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Bakgrund: Sepsis är ett världsomfattande hälsoproblem med hög mortalitet. Sjuksköterskan har en 

betydelsefull roll i identifiering och behandling av patienter med sepsis på grund av det nära 

omvårdnadsarbetet. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva möjligheter och barriärer som 

påverkade att sjuksköterskan tidigt identifierade och vidtog åtgärder vid sepsis. Metod: Studien var 

en litteraturstudie och utformades enligt Polit och Beck (2017) nio steg. Databassökning genomfördes 

i CINAHL och PubMed. Litteraturstudiens resultat baserades på 14 vetenskapliga artiklar som 

genomgick kvalitetsgranskning. Resultat: Databearbetning och analys resulterade i fyra identifierade 

teman Sjuksköterskans kunskap om sepsis, Samverkan i vårdteamet, Resurser och organisatoriska 

faktorer och Verktyg för identifiering och behandling. Slutsats: Resultatet identifierade barriärer i 

form av kunskapsbrist, bristfälligt samarbete, ofullständig överrapportering och organisatoriska 

faktorer. Det framtogs förslag om utbildning, standardiserad överrapportering, elektroniska 

övervakningssystem och riktlinjer för att förbättra identifiering och behandling av sepsis. 
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Introduktion 
Sepsis är ett världsomfattande hälsoproblem. Världen över saknas övergripande kunskap om 

sepsis förekomst och mortalitet (Fleischmann et al. 2016). Varje år inträffar uppskattningsvis 

30 miljoner fall av sepsis vilket potentiellt leder till 6 miljoner dödsfall 

(Världshälsoorganisationen [WHO] 2018b). Förekomsten av sepsis ökar vilket troligtvis 

orsakas av att människor lever längre och att samsjuklighet blir allt vanligare. Sepsis uppskattas 

vara den ledande orsaken till kritisk sjukdom och mortalitet (Singer et al. 2016). Utmaningen 

är att identifiera sepsis i ett tidigt skede och påbörja behandling snabbt, innan patienten drabbas 

av flerorgansvikt (Carlisle 2016). Trots det är sepsis i många fall underdiagnostiserat 

(Världshälsoorganisationen [WHO] 2018a). Endast en timme av obehandlad sepsis ökar 

mortalitetsrisken drastiskt (Carlisle 2016).  

Bakgrund 

Sepsis 

Den nya definitionen av sepsis är ett livshotande sjukdomstillstånd med organsvikt på grund av 

ett felreglerat systemiskt svar på infektion. Septisk chock innebär förändringar i cellulära, 

metabola och cirkulatoriska funktioner vilket ökar mortalitetsrisken avsevärt. De nya 

definitionerna har framtagits på grund av uppdaterad forskning om sjukdomstillståndet 

(Socialstyrelsen 2018). Den tidigare definitionen av sepsis inkluderade systemiskt 

inflammatoriskt svarssyndrom (SIRS) och hade för stort fokus på inflammation (Singer et al. 

2016). Den nya definitionen av sepsis omfattar samma kriterier för organdysfunktion som svår 

sepsis tidigare gjorde (Svensk infektionsläkarförening 2018). I samband med den nya 

definitionen togs därmed begreppet svår sepsis bort på grund av att det ansågs överflödigt 

(Singer et al. 2016).  

 

Mellhammar et al. (2015) redogör för att kännedomen om sepsis är låg i Sverige. Enligt studien 

har endast 21% av Sveriges befolkning hört talas om begreppet sepsis. En ökad medvetenhet 

om sjukdomstillståndet kan leda till snabbare upptäckt, vilket kan förbättra utfallet 

(Mellhammar et al. 2015). Statistik visar att fler patienter blir inlagda på sjukhus för sepsis än 

antalet inlagda för stroke eller hjärtinfarkt (Seymour et al. 2012). Sepsis är en av de vanligaste 

orsakerna till intensivvård och sjukdomstillståndet orsakar fler dödsfall än stroke eller cancer 

(Mellhammar et al. 2015). Utfallet för patienter med sepsis har förbättrats, trots det är 

mortaliteten fortfarande hög, 25–30% vid sepsis och 40–50% vid septisk chock (Cohen et al. 

2015).  

 

Uppkomst 

Patienter i alla verksamheter inom hälso- och sjukvård kan drabbas av sepsis (Nelson et al. 

2009). Sepsis kan uppstå från olika typer av patogener. Faktorer som reducerar immunförsvaret 

utgör en ökad risk för att drabbas av sepsis, till exempel cancer, autoimmuna sjukdomar, 

organtransplantation och cytostatikabehandling. Sepsis kan även orsakas av icke-infektiösa 

tillstånd exempelvis trauma och brännskador (Gotts & Matthay 2016). Infektioner förvärvade 

inom hälso- och sjukvården kan orsaka sepsis. Infektionerna kan uppstå från 

antibiotikaresistenta bakterier och kan därmed snabbt leda till ett försämrat kliniskt tillstånd 

(WHO 2018a). Sepsis med ursprung från resistenta patogener har större risk att få ett dödligt 

utfall (WHO 2018b). Antibiotikaresistensens utbredning medför att antalet sjukdomsfall av 

sepsis blir fler (Ammerlaan et al. 2013). 
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Kliniska tecken och symtom 

På grund av att sepsis kan orsakas av ett flertal olika patogener och att sjukdomstillståndet 

förändras över tid kan symtom och tecken skilja sig mellan olika personer (WHO 2018b). Vid 

misstanke om sepsis är det viktigt att observera symtom och tecken av en snabb 

sjukdomsutveckling. Symtom och tecken som kan uppträda är hög eller låg kroppstemperatur 

och förhöjd andningsfrekvens (Nelson et al. 2009). Andningsfrekvensen blir vanligtvis hög 

tidigt i sjukdomsförloppet och är ett tecken på nedsatt blodgenomströmning samt försämrad 

lungfunktion (Svensk Infektionsläkarförening 2018). Ytterligare tecken är lågt blodtryck, 

förhöjd hjärtfrekvens, minskad urinmängd, förändrad medvetandegrad samt avvikande 

laboratorievärden (Nelson et al. 2009). Förändringar i blodcirkulationen manifesteras genom 

ökad kärlpermeabilitet och dehydrering, vilket resulterar i låg blodvolym och att blodkärlen 

vidgas. De cirkulatoriska förändringarna och försämrad lungfunktion leder till syrebrist i celler, 

nedsatt blodgenomströmning till vävnader och organ samt laktatstegring. Akut njursvikt, 

leverpåverkan och koagulationsrubbningar är andra tecken vid sepsis (Svensk 

Infektionsläkarförening 2018).  

 

Diagnostisering  

Mortalitetsrisken vid sepsis ökar för varje sviktande organsystem (Svensk 

Infektionsläkarförening 2018). Tidig diagnostisering samt snabb och adekvat klinisk hantering 

av sepsis är avgörande för att öka sannolikheten för överlevnad (WHO 2018a). 

Diagnostiseringen av sepsis sker i många fall för sent på grund av det snabba sjukdomsförloppet 

(Nelson et al. 2009). Det är läkarens ansvar att diagnostisera en patient med sepsis. Det 

förekommer fall av sepsis som läkaren inte identifierar på grund av att patienten inte uppfyller 

de kriterier läkaren diagnostiserar utefter. Det medför att patienter med sepsis förblir 

odiagnostiserade, som egentligen skulle gynnas av tidig och aggressiv behandling (Kim et al. 

2017). Sjuksköterskan har en betydelsefull roll för identifiering av sepsis på grund av det nära 

omvårdnadsarbetet med patienten och bör i samtliga bedömningar ha sjukdomstillståndet i 

åtanke (Nelson et al. 2009). 

