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Sammanfattning 

Bakgrund: Globalt ses sepsis som den tionde vanligaste orsaken till död. Obehandlad sepsis 

leder snart till hypoxi och hypovolemi och om kroppen inte svara på behandling kan 

multiorgansvikt uppstå och patienten kan till slut avlida. Studier om sjuksköterskors 

erfarenheter av att identifiera patienter med sepsis är sparsamt beskriven. Därför togs initiativ 

till studien. Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att tidigt identifiera 

patienter med misstänkt sepsis på en akutmottagning. Metod: Studien är kvalitativ med en 

deskriptiv design och datainsamlingen baserades på semistrukturerade fokusgruppsintervjuer. 

Data analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Erfarenhet ansågs vara av stor 

betydelse för att tidigt identifiera patienter med sepsis. Bedömningsverktyget RETTS 

beskrevs skapa bra förutsättningar för tidig identifiering av sepsis samtidigt som patienter 

med röd prioritering fick ett strukturerat omhändertagande på akutrum. Sjuksköterskorna 

ansåg sig själva ha det fulla ansvaret för tillsyn och övervakning av patienten, flera negativa 

faktorer som påverkar tillsyn och övervakning beskrevs, så som stress, hög arbetsbelastning 

och läkarbemanning. Dokumentation beskrevs som en mycket stor utmaning i arbete på 

akutmottagningen. Sjuksköterskorna ansåg att utbildning inom sepsis var viktigt men något 

som saknades både i grundutbildningen och i internutbildningen. Vidare ansåg informanterna 

att kommunikation samt teamarbete var två viktiga faktorer i arbetet med att tidigt identifiera 

patienter med sepsis och något som sjuksköterskorna behövde bli bättre på i sitt arbete. 

Slutsats: Erfarenhet har stor betydelse för att identifiera patienter med sepsis. 

Dokumentation, kommunikation och teamarbete beskrivs som avgörande faktorer för att 

upptäcka, bedöma och behandla patienter med sepsis. Det finns ett utbildningsbehov inom 

sepsis för både nya och erfarna sjuksköterskor. 

 

Nyckelord: Akutmottagning, erfarenheter, identifiering, sepsis, sjuksköterska. 
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Abstract 

Background: Globally, sepsis is seen as the 10th most common cause of death. Untreated 

sepsis soon leads to hypoxia and hypovolaemia and if the body does not respond to treatment, 

multiorgan failure may occur and the patient may eventually die. Studies on nurses' 

experiences of identifying patients with sepsis are sparingly described. Therefore, the study 

was initiated. Purpose: The purpose was to describe the nurses' experiences of early 

identification of patients with suspected sepsis at an emergency room. Method: The study is 

qualitative with a descriptive design and the data collection was based on semi-structured 

focus group interviews. Data was analyzed with content analysis. Result: Experience was 

considered to be of great importance for early identification of patients with sepsis. The 

assessment tool RETTS was described as creating good conditions for early identification of 

sepsis while at the same time patients with red prioritization were given a structure for care in 

acute rooms. Nurses considered themselves to have full responsibility for the supervision and 

monitoring of the patient, several negative factors affecting supervision and monitoring were 

described, such as stress, high workload and medical staffing. Documentation was described 

as a very big challenge in work at the emergency department. Nurses considered that 

education within sepsis was important but something that was lacking both in basic education 

and in internal education. Furthermore, the informants considered that communication and 

teamwork were important factors in the work of early identification of patients with sepsis 

and something that nurses needed to improve on in their work. Conclusion: Experience has 

great importance in identifying patients with sepsis. Documentation, communication and 

teamwork are described as crucial factors in detecting, assessing and treating patients with 

sepsis. There is a need for education in sepsis for both new and experienced nurses. 
 

Keywords: Emergency department, experience, identification, sepsis, nurse. 
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1 Bakgrund 

1.1 Identifiering av sepsis på akutmottagning 

Akutmottagningen beskrivs som en plats på sjukhuset där människor söker akut sjukvård. 

Människor med mindre allvarliga skador eller sjukdomstillstånd kan också söka sig till 

akutmottagningen (Wikström, 2012). På en akutmottagning har varje sjuksköterska ett stort 

ansvar att observera, inneha förståelse för observationernas betydelse och förstå vilka åtgärder 

som behöver utföras. Samtidigt är det av stort vikt att sjuksköterskan har en form av 

förförståelse för att snabba och adekvata insatser kan rädda liv (Jevon & Ewens, 2014).  

Sepsis är ett tillstånd som ofta kräver akutsjukvård. I Sverige är kunskapen om sepsis bland 

allmänheten låg, endast 21 procent, däremot är kännedomen om andra sjukdomar bättre 

(Mellhammar, Christensson & Linder, 2015). Att söka vård och få behandling i tid kan vara 

avgörande, då dödligheten vid sepsis ökar drastiskt för varje timme som adekvat behandling 

försenas. Därför ställs det krav på att personal inom akutsjukvården besitter god kunskap om 

sepsis samt innehar användbara verktyg för tidig identifiering och behandling av sepsis 

(Kumar, Roberts & Wood, 2006). 

1.2 Epidemiologi för sepsis 

Globalt beskrivs sepsis som den tionde vanligaste dödsorsaken och i tredje världen är 60–80 

procent av alla dödsfall direkt relaterade till sepsis (Sepsisfonden, 2018). I England avlider 

uppskattningsvis 35 procent till följd av sepsis (NHS England, 2015), medan dödligheten 

relaterat till sepsis i USA uppskattas till 15–30 procent (Hershey & Kahn, 2017). Till följd av 

olika faktorer som hög ålder, multisjuklighet och okunskap om sepsis har det rapporterats att 

antalet fall av sepsis per år ökar (Gaieski, Edwards, Kallan & Carr, 2013) och att sepsis är den 

tredje vanligaste orsaken till död i USA (Singer et al, 2016). I Sverige drabbas 200/100 000 

invånare av sepsis och till följd av sepsis avlider 1000 personer varje år, enligt 

dödsorsaksregistret 2014 (Socialstyrelsen, 2015).  

De riskfaktorer som föreligger vid sepsis hos vuxna patienter beskrivs som nedsatt 

immunförsvar, äldre än 75 år, kirurgiska ingrepp, intravenöst missbruk, infarter samt katetrar 

(Wood & Garner, 2013; National Institute for Health and Care Excellence (NICE), 2016). 

Ofta förekommande, enligt Svenska infektionsläkarföreningen (2015) var att patienter också 

hade diagnoser som diabetes, kronisk obstruktiv lungsjukdom, hjärtsvikt eller cancer vid 

insjuknande av sepsis. 

1.3 Etiologi och patofysiologi vid sepsis 

Sepsis definieras som en infektion med livshotande organdysfunktion orsakad av ett 

felreglerat systemiskt immunsvar (Oscarson, Bjurman, Wallér & Werner, 2017; Singer et al., 

2016). Graden av organdysfunktion bedöms utifrån ett poängsystem Sequential Sepsis-related 

Organ Failure Assessment (SOFA). Sepsis definieras kliniskt vid SOFA poäng >2 på basis av 

misstänkt infektion. Septisk chock definieras kliniskt som att det trots adekvat 

vätskebehandling föreligger ett laktatvärde >2 mmol/l samt behov av vasopressorbehandling 

för att hålla ett medelartärtryck >65 mmHg (ibid.). 

Hos en patient som har sepsis föreligger en infektion av mikroorganismer i blodet som i sin 

tur infekterar blodbanan (Svenska Infektionsläkarföreningen, 2015). Feber beskrevs som 

första respons på en lokal infektion eller inflammation till följd av att hypotalamus reglerar 

kroppens temperatur att producera mer värme än nödvändigt. Det är inte alla som reagerar 
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med temperaturstegring, exempelvis immunsupprimerade eller äldre. En svår infektion kan då 

snarare leda till sänkt kroppstemperatur (ibid.). 

Vid sepsis påverkas andningen i ett tidigt skede (Wood & Garner, 2013; Svenska 

Infektionsläkarföreningen, 2015). Framförallt ökar andningsfrekvensen som kompensation för 

ökad metabol aktivitet vilket leder till ökad syreförbrukning med eventuell hypoxi. Hypoxin 

startar en anaerob metabolism i kroppen som bidrar till metabol acidos och laktatansamling. 

När infektionen ökar i utbredning påverkas fler organ och en spridd vaskulär dilatation 

uppstår arteriellt och venöst. Dilatationen skapar vätskeläckage från kärlen i det interstitiella 

rummet med påföljande hypovolemi (ibid.). 

Bakterier som vanligen ger upphov till samhällsförvärvad sepsis kan vara Escherichia Coli, 

Streptococcus Pneumoniae, Staphylococcus Aureus och meningokocker (Henriksen et al., 

2015; Ericson & Ericson, 2013). Beträffande infektionsfokus är det mest förekommande från 

lungor, urinvägar, buk, hud och mjukdelar, samtidigt som okänt fokus också är vanligt 

förekommande. Med anledning av ökade luftvägsinfektioner under vintertid är sepsis mer 

vanligare då (Henriksen et al., 2015).   

Den hypovolemi som bildas vid sepsis kompenserar kroppen med en ökad hjärtfrekvens och 

hjärtminutvolym. Vid obehandlad hypovolemi och när tillståndet når en kritisk nivå försämras 

patientens medvetandenivå och hemodynamisk kollaps uppstår med bristande 

vävnadsperfusion samt njursvikt med oliguri (Berg & Hanberger, 2017; Wood & Garner, 

2013).   

