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SAMMANFATTNING 

Bakgrund   
Blodförgiftning även kallat sepsis är en vanligt förekommande och potentiellt allvarlig 

sjukdom. Diagnosen har en hög mortalitet trots att det många fall kan ges en adekvat 

behandling. Försvårad sepsis brukar leda till en inläggning på intensivvårdsavdelning och 

kan resultera i långa vårdperioder. Det är vanligt förekommande med en längre tids 

rehabilitering i hemmet efter sjukdomen. Allt detta medför stort lidande för patienten och 

höga samhällskostnader. Patienter som har drabbats utav en sepsis behöver, precis som 

patienter som har drabbats utav hjärt- och kärlsjukdom och ett trauma, akutsjukvård. I 

nuläget hamnar sepsis i skymundan och diagnosen behöver få ett bättre fokus för att ge 

ökad kunskap. Sjuksköterskan är den person som inom hälso- och sjukvård träffar 

patienten i ett tidigt vårdskede. Då begynnande sepsis har diffusa symtom och ett snabbt 

sjukdomsförlopp är det av största vikt att sjuksköterskan har en klinisk blick och erhåller 

goda kunskaper om tecken och observation relaterat till sjukdomen.   

  

Syfte  
 

Syftet var att belysa sjuksköterskans erfarenheter av vård vid sepsis 

 

Metod  
 

Studien är en kvalitativ deskriptiv intervjustudie. Halvstrukturerade intervjuer med sex 

sjuksköterskor verksamma inom två olika vårdavdelningen genomfördes för 

datainsamling. Kvalitativ innehållsanalys låg till grund för dataanalys. 

  

Resultat 
 

I resultatet framkom totalt fem kategorier. En av de utformade kategorierna var Behandling 

där sjuksköterskor uppfattade att det är av största vikt att ha kunskap om observation av 

tidiga tecken och symtom vid sepsis. Sjuksköterskorna beskrev att det är angeläget att 

inleda tidig behandling på akutmottagningen. I kategorin Kunskap kom det fram att 

sjuksköterskorna tyckte att de hade fått otillräcklig kunskap om sepsis i sin 

grundutbildning. Samtliga sjuksköterskor hade fått sin kunskap om diagnosen genom 

vidareutbildning och yrkeserfarenhet. I kategorin Profession talade sjuksköterskorna om att 

ett gott samarbete är en förutsättning för en god arbetsmiljö. Sjuksköterskorna förklarade 

att det är av största vikt att personalen har en god kommunikation mellan varandra och att 

det finns riktlinjer att följa. I kategorin Patientkommunikation beskrev sjuksköterskor om 

vikten av bra kommunikation med patienten och dess närstående. Omvårdnad är en 

kategori som belyser sjuksköterskors erfarenheter om omvårdnadens olika dimensioner 

och dess betydelse för vården.  

  

Slutsats 
 

Resultatet visade att erfarenhet och kunskap är väsentligt för att upptäcka sepsis i ett tidigt 

skede. En tidig behandling av sepsis är av största vikt. Detta kan uppnås genom ett gott 

samarbete och tydliga riktlinjer. Personcentrerad omvårdnad har en central roll i 

behandlingen. 

  

 

Nyckelord: sjuksköterskor, sepsis, omvårdnad, erfarenhet, kunskap 
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Inledning 

Sepsis, toxiskt chocksyndrom, septikemi och blodförgiftning är några exempel på många 

olika benämningar som används för att beskriva infektionsorsakad inflammation (Robson, 

Newell & Beavis, 2005). Inom hälso- och sjukvården används oftast termen 

blodförgiftning vid patient- och närståendekontakt (Ericsson & Ericsson, 2008).   

Årligen avlider ett högre antal människor globalt på grund av sepsis och sepsisrelaterade 

åkommor än på grund av tarm, - bröst- eller lungcancer (Lovick, 2009). Den 

dokumenterade förekomsten av sepsis i världen är cirka 1, 8 miljoner fall om året. Den 

verkliga siffran uppskattas ligga runt 18 miljoner fall årligen (Slade, Tamber & Vincent, 

2003). Prevalensen av sepsis anses vara underrapporterat relaterad till varierande definition 

av sepsis, dålig och osäker diagnostisering, ofta existerande samsjuklighet samt 

vårdpersonalens bristande kunskap om symtom vid begynnande sepsis (Nelson, LeMaster, 

Plost & Zahner, 2009; Svenska Infektionsläkarföreningen, 2012).  

Förekomst av sepsis i Sverige är ungefär 1,5 fall per 10000 invånare, vilket motsvarar cirka 

1300 människor årligen (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2003). Enligt 

Socialstyrelsen (2013) avled 1042 människor år 2012 med huvuddiagnos sepsis enligt 

International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems - Tenth 

Revision (ICD-10). Forskning inriktad på uppkomst och behandling av svår sepsis och 

septisk chock har pågått under flera decennier. Trots detta är tidiga iakttagelser och lämplig 

antibiotikabehandling fortfarande de mest relevanta åtgärder vid dessa sjukdomstillstånd. 

Sepsisbehandling är ett område inom hälso- och sjukvård som anses ha stora möjligheter 

för utveckling och förbättring (Svenska Infektionsläkarföreningen, 2012).   