  

Bedömningsinstrument  

Socialstyrelsen (2018) rekommenderar att istället för de tidigare SIRS-kriterierna, använda 

poängberäkning enligt Sequential Organ Failure Assessment (SOFA) (Socialstyrelsen 2018). 

Quick SOFA (qSOFA) är en snabbversion av SOFA och kan användas inom primärvården, på 

vårdavdelningar och akutmottagningar. qSOFA innebär en bedömning av patientens 

medvetandegrad, systoliskt blodtryck ≤100 mmHg och andningsfrekvens ≥22 andetag/minut. 

Det medför att en infektion hos vuxna patienter snabbt kan identifieras. Patienten får poäng för 

varje avvikande parameter och ≥2 poäng innebär en ökad mortalitetsrisk. Det indikerar för 

utökad övervakning, fortsatt utredning av organdysfunktion och eventuell intensivvård. SOFA 

är mer tidskrävande, genomförs främst på intensivvårdsavdelningar och omfattar vidare 

utredning av organdysfunktionen med exempelvis laboratorieprover (Singer et al. 2016).  

 

National Early Warning Score (NEWS) är ett bedömningsinstrument som utformats för att 

observera patientens vitala parametrar och för att identifiera eventuell klinisk försämring. 

NEWS inkluderar en bedömning av parametrarna andningsfrekvens, syremättnad, 

kroppstemperatur, systoliskt blodtryck, puls och medvetandegrad. Varje parameter resulterar i 

poäng, från 0 till 3, utifrån dess avvikelse från normalvärdet. Den totala summan av poängen 

är relaterad till patientens risk för kritisk sjukdom (Spångfors et al. 2016). Om en patient med 

pågående infektion uppvisar hög andningsfrekvens, lågt blodtryck och förändrad 

medvetandegrad indikerar det att patienten kan ha drabbats av sepsis. En patient med sepsis har 
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vanligtvis ≥7 NEWS-poäng och är i behov av snabbt agerande och omhändertagande (Farenden 

et al. 2017).  

 

Sjuksköterskans kompetens 

Svensk sjuksköterskeförening (2017) redogör för sjuksköterskans sex kärnkompetenser som 

ska öka kvaliteten och säkerheten av vården. De olika kärnkompetenserna är personcentrerad 

vård, säker vård, informatik, samverkan i team, evidensbaserad vård och förbättringskunskap. 

Omvårdnadsarbetet utformas enligt omvårdnadsprocessen, där sjuksköterskan leder arbetet vid 

bedömning, diagnostik, planering, genomförande och utvärdering. Sjuksköterskan ska utföra 

en evidensbaserad vård och ansvarar själv för att vara uppdaterad inom kunskapsområdet 

(Svensk sjuksköterskeförening 2017). Genom att följa aktuella riktlinjer kan sjuksköterskan 

säkerställa att en evidensbaserad vård erbjuds till patienter med sepsis. Sjuksköterskans 

kompetens är väsentlig vid identifiering av patienter med risk för att utveckla sepsis och 

identifiering av patienter som redan har drabbats av sjukdomstillståndet (Kleinpell et al. 2013). 

Sjuksköterskan identifierar klinisk försämring genom att observera och bedöma avvikande 

beteenden och mönster i patientens tillstånd. När sjuksköterskan misstänker klinisk försämring 

genomförs en bedömning av patientens vitala parametrar. Efter identifiering av ett försämrat 

tillstånd ansvarar sjuksköterskan för att rapportera förändringarna till ansvarig läkare och vidta 

adekvata åtgärder (Odell et al. 2009). Sjuksköterskan ingår i ett interprofessionellt samarbete 

vilket är en betydelsefull komponent inom hälso- och sjukvården. Samarbete mellan olika 

yrkeskategorier, exempelvis sjuksköterskor och läkare, är väsentligt eftersom det inte finns ett 

specifikt yrke som kan tillgodose alla patienters behov (Karam et al. 2018). Samarbete mellan 

sjukvårdspersonal skapar en effektiv patientvård med hög standard (Reeves et al. 2013).  

Problemformulering  

Sepsis är ett stort hälsoproblem världen över och utgör en av de största orsakerna till 

intensivvårdsbehandling. Förekomsten av sepsis ökar och allt fler blir inlagda på sjukhus 

relaterat till sjukdomstillståndet. Det är vanligt förekommande att sepsis diagnostiseras för sent 

och sjuksköterskan har en väsentlig roll för tidig identifiering av sepsis på grund av det nära 

omvårdnadsarbetet. Om en patient med sepsis förblir obehandlad ökar mortalitetsrisken 

avsevärt efter endast en timme. Tidig identifiering och snabbt omhändertagande resulterar i 

minskad risk för flerorgansvikt och mortalitet. Tidigare forskning har studerat vilka 

bedömningsinstrument sjuksköterskan bör tillämpa för att identifiera sepsis, trots det är 

sjukdomstillståndet underdiagnostiserat och mortaliteten fortsatt hög.  

 

Syfte  

Syftet med litteraturstudien var att beskriva möjligheter och barriärer som påverkade att 

sjuksköterskan tidigt identifierade och vidtog åtgärder vid sepsis.  

Metod  
Studien var en litteraturstudie och baserades på vetenskapliga artiklar. Enligt Polit och Beck 

(2017) består en litteraturstudie av ett tydligt utformat syfte, vilket besvaras genom att urskilja, 

välja, bedöma och analysera relevant forskning för ämnet. Artiklarna ska väljas ut genom kritisk 
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och metodisk granskning av innehållet (Polit & Beck 2017). Litteraturstudien utformades enligt 

Polit och Beck (2017) nio steg som är fritt översatta, se figur 1. 

 

 

Figur 1. Polit och Beck (2017) nio steg för en litteraturstudie, fritt översatta 

Litteratursökning 

I steg 1 identifierades problemområdet och syftet formulerades. I steg 2 valdes databaser, 

sökord och urvalskriterier ut. Använda databaser vid litteratursökningen var CINAHL och 

PubMed. Enligt Forsberg och Wengström (2016) är CINAHL en databas inriktad på forskning 

inom omvårdnad. PubMed består främst av engelskspråkiga vetenskapliga artiklar och omfattar 

medicin och omvårdnad. För att avgränsa sökningarna kan Major Headings (MH) användas i 

CINAHL och Medical Subject Headings (MeSH-termer) i PubMed (Forsberg & Wengström 

2016). Sökord valdes utifrån litteraturstudiens syfte och användes för att specificera 

databassökningen. I CINAHL användes sepsis och early diagnosis som Major Heading. För att 

inkludera samtliga termer relaterade till sjuksköterskan exempelvis nursing care, nursing 

assessment och nursing interventions användes “nurs*” som trunkerat sökord i fritext. Det 

genomfördes med avsikt att relevanta artiklar inte skulle exkluderas. I PubMed användes 

MeSH-termerna sepsis, early diagnosis och nursing care. I steg 3 genomfördes 

databassökningen, se tabell 1 och tabell 2. Databassökningen genomfördes 2019-02-07. 

Sökorden i samtliga databaser söktes var för sig och kombinerades med AND. 

Databassökningen genomfördes med avancerad sökning i CINAHL och inkluderade peer 

reviewed samt artiklar publicerade mellan 2009-01-01 till 2019-02-07. I PubMed genomfördes 

sökningen med samma tidsintervall och därefter kontrollerades artikelns vetenskapliga 

granskning manuellt i urval 1. Övriga inklusions- och exklusionskriterier kontrollerades 

manuellt i urvalsprocessen.  

Inklusions- och exklusionskriterier 

Litteraturstudien inkluderade vetenskapliga artiklar som var vetenskapligt granskade och 

skrivna på svenska eller engelska. Artiklarna var baserade på allmänsjuksköterskans 
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kompetensområde. Litteraturstudien inkluderade samtliga kontext och artiklar publicerade 

mellan 2009-01-01 och 2019-02-07. Översiktsartiklar och artiklar om patienter under 18 år 

exkluderades.  