Vid allvarlig sepsis och septisk chock kan patienten utveckla multipel organsvikt till följd av 

förändringar på en mikrovaskulär och cellulär nivå med omfattande aktivering av 

inflammatoriska och koagulationskaskader. En aktivering av koagulationskaskaden bidrar till 

att stora mängder av koagulationsfaktorer konsumeras och snabbt kan ta slut vilket kan bidra 

till blödningar och så kallad Disseminerad Intravaskulär Koagulopati (DIC). Den 

mikrovaskulära permeabiliteten i båda lungorna och annan vävnad ökar vid septisk chock 

vilket kan ge ödem i lungorna. Inflödet av neutrofiler påverkar det alveolära 

kapillärmembranet och bidrar i många fall till Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS). 

En patient med alla ovanstående pågående faktorer och som inte svarar adekvat på behandling 

har stor risk att avlida (Svenska Infektionsläkarföreningen, 2015). 

1.4 Sjuksköterskans funktion på akutmottagningen 

Sepsis kan vara svårt att identifiera, speciellt i ett tidigt skede. Sjuksköterskan beskrivs som 

den som ofta träffar patienten först och har som ansvar att göra en första bedömning. Det kan 

bidra till att sjuksköterskan har en betydande roll i den tidiga och viktiga behandlingen av 

sepsis (Bertoncini, Massimo, & Claudia, 2016). För att kunna handla i tid samt snabbt initiera 

ett omhändertagande bör sjuksköterskan ha god kännedom om sepsis samt hur diagnosen kan 

yttra sig (Tazbir, 2012). Sjuksköterskans kunskap samt erfarenhet om patientens 

sjukdomshistoria och normaltillstånd beskrivs också som viktigt i den kliniska 

beslutsfattningen (Bunkenborg, Samuelson, Åkeson & Poulsen, 2013). Om kunskaperna kring 

patienten är tillräckligt goda, finns möjligheten att i ett tidigt skede upptäcka försämring, 

exempelvis genom att följa ett för patienten förändrat beteende (Gazaria, Henneman & 

Chandler, 2010). 
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1.5 Bedömning av sepsis på akutmottagning 

I hälso- och sjukvårdslagen (HSL) är det fastslaget att den personen med störst behov av 

sjukvård ska få företräde till sjukvården (2017:30). Inom akutsjukvård används triage för att 

bedöma vem som är i störst behov av vård. Termen triage kommer ursprungligen från latinets 

tritare och terere och betyder bedöma eller sortera (Göransson et al,. 2008). På 

akutmottagningar gör vanligtvis sjuksköterskan den första bedömningen och sorteringen av 

patienter (Wikström, 2012).  

Rapid Emergency Triage and Treatment System (RETTS)  är det dominerande triageverktyget 

i Sverige (Widgren, 2012). RETTS bygger på bedömningar av vitalparametrar och 

standardiserad anamnes som ger rekommendationer om prioritetsnivå. RETTS 

prioriteringsnivåer är en femgradig färgskala där Röd är direkt livshotande, Orange potentiellt 

livshotande, Gul och Grön prioritet är ej direkt livshotande. Vid blå prioritet föreligger inget 

eller mycket litet behov av vård. Skillnaden mellan gul- och grön prioriterat är att gul 

prioritering uppvisar mer och tydliga symtom. Utöver vitalparametrar bedöms även patientens 

symtom och kontaktorsak. Kontaktorsakerna är samlade i algoritmer, Emergency Signs and 

Symtoms (ESS). Varje enskild ESS-algoritm har olika symtom och faktorer listade, som 

tillsammans avgör prioriteringsnivå i forma av en färg. Prioriteringen från vitalparametarar 

utgör tillsammans med prioriteringen i ESS patientens samlade triagenivå (ibid.). 

1.6 Vårdteoretiskt perspektiv 

Sjuksköterskan är vanligtvis den som gör den första bedömningen och ansvarar för 

övervakning av patienter på en akutmottagning (Wikström, 2012). Omvårdnadsteoretikern 

Patricia Benner (1984) menar att bedömning och patientövervakning är centrala funktioner i 

sjuksköterskerollen. Det är sjuksköterskan som är närmast patienten och som oftast 

uppmärksammar tidiga tecken på försämring. Observationsförmåga och kännarskap är 

avgörande färdigheter för sjuksköterskan. En yrkesskicklig sjuksköterska kan förutse 

förändringar i patientens hälsotillstånd. För att sjuksköterskan ska kunna utveckla förmågan 

att bedöma och tolka symtom krävs det att sjuksköterskan har utvecklat en skicklighet i sin 

yrkesroll. 

 

Patricia Benner beskriver en modell för utveckling av sjuksköterskans yrkesroll. Modellen har 

fem steg där kunskap och praktisk erfarenhet tillsammans utvecklar sjuksköterskan från novis 

till expert. De olika stadierna ger förändringar i tre olika aspekter; den första aspekten innebär 

en övergång från att vara beroende av regler, rutiner och ramverk till att också börja använda 

sig av sina tidigare erfarenheter. Den andra aspekten innebär att uppfattningen om ett problem 

eller en situation förändras så att sjuksköterskan istället ser en helhet där varje del är av olika 

betydelse för slutresultatet, jämfört med tidigare, då alla olika delar upplevdes vara av samma 

värde. Den tredje och sista aspekten innebär att sjuksköterskan är aktiv i situationen och inte 

längre är i en observatörsroll (Benner, 1984). 

I första stadiet, Novis, saknar sjuksköterskan bakgrundsförståelse och erfarenhet om 

situationer hen ställs inför. Handlandet styrs till största del av regler och riktlinjer. Andra 

stadiet, Den avancerade nybörjaren har likt novisen svårt att uppfatta helheten, eftersom 

situationerna den ställs inför är nya. Den avancerade nybörjaren börjar dock uppfatta 

betydelsefulla mönster i sitt arbete. Det tredje stadiet, Kompetent, har sjuksköterskan nu 

samlat på sig erfarenhet och skapat en medvetenhet om sina beslut och handlingar med ett 

mer långsiktigt perspektiv. Den kompetenta sjuksköterskan kan prioritera och har utvecklat ett 

kritiskt tänkande. I det fjärde stadiet, Skicklig, kan sjuksköterskan nu uppfatta situationernas 

helhet och sitt agerande relateras till långsiktiga mål. Erfarenhet och kunskap gör att 
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sjuksköterskan kan förvänta sig olika resultat beroende på vilken situation denne ställs inför. 

Beslutsfattandet upplevs inte längre som ansträngande utan mer naturligt. I det femte och sista 

stadiet, Expert, kan sjuksköterskan fokusera snabbt på det centrala i en situation. 

Sjuksköterskans fördjupade kunskap gör det möjligt att använda sin intuition och snabbt fatta 

beslut och utföra åtgärder (Benner, 1984). 
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1.7 Problemformulering 

Internationellt är sepsis den tionde vanligaste dödsorsaken och i Sverige drabbas 

uppskattningsvis 200/100 000 invånare och 1000 personer avlider årligen till följd av sepsis. 

Vid sepsis föreligger en infektion av bakterier som kan vara samhälls- eller sjukhusförvärvad. 

Infektionen infekterar blodbanan och i det tidiga skedet påverkas kroppstemperaturen och 

andningsfrekvensen. Hypoxi kan sedan uppstå och när infektionen fortskrider uppstår 

hypovolemi med ökad hjärtfrekvens. Slutligen kan patienten utveckla en septiskchock med 

multiorgansvikt och vid obesvarad behandlingen löper patienten stor risk att avlida. Forskning 

visar att tidig identifiering samt behandling kan vara direkt livsavgörande vid sepsis samtidigt 

som snabbt insättande behandling minskar mortaliteten. Vid akut vård av sepsis kan det vara 

avgörande att tidigt upptäcka symtom för att snabbt kunna initiera adekvat behandling. 

Sjuksköterskan på akutmottagning är ofta den som träffar patienten först samt ansvarar för att 

göra den första bedömningen och kan därför ha en helt avgörande roll gällande tidig 

identifiering och behandling av sepsis. Det finns få studier som beskriver sjuksköterskors 

erfarenhet av att identifiera patienter med sepsis. Därav kan en studie om sjuksköterskors 

erfarenheter av att tidigt identifiera patienter med sepsis på akutmottagning vara viktigt för att 

beskriva såväl möjligheter som svårigheter vid identifiering och därmed en säkrare 

omvårdnad. 

2 Syfte 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att tidigt identifiera patienter med 

misstänkt sepsis på akutmottagning. 

3 Metod 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter. Därav valdes en kvalitativ metod med 

deskriptiv design där metoden för datainsamlingen baseras på semistrukturerade 

fokusgruppsintervjuer (Polit & Beck, 2017). 

3.1 Urval 

Studien genomfördes på ett sjukhus i Sydöstra Sverige. Aktuell akutmottagning valdes då 

dess geografiska placering underlättade studien. Godkännande att genomföra studien 

inhämtades av verksamhetschef via ett informationsbrev. För att öka möjligheterna att hitta 

deltagare var de enda inklusionskriterier att deltagarna skulle vara legitimerade sjuksköterskor 

med eller utan vidareutbildning samt verksamma på akutmottagningen. I samråd med 

enhetschefen valdes specifika dagar för genomförandet av intervjuer. Ett bekvämlighetsurval 

valdes och samtliga sjuksköterskor som arbetade de specifika dagarna kontaktades via mail 

med information om studien. Bekvämlighets urval syftar till att snabbt och enkelt hitta 

deltagare genom att välja deltagare som är lättillgängliga för forskaren (Polit & Beck, 2017). 