Mortalitet vid svår sepsis och septisk chock är hög. Trots adekvat behandling avlider 30 till 

40 procent av patienterna. Patienter som överlever svår sepsis och septisk chock vårdas på 

sjukhus i genomsnitt tre till fem veckor. Hälften av denna vårdtid sker vanligen på en 

intensivvårdsavdelning, andra hälften på en allmän vårdavdelning. Ett stort antal patienter 

behöver en längre tids rehabilitering i hemmet. Detta resulterar i att hela 

förbättringsprocessen från sjukdomens uppkomst till tillfriskning medför både lidande och 

stora samhällskostnader (Marini & Wheeler, 2010).  

 

BAKGRUND 

Etiologi 

Ungefär 90 procent av sepsisfallen orsakas av bakterier, resterande 10 procent orsakas av 

svamp- och virusinfektioner (Cohen, Brun-Buisson, Torres & Jorgensen, 2004). Sepsis 

utvecklas när bakterier invaderar blodomloppet. Bakterier når blodbanan via lungor, njurar, 

tarm, bukhinnan, svalg, skadad vävnad eller genom djup hudabscess (Lever & Mackenzie, 

2007). Denna kontakt leder till att naturliga processer i kroppen som temperaturreglering 

och det respiratoriska systemet påverkas negativt. Sepsis delas in i tre kategorier utifrån 

uppkomst. Dessa kategorier är primär, sekundär och tertiär sepsis. Primär sepsis 

uppkommer hos en person som insjuknat av exempelvis meningokocker, streptokocker 

grupp A, pneumokocker och gramnegativa bakterier. Sjukdomsförloppet är plötsligt och 

förödande. Sekundär sepsis har en långsammare sjukdomsprogress. Etiologin bakom 
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sekundär sepsis är virus- eller postoperativinfektion. Tertiär sepsis har ett succesivt 

insjuknandeförlopp och är förekommande hos traumapatienter som inte svarar 

tillfredsställande på behandling (Almsås, Stubberud & Grøseth, 2010). Högre risk för att 

utveckla sepsis kan härledas till patienter som har genomgått bukkirurgiskt ingrepp, har 

pneumoni eller personer som har benägenhet för att utveckla peritonit. Central venkateter 

och kvarsittande kateter i urinblåsan ökar också risken för utveckling av sepsis (Dogde, 

2010; Wagenlehner, Weidner & Naber, 2007). Schlichting och Shwed McCollam (2007) 

skriver att pneumoni, peritonit och urinvägsinfektion är det mest vanliga infektioner som 

utvecklas till svår sepsis. 

Patofysiologi 

Sepsis innebär att blodets nedbrytande och inflammatoriska celler samt kärlendotels celler 

är aktiva. Dessa celler, som agerar proinflammatoriskt benämns cytokiner. De friger stora 

mängder proteiner med olika funktioner verksamma inom immunsystemet. Denna aktivitet 

hos cytokiner leder till att kroppen utvecklar en generell inflammation. Detta i sin tur 

påverkar kroppstemperatur, respiratoriska systemet, hjärt- och kärlsystem, centrala 

nervsystemet, njurarna, levern, samt koagulationssystemet negativt. Hypoperfusion, 

acidos, hormonella och metabola förändringar är också följder som orsakas av en förhöjd 

mängd cytokiner (Svenska Infektionsläkarföreningen, 2012).  

Sepsis är grupperat i tre svårighetsgrader: sepsis, svår sepsis och septisk chock. 

Obehandlad sepsis leder till en negativ utveckling av sjukdomen och övergår stegvis till 

svår sepsis eller septisk chock. Svår sepsis blir diagnostiserat när patienten uppfyller 

symtomkrav på sepsis och påbörjar utveckling av multiorgansvikt. MODS, multiorgan 

dysfunction syndrome, förorsakar att patientens mortalitet ökar med 20 till 70 procent 

relaterat till antalet sviktande organ (Dellinger et al., 2008; Sjölin, 2005; Stokland, 2005). 

Definitioner 

SIRS 

Vid diagnostisering av sepsis används SIRS kriterier. Begreppet SIRS står för Systemic 

Inflammatory Response Syndrome, infektionsorsakad systemreaktion, och etablerades år 

1992 av American College of Chest Physicians och The Society for Critical Care Medicine 

Consensus (Kontra, 2006). SIRS kriterierna är feber över 38 grader eller under 36 grader, 

hjärtfrekvens över 90 slag per minut, andningsfrekvens över 20 andetag per minut eller 

koldioxidtryck under 4,3 kPa samt leukocyter över 12 000 per ml eller under 4000 per ml.  

 

Tre svårighetsgrader av sepsis 

Tillståndet kallas för sepsis om patienter uppfyller minst två kriterier för SIRS och har en 

misstänkt infektion (Schlichting & Shwed McCollam, 2007). Svår sepsis är en 

infektionsorsakad systemreaktion relaterad till lågt blodtryck, reducerat blodflöde och/eller 

akut organdysfunktion. Svår sepsis kan påverka flera organ samtidigt (Schlichting & 

Shwed McCollam, 2007). Septisk chock definieras som ett tillstånd med reducerat 

blodflöde och svikt av ett eller flera organ med kvarvarande hypotoni oavsett adekvat 

vätsketillförsel (Robson, Newell & Beavis, 2005). 