 
Tabell 1. Sökning i CINAHL  

Sök Sökord Antal träffar Urval 1  Urval 2  Urval 3 

S1  (MH”Sepsis”) 8 272    

S2  Nurs* 244 291    

S3 (MH”Early 

diagnosis”) 

6 890    

S4 S1 AND S2 526 61 13 10 

S5 S1 AND S3 148 25(12) 2 2 

Totalt:   74 15 12 

MH: Major Heading 

(): interna dubbletter 

 

 

Tabell 2. Sökning i PubMed  

Sök Sökord Antal träffar Urval 1  Urval 2 Urval 3 

S1 (MeSH”Sepsis”) 114 739    

S2 (MeSH”Early 

Diagnosis”) 

 

43 648 

   

S3 (MeSH”Nursing 

Care”) 

 

130 958 

   

S4 S1 AND S2 494 54((19)) 1 1 

S5 S1 AND S3 105 13(5)((6)) 1 1 

Totalt:    37 2 2 

MeSH: Medical Subject Headings  
(): interna dubbletter 
(()): externa dubbletter  

Urval 

Urval 1 genomfördes enligt steg 4. Artiklarnas titel och abstract granskades vilket genererade 

lämpliga artiklar i förhållande till litteraturstudiens syfte. Exkluderade artiklar omfattade främst 

medicinska undersökningar. Sammanlagt granskades 1273 artiklar i urvalet vilket resulterade i 

totalt 111 artiklar, 74 från CINAHL och 37 från PubMed. I CINAHL var 12 artiklar interna 

dubbletter. I PubMed var 5 artiklar interna dubbletter och 25 var externa dubbletter.  

 

Urval 2 genomfördes enligt steg 5 och steg 6. I steg 5 granskades valda artiklar i sin helhet. 

Därefter genomfördes steg 6, där artiklarna lästes grundligt och artiklarnas relevans i 

förhållande till litteraturstudiens syfte diskuterades gemensamt. Artiklar exkluderades på grund 
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av att de var litteraturstudier eller var inriktade på läkarens kompetens. Urvalet resulterade i 

totalt 17 artiklar, 15 från CINAHL och 2 från PubMed.  

 

Urval 3 genomfördes enligt steg 7. En kvalitetsgranskning genomfördes för att uppnå ett 

slutgiltigt urval. Kvalitetsgranskningen baserades på granskningsmallarna “Guide to an Overall 

Critique of a Quantitative Research Report” och “Guide to an Overall Critique of a Qualitative 

Research Report” i Polit och Beck (2017). Totalt exkluderades tre artiklar på grund av att de 

inte genomgick kvalitetsgranskningen. Två artiklar exkluderades på grund av att de saknade 

etisk kommitté eller etiska överväganden och diskussion. En artikel exkluderades på grund av 

att den var en klinisk utvecklingsstudie och ansågs därför inte vara vetenskaplig. Urvalet 

resulterade i 14 artiklar, 12 från CINAHL och 2 från PubMed. De valda artiklarna redovisades 

i artikelmatris, se bilaga 1.  

Databearbetning och analys 

I steg 8 genomfördes en induktiv databearbetning och analys av artiklarnas resultat för att 

generera teman utifrån litteraturstudiens syfte. Samtliga artiklar lästes först individuellt för att 

öka förståelsen av innehållet. För att säkerställa att allt relevant innehåll identifierats lästes 

sedan artiklarna gemensamt. Artiklarna skrevs ut i pappersform och organiserades i alfabetisk 

ordning för att enkelt kunna återkomma till korrekt artikel. Resultat som var relevant till 

litteraturstudiens syfte markerades och återkommande resultat koordinerades med post-it lappar 

i olika färger. Fyra teman identifierades och begrepp för teman diskuterades gemensamt. 

Majoriteten av artiklarna tilldelades flera teman då deras resultat tolkades till mer än ett tema. 

Sju underteman framställdes för att förtydliga innehållet. I steg 9 sammanställdes artiklarnas 

resultat.  

Forskningsetiska ställningstaganden 

Enligt Polit och Beck (2017) ska samtliga artiklar från databassökningen redovisas i 

litteraturstudien. De valda artiklarna från databassökningen ska ha tillstånd från en etisk 

kommitté eller ska ha genomgått etiska överväganden. Ingen förvrängning eller plagiat av 

referenser får förekomma i studien. För att resultatet ska presenteras etiskt korrekt är det 

väsentligt att det är objektivt utan en personlig värdering av åsikter, erfarenheter och tidigare 

kunskap. Förförståelse läggs därför åt sidan (Polit & Beck 2017). I litteraturstudien 

inkluderades artiklar granskade av en etisk kommitté eller som har genomgått ett etiskt 

ställningstagande. Översättning från engelska till svenska genomfördes med ordlexikon och 

synonymer diskuterades gemensamt. I litteraturstudien förekom inget fusk eller plagiat. 

Samtliga artiklar från databassökningen som kunde kopplas till litteraturstudiens syfte 

inkluderades. All fakta ur artiklarnas resultat relaterat till syftet redovisades för att inte 

förvränga litteraturstudiens resultat. Artiklarna granskades objektivt och författarna strävade 

efter att lägga förförståelse åt sidan. 

 

 

Resultat 

Litteraturstudiens resultat baserades på 14 vetenskapliga artiklar. Resultatet inkluderade 

möjligheter och barriärer som påverkade att sjuksköterskan tidigt identifierade och vidtog 

åtgärder vid sepsis. Av de 14 valda artiklarna var 12 av kvantitativ metod och 2 av kvalitativ 

metod. Artiklarna var genomförda i Australien, England, Kanada, Nederländerna, 

Saudiarabien, Skottland, Tyskland och USA. Utifrån artiklarnas resultat utformades fyra teman 

och sju underteman, se figur 2. I temat Sjuksköterskans kunskap om sepsis identifierades inga 
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underteman. I temat Samverkan i vårdteamet identifierades två underteman Samarbete och 

Överrapportering. I temat Resurser och organisatoriska faktorer identifierades tre underteman 

Personalbrist, Arbetsbelastning och Faktorer utanför sjuksköterskans kontroll. I temat Verktyg 

för identifiering och behandling identifierades två underteman Riktlinjer vid misstänkt sepsis 

och Elektroniska övervakningssystem.  

 

Figur 2. Identifierade teman och underteman för möjligheter och barriärer som påverkade att sjuksköterskan 

identifierade och vidtog åtgärder vid sepsis.  

Sjuksköterskans kunskap om sepsis  

Sepsis framställdes som ett komplext sjukdomstillstånd vilket försvårade identifiering och 

därmed tidig behandlingsstart (Matthaeus-Kraemer et al. 2016). Sjuksköterskor hade inte 

tillräckligt med kunskap om sepsis för att kunna upptäcka sjukdomstillståndet när det uppträdde 

med diffusa symtom. Hög hjärtfrekvens och feber var exempel på sådana och innebar inte 

definitivt att patienten hade sepsis (Steinmo et al. 2016). Försenad diagnostisering kunde även 

bero på att patienten inte hade feber vilket påverkade sjuksköterskors agerande vid patienter 

med sepsis (Burney et al. 2012). De diffusa symtomen kunde vilseleda sjuksköterskors 

misstanke om sepsis (Steinmo et al. 2016). 