Av de 21 som kontaktades var åtta positiva till deltagande. Deltagarna informerades muntligt 

och skriftligt om att de när som helst kunde avbryta deltagandet i studien. Skriftligt samtycke 

inhämtades. Könsfördelningen var två män och sex kvinnor. Antal år som sjuksköterska 

varierade från två till 44 år och antal år på akutmottagning varierade från två till 39 år. En av 

deltagarna var nyexaminerad och hade arbetat ett halvår som sjuksköterska. Två 

sjuksköterskor var vidareutbildade inom ambulanssjukvård respektive akutsjukvård. 
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3.2 Datainsamling 

En intervjuguide med sammanlagt tio frågor utformades (se bilaga I). Frågorna i 

intervjuguiden bestod av öppna frågor och syftet var att stimulera till diskussion och ge 

beskrivande svar (Wibeck, 2010). Intervjuerna genomfördes i akutklinikens lokaler. Innan 

datainsamlingen påbörjades utfördes en testintervju på en mindre grupp sjuksköterskor som 

inte arbetade på akutmottagningen. Det blev snabbt en diskussion i gruppen och 

intervjuguiden bedömdes vara relevant då informanterna gav adekvata svar som var relevanta 

för studiens syfte. 

Rollen som moderator respektive observatör skiftade. Moderatorns roll var att utifrån 

intervjuguiden ställa frågor samt leda intervjun framåt. Observatörens uppgift var att föra 

anteckningar, ställa följdfrågor och att se till att alla deltagarna fick komma till tals (Wibeck, 

2010). Intervjuerna var uppdelade på två tillfällen och pågick under drygt en timme. De 

spelades in med diktafon för att sedan kunna transkriberas 

3.3 Dataanalys 

Det inspelade materialet transkriberades efter att intervjuerna utfördes. Transkriberingen 

gjordes ordagrant och inkluderade upprepningar, felsägningar samt oavslutade meningar. 

Olika biljud som hostningar och harklingar uteslöts. Data analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys utifrån Graneheim och Lundmans (2004). Kvalitativ innehållsanalys valdes då 

metoden anses lämplig för att få fram informanternas känslor och erfarenheter ur ett stort 

material, metoden är även lämplig vid begränsad kunskap om innehållsanalys samtidigt som 

risken för feltolkning minimeras (Polit & Beck, 2017). Texten från de transkriberade 

intervjuerna lästes upprepade gånger av båda författarna för att få en stor kännedom om 

innehållet. Därefter identifierades meningar som bedömdes besvara studiens syfte, så kallade 

meningsbärande enheter. Identifieringen av meningsbärande enheter utfördes enskilt av 

författarna. För att kvalitetssäkra resultatet jämfördes sedan meningsenheterna mellan 

författarna och olikheter diskuterades för att slutligen gemensamt besluta om vilka 

meningsenheter som svarade till studiens syfte. Därefter kondenserades meningsenheterna 

vilket innebar att de meningsbärande enheterna kortades ner och gjordes mer lättlästa utan att 

något innehåll förlorades. De kondenserade meningarna försågs sedan med koder. Koderna 

jämfördes och sorterades ihop med liknande koder vilket resulterade i åtta underkategorier. 

Då flera underkategorier liknade varandra eller hade gemensamt innehåll sorterades de ihop 

vilket slutligen resulterade i tre kategorier med åtta underkategorier. Utifrån kategorierna och 

underkategorier växte slutligen ett övergripande tema för resultatet fram (Graneheim & 

Lundman, 2004). För exempel på utförandet av analysen, se analysmatris (bilaga II). 

3.4 Etiskt övervägande 

Etiska överväganden enligt World Medical Association (WMA) har bejakats i denna studie. 

Enligt WMA ska forskaren skydda forskningsdeltagarnas värdighet, självbestämmanderätt, 

integritet, privatliv och personuppgifter. Allt deltagande i forskning måste vara helt frivilligt. 

Forskaren måste vidta alla tänkbara åtgärder för att skydda deltagarnas identitet och 

upprätthålla sekretess (WMA, 2013). 

Verksamhetschefen på aktuell akutmottagningen kontaktades och fick skriftlig information 

om studien och hur den skulle genomföras. Efter skriftligt godkännande av 

verksamhetschefen skickades informationsbrev ut till sjuksköterskorna som var i tjänst under 

de aktuella dagarna då intervjuerna planerades. Informationen skickades via mejl och innehöll 

information om studiens syfte och tillvägagångssätt. Deltagandet var helt frivilligt och 

deltagarna fick lämna ett skriftligt samtycke. Deltagarna informerades om att de när som helst 
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fick avbryta sitt deltagande i studien utan att bli ifrågasatta. Allt insamlat material 

behandlades konfidentiellt och avidentifierades. Under arbetet förvarades allt material på 

lösenordskyddade datorer i författarnas hem. Allt utskrivet och inspelat material har raderats 

efter analysen.  

En nackdel med fokusgrupper kan vara risken att någon annan gruppmedlem sprider 

information om intervjun till utomstående. Fokusgrupper kan därför vara olämpligt ur ett 

etiskt perspektiv när känsliga ämnen ska studeras (Wibeck, 2010). I studien bedömdes det inte 

som att ämnet var av känslig karaktär och deltagarna informerades om vikten att inte avslöja 

något innehåll från intervjuerna eller information om deltagarna till någon utomstående. 

Ingen ansökan om etiskt godkännande inhämtades då det inte var nödvändigt inom ramen för 

högskolestudier på avancerad nivå (Lag om etikprövning av forskning som avser människor, 

SFS 2003:460,2 §). 

4 Resultat 

Analysen av det transkriberade materialet resulterade i tre kategorier: Omvårdnad är 

beroende av samarbete i bedömning, Omvårdnad påverkas av sjuksköterskans ansvar och 

Sjuksköterskans kompetens påverkar identifiering samt åtta underkategorier. Det övergripande 

temat för resultatet är Identifiering är beroende av sjuksköterskans ansvar och kompetens i 

bedömning av patientens symtom (Tabell 1). 

 
Tabell 1 

Tema Identifiering är beroende av sjuksköterskans ansvar och kompetens i bedömning av 

patientens symtom 

Kategori Omvårdnad är beroende av 

samarbete i bedömning 
Omvårdnad påverkas av 

sjuksköterskans ansvar 
Sjuksköterskans kompetens 

påverkar identifiering 

Under- 

kategori 

Symtom vid sepsis  

Strukturerat omhändertagande  

Teamarbete 

Sjuksköterskans yrkesroll  

Dokumentation 

Övervakning  

Utbildning  

Erfarenhet 

 

4.1 Omvårdnad är beroende av samarbete i bedömning 

Beskriver sjuksköterskans erfarenhet om den skiftande symtombilden vid sepsis samt vikten 

av teamarbete och ett strukturerat omhändertagande. 

4.1.1 Symtom vid sepsis 

Sjuksköterskornas erfarenhet var att patienter med klassiska sepsissymtom var lätta att 

identifiera och att de snabbt fick behandling. Vidare ansåg sjuksköterskorna att de generellt 

var duktiga på att hitta de typiska sepsis fallen, framförallt hos patienter som prioriterades 

högt i triage. 

Förhöjt laktat hos patienter med opåverkade vitalparametrar bidrog till att sjuksköterskorna 

reagerade och tänkte sepsis. Det beskrevs framförallt som viktigt för patienter med i övrigt 

opåverkade vitalparametrar. Andra faktorer som fick sjuksköterskorna att reagera var 

riskpatienter, speciellt äldre patienter med kateter eller immunsupprimerade patienter. 
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Sjuksköterskorna ansåg att infektionspatienter med feber och frossa generellt behandlades 

som sepsis tills motsatsen var bevisad. 

Sjuksköterskornas erfarenhet var att det var svårt att identifiera sepsis hos patienter som inte 

uppvisade de klassiska symtomen. Framförallt beskrevs avsaknad av feber som en riskfaktor 

för att missa sepsis. En sjuksköterska beskrev: 

“Har patienten inte feber så tänker man inte infektion” 

Sjuksköterskorna beskrev att arbetet i triage skulle gå snabbt och effektivt vilket kunde skapa 

en oro att missa symtom på en begynnande sepsis. Sjuksköterskorna menade att det var viktigt 

att redan från början hitta rätt fokus och följa rätt spår för att inte missa patienter med sepsis. 

Ett exempel på fel fokus var misstanke om gastroenterit. Sjuksköterskorna beskrev hur 

symtom på sepsis ignorerades och förklarades av gastroenterit, vilket i själva fallet var 

symtom på multiorgansvikt vid sepsis. 

Vidare beskrevs att den stora mängden patienter som söker med infektionssymtom gjorde det 

svårt att sålla ut patienter med misstänkt sepsis. Att det inte fanns någon tydlig definition för 

frossa beskrevs som ytterligare en försvårande omständighet för att identifiera patienter med 

sepsis från den stora mängden infektionspatienter. Till följd av att patienter tolkade frossa 

som att de hade frusit ansåg sjuksköterskorna att de behövde bli tydligare med att förklara vad 

frossa egentligen betyder.  

Utifrån symtombild beskrevs multisjuka äldre som en svår patientgrupp att bedöma. 

Patientgruppen var från början svag och symtom på sepsis kunde utvecklas snabbt. 

Sjuksköterskorna menade att multisjuka äldre ibland hade svårt att kommunicera och det 

kunde vara svårt att avgöra deras habitualtillstånd, vilket ytterligare försvårar bedömningen. 