Medicinsk behandling vid sepsis 

Vid misstänkt sepsis påbörjas omgående antibiotikumbehandling. En försenad behandling 

medför stor risk för allvarliga komplikationer. Behandling startar med ett 
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bredspektrumantibiotikum (Ericsson & Ericsson, 2008). Resultat från odlingssvar ger 

sedan vårdpersonal möjlighet att inrikta behandlingen på ett bruk av 

smalspektrumantibiotikum (Dellinger et al., 2008; Flaatten 2009; Johannessen & Løge, 

2009). Svår sepsis och septisk chock medför oftast en uppenbar vätskebrist. Detta orsakas 

av kräkning, diarré och svettning samt ödembildning och peritonit. Lämplig 

vätskebehandling är en huvudsaklig del i den tidiga handläggningen vid begynnande svår 

sepsis (Dellinger et al., 2008). För att förbättra organens genomblödning och för att öka 

hjärtats minutvolym brukas intravenös vätsketillförsel som leder till en ökat venöst 

återflöde till hjärtat (Finfer et al., 2011). Andra prioriterade behandlingar vid sepsis är 

syrgasbehandling och åtgärder vid infektion (Dellinger et al., 2008).  

 

Sjuksköterskans utveckling 

Enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) är 

omvårdnad en av sjuksköterskans huvudsakliga ansvarsområde.  Enligt ICNs etiska kod för 

sjuksköterskor (2007) har sjuksköterskans fyra primära ansvarsområden: att främja hälsa, 

förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Benner (1993) beskriver i sin bok 

”Från novis till expert” att kunskap och praktisk erfarenhet hjälper sjuksköterskan att 

utveckla sin profession. Hon beskriver att sjuksköterskan utvecklar sina färdigheter i fem 

stadier. Dessa stadier är novis, avancerad nybörjare, kompetent, skicklig och expert.  

Sjuksköterskans utveckling i fem stadier 

Enligt Benner (1993) är novis en sjuksköterska som har varit yrkesverksam i mindre än två 

år. I novis-stadiet styrs sjuksköterskans agerande och handlande huvudsakligen av regler 

och riktlinjer ty novis saknar bakgrundsförståelse för situationen den möter. I det andra 

stadiet är sjuksköterskan en avancerad nybörjare. En avancerad nybörjare börjar förstå de 

regelbundna betydelsefulla tecknen i sin praxis men behöver stöd i kliniska sammanhang. I 

det tredje stadiet har sjuksköterskan arbetat under liknande förhållanden i två till tre år och 

kallas kompetent. Sjuksköterskan behärskar situationer och hanterar oväntade händelser 

samt börjar relatera sina handlingar till långsiktiga mål. I det fjärde stadiet har 

sjuksköterskan arbetat i tre till fem år i liknande arbetssituationer och benämns som 

skicklig. Sjuksköterskan uppfattar situationer som helheter, lär sig genom erfarenhet vilka 

utmärkande händelser som är att vänta i varje föreliggande situation och hur hon anpassar 

sitt agerande i samband med sådana förhållanden. I det femte stadiet har sjuksköterskan 

blivit en expert. Sjuksköterskan har en stor erfarenhetsbakgrund och kan förstå varje 

händelse hon befinner sig i. Sjuksköterskan förlitar sig inte längre bara på regler och 

riktlinjer för att koppla ihop situation med lämplig åtgärd (Benner, 1993).  

Vätskebalans, blodtryck, temperatur, puls, andningsfrekvens och saturation är alla 

relevanta mätbara värden som ger god övergripande blick över patientens mående och ger 

värdefull information om en begynnande sepsis (Dellinger et al., 2008). Att mäta och 

observera patientens vitala parametrar kan utföras av både novis och expert (Benner, 

1993). 

Sjuksköterskans roll vid vård av sepsis 

Sjuksköterskans kunskap om att kunna observera tidiga tecken på sepsis berör samtliga 

ansvarsområden. Noggrann iakttagelse är väsentligt för tillfredsställande 

behandlingsresultat vid förebyggandet av svår sepsis och septisk chock (Chege & Cronin, 

2007). Dodge (2010) skriver att observation av patienten är sjuksköterskans mest 

betydelsefulla intervention och bidrar till ett bättre behandlingsresultat. Kleinpell (2003) 
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menar att det är sjuksköterskans kliniska blick och bedömningsförmåga som är det mest 

viktiga faktorer för att upptäcka begynnande sepsis. Kleinpell (2003) menar att observation 

av patientens vitalparametrar, medvetandegrad, njurfunktion och vävnadsgenomblödning 

inte kräver medicinskteknisk utrustning utan det är sjuksköterskans bedömningsförmåga 

som är en avgörande omvårdnadsåtgärd för att upptäcka sepsis. Iakttagelser av 

urinmängden, dess färg och lukt samt hudobservation är enligt King (2007) 

sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder som ger god information om patientens tillstånd vid 

begynnande infektion.  

 

Med hjälp av understödjande behandling samt sitt professionella förhållningssätt är fokus 

att sörja för patientens grundläggande omvårdnads behov (Ericson & Ericson, 2012). 

Avvärja uppkomst av trycksår, djup ven trombos, beakta patientens psykosociala behov är 

ett annat angeläget fokus då lindrande av oro och ångest är betydelsefulla handlingar direkt 

kopplade till sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder. En annan viktig omvårdnadsåtgärd är 

för sjuksköterskan att bibehålla patientens adekvata cirkulation och tillgodose tillräcklig 

syremättnad (Almsås, Stubberud & Grøseth, 2010). 