 

Sjuksköterskor identifierade kunskapsbrist om sepsis som en barriär för tidig identifiering och 

behandling (Matthaeus-Kraemer et al. 2016). Kunskapsbristen medförde även att följsamheten 

av aktuella riktlinjer för hantering av sepsis påverkades negativt (Steinmo et al. 2016). Enligt 

Roberts et al. (2017) saknade 35% av sjuksköterskorna inom akutsjukvård kunskap om den 

kliniska definitionen av septisk chock (Roberts et al. 2017). Sjuksköterskor saknade även 

kunskap om det snabba agerande som krävdes vid sepsis (Steinmo et al. 2016). För att förbättra 

kunskapen om sepsis genomförde sjuksköterskor en utbildning om sjukdomstillståndet 

(Drahnhak et al. 2016; MacRedmond et al. 2010; Tedesco et al. 2017). Utbildningen förbättrade 

sjuksköterskors kunskap om sepsis (Drahnak et al. 2016; Tedesco et al. 2017) och identifiering 

i ett tidigt skede (MacRedmond et al. 2010). Efter utbildning hade sjuksköterskorna ökad 

kännedom om sjukhusets definition av sepsis, den varierande symtombilden och behandlingen. 

Sjuksköterskorna ansåg sig ha ökad kunskap om sepsis samt kände sig bekväma i sin förmåga 
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att identifiera sjukdomstillståndet och därefter meddela informationen till läkare. Utbildningen 

medförde även att fler patienter utreddes vid misstänkt sepsis (Drahnak et al. 2016).  

 

Genom att standardisera omhändertagandet av patienter med misstänkt sepsis samt att införa 

checklistor och posters om sjukdomstillståndet förbättrades kunskapen och därmed tidig 

identifiering och behandling. Sjuksköterskor kunde även använda feedback och gemensamt 

diskutera tidigare patientfall av sepsis med dåligt utfall och hur de hanterades (Matthaeus-

Kraemer et al. 2016). Feedback gav sjuksköterskorna en tydlig överblick av sin egen prestation 

vilket medförde att de kunde förvärva kunskap från erfarenheter (Tromp et al. 2010). 

Sjuksköterskor kunde också erhålla kunskap genom obligatoriska övningstillfällen om sepsis 

vilket främjade tidig identifiering och behandling (Matthaeus-Kraemer et al. 2016). 

Samverkan i vårdteamet   

I det här temat identifierades två underteman Samarbete och Överrapportering för att 

tydliggöra och strukturera innehållet.  

 

Samarbete 

Samarbete mellan sjuksköterskor och övrig vårdpersonal var fördelaktigt för att tidigt kunna 

identifiera förändringar i patientens vitala parametrar (Burney et al. 2012). När sjuksköterskor 

och läkare strävade efter ett gemensamt mål främjades tidig identifiering och behandling 

(Steinmo et al. 2016). Ett team avsett för att snabbt agera vid sepsis, likt de team som finns vid 

stroke och hjärtinfarkt, ansågs vara lämpligt för att förbättra hanteringen av sepsis i akuta 

situationer (Burney et al. 2012). Samarbetet försämrades till följd av dålig kommunikation om 

patientens tillstånd, både inom arbetsgruppen och mellan olika arbetsgrupper (Steinmo et al. 

2016).  

 

Överrapportering 

Bristande kommunikation och ofullständig överrapportering var den största orsaken till 

fördröjd diagnostisering och behandling vid sepsis. En barriär inom överrapportering mellan 

ambulans och akutmottagning var ofullständig anamnes om patienterna vilket medförde att 

sepsis inte identifierades (Matthaeus-Kraemer et al. 2016). Överrapporteringens kvalitet 

påverkades negativt på grund av bristen på specifika detaljer om patientens tillstånd samt vilken 

vårdpersonal som arbetade (Fitzpatrick et al. 2014).  

 

För att främja kommunikationen i överrapporteringen uttryckte sjuksköterskor behov av att 

överrapportering standardiserades och blev mer enhetlig (Fitzpatrick et al. 2014). För att 

förbättra överrapporteringen ansåg sjuksköterskor på akutmottagningen att checklistor kunde 

användas vid inläggning av patienter (Matthaeus-Kraemer et al. 2016). De ansåg även att 

muntlig överrapportering från ambulanspersonalen gav dem fullständig information om 

patientens tillstånd (Fitzpatrick et al. 2014). Även vårdpersonal på intensivvårdsavdelningar 

föredrog muntlig överrapportering istället för elektronisk rapportering. Enligt vårdpersonal på 

vårdavdelningar kunde bristfällig överrapportering undvikas genom att en läkare närvarade, för 

att säkerställa fullständig förståelse om patientens tillstånd (Matthaeus-Kraemer et al. 2016). 

Läkare ansåg att tidig diagnostisering främjades om sjuksköterskor tydligt uttryckte sina 

misstankar om sepsis (Steinmo et al. 2016). Det kunde åstadkommas genom att sjuksköterskor 

i överrapporteringen tydligt beskrev hur akut patientens tillstånd var och hur brådskande 

patientens behov av behandling var (Matthaeus-Kraemer et al. 2016). Tydlig kommunikation 

om patientens kritiska tillstånd var betydelsefullt för läkares möjlighet att snabbt agera vid 

misstänkt sepsis (Steinmo et al. 2016).  
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Resurser och organisatoriska faktorer 

I det här temat identifierades tre underteman Personalbrist, Arbetsbelastning och Faktorer 

utanför sjuksköterskans kontroll för att tydliggöra och strukturera innehållet.  

 

Personalbrist  

Brist på tillgängliga sjuksköterskor påverkade följsamheten av riktlinjer för hantering av sepsis 

negativt (Burney et al. 2012). Även brist på tillgängliga läkare påverkade hanteringen av sepsis 

genom att fördröja diagnostisering och behandling (Matthaeus-Kraemer et al. 2016). 

Personalbristen var mest påtaglig på nattskiften och påverkade arbetets effektivitet (Steinmo et 

al. 2016). Personalbristen orsakade även förseningar i transportering av patienter med svår 

sepsis eller septisk chock från allmänna vårdavdelningar till intensivvårdsavdelningen vilket 

förhindrade tidig behandling (Matthaeus-Kraemer et al. 2016).  

 

Arbetsbelastning  

När sjuksköterskor ansvarade över multisjuka patienter och många kritiskt sjuka patienter 

samtidigt påverkades identifieringen av sepsis. Patienter med exempelvis multipla infarter och 

urinkatetrar innebar en hög arbetsbelastning för sjuksköterskorna (Burney et al. 2012). Hög 

arbetsbelastning hindrade sjuksköterskor från att tidigt påbörja behandling av patienter med 

sepsis (Burney et al. 2012; Roberts et al. 2017). Den höga arbetsbelastningen var även en barriär 

för att sjuksköterskor skulle kunna implementera aktuella riktlinjer för hantering av sepsis 

(Burney et al. 2012).  

 

Faktorer utanför sjuksköterskans kontroll 

Sjuksköterskors möjlighet för att tidigt påbörja behandling av patienter med sepsis påverkades 

av brist på fysiskt utrymme på akutmottagningen och brist på förblandad antibiotika (Burney et 

al. 2012). Försenad behandling kunde även orsakas av att laboratorieresultat inte var 

färdigställda och att sjuksköterskor inte hade behörighet att ta blododlingar eller administrera 

första antibiotikadosen utan ordination (Matthaeus-Kraemer et al. 2016). Behandlingen 

försenades även om läkaren inte ordinerade antibiotika eller om sjuksköterskorna inte blivit 

informerade om att antibiotikan levererats till avdelningen (Roberts et al. 2017).  

 

Verktyg för identifiering och behandling  

I det här temat identifierades två underteman Riktlinjer vid misstänkt sepsis och Elektroniska 

övervakningssystem för att tydliggöra och strukturera innehållet.  

 

Riktlinjer vid misstänkt sepsis 

Enligt Burney et al. (2012) såg sjuksköterskor ett behov av att införa ett standardiserat protokoll 

vid hantering av sepsis, liknande de protokoll som används vid akut koronart syndrom och 

lunginflammation (Burney et al. 2012). Ett protokoll vid misstänkt eller diagnostiserad 

infektion hos patienter, baserat på kriterier för sepsis, infördes och förbättrade sjuksköterskors 

identifiering av sepsis (MacRedmond et al. 2010; Tedesco et al. 2017; Tromp et al. 2010). 