4.1.2 Strukturerat omhändertagande  

Den generella erfarenheten bland sjuksköterskorna var att dem vid bedömning oftast gav en 

högre prioritet och då stundtals övertriagerade patienter. Till exempel gavs högre prioritet 

trots att patienten inte uppfyllde kriterierna varken på ESS eller vitalparametrar, men såg trots 

allt sjuk ut. Vidare beskrev sjuksköterskorna att dem kände sig tryggare med att ge en högre 

prioritet för att i ett senare skede prioritera ner patienten. Flertalet sjuksköterskor ansåg att 

triageringsinstrumentet RETTS skapade bra förutsättningar för att i ett tidigt skede kunna 

följa upp och behandla patienter. Sjuksköterskorna var dock medvetna om att RETTS hade 

vissa begränsningar, till exempel vid sepsis utan feber eller sepsis med diarré och kräkningar 

där symtomen istället kunde tolkas som gastroenterit. Erfarenheten bland sjuksköterskorna var 

också att patienter med feber och frossa per automatik fick orange prioritet, det vill säga den 

näst högsta prioriteringen i RETTS.  

Sjuksköterskorna ansåg att patienter med orange prioritet så snart som möjligt efter 

provtagning och anamnes prioriterades ned för att patienter som verkligen hade symtom 

skulle kunna bedömas före. En sjuksköterska påtalade dock att det ibland kunde vara svårt att 

prioritera ned en patient då läkare inte ville göra nedprioritering förrän en bedömning var 

utförd. En gemensam erfarenhet hos sjuksköterskorna var att det i triage var viktigt att 

identifiera patienter redan på vitalparametrar trots att det kunde vara svårt att veta den exakta 

sökorsaken. Vidare beskrev sjuksköterskorna att de i triage inte alltid tänkte sepsis utan 

sorterade in patienter som en lägre prioritet till akuten.  

Sjuksköterskorna var överens om att de högst prioriterade medicinpatienter blev ett så kallat 

medicinlarm och då alltid erhöll ett snabbt och systematiskt omhändertagande på ett akutrum. 
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På akutrummet samlades hela teamet och fick samma rapport vilket sjuksköterskorna 

upplevde som mycket positivt. Vidare beskriver sjuksköterskorna att omhändertagande på 

akutrum bidrog till att allt fler patienter med sepsis kunde identifieras på ett tidigt stadium, 

vilket beskrevs av en sjuksköterska:  

“Vid sepsislarm blir det en trygghet då teamet direkt vet vad man ska göra. Bra att vara på 

ett akutrum och få struktur, alla vet sin roll” 

På akutrummen beskrev sjuksköterskorna att arbetet var systematiskt med A-E bedömning 

och att läkarna pratade högt så att alla hörde vad som sades och sjuksköterskan kunde 

samtidigt fortsätta med sitt arbete. Vidare menade sjuksköterskorna att omhändertagandet på 

akutrum gick smidigt då det på dag och kvällstid ofta kunde vara en påläst erfaren akutläkare, 

som utförde snabba bedömningar och ordinerade adekvata läkemedel utan fördröjning.  

Sjuksköterskorna beskrev, att till skillnad från strukturerat omhändertagande på akutrum blev 

det ibland en fördröjning i handläggningen på medicin och kirurg-sidorna då läkarna ofta ville 

göra en fullständig undersökning och invänta röntgensvar. Vidare var en gemensam 

erfarenhet att antibiotikabehandling i ett tidigt skede prioriteras mot andra potentiellt dödliga 

tillstånd som bröstsmärta och stroke vilket kunde föranleda en försenad behandling 

Kirurgpatienter som erhöll en röd prioritering på akuten fick inte ett strukturerat 

omhändertagande på ett akutrum vilket sjuksköterskorna ansåg som en brist eftersom manliga 

patienter med urosepsis eller manliga kateterbärare då kunde missas. Vidare påtalade 

sjuksköterskorna att handläggningen på kirurgsidan ibland kunde bli onödigt fördröjd 

eftersom AT-läkaren ofta var tvungen att konsultera med sin primärjour vilket till slut bidrog 

till att inget konkret beslut togs. 

Sjuksköterskorna beskrev också risker att missa patienter med sepsis på ortopedakuten då det 

där saknades bemanning av en sjuksköterska och till skillnad från kirurg- och medicinsidan 

också saknades tydliga riktlinjer vid misstanke om sepsis. En gemensam uppfattning bland 

sjuksköterskorna var att om en patient inte hade en medicinsk åkomma så fick vederbörande 

inte ett snabbt och strukturerat omhändertagande.  

Vidare ansåg sjuksköterskorna att det borde finnas en handläggningsplan för alla patienter, för 

att alla ska få ett lika strukturerat omhändertagande, vilket i sin tur skulle bidra till att alla 

sjuksköterskor visste vad de skulle göra. 

4.1.3 Teamarbete 

Sjuksköterskorna beskrev att kommunikation och teamarbete var viktigt i det dagliga arbetet 

men att det också var en stor utmaning. En gemensam uppfattning bland sjuksköterskorna var 

att det var viktigt att diskutera och delge sina tankar i teamet och inkludera läkaren, för att på 

så sätt minimera risken för att missa något som kunde vara av betydelse. Vikten av att samla 

teamet på en och samma plats beskrevs av en sjuksköterska:  

“Jag är stark förespråkare för att hela teamet är på samma plats” 

Att arbeta i team ansåg sjuksköterskorna som positivt då små saker togs upp som ändå kunde 

vara betydelsefulla i längden och tidsvinnande både för patienten och för teamet. Vidare 

diskuterades att delegering av blodgas och att undersköterskor kunde sätta perifer venkateter 

skapade bättre förutsättningar att hinna med mer arbetsuppgifter. Att vara samlad på samma 

plats beskrevs som ett sätt att få med läkaren i teamarbetet då läkaren annars ofta glöms bort. 
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Den generella erfarenheten bland sjuksköterskorna var att de var duktiga på att jobba fort och 

effektivt men att kommunikationen var den stora utmaningen. Framförallt vid stress beskrev 

sjuksköterskorna vikten av att samla teamet och diskutera patienter, deras tillstånd samt 

planeringen. Erfarenheten bland sjuksköterskorna var att de ofta blev störda av andra och att 

flera pratade samtidigt vilket bidrog till trötthet och utmattning. Vidare beskriver 

sjuksköterskorna att en del läkare inte kommunicerade och berättade vad patientens plan var 

utan att det istället blev att sjuksköterskan fick tjata på läkaren för att få reda på planeringen. 

Kommunikationen mellan patient och personal beskrevs också som en utmaning då patienten 

många gånger lämnade olika uppgifter till olika personal eller utelämnade något viktigt för 

sjuksköterskan eller läkaren. 

Sjuksköterskorna beskrev att teamarbetet vid larm gjorde att alla var samlade, fick samma 

rapport och det var tydligt att teamet hade ansvaret för patienten tills patienten lämnade 

akutrummet. Teamarbete beskrevs också som ett sätt att förhindra missförstånd eller missar i 

kommunikationen.  

4.2 Omvårdnad påverkas av sjuksköterskans ansvar 

Beskriver sjuksköterskans ansvar och funktionen som arbetsledare vid identifiering av sepsis. 

Dokumentation beskrivs som viktigt men samtidigt som en stor utmaning. 

4.2.1 Sjuksköterskans yrkesroll 

Sjuksköterskorna var överens om att det var sjuksköterskan som identifierade patienter med 

sepsis genom att bland annat ta vitalparametrar och utvärdera vad vitalparametrarna verkligen 

betyder. Sjuksköterskorna beskrev flera positiva faktorer i sjuksköterskans funktion på 

akutmottagningen för att identifiera sepsis. Bland annat hur sjuksköterskorna förberedde 

patienten med provtagning, odlingar, infusioner, och bladderscan innan patienten träffade en 

läkare.  

Sjuksköterskorna beskrev en oro för högre prioriterade patienter som fick vänta länge på 

bedömning av läkare. Få läkare och hög belastning beskrevs som orsaker till försenad 

bedömning. Sjuksköterskorna önskade en snabbare handläggning vid sepsis men beskrev att 

det ofta var läkaren som fördröjde handläggningen. Sjuksköterskorna önskade till exempel 

snabbare ordinationer medan läkaren istället vill göra en full undersökning innan antibiotika 

och infusioner ordineras. Sjuksköterskorna betonade vikten av att hjälpa läkaren att prioritera 

bland flera patienter med samma prioritet för att patienter med störst vårdbehov skulle 

bedömas snabbare. En förutsättning för att sjuksköterskorna skulle kunna göra bedömningen 

var att sjuksköterskan verkligen hade god kunskap om sina patienter. Något som försvårade 

prioriteringen beskrevs vara att endast läkaren fick nedprioritera på ESS, vilket ofta försenade 

handläggningen. Sjuksköterskorna poängterade dock att det var sjuksköterskans ansvar att 

strukturera arbetet och leda teamet när det var hög belastning och mycket stress. En 

sjuksköterska sade: 

“Det är vår roll att leda, fördela och strukturera upp arbetet i teamet. Det är ju inte när det 

är lugnt vi behöver stanna upp utan när det är som mest vi behöver stanna upp och fundera” 

4.2.2 Dokumentation 

Dokumentation beskrevs av sjuksköterskorna som något mycket viktigt men som en stor 

utmaning på akutmottagningen. Sjuksköterskorna var överens om att dokumentation ingick i 

sjuksköterskans funktion och att alla har en skyldighet att dokumentera. Det var lätt att 
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dokumentation prioriterades bort då det var så mycket annat som behövde utföras i arbetet. 