 

Sjuksköterskans observation 

Cirkulatorisk och respiratorisk övervakning i form av hjärtfrekvens, blodtryck, 

andningsfrekvens och saturation samt övervakning av njurfunktion, medvetandegrad, 

kroppstemperatur ger objektiv information om patientens tillstånd. Klinisk observation bör 

även innefatta lungauskultation, noggrann uppföljning av patientens tarmfunktion som till 

exempel illamående, kräkningar och bukpalpation. Observation av patientens hudkondition 

och tillämpning av trycksårsprofylax är inte att glömma (Dodge, 2010; Ericson & Ericson, 

2012). Ett betydelsefullt bedömningsinstrument för att upptäcka sepsis hos patienter på 

Sveriges akutmottagningar och vårdavdelningar är blodtryck, andningsfrekvens och 

saturation, BAS, 90-30-90. Verktyget vägleder om att samtliga patienter med systoliskt 

blodtryck under 90 mm Hg, med andningsfrekvens över 30 andetag per minut och med 

syrgassaturation under 90 procent bör få omedelbart omhändertagande (Gårdlund et al., 

2011).  

Sepsis, svår sepsis och septisk chock är tillstånd som kräver akut behandling (Svenska 

Infektionsläkarföreningen, 2012). Parallellt kan tidiga tecken vara svårupptäckta. 

Sjuksköterskan har en central och omfattande roll vid konsekvent övervakning och 

uppföljning av patientens hälsoförändringar. Det är av stor vikt att sjuksköterskan i ett 

tidigt skede kan tolka avvikande förändringar i patientens sjukdomsförlopp (Nelson et al., 

2009). 

Vätske- och näringstillförsel 

Patienten med utvecklad svår sepsis och septisk chock är i akut behov av snabb och 

övervakad vätsketillförsel. Sepsis drabbade patienter bör noggrant observeras och 

kontinuerligt övervakas i enskilda rum. Ett av sjuksköterskans betydelsefulla åtaganden är 

att förse patienten rikligt med vätsketillförsel. Patientens behov av extra energitillskott ökar 

relaterat till sepsis och feber (Ericsson & Ericsson, 2012). En stor mängd vätska under 

första dygnet är väsentligt för att upprätthålla ett övertryck på minst 90 mm Hg. Det är av 

stor vikt att sjuksköterskan har kunskap om att vätsketerapin kan leda till komplikationer. 

Patienten kan ha fortsatt låg diures trots aktuell vätskebehandling. Noggranna 

observationer bidrar till att minska risken för patienten att utveckla exempelvis lungödem 

(Robson et al., 2007).  
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En för stor mängd näringstillförsel är inte alltid mest gynnsamt för en 

infektionsdiagnostiserad patient. Patienter som lider av infektion kan inte dra nytta av lika 

mycket energi som tidigare forskningsresultat visat. Precis som vid vätsketerapin är 

ordentlig observation och uppföljning en viktig faktor (Griffiths, 2007).  

Ett överskott av energi kan leda till negativa följder som oönskad metabol stress och 

hyperglykemi. Glukoshalt bör kontrolleras kontinuerligt relaterat till att patienten kan ha 

ökat behov av insulin. Patienten kan vara i behov av insulin trots utesluten diabetes 

(Ericsson & Ericsson, 2008; Fuller & Dellinger, 2009).  

Trycksårspreventation 

Trycksårspreventation är en viktig prioritet hos patienter med sepsis ty immobilisering, 

litet energiintag, påverkat allmäntillstånd och nedsatt vävnadsgenomblödning är alla höga 

riskfaktorer för utveckling av trycksår (Coleman et al., 2013). Patienter med sepsis är i 

många fall långtidsinneliggande på vårdavdelning vilket resulterar i nedsatt kapillärt 

genomflöde och endotelskador (Abraham & Singer, 2007). Den kliniska granskningen och 

bedömningsinstrument som Nortonskalan bör ligga till grund som trycksårsprevention. 

Nortonskalan används i stor utsträckning inom vården (Vårdhandboken, 2013). 

Regelbundna lägesändringar enligt schema och användning av särskilda madrasser är 

också viktiga omvårdnadsåtgärder för att minska risken för trycksår (Dellinger et al., 

2008). 

 

Patientens psykosociala behov 

Alla patienter som har blivit akut sjuka befinner sig i en sårbar situation. Den sårbarheten 

delas upp till fysisk, psykisk och social sårbarhet (Scanlon & Lee, 2007). Med den fysiska 

sårbarheten menas patientens fysiska tillstånd, med social sårbarhet anses hur patientens 

ekonomiska, kulturella och demografiska aspekter påverkar patientens relation till sin 

sjukdom (Shi, 2007). Psykisk sårbarhet tolkas som den potentiella psykiska ohälsa som 

sjukdomen kan orsaka relaterad till patientens autonomi och självkänsla (Scanlon & Lee, 

2007). Sjuksköterskan kan hjälpa patienten att förstärka sin självkänsla genom att 

uppmuntra patienten att berätta om sina rädslor och känslor (Hanks, 2007).  Det är således 

viktigt för sjuksköterskan att ta del av hur patienten uppfattar sitt sjukdomstillstånd. Enligt 

Almsås, Stubberud och Grøseth (2010) bör sjuksköterskan eftersträva att få patientens tillit 

genom information och ständig uppdatering om aktuell behandling. Sjuksköterskan måste 

finnas vid patienten och inge hopp, mening och förmedla trygghet. Den psykosociala 

omvårdnaden är en viktig aspekt som kan bidra till att mildra patientens besvär som oro 

och ångest. Scanlon och Lee (2007) menar att psykosociala omvårdnadsåtgärder gör att 

patienter känner sig värdiga och uppskattade. Att bli lyssnad till är någonting som många 

patienter uppger som det mest viktiga för det bekräftar för patienten att sjuksköterskan 

förstår deras hjälplöshet och bristfällig autonomi (Kagan, 2008). 