Protokollet resulterade i kortare tid till antibiotikabehandling (MacRedmond et al. 2010; Tromp 

et al. 2010) och minskad mortalitet av sepsis på sjukhus (MacRedmond et al. 2010; Tedesco et 

al. 2017; Tromp et al. 2010).  
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Ambulanspersonal använde sig av ett prehospitalt protokoll vid misstänkt sepsis. Protokollet 

resulterade i att sjuksköterskorna på akutmottagningen erhöll information om patienterna via 

telefon eller kommunikationsradio innan de anlände, vilket resulterade i att de i förväg kunde 

förbereda behandlingen. Det förkortade tiden till behandling och förbättrade utfallet för 

patienten (Fitzpatrick et al. 2014). Romero et al. (2017) införde standardiserade riktlinjer för 

snabbt agerande och triagering av patienter inkommande till akutmottagningen med misstänkt 

sepsis. Införandet av riktlinjerna resulterade i att fler patienter triagerades för ett mer akut 

omhändertagande, patienterna fick snabbare träffa en sjuksköterska eller läkare och tiden till 

att patienterna blev inlagda minskade. Det medförde även att fler patienter behandlades med 

antibiotika och behandlingen påbörjades tidigare (Romero et al. 2017). 

 

Elektroniska övervakningssystem 

I en studie av Matthaeus-Kraemer et al. (2016) redogjorde sjuksköterskor för möjligheten att 

använda ett larmsystem på akutmottagningen för att tidig identifiera symtom av sepsis oavsett 

vårdpersonalens profession. Long et al. (2018) studerade sjuksköterskors uppfattning om ett 

elektroniskt larmsystem, relaterat till patientens vitala parametrar, för att stödja kliniskt 

beslutsfattande vid sepsis. Sjuksköterskorna ansåg att larmsystemet var fördelaktigt i 

patientarbetet och fungerade som en påminnelse om arbetsuppgifter de glömt bort. 

Larmsystemet resulterade även i att sjuksköterskorna försåg sig med ytterligare information om 

patienten. Alsolamy et al. (2014) undersökte ett elektroniskt larmsystem för att identifiera svår 

sepsis och septisk chock hos patienter på akutmottagningen. Det elektroniska larmsystemet 

hade en hög sensitivitet och specificitet vilket innebar att systemet var lämpligt för att identifiera 

patienter med sepsis. Kurczewski et al. (2015) studerade effekten av ett elektroniskt 

larmsystem, där notiser i den elektroniska journalen upplyste sjuksköterskor om förändringar i 

patientens symtom relaterat till kriterier för sepsis. Användandet av systemet förbättrade tiden 

till identifiering och behandling av sepsis och minskade mortaliteten. Giuliano et al. (2010) 

jämförde standardmonitorering med avancerad monitorering. Den avancerade monitoreringen 

visade förändringar i patientens parametrar för att sjuksköterskor snabbt skulle kunna 

identifiera mönster i patientens tillstånd. Med den avancerade monitoreringen kunde 

sjuksköterskor snabbare identifiera sepsis och påbörja behandling jämfört med 

standardmonitoreringen.  

Diskussion  
Syftet med litteraturstudien var att beskriva möjligheter och barriärer som påverkade att 

sjuksköterskan tidigt identifierade och vidtog åtgärder vid sepsis. Det framställdes i resultatet 

genom fyra teman och sju underteman. Olika barriärer som kunde påverka tidig identifiering 

och behandling av sepsis sammanställdes. Barriärerna var sjuksköterskors kunskapsbrist om 

sepsis, bristfälligt samarbete, felaktig överrapportering mellan vårdpersonal, hög 

arbetsbelastning, personalbrist och faktorer utanför sjuksköterskans kontroll. Resultatet 

uppmärksammade även förbättringsområden i form av utbildning, standardiserad 

överrapportering, elektroniska övervakningssystem och riktlinjer för tidig identifiering och 

behandling. Samtliga komponenter var väsentliga för sjuksköterskans identifiering av sepsis.  

Resultatdiskussion  

I litteraturstudiens tema Sjuksköterskans kunskap om sepsis framkom det att kunskapsbrist om 

sepsis var en barriär för att kunna hantera sjukdomstillståndet. Genom utbildning fick 

sjuksköterskor ökad kunskap om sepsis vilket förbättrade tiden till identifiering och behandling. 

Resultatet styrks av Aiken et al. (2012) som redogör för att mer utbildade sjuksköterskor leder 

till ett förbättrat utfall för patienter och minskad mortalitetsrisk. Griscti och Jacono (2006) 
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menar att det krävs fortsatt utbildning för att utveckla den professionella kunskapen. Sjukvården 

fortsätter att utvecklas vilket förändrar sjuksköterskans roll och sjuksköterskan har ett ansvar 

att kontinuerligt uppdatera sin kunskap. I temat redovisades även att patienter utan feber 

diagnostiserades senare. Resultatet överensstämmer med Robson et al. (2007) som redogör för 

att sjuksköterskor saknar kunskap om att patienter kan ha sepsis trots normal kroppstemperatur 

och låg nivå av vita blodkroppar. Anmärkningsvärt är att sjuksköterskorna i artiklarna hade 

olika mycket yrkeserfarenhet och utbildning, vilket potentiellt kan vara ytterligare en 

påverkande faktor till tidig identifiering av sepsis.  

 

I temat Samverkan i vårdteamet framställdes att bristfällig kommunikation resulterade i ett 

försämrat samarbete mellan vårdpersonal. Samarbete var väsentligt för tidig identifiering och 

behandling av sepsis. Resultatet överensstämmer med Kleinpell et al. (2013) som menar att ett 

interprofessionellt samarbete är fördelaktigt och förbättrar tidig identifiering och behandling av 

sepsis. I temat redovisades även bristfällig överrapportering som en barriär. I 

överrapporteringen saknades specifika detaljer om patientens tillstånd och sjuksköterskor 

uttryckte inte tillräckligt tydligt hur akut patientens tillstånd var. Riesenberg et al. (2009) 

förmodar att sjuksköterskor överrapporterar patienten minst tre gånger per dygn och att 

patienten överrapporteras i genomsnitt 24 gånger under sjukhusvistelsen. Det innebär 

potentiellt 24 ofullständiga överrapporteringar, där var och en kan leda till försämrad 

patientsäkerhet och felaktiga medicinska åtgärder (Riesenberg et al. 2009). För att främja 

kommunikationen i överrapporteringen uttryckte sjuksköterskor behovet av att 

överrapportering standardiserades och blev mer enhetlig. Resultatet styrks av Kent och Fields 

(2012) och Velji et al. (2008) som menar att kommunikation genom Situation, Bakgrund, 

Aktuellt tillstånd och Rekommendation (SBAR) kan användas i kritiska situationer för att 

effektivisera och strukturera överrapporteringen mellan sjuksköterskor och läkare. I temat 

framkom även att fullständig anamnes var betydelsefullt i överrapportering mellan ambulans 

och akutmottagning. Resultatet styrks av Iedema et al. (2012) som presenterar ett protokoll som 

kan tillämpas vid överrapportering mellan ambulans och sjukhus. Protokollet förbättrar 

överrapporteringens innehåll och överrapporteringen effektiviseras vilket är fördelaktigt för 

vårdpersonal med konstant hög arbetsbelastning. 

 

I litteraturstudiens tema Resurser och organisatoriska faktorer framhävdes att personalbrist 

påverkade hanteringen av sepsis negativt och kunde förlänga tiden till transportering av 

patienter och därmed även tiden till behandling. Enligt Needleman et al. (2011) är brist på 

sjuksköterskor även associerat med försämrat utfall och ökad mortalitet då patienternas behov 

inte tillfredsställs. Litteraturstudiens resultat framhävde även att hög arbetsbelastning hos 

sjuksköterskor var en barriär för tidig identifiering och behandling. Det styrks av Steyrer et al. 