Framförallt dokumentation av vitalparametrar var viktigt för att kunna se förändringar och 

utvärdera behandlingar. Sjuksköterskorna såg dock stora brister i just dokumentationen av 

vitalparametrar. Sjuksköterskorna menade att det var upp till varje enskild sjuksköterska att 

prioritera dokumentation och sätta det i system, vilket beskrevs av en sjuksköterska: 

“Ansvaret att dokumentera ligga på en själv att prioritera det. Handlar om vad man har för 

förhållningssätt till dokumentation” 

Dokumentation beskrevs som ett sätt att ha kontroll på sina patienter. 

  

4.3 Sjuksköterskans kompetens påverkar identifiering 

Beskriver vikten av sjuksköterskans erfarenhet, kompetens samt utbildning vid identifiering 

av sepsis. Vidare beskrivs övervakning som en viktig men svår utmaning. 

 

4.3.1 Övervakning 

Sjuksköterskorna poängterade att läkaren hade ett ansvar för patienter, men menade att det var 

sjuksköterskan som hade det övergripande ansvaret för tillsyn och övervakning av patienten. 

Det var sjuksköterskornas ansvar att gå in till patienten, ta nya vitalparametrar och 

uppmärksamma läkaren på eventuella försämringar. 

Sjuksköterskorna menade att stress hade en negativ inverkan på tillsyn och övervakning av 

patienter. Hög belastning gjorde att sjuksköterskorna ofta upplevde att det slarvades med att ta 

nya kontroller eller med tillsynen av patienter. Framförallt var det de lågprioriterade 

patienterna som sjuksköterskorna uttryckte en oro för då de fick mindre tillsyn och 

övervakning, samtidigt som det fanns en medvetenhet om att patienter snabbt kunde 

försämras.  

Sjuksköterskorna betonade vikten av att verkligen se patienten och göra en egen bedömning. 

Att få en färdig triagerad patient gav ledtrådar om hälso- och sjukdomstillstånd, men 

sjuksköterskan måste göra en egen bedömning och bilda sin uppfattning om patienten. 

Patienter som hamnar direkt på rum, utan bedömning från ansvarig sjuksköterska ansågs som 

en risk, den ansvariga sjuksköterskan var då tvungen att förlita sig på en bedömning från en 

annan kollega utan att själv gjort en bedömning. Framförallt lågprioriterade patienter som 

direkt lades in på ett rum eller lämnades i korridoren av ambulansen beskrevs av 

sjuksköterskorna som riskpatienter för bristande tillsyn. En sjuksköterska beskrev att: 

“Om patienten är instängd på ett rum hjälper ingen klinisk blick, det är ju ingen som ser till 

patienten. På skärmen är patienten grön så ingen går in och tittar till patienten” 

Ytterligare en faktor som bidrog till försämrad tillsyn var att flera av personalen ofta blev 

upptagna på olika larm. Patienter kunde då bli lämnad utan någon ansvarig sjuksköterska. Det 

innefattade även högre prioriterade patienter 

Patienter med ortopediska diagnoser beskrevs som en riskgrupp vid identifiering av sepsis då 

patientgruppen omhändertogs av en undersköterska och läkare. Läkaren har ingen 

kontinuerlig tillsyn över patienter och en ortopedläkare var, enligt sjuksköterskorna, inte alltid 

så intresserad av det medicinska. Undersköterskor har inte samma utbildning och kunskap 
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som en sjuksköterska vilket kunde påverka tolkning av övervakning och prioritering av 

kontinuerlig tillsyn. Att det inte var rutin att ta vitalparametrar på ortopedpatienter beskrevs 

av sjuksköterskorna som en negativ faktor för att kunna identifiera sepsis. 

4.3.2 Utbildning 

En generell uppfattning bland sjuksköterskorna var att utbildning om sepsis var begränsad i 

grundutbildningen vilket resulterade i att nyutexaminerade sjuksköterskor hade lite kunskap 

om sepsis. Det fanns inte heller någon information om sepsis i akutmottagningens 

introduktionsprogram. Sjuksköterskorna menade att det kunde bli ett problem då det var 

många nya kollegor och framförallt då nya kollegor blev placerade i bedömningsposition. En 

sjuksköterska sade: 

“Många kommer direkt från skolan, har aldrig varit i vården och sätts i en bedömnings 

position utan erfarenhet eller kunskap. Tycker inte det är lämpligt, det kan bli väldigt galet” 

Sjuksköterskorna menade att olika former av internutbildningar inom kliniken skulle kunna 

vara ett sätt att öka förståelsen och kunskapen om sepsis både för nya och mer erfarna 

kollegor. 

 

4.3.3 Erfarenhet  

Sjuksköterskorna ansåg att erfarenhet var av stor betydelse för att tidigt kunna identifiera 

patienter med sepsis. Att avgöra om en patient var dålig, trots att vitala parametrar var 

opåverkade krävde erfarenhet. Sjuksköterskorna beskrev det som att efter många år i yrket se 

om en patient var sjuk genom att till exempel bedöma färgen på en patient. Erfarenhet gjorde 

sjuksköterskorna mer ödmjuka och gav en ökad respekt för hur allvarlig sepsis kunde vara. En 

ökad förståelse för hur allvarligt sepsis är bidrog till att sjuksköterskorna var mer 

uppmärksamma på tecken till en eventuell försämring hos patienten. Erfarenhet gjorde även 

att sjuksköterskorna ofta tänkte på sepsis och på så sätt tidigare kunde identifiera det. En 

sjuksköterska beskrev:  

“Det krävs att man sett en del sjuka patienter och dess symtom för att få erfarenhet och den 

där känslan av att något inte stämmer” 

Erfarenhet beskrevs av sjuksköterskorna som ett sätt att se ett steg längre i vården, som till 

exempel nästa vårdnivå eller på eget initiativ ta blododlingar och kopplar infusioner. Erfarna 

sjuksköterskor kunde även förbise bedömningsverktyg om dom inte tyckte något stämmer och 

på så sätt inte låta sig styras av en standardiserad bedömning. 

Vidare beskrev sjuksköterskorna att erfarenhet även byggde upp en klinisk blick. Kliniska 

blick, eller magkänsla, beskrev sjuksköterskorna som en känsla av att något inte stämde. Den 

kliniska blicken byggde på tidigare erfarenheter och var något som sjuksköterskorna tyckte 

var vara svårt att beskriva, men som var något som inte ska förbises. Många gånger visade sig 

att den kliniska blicken stämde. 

Klinisk blick menade sjuksköterskorna gjorde det möjligt att tidigt uppmärksamma 

försämringar och möjliggjorde för sjuksköterskorna att kunna se om en patient var dålig utan 

att egentligen ha något kliniskt mätbart att vila sig på. Sjuksköterskorna poängterade dock att 

dem inte endast kunde lita på sin egen kliniska blick utan måste lita på bedömningsverktyg 

när patienter ska bedömas.  
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4.4 Identifiering är beroende av sjuksköterskans ansvar och kompetens i bedömning 
av patientens symtom 

Resultatet beskriver att sjuksköterskorna upplevde att det var lätt att identifiera sepsis hos 

patienter med klassiska symtom och att de snabbt erhöll behandling. Sjuksköterskorna 

betonade att erfarenhet och intuition var av stor betydelse för att tidigt kunna identifiera 

patienter med sepsis. Resultatet visar att RETTS skapade bra förutsättningar för att kunna 

identifiera patienter med misstänkt sepsis. En röd prioritering i RETTS medförde att patienten 

blev ett så kallat medicinlarm vilket gav ett strukturerat omhändertagande på akutrum, något 

som alla sjuksköterskorna upplevde som positivt. Informanterna var överens om att det var 

sjuksköterskan som identifierade patienter med sepsis och ansvarade för tillsyn och 

övervakning. Sjuksköterskorna beskriver flera negativa faktorer för tillsyn och övervakning så 

som stress, hög belastning och låg läkarbemanning. Dokumentation var mycket viktigt men 

sågs som en stor utmaning i arbetet på akutmottagningen. Utbildning om sepsis beskrevs som 

viktigt men något som saknas både i grundutbildningen och internt. Vidare framgick det att 

teamarbete och kommunikation var två viktiga faktorer i arbetet med att tidigt identifiera 

patienter med sepsis.  
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5 Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

En empirisk studie valdes för att studera sjuksköterskors erfarenheter av att tidigt identifiera 

patienter med misstänkt sepsis. Kvalitativa studier syftar till att försöka beskriva och förklara 

observationer, subjektiva upplevelser och upplevda erfarenheter (Polit & Beck, 2017). 

Deltagarna i kvalitativa studier är ofta få och urvalet syftar till att hitta deltagare som kan ge 

så mycket information som möjligt om ämnet som studeras (Polit & Beck, 2017).  Därför 

valdes sjuksköterskor som arbetat på en akutmottagning. Deltagarna valdes genom ett 

bekvämlighetsurval. Enligt Polit och Beck (2017) har bekvämlighetsurvalet som största 

fördelen att det är enkelt att utföra, effektivt, tidssparande och ekonomisk. Det beskrivs också 

som en fördelaktig urvalsmetod när informanter söks från en specifik klinik eller organisation 

(Polit & Beck, 2017). Att urvalet är enkelt, effektivt men framförallt tidssparande var starkt 

bidragande orsaker till att den urvalsmetoden valdes då arbetet skrevs under strikta tidsramar. 