Problemformulering 

Sepsis är en vanligt förekommande och potentiellt allvarlig sjukdom. Dessvärre kan 

vårdpersonalens kännedom om sepsis i många fall vara otillräcklig. Tillståndet har ett 

hastigt sjukdomsförlopp som kräver akuta åtgärder. En större mängd sepsisfall, som 

resulterar i inläggning på intensivvårdsavdelning, skulle kunna förhindras om 

sjuksköterskorna hade breddad kunskap om tidiga symtom och tecken vid begynnande 

sepsis (Robson & Daniel, 2008). Då sjuksköterskorna är den yrkesgrupp som ofta i ett 

första skede möter patienten bör denna personalgrupp ha goda kunskaper om sepsis och 

dess patofysiologi. Sjuksköterskor bör ha kunskap om att svår sepsis och septisk chock är 
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tillstånd som kräver samma sorts akutbehandling som hjärtinfarkt eller trauma. Alla tre 

kategorier av sepsis är tillstånd som kan förekomma på medicinska och kirurgiska 

vårdavdelningar. Den kliniska bilden är skiftande och kan vara svårupptäckt. Gårdlund et 

al. (2011) förklarar att en ökad kunskap om sepsis är nödvändigt. Det är då intressant att 

undersöka sjuksköterskors erfarenheter av vård vid sepsis. 

SYFTE 

Syftet var att belysa sjuksköterskans erfarenheter av vård vid sepsis. 

METOD 

Val av metod 

Kvalitativ deskriptiv studie 

Studiemetoden som valdes var en kvalitativ deskriptiv intervjustudie. Enligt Marshall och 

Rossman (2011) har kvalitativ metod sin grund i en helhetssyn och har som syfte att 

studera personers upplevelser av en företeelse. Kvalitativa studier utgör från att det inte 

finns någon fullständig och objektiv sanning (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

Den kvalitativa forskningen sker i företeelsens sanna omgivning och genomförs i 

samverkan med forskare och deltagare (Rossman & Rallis, 2003). 

Den utsedda intervjumetoden var en kvalitativ halvstrukturerad intervju enligt Gillham 

(2008). Denna form av forskningsintervju valdes då den är anpassningsbar parallellt som 

den balanseras av struktur. Semistrukturerad intervju är en intervju med öppna frågor som 

inte alltid behöver tas i samma ordning och den ger användbar information av god kvalité. 

Kvalitativa intervjuer gav oss chansen att få en inblick i deltagarnas upplevelser och 

erfarenheter i denna speciella situation som studerades.  

Urval 

Urval av informanter gjordes i enlighet med Patton (2002) med hänsyn till syftet till 

studien. Inklusionskriterier för deltagare i denna studie var att samtliga deltagare skulle ha 

sjuksköterskelegitimation samt arbeta på en vårdavdelning där sepsis förekommer. Ingen 

angivelse i antal yrkesverksamma år som sjuksköterska krävdes då författarna önskade 

varierande bredd i sjuksköterskornas yrkeserfarenheter. 

Undersökningsgrupp 

Sex yrkesverksamma sjuksköterskor intervjuades. De rekryterades från två storsjukhus i en 

större stad i Mellansverige. Bland informanterna var fyra kvinnor och två män. Tre av 

sjuksköterskorna hade specialistutbildning inom intensivvård. En informant hade utländsk 

utbildning. Deltagarnas yrkeserfarenhet varierade mellan ett tills tjugofyra år. 

Informanternas ålder specificerades inte.  
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Datainsamling och genomförande 

Kontakt 

Skriftlig kontakt togs med verksamhetschefer på respektive verksamhetsområden för att 

få tillstånd för intervjuer (bilaga A). Information om studiens syfte skickades i samband 

med förfrågan om deltagande (bilaga B). Efter godkännande från verksamhetschefer 

kontaktades chefsjuksköterskor och enhetschefer av författarna och informationsbrevet 

om studiens syfte skickades till dem. Enhetscheferna på respektive avdelning förmedlade 

deltagare till studien. Tider för intervjuer bestämdes enligt överenskommelse med 

deltagare eller med enhetschefen. Intervjuer genomfördes på två storsjukhus i 

Mellansverige. Valet av sjukhus bestämdes utifrån den responstiden författarna fick av 

enhetscheferna. Detta eftersom studiens tidsbegränsning inte gav möjlighet för lång 

väntan. Samtliga deltagare fick skriftlig och muntlig information om studiens syfte. 

Muntlig information om varför författarna hade valt att skriva om ämnet gavs till samtliga 

deltagare. 

Intervjuguide 

Innan datainsamling påbörjades formulerades en intervjuguide (bilaga C). Intervjuguide 

var semistrukturerad och innehöll öppna frågor. Anledningen till detta val var att 

deltagarna öppet och oavbrutet ska kunna dela med sig om sina kunskaper om det valda 

området samtidigt som författarna kunde använda intervjuguiden och stödord för att styra 

intervjuer i rätt riktning (Henricson, 2013). 

Pilotintervju 

För att testa intervjuguidens relevans för arbetets syfte utfördes en pilotintervju. Revidering 

av intervjuguiden var inte nödvändigt ty pilotintervjun visade att intervjuguiden var direkt 

kopplad till arbetes syfte. Pilotintervjun inkluderades i studien i enlighet med Trots (2010) 

som menar att om pilotintervjun är väl genomförd och innehållsrik kan den användas i 

studien. 

