är det svårt att 

lägga någon värdering i denna siffra då vi inte har dokumenterat något VAS-värde, vilket 

är indikationen för smärtlindring i ambulanssjukvården. Intressant är att över 90 % av 

patienterna visade på avvikande temperatur men att endast 7 % fick behandling för detta. 

Dock är inte feber i dagsläget en indikation för paracetamol till vuxna 

(Behandlingsriktlinjer SU 2013). Därför är det mycket viktigt att ambulanssjuksköterskan 

är uppmärksam på hur patienten upplever sin feber. Om patienten upplever febern som 

jobbig är det viktigt att ambulanssjuksköterskan uppmärksammar detta, annars kan ett 

kortsiktigt sjukdomslidande uppstå (Wiklund 2003, ss. 102-104). Om 

ambulanssjuksköterskan är öppen och följsam mot patienten kommer 

ambulanssjuksköterskan kunna få ta del av patientens livsvärld och därmed tidigt kunna 

identifiera något som patienten upplever som jobbigt. Kan ambulanssjuksköterskan 

motverka ett illabefinnande minimeras vårdlidandet och grunden läggs för en god 

vårdrelation.  

 

Tider 

 

Mediantiden som ambulanssjuksköterskan tillbringar med sepsispatienten i vår 

undersökning var 32 minuter sammanlagt från ankomst hos patient till ankomst till 

sjukhus. Detta indikerar att om nya behandlingsriktlinjer för vätsketerapi skulle tillämpas 

borde det finnas utrymme under dessa tillfällen att säkra en fri venväg samt starta 

vätskebehandling. I dessa fall då få interventioner gjorts till mängden röda/orangea 

patienter är anledningen troligen att ambulanssjuksköterskan arbetat snabbt. Att ändra 

behandlingsriktlinjerna är viktigt, då administrering av vätska samt eventuellt 

febernedsättande trots fem minuter extra tid kan vara nödvändigt för att förhindra/fördröja 

en svår sepsis. Om ambulanssjuksköterskan får dessa extra fem minuter så kan 

sjukdomslidandet minskas och på sikt även livslidandet. 

 

Tid till antibiotika  

 

Ingen signifikant skillnad i tid till antibiotika mellan ambulanspatienterna och de som 

anlände till akuten gående kunde ses i denna studie. Detta skiljer sig från vad Studnek et 

al. (2012) redovisar då de fann att ambulanspatienterna snabbare fick antibiotika än de 

som anlände gående. Dock fann vi precis som Studnek et al (2012) att om 

ambulanspersonal misstänkte sepsis och skrev detta i journalen, kunde tiden till 

antibiotika minskas kraftigt (2h och 2 min). Detta indikerar att ambulansen är en viktig 

del i att minska dödligenheten i sepsis då Rivers et al. (2001);Nguyen et al (2007) fann 

att om EGDT tillämpats kunde dödligheten minskas. Spekulation kring om inte ett tillägg 

i befintliga ESS koder, att innefatta en sepsis diagnos, hade kunnat förändra 

handläggningen och tid till antibiotika hos en större grupp av de patienter som ingick i 
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studien. I denna studie misstänkte ambulanspersonalen sepsis i 6,5 % av fallen. Vidare 

analyser behövs av de patienterna där ambulansen misstänkt sepsis för att utröna vad som 

legat till grund för deras misstanke. Ambulansen vid SU har idag inga befintliga riktlinjer 

eller vårdprogram för sepsis. Denna studies resultat visar ändå att ambulanssjukvården 

har en nyckelroll i sepsisvården. Således finns en stor potential för förbättring och 

utveckling prehospitalt. Fler patienter kan diagnosticeras innan de utvecklar en svår sepsis 

vilket kan innebära minskat sjukdomslidande och på sikt kan troligen ett livslidande 

undvikas.  

 

Drabbade organ och orsakande agens 

 

Luftvägar och urinvägar var de vanligast drabbade organen. Värt att nämna är dock att 

därefter kom ”oklart fokus”, vilket innebar att det var oklart vilket organ som främst var 

drabbat. Liknande siffor fann Angus et al. (2001) där luftvägarna var det organ som främst 

drabbats, oklart fokus var näst vanligast och urinvägar det tredje vanligaste.  

Bland orsakande agens var de tre vanligast förekommande E-coli, Staf Aureus och 

streptokocker. Brink et al. (2013) redovisar att E-coli och Staf Aureus är de två vanligaste 

men den tredje vanligaste listar det som pneumokocker, dock är deras data ofullständig. 

En stor majoritet av blododlingarna bedömda som ”missing”, bedömdes av 

mikrobiologen som KNS hudflora vilket innebär kontaminering. Detta behöver inte 

betyda att patienten inte haft bakterier i blodet utan kontamineringen kan mycket väl ha 

dolt bakterier. Vid mer korrekt utförda blododlingar kan ett annat resultat framträda. Vad 

denna stora del av kontaminering beror på är svårt att säga, det kan exempelvis vara dålig 

följsamhet gentemot hur en korrekt blododling genomförs. Man kan spekulera i om inte 

den stora mängden av kontaminerade prover har påverkat reliabiliteten i vårt resultat 

under punkten orsakande agens.    