Att söka deltagare utifrån ett bekvämlighetsurval anses inte alltid vara den bäst lämpade 

metoden för att finna deltagare med mest kunskap inom ämnet, då urvalet inte är utformat för 

att hitta deltagare rika på information utan mer är utformat för att lätt och snabbt hitta 

deltagare (Polit & Beck, 2017).  

I den genomförda studien användes fokusgruppsintervjuer och deltagarna uppgick till totalt 

åtta deltagare fördelade på två grupper med fyra deltagare i varje grupp, vilket kan vara en 

svaghet med så få deltagare. Flera deltagare var önskvärt men inte möjligt på grund av låg 

svarsfrekvens. En anledning till den låga svarsfrekvensen kan vara att författarna endast 

presenterade ett begränsat antal tillfällen då intervjuerna kunde genomföras. Polit och Beck 

(2017) menar att det inte finns något bestämt antal för antalet deltagare i studier med 

kvalitativ metod men flera forskare har föreslagit att det optimala antalet deltagare i en 

fokusgruppsintervju är mellan sex-tolv personer. Dock menar Wibeck (2010) att det optimala 

antalet deltagare i varje fokusgrupp bör vara minst fyra och max sex deltagare, vilket med 

andra ord överensstämmer mer med antalet i den här studien. Krueger och Casey (2015) 

påtalar också vissa fördelar med ett mindre antal deltagare då det kan bidra till att deltagarna 

känner sig trygga och lättare kan dela med sig av sina tankar. 

Deltagarna i studien var homogena i det avseendet att alla var sjuksköterskor på en 

akutmottagning. Deltagarna var heterogena avseende ålder, kön och i antal år som 

sjuksköterskor. Deltagarna i en fokusgrupp bör vara homogena för att främja en bekväm 

gruppdynamik (Polit & Beck, 2017). Krueger och Casey (2015) poängterar dock att en 

variation på informanterna är viktigt då det kan bidra till kontraster.  

En deltagare hade endast varit färdig sjuksköterska i cirka sex månader men hade arbetat 

många år på kliniken. Från början var tanken att urvalskriterierna skulle vara minst två år som 

sjuksköterska. På grund av låg svarsfrekvens blev också en relativt nyutexaminerad 

sjuksköterska inkluderad. I efterhand bedöms dock det som positivt då informanten kunde 

delge information om sjuksköterskeutbildningen samt synpunkter om 

introduktionsprogrammet på arbetsplatsen.  

Det var svårt att avgöra om någon speciell gruppmentalitet uppstod men bedömningen var att 

alla deltagare kände sig bekväma med att fritt uttrycka egna tankar och åsikter. Det går dock 

att utläsa vissa skillnader i mentalitet mellan de två intervjuerna. I den ena intervjun har 

deltagarna en mer positiv och problemlösande attityd till frågorna jämfört med den andra 

intervjun, där fokus mer handlar om problem och svårigheter. Skillnaderna kan bero på att en 

viss gruppmentalitet skapats eller så kan det påverkats av urvalsmetoden eller kanske mer 
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troligt på en kombination av båda. Begränsningar i fokusgrupper kan vara att en del deltagare 

kan ha svårt att uttrycka sig i grupp och det kan skapas en viss gruppdynamik inom gruppen, 

som kan färga och påverka deltagarnas åsikter (Hylander, 2001). 

Ett konferensrum där informanterna arbetade bokades. Lokalen var inte i direkt anslutning till 

akutmottagningen och risken för störningar ansågs vara minimal. Platsen för intervjuer ska 

väljas så att deltagarna känner sig trygga, avslappnade och vara belägen så att yttre störningar 

minimeras (Polit & Beck, 2017). Intervjuerna spelades in med diktafon. Det finns olika 

metoder för hur data från intervjuerna ska insamlas, som till exempel detaljerade 

anteckningar, ljud- eller videoinspelning. Polit och Beck (2017) rekommenderar starkt att 

intervjuer spelas in med ljud, då anteckningar lätt kan distrahera intervjuaren och påverkas av 

den som antecknas minne. 

Resultatet kan ha påverkats av att författarna har begränsad erfarenhet av att leda intervjuer. 

Det var endast vid enstaka tillfällen som intervjuaren behövde avbryta informanter och styra 

in samtalet på ämnet. Under intervjuerna upplevdes det inte som att moderatorn fick någon 

aktiv roll i samtalet. Moderatorn spelar en viktig roll då dennes uppgift är att se till att alla 

kommer till tals och leda diskussionen framåt (Krueger & Casey, 2015). Moderatorn kan lätt 

bli en aktiv part i samtalet vilket inte är önskvärt då samtalet ska ske mellan deltagarna 

(Wibeck, 2010). I de två intervjuerna alternerande författarna att vara moderator och 

observatör. Kvale och Brinkmann (2014) rekommenderar att samma person utför samtliga 

intervjuer för att inte resultatet ska påverkas. Då intervjuerna styrdes av samma intervjuguide 

och båda författarna deltog i båda intervjuerna är upplevelsen att olika moderatorer inte 

påverkade resultatet. 

Inom kvalitativ forskning beskrivs mättnad eller saturation vilket innebär att ingen ny data 

framkommer (Polit & Beck, 2017). Det är svårt att veta om mättnad är uppnådd eller om fler 

intervjuer hade bidragit till ytterligare information. En indikation för att mättnad har uppnåtts 

kan vara att både grupperna ger liknande information, även om det uttrycks på olika sätt. 

Kvale & Brinkmann (2014) menar att mättnad uppstår när deltagarna inte ger någon ny 

information utan istället börjar upprepa sig. 

Materialet lästes igenom flertalet gånger och därefter identifierades meningsbärande enheter 

enskilt av båda författarna. Olikheter som uppstod diskuterades mellan författarna och 

meningsenheterna fördes in i en tabell. Därefter påbörjades kondenseringen vilket utfördes av 

båda författarna gemensamt. Att båda författarna enskilt och gemensamt utför 

analysprocessen anses öka tillförlitligheten i analysen (Graneheim & Lundman, 2004). För att 

öka trovärdigheten i studien kan en så kallad inter-kodarreliabilitet användas vilket innebär att 

kodningen sker av två eller flera bedömare (Wibeck, 2010). Det bedömdes inte som möjligt 

att använda sig av en utomstående bedömare inom ramen för det här arbetet. Sorteringen av 

koder till kategorier gjordes gemensamt av båda författarna. Sorteringen av koder ledde fram 

till 8 underkategorier. Då flera kategorier likande varandra eller hade gemensamt innehåll 

parades dom samman och resulterade tillslut till tre kategorier. Utifrån kategorierna formades 

ett tema som representerade hela resultatet. 

Överförbarhet syftar till att resultatet från en studie ska kunna återges i andra kontexter 

(Graneheim och Lundman, 2004). En begränsning i studien är att endast åtta deltagare från en 

och samma akutmottagning deltog vilket kan göra det svårt att veta om resultatet är 

överförbart till liknande kontext. Författarna hade från början önskat ett något högre antal 

deltagare men i efterhand är det oklart om fler deltagare egentligen hade bidragit till mer 

information. Att intervjua deltagare från olika akutmottagningar kändes inte som rimligt att 

utföra inom tidsramarna för det här arbetet. Syftet med en fokusgruppstudie är dock inte att 
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generalisera utan används främst för att gå på djupet på ett ämne och få en djupare förståelse 

för människors tolkning av ett problemområde (Wibeck, 2012). 

Förförståelsen som består av akademiskt- och yrkeskunnande samt tidigare erfarenheter och 

värderingar kan påverka resultatet (Wibeck, 2012). Författarna diskuterade sin egen 

förförståelse innan intervjuerna utfördes. Viss förförståelse finns då båda författarna arbetar 

som sjuksköterskor inom akutsjukvård. Men då ingen av författarna arbetar eller har större 

erfarenhet från arbetet på en akutmottagning bedömdes att förförståelsen inte har haft någon 

större inverkan på analysen eller resultatet. Polit och Beck (2017) menar att kvalitativ 

forskning kräver en viss förförståelse om det ämne som ska studeras. 

Ingen ansökan om etisk godkännande är inhämtad då det inte är nödvändigt inom ramen för 

högskolestudier på avancerad nivå (Lag om etikprövning av forskning som avser människor, 

SFS 2003:460,2 §). Dock har etiska aspekter enligt WMA tagits i beaktning under hela arbetet 

för att skydda deltagarnas integritet, privatliv, värdighet och självbestämmanderätt (WMA, 

2013). Allt material har avidentifierats så att inga identiteter kan utläsas, det inspelade 

materialet har förstörts efter att analysen utförts. En nackdel ur ett etiskt perspektiv med 

fokusgrupper är att forskaren inte kan säkerställa att någon deltagare sprider någon 

information till utomstående (Wibeck, 2012). Deltagarna har informerats både innan och efter 

intervjuerna om vikten av att inte röja någon information om studien till utomstående. 

Deltagandet har varit helt frivilligt och deltagarna har informerats både muntligen och 

skriftligt att de när som helst kan avbryta sitt deltagande utan att ifrågasättas. Ingen deltagare 

har uttryck önskan om att avbryta sitt deltagande, varken innan, under eller efter intervjuerna. 

5.2 Resultatdiskussion 

Flera sjuksköterskor anser att magkänsla eller klinisk blick är ett viktigt redskap för att kunna 

identifiera patienter med misstänkt sepsis. Effken (2007) och Smith (2007) beskrev 

magkänsla och klinisk blick som intuition. Sjuksköterskorna beskriver intuition som en känsla 

och något som är svårt att definiera men som är ett viktigt verktyg vilket inte bör negligeras. 