Intervjuer 

Datainsamling utfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer, som utfördes på två 

olika avdelningar varav en intensivvårdsavdelning och en allmänvårdsavadelning. På varje 

avdelning intervjuades tre sjuksköterskor. Intervjutid varade mellan 19 – 35 minuter. Totalt 

antal minuter efter alla sex avslutade intervjuer var cirka 162 minuter. Samtliga intervjuer 

inspelades med hjälp av en telefon och en diktafon. Anledning till inspelningar var att 

underlätta dataanalysprocessen samt att insamlad data skulle vara tillgänglig för båda 

författarna. Vid fyra intervjutillfällen var båda författarna närvarande. Trost (2010) skriver 

att vid två intervjuare finns risken att informanten känner sig komma i underläge. För att 

undvika detta ledde författarna två intervjuer var och tog en mer tillbakadragen lyssnare 

roll vid de andra två tillfällena. Denna uppdelning gav oss möjligheten att en av intervjuare 

kunde fokusera på utförandet och den andra intervjuaren kunde vara uppmärksam för 

informanternas kroppsspråk. Två intervjuer genomfördes av var sin författare på grund av 

att tiden inte passade för båda. I slutet av samtliga intervjuer tillfrågades om informanter 

hade ytterligare frågor till författare eller önskade tillägga någonting. Samtliga deltagare 

fick information om möjligheten att vid intresse läsa det färdiga arbetet efter 

examinationstillfället. 
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Dataanalys 

Transkribering 

Processen där den skriftliga versionen av intervjun skapas kallas för transkribering 

(Gillham, 2008). Samtliga sex intervjuer transkriberades ordagrant. Transkribering av 

intervjuer skedde i nära anslutning till intervjutillfällen. Enligt Gillham (2008) underlättas 

transkriberingsprocessen om intervjun är nyligen gjort och minnet av denna är färsk. Båda 

författarna transkriberade tre av samtliga sex intervjuer. 

Kvalitativ innehållsanalys 

Den valda metoden var kvalitativ innehållsanalys. För att få en detaljerad inblick och en 

helhetsbild av den samlade informationen lästes allt intervjumaterial genom var för sig. En 

gemensam diskussion om textens innehåll genomfördes därefter. I enlighet med Lundman 

och Hällgren Graneheim (2012) urskildes meningsenheter, de meningsbärande delarna av 

texten, som sedan kondenserades till kortare och mera lätthanterliga meningsenheter. Vid 

kondensering av texten bevarades den centrala innebörden och inget väsentlig uteslöts. 

Därefter kodades de kondenserade meningsenheter. Utifrån koderna formulerades elva 

underkategorier. Dessa underkategorier resulterade i fem huvudkategorier. Exempel på 

analysprocessen visas i tabell 1. 

 

Tabell 1. Exempel på analysprocessen 

 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Sen är det, det är 

erfarenheten, jag 

menar det får man 

inte om man har inte 

jobbat.  

Det är erfarenhet, 

man får inte det om 

man inte har jobbat.  

Erfarenhet 

kommer 

med arbetet 

Yrkeserfarenhet Erfarenhet 

Men vissa tycker att 

det är bra också för så 

är de, så känner de 

när då har full 

övervakning så det 

kan vara en trygghet 

också.  

Vissa patienter 

känner ökad trygghet 

i samband med 

övervakning.  

Övervakning 
ger trygghet 

Psykosocial Omvårdnad 

Trovärdighet 

Graneheim och Lundman (2004) skriver att giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet är 

orden som har använts för att beskriva trovärdighetens olika aspekter. Giltighet i studien 

påvisas genom att lyfta fram det utmärkande som var avsett att beskrivas. Både författarna 

var närvarande under majoriteten av intervjuerna och insamlat material utvärderades 

gemensamt av författarna vilket enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) ökar 

tillförlitligheten. Enligt Graneheim och Lundman (2004) innebär överförbarheten att 

studiens resultat ska kunna återges i andra kontexter. Resultatet har redovisats noggrant 



 9     

genom datainsamling, deltagare, urval och analysprocess för att läsaren ska kunna värdera 

studiens överförbarhet (Lundman och Hällgren Graneheim, 2012). 

 

Forskningsetiska överväganden 

Principen att inte utnyttja, skada eller såra deltagare genomsyrade vårt examinationsarbete. 

Innan datainsamlingens början fick samtliga informanter muntlig samt skriftlig information 

om studiens syfte, metod och redovisningssätt. Samtliga krav på informerat samtycke 

uppfylldes. För att uppfylla krav på informerat samtycke måste samtliga deltagare ha fått 

information om studien, kunna ha möjlighet att förstå information samt fattat beslut om 

denna (Helgesson, 2008).  Informerat samtycke vilar på den etiska riktlinjen om att värna 

om informanternas självständighet och tvångslöshet. Detta betyder att garantera att 

deltagare verkligen vill medverka i studien. Samtliga deltagare fick information om 

frivilligt deltagande samt om möjligheten till avbrott.  

 

Konfidentialitet i forskning betyder att privat data som identifierar deltagarna i studien inte 

kommer att avslöjas (Kvale & Brinkmann, 2009). För att uppfylla detta raderades samtliga 

inspelningar efter transkriberingsprocessen avslutades och utskrifter förstördes när de inte 

längre behövdes. Hänsyn till Personuppgiftslagen (1998:204) togs för att säkerställa 

deltagarnas konfidentialitet och autonomi. Samtliga deltagare informerades att insamlat 

datamaterial inte kommer vara tillgänglig till obehöriga. Informanternas uttalanden 

avidentifierades i resultatet för att ytterligare säkerställa deltagarnas konfidentialitet, detta 

stöds av Helgesson (2006). Deltagande i en studie kan även medföra risker för icke-fysisk 

skada. Detta kan hända om forskare visar bristfällig hänsyn för deltagarens personliga 

integritet och autonomi (Helgesson, 2006). Med hänsyn till deltagare inkluderades inga 

personliga frågor i frågeguiden, informanterna avidentifierades vid 

transkriberingsprocessen och samtliga inspelningar raderades direkt efter transkriberingen 

avklarades. 