(2013) som menar att hög arbetsbelastning innebär försämrad patientsäkerhet och ökad 

förekomst av felaktiga medicinska åtgärder. Needleman et al. (2011) menar att det är 

fördelaktigt att räkna ut antalet personal som krävs relaterat till arbetsbelastningen (Needleman 

et al. 2011). Multisjuka patienter och många kritiskt sjuka patienter samtidigt innebar en hög 

arbetsbelastning för sjuksköterskor. Det styrks av Mok et al. (2014) som påvisar att upptäckten 

av sepsis försenas när sjuksköterskor ansvarar över många patienter samtidigt vilket kan vara 

en orsak till den höga mortaliteten av sepsis på sjukhus. I temat framkom även att behandling 

av sepsis försenas på grund av att sjuksköterskor inte hade behörighet att ta blododlingar eller 

administrera antibiotika utan ordination. Intressant att diskutera är möjligheten för 

sjuksköterskan att få delegering från läkare för exempelvis blodprover. Det hade sannolikt 

effektiviserat arbetet så att patienten kan erhålla den snabba identifiering och behandling som 

krävs vid sepsis.  

 



15 
 

I temat Resurser och organisatoriska faktorer beskrevs barriärer för tidig behandling av sepsis 

vara brist på förblandad antibiotika och att sjuksköterskan inte blivit informerad om att 

antibiotikan levererats. Samtliga artiklar ur litteraturstudiens resultat var genomförda i 

industrialiserade länder. I industrialiserade länder fanns förutsättningar för att kunna 

implementera utbildning, riktlinjer och elektroniska larmsystem, vilket enligt resultatet var 

väsentligt för tidig identifiering och behandling av sepsis. Abdu et al. (2018) redogör för 

begränsningar i låginkomstländer relaterat till hantering av sepsis. I mer än hälften av 

hälsofaciliteterna i artikeln är det brist på antibiotika och grundläggande övervakning med 

blodtrycksmanschett och termometer. Även grundläggande infrastruktur saknas exempelvis 

tillgång till vatten och rena handskar. Otillräckliga resurser komplicerar identifiering och 

behandling av sepsis (Abdu et al. 2018). Intressant att reflektera om kulturella skillnader mellan 

olika länder och sjukhus kan påverka hur vården utformas exempelvis vilka resurser som finns 

tillgängliga, vem som är ansvarig för att förbereda antibiotika eller om antibiotikan finns 

tillgänglig på vårdavdelningen. 

 

I temat Verktyg för identifiering och behandling var standardiserade riktlinjer för hantering av 

sepsis fördelaktigt för tidig identifiering och resulterade i ett mer akut omhändertagande. 

Resultatet styrks av Kleinpell et al. (2013) som redogör för att sjuksköterskor inom 

akutsjukvård bör vara medvetna om aktuella riktlinjer och hur de implementeras vid misstänkt 

sepsis. Riktlinjer som innebär rutinmässig utredning av patienter med misstänkt infektion är 

relaterat till tidig identifiering, snabbare insättning av åtgärder samt minskad mortalitet vid 

sepsis (Kleinpell et al. 2013). I temat presenterades även ett prehospitalt protokoll för 

sjuksköterskor att tillämpa i ambulansen vid misstänkt sepsis. Sjuksköterskor på sjukhuset 

kunde då bli informerade om patientens tillstånd i förväg och kunde förbereda behandling innan 

patienten anlände till akutmottagningen. Resultatet överensstämmer med Moore et al. (2018) 

som redovisar att om sepsis identifieras i ambulansen effektiviseras sjukvården på 

akutmottagningen vilket gör att patienterna blir diagnostiserade och behandlade tidigare. I 

resultatet framställdes olika elektroniska larmsystem som underlättade sjuksköterskors 

identifiering, kliniskt beslutsfattande och behandling av sepsis. Till skillnad från resultatet 

menar Lee (2013) att elektroniska larmsystem för kliniskt beslutsfattande inte endast var 

gynnsamt för sjuksköterskor i arbetet. De elektroniska larmsystemen kan vara svåra att 

implementera i arbetsrutinerna samt att det kan vara svårt att lära sig systemet. Det kan även 

distrahera sjuksköterskorna i arbetet samt skapa problematik om systemet inte fungerar (Lee 

2013). 

Metoddiskussion 

Litteraturstudien utformades enligt Polit och Beck (2017) nio steg för att bli strukturerad och 

tydlig. De valda artiklarna i litteraturstudien var både av kvantitativ och kvalitativ metod vilket 

var en styrka då det innebar att både upplevelser och fakta baserat på statistik redovisades i 

resultatet. I resultatet presenterades all fakta från de valda artiklarna relaterat till syftet vilket 

medförde att några artiklar fick mer utrymme än andra.  

 

Databaserna CINAHL och PubMed användes till litteraturstudien eftersom de omfattade 

omvårdnad. Användandet av två databaser gav ett varierat resultat och ansågs vara tillräckligt 

då sökningarna resulterade i ett tillfredsställande antal artiklar. Genom fritextsökning med ett 

trunkerat sökord minskade risken att relevanta artiklar relaterade till sjuksköterskan 

exkluderades vilket ansågs vara en styrka för litteraturstudien. Databassökningen kunde ha 

specificerats med sökord exempelvis nursing care, nursing assessment och nursing 

interventions för att undvika primärgranskning av 1273 artiklar. Däremot ansågs det vara en 
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styrka att primärgranska ett stort antal artiklar då det minskade risken att artiklar med relevans 

exkluderades. Resterande sökord var termer i form av Major Headings och MeSH-termer vilket 

även ansågs vara en styrka då det specificerade sökningen. Sökorden ansågs vara lämpligt för 

litteraturstudien eftersom databassökningen gav ett tillfredsställande antal artiklar. 

 

Databassökningen tidsbegränsades mellan 2009-01-01 och 2019-02-07. Definitionen av sepsis 

har förändrats under senare år vilket medför att det kunde varit fördelaktigt med ett kortare 

tidsintervall av databassökningen. En tidsbegränsning på fem år resulterade i för få antal artiklar 

vilket hade medfört ett ofullständigt resultat, därför utökades tidsintervallet till tio år. Flertalet 

av artiklarna i litteraturstudiens resultat var baserade på den tidigare definitionen av sepsis 

vilket emellanåt kunde ge ett osammanhängande resultat. Stundtals innehöll litteraturstudiens 

bakgrund nyare information än resultatet, exempelvis om definition och bedömningsinstrument 

vid sepsis, vilket kan ifrågasätta resultatets relevans.  

 

Urval 1 utgick från Polit och Beck (2017) där artiklarnas titel och abstract lästes och valdes ut 

i förhållande till litteraturstudiens syfte. Det kan ha medfört att användbara artiklar exkluderats 

på grund av att artiklarnas abstract inte stämde överens med syftet eller att abstract inte var 

tillgängligt. Artiklarnas innehåll i helhet kunde däremot haft användbar information för 

litteraturstudiens resultat. Samtliga valda artiklar lästes först individuellt och sedan gemensamt 

för att säkerställa deras relevans till syftet. Artiklarna diskuterades även gemensamt i samtliga 

urvalsprocesser vilket ansågs vara en styrka för litteraturstudien. De valda artiklarna var skrivna 

på engelska vilket kan ha påverkat resultatet eftersom det inte är författarnas modersmål. Det 

kan ha medfört att artiklarna omedvetet feltolkats och relevant innehåll kan ha uteslutits från 

litteraturstudiens resultat. Med avsikt att undvika feltolkning diskuterades artiklarna noggrant 

gemensamt och komplicerade ord översattes med lexikon.  