Sjuksköterskorna menar att intuition är något som utvecklas med ökad erfarenhet inom yrket 

och gör det möjligt för sjuksköterskan att bedöma om en patient är sjuk eller håller på att bli 

sämre, utan att nya värden från vitalparametrar. Erfarenhet gör det också möjligt för 

sjuksköterskan att kunna se längre fram i patientens vård och kunna förutse nödvändiga 

framtida interventioner. Begreppet intuition är känt i omvårdnadslitteraturen och flera 

teoretiker har försökt få fram en gemensam definition utan att lyckas (Effken, 2001). Att 

erfarenhet och intuition var sammankopplat stöds också av omvårdnadsteoretiker Benner 

(1984) som redogjorde för sjuksköterskans utveckling från novis till expert. Nybörjaren inom 

sjuksköterskeyrket behövde regler och ramverk för att kunna fatta beslut och hade svårt att se 

helheten samt vilka konsekvenser olika interventioner kommer få i framtiden. Med ökad 

erfarenhet och kunskap utvecklade sjuksköterskan förmågan att kunna fatta beslut grundade 

på tidigare erfarenheter utan att vara beroende av regler, ramverk eller mätinstrument. Beslut 

fattades utan att sjuksköterskan aktivt och medvetet behövde bearbetat informationen 

(Benner, 1984). Intuition beskrivs av sjuksköterskorna i studien och i litteraturen som en 

viktig faktor i omvårdnaden. Men begreppet är svårdefinierat, går inte att mäta och är svårt att 

beskriva vilket kan göra att begreppet har svårt att uppnå akademisk status (Effken, 2007). 

Melin-Johansson, Palmqvist och Rönnberg (2017) menar att intuition borde få en plats inom 

den forskningsbaserade omvårdnaden då intuition är något mer än bara en magkänsla och 

beslut som fattas med hjälp av intuition är en process som bygger på kunskap och 

vårderfarenhet. Hur ska då intuition praktisk kunna användas inom den akuta vården för att 

identifiera patienter med misstänkt sepsis? Vidare forskning om intuition anses nödvändigt för 
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att begreppet ska få en akademisk status och kunna implementeras inom omvårdnaden 

(Effken, 2001).  

Sjuksköterskorna ser brister i dokumentation på akutmottagningen. Framförallt 

dokumentation av vitalparametrar ses som en risk då avsaknad av dokumentation försvårar 

bedömningen och gör det svårt att avgöra om tillståndet för patienten försämras. 

Sjuksköterskan har en skyldighet att dokumentera enligt patientdatalagen (SFS 2008:355) 

vilket sjuksköterskorna i studien är medvetna om. Anledningar till bristande dokumentation är 

hög arbetsbelastning och att dokumentation prioriteras bort mot allt annat som behövs utföras 

på en akutmottagning. Att dokumentation på akutmottagning är en stor utmaning visade 

Johnson, Mueller och Winkelman (2017) i sin studie som påvisade att i närmare hälften av 

alla granskade fall saknades det helt eller delvis dokumentation. Anledningar till brister i 

dokumentation i tidigare nämnd studie är likt resultatet i det här arbete, att sjuksköterskorna 

prioriterade andra saker på grund av stress och hög arbetsbelastning. Inspektionen för vård 

och omsorg (IVO, 2019) såg i sin rapport brister i dokumentation på akutmottagningar och 

menade att det i förlängningen var en risk för patientsäkerheten och som kunde leda till 

vårdskador. Sjuksköterskorna är medvetna om brister i dokumentation samtidigt som de 

betonar vikten av att dokumentera. Att sjuksköterskorna är medvetna om brister i 

dokumentation kan därför inte förklaras med okunskap utan kan beror på tidsbrist.  

Enligt Benner (1984) är färdigheten att dokumentera en viktig del i sjuksköterskans funktion 

att upptäcka förändringar i patientens hälsotillstånd. I färdigheten att dokumentera ingår även 

att tydligt och övertygande kunna framställa situationen för läkaren. 

Omvårdnadsdokumentation kan även fungerar som en vägledning för sjuksköterskor som 

befinner sig i nybörjarstadiet av sitt omvårdnadsarbete (Benner, 1984). 

En lösning för att förbättra dokumentation kan vara att se över rutiner och involvera 

dokumentation i teamarbetet genom exempelvis att undersköterskor kan vara behjälpliga att 

läsa av vitalparametrar och dokumentera de i akutjournalen.  

 

I resultatet beskriver sjuksköterskorna att symtombilden vid sepsis kan vara svårtolkad och 

diffus, framförallt vid atypiska symtom. Något som Svenska Infektionsläkarföreningen (2015) 

stödjer då det beskrevs att sepsis är ett sjukdomstillstånd som i ett tidigt skede kunde vara 

svårt att identifiera. Informanterna uttrycker att det är sjuksköterskan som i första hand 

identifierar patienter med sepsis genom att bland annat ta vitalparametrar och utvärdera vad 

de står för. Bertoncini et al. (2016) betonade att då sjuksköterskan träffar patienten först och 

gör en första bedömning kan hen spela en väsentlig roll i den tidiga och viktiga behandlingen 

av sepsis. Informanterna anser att sjuksköterskan har ett övergripande ansvar för tillsyn och 

övervakning av patienten samt att uppmärksamma läkaren på eventuell försämring. För att 

sjuksköterskan ska kunna tolka övervakning och upptäcka försämringar krävs erfarenhet av 

olika sjukdomstillstånd. Enligt Benner (1984) krävs det en mer skicklig sjuksköterska för att 

bättre kunna tolka situationer och förutspå sjukdomsförlopp. Den mer skickliga 

sjuksköterskan kan uppmärksamma subtila förändringar i patientens utseende eller beteende 

och därmed kunna förutse försämringar (Benner, 1984). Sjuksköterskorna hävdar att på grund 

av hög arbetsbelastning slarvas det ofta med tillsyn och kontroller. Framförallt får de 

lågprioriterade patienterna mindre tillsyn och övervakning trots sjuksköterskornas vetskap om 

att också de patienterna kan försämras snabbt, något som sjuksköterskorna kände oro för. Hög 

arbetsbelastning, bristande kompetens, otillräcklig bemanning och ökat antal patienter menar 

IVO (2015) är ett gemensamt problem bland Sveriges akutmottagningar och som bidrar till 

stor patientsäkerhetsrisk. Vidare ansåg Berstein et al (2008) att hög arbetsbelastning fick 

konsekvenser i form av att patienter blev lidande, kände missnöje i vården till följd av 

minskad kvalitet i personalens omvårdnad och behandling.  
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Sjuksköterskorna beskriver i resultatet att de önskar en snabbare handläggning vid sepsis men 

att det på grund av få läkare och hög arbetsbelastning sker en fördröjning i handläggningen. 

Det är något som stöds av Bernstein et al. (2008) och Hwang och Concato (2004) som 

menade att en överbelastad akutmottagning skapade stora förseningar i vårdkedjan vilket 

medförde att sjukdomar som sepsis, stroke samt hjärtinfarkt med dess tidskänslighet inte 

handlades i tid. Hög arbetsbelastning kan medföra att sjuksköterskan behöver fatta beslut 

snabbt och under press vilket ökar kraven på sjuksköterskan. Benner (1984) menar att 

sjuksköterskan behöver uppnå ett visst mått av kompetens för att kunna överblicka situationer 

under stress och självständigt kunna fatta beslut vilket därmed kan bidra till en snabbare 

handläggning. Expertsjuksköterskan kan fungera som en organisatör i de komplexa 

situationerna och har förmågan att prioritera och delegera olika insatser, något som nybörjaren 

saknar (Benner, 1984). Sjuksköterskornas erfarenhet är också att de önskar snabbare 

ordinationer medan läkaren anser att en bedömning av patienten ska göras innan behandling 

sätts in. Vikten av tidig antibiotikabehandling är något som Kumar et al. (2006) visade i sin 

studie där antibiotikabehandling som startades inom en timme från det att den septiska 

chocken upptäcktes ökade överlevnaden av sepsis med 80 procent. För patienterna som fick 

en fördröjd antibiotikabehandling ökade mortaliteten med cirka 8 procent för varje timme som 

gick de första 6 timmarna. 

För att patienter med störst vårdbehov ska bedömas så snabbt som möjligt beskriver 

sjuksköterskorna vikten av att hjälpa läkaren med att prioritera bland patienterna. 

Sjuksköterskorna anser att det krävs god kunskap och kännedom om sina patienter för att 

kunna hjälpa läkaren att prioritera. Bunkenborg et al., (2013) hävdar att sjuksköterskans 

kunskap samt erfarenhet gällande patientens sjukdomshistoria och normaltillstånd har en 

väsentlig roll i den kliniska beslutsfattningen. Benner (1984) poängterar att sjuksköterskan i 

början av sin yrkesroll kan ha svårt att se helheten och förstå innebörden och betydelsen av 

olika interventioner. Vilket kan innebära att sjuksköterskan behöver inneha en viss grad av 

yrkesskicklighet för att kunna bedöma och hantera en stor mängd patienter på en 

akutmottagning.  