RESULTAT 

Resultatet beskriver sjuksköterskornas erfarenheter av vård vid olika svårighetsgrader av 

sepsis. Analysprocessen resulterade i fem huvudkategorier. Dessa är Behandling, Kunskap, 

Profession, Patientkommunikation och Omvårdnad. Tretton underkategorier formulerades. 

Underkategorier och kategorier presenteras i tabell 2. Utvalda citat från intervjuer har 

inkluderats i resultatet och redovisats i kursiv text. För att påvisa variationen i 

sjuksköterskornas uttalande har använda citaten märkts ut med siffror. Bokstav S framför 

siffran är en förkortning av ordet sjuksköterska. Borttagen text i använda citat har 

markerats med tre punkter inom parantes, 

Tabell 2. 

 

Underkategorier Kategorier 

Tidig behandling 

Tidiga tecken och symtom 

Observation 

Snabbt sjukdomsförlopp 

Samhällskostnader 

 

 

Behandling 

Yrkeserfarenhet 

Utbildning 

Kunskap 
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Samarbete 

Arbetsmiljö 

Profession  

Patientkommunikation Patientkommunikation 

Basal omvårdnad 

Personcentrerad omvårdnad 

Psykosocial omvårdnad 

Sjuksköterskans emotionella utmaningar 

Omvårdnad 

Behandling 

Samtliga sjuksköterskor beskrev att för att upptäcka patienten med begynnande sepsis 

måste vårdpersonalen kunna observera tidiga tecken och symtom på patientens somatiska 

hälsa. Fem underkategorier formulerades under analysprocessen; Tidig behandling, Tidiga 

tecken och symtom, Observation, Snabbt sjukdomsförlopp och Samhällskostnader 

Tidig behandling  

Flertalet informanter vittnade om att en tidig behandling bör inledas i samband med att 

patienten anländer till akutmottagning. En sjuksköterska förklarade att rundodling och en 

första dos antibiotika bör i enhet med den senaste forskningen ges inom en timme eller 

snarast möjligt. Under denna vårdperiod befinner sig patienten oftast på akutmottagningen. 

”Vi vill ju helst att odlingar är tagna och att dom gärna fått första dosen.” 

(S5) 

”Men ibland så väntas det (…) men läser man forskningen så ska antibiotika 

ges så fort som möjligt, då är det bättre att ge det direkt på akuten för det tar 

tid innan patienten ska få komma upp hit.” (S3)  

Flera sjuksköterskor påpekade anamnesens betydelse för tidig och rätt behandling. De 

berättade att tidiga sjukdomar och samsjuklighet kan ge god information om diagnosens 

uppkomst. 

”… Att till exempel att de är opererade för någonting och misstänker att det 

här kan vara en sepsis utlöst av operationen exempelvis stor tarmkirurgi och 

att man undersöker om det är något läckage i en tarm eller någonting 

sådant.” (S2) 

Samtliga intervjuade sjuksköterskorna hade goda kunskaper om vikten av tidig behandling. 

Det framkom att en önskan om en tidig vårdkedja med inledning av behandling på 

akutmottagningen fanns. 

Tidiga tecken och symtom 

Sjuksköterskorna berättade att sepsis i ett tidigt stadie är svårupptäckt. De betonade att det 

är av stor vikt att vårdpersonal har kunskap och klinisk blick för tidiga symtom på 

begynnande sepsis. Sjuksköterskor berättade att de har vetskap om vilka tecken som ska 

observeras men sade att på vårdavdelningar där sepsis inte är vanligt förekommande kan 

det vara svårt att förstå vad symtomen tyder på. 

”… jag förstår ju att man på andra avdelningar kanske någon gång har haft 

en sepsis och så blir det lite mer större grej liksom. Så det är ju liksom… Det 
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jag kan tänka mig är att man kanske har lite mer rädsla för det om man varit 

på andra avdelningar och väl har haft en sådan patient liksom.” (S5) 

Flera informanter menade att det finns ett samband mellan att upptäcka tidiga tecken och 

prevention för att motverka ett allvarligare sjukdomstillstånd utvecklas som svår sepsis och 

septisk chock.  

”… men redan då bör man dra öron åt sig och kontakta. Det är kanske där 

man ska sätta in antibiotika och det är kanske det som gör att man stoppas 

att patienter behöver gå till IVA exempelvis, det är onödigt för båda.” (S2) 

Sjuksköterskorna förklarade att de har förståelse för att erfarenheten av sepsis inte är så 

bred på avdelningar där sepsis inte är så vanligt förekommande. Diffusa symtom och låg 

bemanning ansågs som en riskfaktor för att inte tidigt kunna upptäcka sepsis. 

En av sjuksköterskorna berättade om vikten av tillräcklig bemanning för att upptäcka 

begynnande sepsis. Hon beskrev att det kan vara svårt att uppspåra en pågående sepsis i en 

tidig stadie om sjuksköterskan har för många patienten att ta hand om. 