 

Kunskap om vilka organ som främst drabbas vid sepsis är viktig för 

ambulanssjuksköterskan då den ger en god möjlighet till en mer riktad anamnes och 

därmed en bättre bedömning. Är ambulanssjuksköterskan medveten om hur vanligt det 

är att luftvägarna drabbas kan kanske det leda till att en större öppenhet tillämpas och att 

sjuksköterskan inte präglas för mycket av förförståelsen. Ett gott exempel är en patient 

med andningsbesvär som sedan tidigare har KOL, att de också lätt kan drabbas av sepsis 

och plötslig ohälsa. Lyckas ambulanssjuksköterskan sätta sin förförståelse åt sidan kan 

detta leda till att fler patienter med sepsis identifieras, sjukdomslidande reduceras och ett 

livslidande kan undvikas.  

Dahlberg och Segesten (2010, ss. 181-199) tar upp vikten av att ett öppet och följsamt 

vårdande, samt att sjuksköterskan ska grunda sin bedömning på patientens upplevelse av 

sin ohälsa.  

Detta påpekas också av Hagiwara och Wireklint-Sundström (2009, ss. 134-135), dock 

betonar de vikten av att ambulanssjuksköterskan kan behöva guida patienten genom 

samtalet men utan att styra för mycket. Finns svårigheter med att inhämta en relevant 

anamnes ska mer riktade frågor ställas. 
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KLINISKA IMPLIKATIONER 

 

 

Sepsis är en svår sjukdom med ett accelererande förlopp (sepsis, svår sepsis samt septisk 

chock). Accelerationen i lidande för patienten och anhöriga är att likställa med 

sjukdomens förlopp både under och i efterförloppet. Dödligheten är hög då sjukdomen 

oftare drabbar äldre och ofta redan sjuka patienter. Insjuknade i sepsis har visat sig kunna 

ha ett flertal olika ansikten vilket medför en svårighet att tidigt identifiera dessa patienter. 

I föreliggande studie så identifierades enbart 6,5 % av patienterna med sepsis prehospitalt 

men tiden till behandling blev signifikant lägre. Ett strukturerat bedömningsverktyg, som 

t.ex. Robson screening tool har visat sig kunna höja träffsäkerheten i att finna denna 

utsatta patientgrupp. Då ”Robson screening tool” användes på befintlig data från denna 

studie fann vi att träffsärheten i diagnos ökade från 6,5 % till 34 %. Vi fann också att 68 

% av patienterna bedömdes som högprioriterade. Trots hög prioritet var det stor skillnad 

i tid till behandling om patienten identifierats med sepsis eller ej. Vidare behöver de 

prehospitala behandlingsanvisningarna ses över för denna utsatta patientgrupp.  Enbart 5 

% av patienterna i denna undersökning kvalificerade sig för vätsketerapi enligt nuvarande 

riktlinjer. Svår sepsis (och septisk chock/död) som innebär ett större sjukdomslidande för 

patient och anhörig kan eventuellt undvikas med generösare regler för vätsketerapi men 

fler studier behövs i ämnet. Däremot anser författarna till denna studie att de prehospitala 

riktlinjerna borde anpassa till att följa gällande rekommendationer, vilka uppmanar 

underhållsbehandling med vätska vid misstanke om svår sepsis även utan påverkan på 

blodtrycket. 

 

 

KONKLUSION 

 

Sett utifrån studiens resultat kan det fastslås att mer utbildning krävs kring sepsis samt 

tydligare riktlinjer. Att patienter som får en hög prioritet inte får antibiotika snabbare har 

kunnat påvisas, en hög prioritet måste kompletteras med en misstanke om sepsis då 

patienten annars får ett snabbt omhändertagande men inte rätt behandling initialt. 

Genom att använda Robson screening tool kunde nästan sex gånger fler patienter med 

sepsis identifieras. Studien visar att endast 5 % av patienterna uppvisade ett sådant 

blodtryck att vätskebehandling skulle påbörjas, vilket innebär att behandlingsriktlinjerna 

är indicerat vid svår sepsis. Förslag är att överväga om riktlinjerna kring vätskebehandling 

vid sepsis bör följa gällande rekommendationer vilket innefattar underhållsbehandling 

med vätska vid sepsis utan hypotension.  

 

En studie där Robson screening tool nyttjas kliniskt prehospitalt behövs för att kunna 

validera detta instrument. Ytterligare forskning behövs för att styrka att vätskebehandling 

prehospitalt fördröjer övergången från sepsis till svår sepsis. Forskning kring patienters 

upplevelse av insjuknande i sepsis behövs ytterligare för att kunna stärka de plötsliga 

symtom, företrädelsevis genom en kvalitativ studie. 
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