I resultatet diskuterar sjuksköterskorna att utbildning om sepsis är en viktig del i arbetet med 

att identifiera patienter med sepsis. En uppfattning bland sjuksköterskorna är att utbildning 

om sepsis är begränsad både i grundutbildningen och internt, vilket resulterar i att 

nyexaminerade sjuksköterskor kan ha för lite kunskap om sepsis. Avsaknad av information 

om sepsis i introduktionsprogrammet på akutmottagningen beskrivs också som ett problem då 

många nya sjuksköterskor tidigt placeras i bedömningsposition. I en studie av Burney et al 

(2012) sågs en signifikant kunskapsbrist beträffande sjuksköterskans kliniska 

bedömningsförmåga och åtgärder vid sepsis. Kunskapsbristen kunde förbättras genom 

utbildning, ökad tvärvetenskaplig och interprofessionellt samarbete. Vidare beskrevs i studien 

att fokus på utbildning bör ligga på sjuksköterskans funktion vid identifiering av patienter 

med sepsis. I en annan studie av O’Shaughnessy, Grzelak, Dontsova och Braun-Alfano (2017) 

beskrevs att sjuksköterskor brister i kunskapen om hur sepsis identifieras. Flera studier visar 

att genom ökad utbildning och kunskap blev sjuksköterskan mer säker på att identifiera sepsis 

i triage (Burney et al., 2012; O’Shaughnessy et al., 2017; Tromb et al., 2010; Tedesco, 

Whiteman, Heuston, Swanson-Biearman & Stephens, 2017). I andra studier där utbildning 

genomfördes om symtom och behandling kring sepsis sågs en signifikant skillnad i ökad 

kompetens före och efter genomgående utbildning (O’Shaughnessy et al., 2017; 

MacRedmond et al., 2010;Tedesco et al., 2017; Tromb et al., 2010).  

Ett antagande är att utbildning är en viktig del i arbetet med att identifiera patienter med 

sepsis och utbildning bör därför införas för både nya och redan befintliga sjuksköterskor på 

akutmottagningen. Genom utbildning utvecklar sjuksköterskan sin yrkesroll och kan då enligt 
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Benner (1984) förbättra sin yrkesskicklighet och fortsätta sin utveckling mot att bli expert. 

Vidare poängteras det att högre krav ställs på sjuksköterskan inom sjukvården och framför allt 

inom akutsjukvård då vården blir allt mer komplex. Därför finns ett behov av systematik i 

sjuksköterskans karriärsutveckling vilket bland annat kan innefatta utbildning. 
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6 Fortsatt forskning och betydelse för samhället 
 

Resultatet visar att identifiering av sepsis är beroende av sjuksköterskans kompetens och 

ansvar vid bedömning. Erfarenhet och intuition är hörnstenarna i denna kompetens. Resultatet 

kan användas för att påvisa vikten av att bemanna akutmottagningar med erfarna 

sjuksköterskor. Genom att påvisa både för arbetsgivare och på politisk nivå skulle 

förändringar kunna genomföras för att både kunna rekrytera och behålla erfarna 

sjuksköterskor på landets akutmottagningar. Exempel på sådana förändringar kan vara 

förbättrad arbetsmiljö i form av mer tid till återhämtning, satsning på särskilt yrkesskickliga 

vid lönesättning och olika formera av kompetensutveckling. Genom att bemanna 

akutmottagningar med erfarna och kompetenta sjuksköterskor kan omvårdnaden vid sepsis 

förbättras med snabbare identifiering och behandling vilket i slutändan kan minska lidandet 

för patienten. 

 

Erfarenhet och intuition är viktiga delar vid identifiering och bedömning av sepsis. Vidare 

forskning om hur identifiering, bedömning och behandling påverkas när patienterna 

handläggs av oerfaren respektive erfarna sjuksköterskor kan påvisa vikten av att bemanna 

akutmottagningar med erfarna sjuksköterskor. Det vore även av intresse att jämföra hur 

sjuksköterskor skattar sin egen förmåga att identifiera patienter med sepsis före och efter 

införandet av olika utbildningar, föreläsningar eller eget lärande.  

7 Slutsatser och klinisk implikation 

Identifiering och bedömning av patienter med sepsis är beroende av sjuksköterskans 

kompetens samt erfarenhet. Det ställs höga krav på sjuksköterskor kompetens för att kunna 

identifiera sepsis hos patienter med avsaknad av klassiska symtom. Teamarbete och 

strukturerat omhändertagande kan vara nyckelfaktorer vid identifiering och omhändertagande 

av patienter med sepsis. Dokumentation är en stor utmaning men av stor vikt för att kunna 

följa patientens hälsotillstånd och effekten av olika behandlingar. Det finns ett behov av 

utbildning, både i grundutbildningen och intern på arbetsplatsen. 

Erfarenhet och intuition kan vara bland de viktigaste faktorerna för att identifiera sepsis. 

Kliniskt kan det tillämpas genom att placera erfarna sjuksköterskor på positioner där chansen 

är störst att fånga upp och identifiera sepsis, som exempelvis olika bedömningspositioner.  

Verksamheten måste tillgodose, behovet av utbildning, träning i strukturerat 

omhändertagande samt utforma rutiner som möjliggör en förbättrad dokumentation. 

Utbildning om sepsis på arbetsplatsen kan ge bättre förutsättningar både för nyutbildade och 

erfarna sjuksköterskor då de blir bättre förberedda och får större kunskap om sepsis. 

Utbildning kan också innefatta övning i teamarbete vilket både kan förbättra det strukturerade 

omhändertagande och kommunikationen inom teamet. Då resultaten visar att dokumentation 

är en stor utmaning och något som prioriteras bort på grund av hög belastning och stress kan 

det vara lämpligt att se över rutiner för arbetssätt på akutmottagningen för att möjliggöra att 

sjuksköterskan får tid att dokumentera.  
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8 Jäv 

Det framkommer inget jäv i denna studie 

9 Författarnas medverkan 

Båda författarna har tillsammans och i samma omfattning planerat och utför samtliga delar i 

studien. 

10 Tack till! 

Författarna vill rikta ett stort tack till alla deltagare som tog sig tid att medverka i 

intervjuerna. Utan Er hade den här studien inte varit möjlig! 

Vi vill även tacka ledningen på den akutmottagning där studien utfördes. 

Sist men inte minst vill Vi rikta ett stort tack till vår handledare Sigrid Odencrants för stort 

engagemang, flexibilitet och tålamod! 

 

Jacob Fylking & John Pylad 
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Bilaga I - intervjuguide  
 

Intervjuguide  

 

Syfte är att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av att tidigt identifiera patienter med 

misstänk sepsis på akutmottagning. 

 

Öppningsfrågor:  

- Inledningsvis skulle vi vilja att Ni presenterar Er med namn, antal år som 

sjuksköterska, eventuell specialitet samt hur länge Ni arbetat på er nuvarande 

arbetsplats. 

 

Introduktionsfrågor: 

Begreppet sepsis, vad väcker det för tankar hos Er? 

 

Övergångsfrågor 

- I nuläget, vilken erfarenhet har Ni i ert arbete med att identifiera patienter med misstänkt 

sepsis på akutmottagningen? 

- Vad fungerar bra samt vad fungerar mindre bra? 

Nyckelfrågor: 

- På vilket sätt kan Ni som sjuksköterskor bidrar till att tidigt identifiera patienter med 

misstänkt sepsis? 

 

- Med dom förutsättningar och erfarenheter Ni har idag, hur ser Ni på möjligheterna att 

tidigt identifiera patienter med misstänkt sepsis? 

 

- Finns det något som skulle kunna hjälpa Er i arbetet med att tidigt identifiera patienter 

med misstänkt sepsis? 

 

- Kan Ni gemensamt beskriva samt diskutera ett fall där det inte var några problem att 

identifiera en patient med misstänkt sepsis och ett fall där det var svårt att identifiera. 

 

Avslutande frågor: 

Författarna gör en kort summering genom att läsa upp nyckelfrågorna.  

- Kan Ni kort sammanfatta i stort vad Ni diskuterat. 

- Har Ni något mer som Ni vill tillägga. 

 

I intervjun kommer vi använda frågor som kan bidra till ytterligare kommentarer, för att få 

deltagarna att delge sina tankar. Exempel på sådana frågor kan vara: 

- Kan Ni utveckla 

- Kan Ni ge exempel 

- Hur ser Ni andra på detta? 

- Det du berättade var intressant, Hur ser Ni övriga på det? 

 



 

 

Bilaga II - analysmatris 
 

Meningsbärande 

enhet 

Kondensering Kod Underkategori Kategori 

Klassiska 

sepsispatienter 

dom är lättare på 

något sätt att 

fånga…dom är ju 

ofta dåliga och då 

blir dom ofta röda 

i prioriteringen 

Klassiska 

patienter med 

sepsis är ofta 

lätta att 

identifiera, då 

de ofta får en 

röd prioritering 

Klassiska 

patienter med 

sepsis är lätta 

att identifiera 

Symtom vid 

sepsis 

Omvårdnad är 

beroende av 

samarbete i 

bedömningen 

Har man sett 

mycket patienter 

och jobbat 

länge…så får man 

den där kliniska 

blicken som man 

så vackert pratar 

om…men det är 

faktiskt sant 

Har man jobbat 

länge och sett 

många 

patienter så får 

man den där 

kliniska 

blicken 

Erfarenhet 

bidrar till 

kliniskblick 

Erfarenhet Sjuksköterskans 

kompetens 

påverkar 

identifiering 

Så det ansvaret får 

väl ligga på en 

själv…vad man 

har för 

förhållningssätt 

till 

dokumentatio…att 

man ser till att jag 

prioriterar det 

Ansvaret att 

dokumentera 

ligger på en 

själv, att 

prioritera det. 

Handlar om 

förhållningssätt 

till 

dokumentation 

Förhållningssätt 

till 

dokumentation   

Dokumentation Omvårdnad 

påverkas av 

sjuksköterskans 

ansvar 

 