 

Tre av de valda artiklarnas urval inkluderade alla patienter över 14 respektive 16 år. Trots 

exklusionskriterier inkluderades artiklarna i litteraturstudien på grund av att resultatet var 

baserat på 49 838 respektive 24 412 och 99 661 patienter. Författarna antog därmed att 

majoriteten av de tre artiklarnas resultat sannolikt inte var baserat på patienter under 18 år. 

Patienterna i artiklarna, under 18 år, beskrevs vara vuxna och det fanns inga skillnader i hur 

bedömningen av sepsis genomfördes. 

 

Samtliga kontext är inkluderade i litteraturstudien då sepsis uppstår inom alla verksamheter. 

Dock är majoriteten av artiklarna i litteraturstudiens resultat genomförda på akutmottagningen. 

Det kan möjligtvis bero på att patienter inkommer till akutmottagningen med sepsis och därmed 

identifieras där samt att det finns fler riktlinjer för hur man identifierar sepsis på 

akutmottagningar. Identifiering och behandling av sepsis är inom allmänsjuksköterskans 

kompetens. Litteraturstudien inkluderade dock artiklar som omfattade 

intensivvårdssjuksköterskor och ambulanssjuksköterskor eftersom deras metoder för 

identifiering och behandling av sepsis är densamma som allmänsjuksköterskans. Det ansågs 

vara en styrka att inkludera alla vårdenheter på grund av att identifiering och behandling av 

sepsis genomförs med samma avsikt på samtliga enheter.  

 

Artiklarna i litteraturstudiens resultat hade genomförts i flertalet olika länder med liknande 

förutsättningar. Samtliga artiklar i litteraturstudiens resultat var baserade i industrialiserade 

länder: Australien, England, Kanada, Nederländerna, Saudiarabien, Skottland, Tyskland och 

USA. Det medförde en geografisk bredd med olika kulturella och sociala aspekter vilket gav 

litteraturstudien ett varierat resultat. Litteraturstudiens resultat är sannolikt generaliserbart i 

industrialiserade länder i ett internationellt sammanhang vilket ansågs vara en styrka.  
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Klinisk betydelse 

Litteraturstudien tillför sjuksköterskor en ökad förståelse för vilka möjligheter och barriärer 

som påverkar för att tidigt kunna identifiera och vidta åtgärder vid sepsis vilket kan vara 

användbart i förbättringsarbetet. Resultatet framhäver betydelsen av att införa utbildningar och 

riktlinjer inom hälso- och sjukvård för att förbättra sjuksköterskors kunskap och därmed 

identifiering och behandling av sepsis i ett tidigt skede. Standardiserad överrapportering kan 

kliniskt implementeras för att främja kommunikationen mellan vårdpersonal vid det akuta 

omhändertagandet av patienter med sepsis. Litteraturstudiens resultat kan användas som 

vägledning för sjuksköterskor i den kliniska verksamheten vid hantering av misstänkt sepsis.  

Förslag till fortsatt forskning  

Litteraturstudiens resultat är främst baserat på patienter med sepsis på akutmottagningen. 

Förslag för vidare forskning är identifiering och behandling av sepsis på allmänna 

vårdavdelningar och inom kommunal hälso- och sjukvård eftersom sepsis förekommer inom 

alla verksamheter. Vidare forskning om protokoll och riktlinjer för hantering av sepsis bör 

genomföras för att generera ett internationellt verktyg för identifiering och behandling av 

sepsis. Förslag för vidare forskning är studier som omfattar de nya bedömningsinstrumenten 

vid sepsis, SOFA och qSOFA, för att studera hur de fungerar i klinisk verksamhet.  

Slutsats  

Litteraturstudiens resultat beskriver möjligheter och barriärer för att sjuksköterskan tidigt ska 

kunna identifiera och vidta åtgärder vid sepsis. Resultatet identifierar barriärer i form av 

kunskapsbrist, bristfälligt samarbete, ofullständig överrapportering och organisatoriska 

faktorer. Resultatet framhäver förslag om utbildning och standardiserad överrapportering för 

att förbättra identifiering och behandling av sepsis. Även olika former av elektroniska 

övervakningssystem och riktlinjer är fördelaktigt i sjuksköterskans arbete vid sepsis. Samtliga 

fynd är väsentliga för att sjuksköterskan ska kunna identifiera och behandla sepsis i ett tidigt 

skede.  
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Bilaga 1. Artikelmatris 

Författare, årtal och land: Syfte: Metod: Huvudresultat:  

Alsolamy et al.  

 

2014  

 

Saudiarabien  

Syftet var att bedöma den 

diagnostiska noggrannheten av ett 

elektroniskt larmsystem för att 

identifiera svår sepsis och septisk 

chock hos patienter på 

akutmottagningen.  

Kvantitativ metod 

Design: prospektiv design  

Urval/Bortfall: totalundersökning, 

49 838 patienter inkommande till 

akutmottagningen, varav 222 

patienter hade sepsis inget bortfall 

redovisades  

Datainsamling: elektroniska 

journaler  

Dataanalys: analytisk statistik   

Larmsystemet hade en hög 

sensitivitet, specificitet och 

främjade tidig identifiering av 

sepsis. 

Burney et al.  

 

2012 

 

USA 

Syftet var att identifiera barriärer 

och fördelarna av en planerad 

sepsisbehandling samt bedöma 

kunskap, attityder och beteenden 

vid identifiering och behandling 

av svår sepsis. 

Kvantitativ metod  

Design: tvärsnittsstudie   

Urval/Bortfall: strategiskt urval, 

57 sjuksköterskor och 44 läkare på 

akutmottagningen, inget bortfall 

redovisades  

Datainsamling: online-enkät  

Dataanalys: deskriptiv och 

analytisk statistik   

Barriärer för tidig identifiering 

och behandling var exempelvis 

brist på sjuksköterskor, för få 

intensivvårdsplatser, utebliven 

identifiering vid triagering samt 

försenad diagnostisering av 

läkaren. 

Drahnhak et al. 

 

2016  

 

USA 

Syftet var att införa riktlinjer och 

protokoll för hantering av sepsis, 

genomföra en intervention med 

utbildning för sjuksköterskor samt 

använda elektroniska journaler för 

screening och dokumentation. 

Kvantitativ metod  

Design: experimentell design med 

utbildning som intervention.  

Urval/Bortfall: urvalsmetod 

framgår ej, 680 sjuksköterskor, 

bortfall 1 sjuksköterska  

Datainsamling: kunskapstest via 

elektronisk enkät  

Dataanalys: analytisk statistik   

Sjuksköterskornas kunskap om 

sepsis förbättrades efter utbildning 

vilket medförde att fler patienter 

vidare utreddes vid misstänkt 

sepsis.   

 



 

 

Författare, årtal och land: Syfte: Metod: Huvudresultat:  

Fitzpatrick et al.  

 

2014 

 

Skottland  

Syftet var att undersöka 

sjuksköterskor och läkares 

uppfattning och erfarenhet av ett 

prehospitalt protokoll vid 

misstänkt sepsis.  

Kvantitativ metod  

Design: experimentell design med 

prehospitalt protokoll som 

intervention  

Urval/Bortfall: strategiskt urval, 

18 sjuksköterskor, 20 läkare och 1 

utan bekräftad profession, inget 

bortfall redovisades 

Datainsamling: online-enkät  

Dataanalys: analytisk statistik  

Införandet av ett prehospitalt 

protokoll minskade tiden till 

behandling. Överrapporteringen 

påverkades av otillräcklig 

information om patientens 

tillstånd och sjuksköterskor 

föredrog muntlig 

överrapportering.  

Guiliano et al. 

 

2010  

 

USA  

Syftet var att jämföra effekterna 

av två olika monitorskärmar 

relaterade till parametrar som 

indikerar sepsis och skillnaden i 

tid för sjuksköterskan att 

identifiera och påbörja behandling 

av sepsis.  

Kvantitativ metod  

Design: kvasi-experimentell 

design 

Urval/Bortfall: stratifierat urval, 

75 sjuksköterskor på sjukhus, 

inget bortfall redovisades  

Datainsamling: kvantitativ 

observation  

Dataanalys: analytisk statistik   

 

En avancerad monitorskärm 

minskade tiden till identifiering 

och interventioner för sepsis 

jämfört med en standard 

monitorskärm. 

Kurczewski et al. 

 

2015 

 

USA 

Syftet var att utvärdera om ett 

elektroniskt larmsystem kan 

identifiera patienter med 

modifierade SIRS-kriterier och 

om det minskar tiden till 

behandlingsstart vid sepsis.  

Kvantitativ metod 

Design: experimentell design med 

elektroniskt larmsystem som 

intervention  

Urval/Bortfall: strategiskt urval, 

60 patienter på sjukhus, inget 

bortfall redovisades 

Datainsamling: elektroniska 

journaler  

Dataanalys: analytisk statistik   

Tiden till identifiering och 

behandling vid sepsis förbättrades 

och mortaliteten minskade efter 

införandet av ett elektroniskt 

larmsystem.  

 



 

 

Författare, årtal och land: Syfte: Metod: Huvudresultat:  

Long et al.  

 

2018 

 

USA 

Syftet var att få insikt i ett 

elektroniskt larmsystem för att 

stödja sjuksköterskans kliniska 

beslutsfattande vid sepsis, med 

fokus på beteenden associerade 

med uppfattningen av 

larmsignaler och visuella 

preferenser.  

Kvantitativ metod  

Design: tvärsnittsstudie  

Urval/Bortfall: strategiskt urval, 

43 sjuksköterskor på sjukhus, 

inget bortfall redovisades 

Datainsamling: online-enkät  

Dataanalys: deskriptiv och 

analytisk statistik  

Sjuksköterskorna ansåg att ett 

elektroniskt larmsystem var 

fördelaktigt i patientarbetet, 

fungerade som en påminnelse och 

medförde att sjuksköterskorna 

försåg sig med mer information 

om patienten.  

MacRedmond et al. 

 

2010 

 

Kanada 

Syftet var att undersöka effekterna 

av ett omfattande protokoll för 

identifiering och påbörjad 

behandling av svår sepsis, från 

akutmottagningen till 

intensivvårdsavdelningen. 

Kvantitativ metod  

Design: experimentell design med 

utbildning och protokoll som 

intervention  

Urval/Bortfall: strategiskt urval, 

86 sjuksköterskor och 37 patienter 

på akutmottagningen, bortfall 6 

patienter  

Datainsamling: kvantitativ 

observation och elektroniska 

journaler  

Dataanalys: analytisk statistik  

Efter utbildning blev 

sjuksköterskor bättre på att 

identifiera sepsis. Protokollet 

resulterade i att tiden till 

antibiotikabehandling samt 

mortaliteten minskade. 

Matthaeus-Kraemer et al.  

 

2016 

 

Tyskland  

Syftet var att identifiera barriärer 

för tidig identifiering och 

behandling i lämplig tid vid 

patienter med svår sepsis på 

sjukhus. 

Kvalitativ metod 

Design: kvalitativ design  

Urval/Bortfall: strategiskt urval, 

18 sjuksköterskor och 11 läkare på 

sjukhus, inget bortfall redovisades 

Datainsamling: 

fokusgruppsintervjuer  

Dataanalys: tematisk analys   

Barriärer var bristfällig 

kommunikation, brist på kunskap 

om sepsis, brist på tillgänglig 

personal och försenade 

patienttransporter.   

 

 



 

 

Författare, årtal och land: Syfte: Metod: Huvudresultat:  

Roberts et al. 

 

2017 

 

USA 

Syftet var att identifiera 

sjuksköterskor i akutvårdens 

uppfattning om tidig 

antibiotikabehandling, kunskap 

och barriärer vid septisk chock. 

Kvantitativ metod  

Design: tvärsnittsstudie  

Urval/Bortfall: strategiskt urval, 100 

sjuksköterskor på akutmottagning 

och intensivvårdsavdelning, bortfall 

22 sjuksköterskor  

Datainsamling: pappersbaserad enkät  

Dataanalys: deskriptiv och analytisk 

statistik  

Barriärer var hög 

arbetsbelastning, otillräcklig 

information om 

antibiotikabehandling samt låg 

kunskap om den kliniska 

definitionen för septisk chock.  

Romero et al. 

 

2017 

 

Australien 

 

 

 

 

Syftet var att undersöka antalet 

patienter som identifierades med 

sepsis innan och efter införandet 

av riktlinjer, hur riktlinjerna 

påverkar triagering, hantering 

samt tiden till antibiotika. 

Kvantitativ metod  

Design: pre-post retrospektiv  

Urval/Bortfall: randomiserat urval, 

47 307 respektive 52 354 patienter på 

akutmottagningen, varav 329 

patienter hade sepsis, inget bortfall 

redovisades  

Datainsamling: elektroniska och 

pappersbaserade journaler  

Dataanalys: deskriptiv och analytisk 

statistik 

Fler patienter blev högre 

triagerade, fick ett mer akut 

omhändertagande och 

behandlades med antibiotika 

snabbare efter att riktlinjerna 

infördes. 

Steinmo et al.  

 

2016 

 

England  

Syftet var att illustrera hur en 

modifierad intervention genom en 

plan-do-study-act modell 

påverkar följsamheten av Sepsis-

six på sjukhus. 

Kvalitativ metod 

Design: kvalitativ design  

Urval/Bortfall: bekvämlighetsurval, 

19 sjuksköterskor, 12 läkare, 2 

barnmorskor och 1 vårdassistent på 

sjukhus, inget bortfall redovisades  

Datainsamling: individuella 

intervjuer och semistrukturerade 

fokusgruppsintervjuer  

Dataanalys: tematisk analys   

Faktorer som påverkade var 

kunskapsbrist om sepsis, 

personalbrist, samarbete och 

kommunikation mellan 

sjuksköterskor och läkare. 

 

 



 

 

Författare, årtal och land: Syfte: Metod: Huvudresultat:  

Tedesco et al.  

 

2017 

 

USA 

Syftet var att minska 

sepsisrelaterad mortalitet på 

akutmottagningen på sjukhus. 

Kvantitativ metod  

Design: experimentell design med 

utbildning och protokoll   

Urval/Bortfall: strategiskt urval, 55 

sjuksköterskor och 247 patienter på 

akutmottagningen, inget bortfall 

redovisades 

Datainsamling: kunskapstest 

elektroniskt via sjukhus-mail och 

elektroniska journaler  

Dataanalys: analytisk statistik  

Ökad kunskap om sepsis hos 

sjuksköterskor resulterade i 

tidigare identifiering och 

införandet av ett protokoll 

minskade mortaliteten vid sepsis.  

Tromp et al.  

 

2010 

 

Nederländerna  

Syftet var att bedöma effekterna 

av ett multidimensionellt program 

som inkluderar ett 

sjuksköterskekontrollerat sepsis-

protokoll följt av träning och 

prestationsfeedback. 

Kvantitativ metod 

Design: prospektiv before-and-after 

design 

Urval/Bortfall: strategiskt urval och 

totalundersökning, 589 

sjuksköterskor och 24 412 patienter 

på akutmottagning varav 825 

patienter hade sepsis, inget bortfall 

redovisades 

Datainsamling: elektroniska 

journaler 

Dataanalys: deskriptiv och 

analytisk statistik 

Effekterna var förbättrad tidig 

identifiering och behandling av 

patienter med sepsis på 

akutmottagningen samt minskad 

mortalitet.  

 