”Vi har ändå ganska välbemannade och har inte så många patienter var så 

för oss (…) men sedan kan jag ju tänka mig att det är många andra 

avdelningar man har tolv patienter själv och då är det kanske inte… är 

säkert att man upptäcker det där.” (S1) 

Vidare redogjorde flertalet sjuksköterskor om att tidiga tecken på sepsis kan vara 

svårupptäckta och oklara. Patientens uppvisade symtom kan relateras till en stor andel 

andra sjukdomstillstånd. 

”Alltså det som är svårt med sepsis är ju det att det är så brett begrepp … 

eller vad ska jag säga… alltså det finns ingen sådär, det kan ju visa sig på 

lite olika sätt. Så att det kan ju vara svårt att definiera … Ibland kan de bara 

komma smygande och man kanske inte har nån klar orsak.” (S6) 

Observation 

Det framkom att kontinuerligt observera patienten är en av sjuksköterskans viktigaste 

uppgifter och är väsentligt få en helhetsbild av patienten. Modified Early Warning Scores 

[MEWS] är ett betydelsefullt bedömningsunderlag som enligt samtliga informanter ger en 

värdefull överblick om patientens hälsotillstånd. I dessa vitalparametrar ingår blodtryck, 

saturation, andningsfrekvens, puls, medvetandegrad och kroppstemperatur. 

  

”Och just att… Att man är allmänt påverkad på… andningen är påverkad 

och kanske väldigt hög andningsfrekvens och lågt blodtryck, har inte kissat 

och högt temp och… men då drar man ju öronen åt sig och märker att det 

här är nånting som inte stämmer, så här ska det inte vara.” (S2) 

 

”Men det är just puls, högt blodtryck, temp och syresättning som är det 

viktigaste.” (S1) 

Det framkom att utöver MEWS-kontroller är det av stor vikt att observera patientens 

nutrition och elimination. Tre sjuksköterskor sade att det kan vara svårt att följa 

elimination på patienter som har ingen vätskelista, är uppegående och sköter sig själva. De 
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betonade att det är angeläget att upprätthålla god dialog med patienten och ställa 

rutinmässiga frågor.  

”Det här med urinen, det kan vara lite svårt ibland för på vårdavdelningar 

kan vara uppegående patienter och så… och inte riktigt har koll på hur 

mycket de har varit på toa och så där (…) man måste åtminstone fråga har 

du kissat nånting idag.” (S2) 

Det framkom att som sjuksköterska är det viktigt att förstå att nutritionsbedömning och 

följsamhet i patientens närings- och vätskeintag ger essentiell information om patientens 

njur- och tarmfunktion samt vätskebalans.  

”En viktig sak… enteral nutrition. Att man har en jättebra tarmfunktion. 

Mycket sepsis och SIRS utlöses av en uttorkad patient eller en uttorkad 

tarm.” (S4) 

Samtliga sjuksköterskor berättade att det mest väsentliga i arbetet för att upptäcka 

begynnande sepsis är att titta på patientens allmäntillstånd i sin helhet och vara närvarande 

hos patienten. 

”När man samlar ihop alla, det är det som jag tror är det viktigaste (…) men 

det är helhet som… inte bara ett värde i taget.” (S2) 

”Alltså det viktigaste är ju att man är hos patienten.” (S1) 

Snabbt sjukdomsförlopp 

Flertalet sjuksköterskor berättade om sina upplevelser vid ett snabbt sjukdomsförlopp och 

förklarar att patienten kan vara besvärsfri och uppgående ena dagen till att i nästa skede 

vara akut sjuk. Enligt sjuksköterskorna i föreliggande studie bör sepsis framfart inte 

underskattas. De beskrev att sepsis kan övergå till svår sepsis eller septisk chock med 

organpåverkan under en kort tidperiod. 

”Han hade småbarn hemma. Och hade, de hade varit sjuka i halsfluss och 

troligtvis hade han också fått det men inte liksom varit så jättesjuk (…)Och 

sen blev han jätte sjuk hemma och det vart ganska snabbt förlopp. Han fick 

över 40 graders feber och vart i princip okontaktbar hemma så att frun 

larmade ambulans. Och när jag såg honom, han var ju på akuten först, men 

han kom ju upp ganska snabbt då hade han ju nästan inte mätbart blodtryck 

och var ju i princip medvetslös… Så min erfarenhet av sepsis är att det kan 

gå väldigt fort.” (S6) 

 

Samhällskostnader 

Det framkom att vårdperioden för patienten med sepsis är varierande. En lättare 

sepsisinfektion kan färdigbehandlas inom ett par dygns samtidigt som sepsis som övergår 

till svår sepsis eller till septisk chock kan kräva flera veckors intensivvårdsbehandling. 

Sjuksköterskorna nämnde de drastiskt ökade behandlingskostnader vid svår sepsis. 

”Den viktigaste effekt är självklart att patienten får en bättre behandling och 

ligger betydligt kortare på sjukhus och den andra att man har också en 

tydligt minskad kostnadsfråga” (S4) 
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Kunskap 

Sjuksköterskorna menade att yrkeserfarenhet är en värdefull kvalifikation. Kunskap är en 

kombination av livs- och yrkeslivserfarenhet, utbildning och personliga kvaliteter. I 

analysarbetet kom det fram två underkategorier; Utbildning, Yrkeserfarenhet. 

 

Utbildning 

Samtliga informanter kände sig ha fått viss kännedom om sepsis under den tidsperiod de 

läst den grundläggande sjuksköterskeutbildningen. En sjuksköterska tydliggjorde att 

vidareutbildningen lägger stor vikt på sepsis och att denna typ av tillstånd bör ha ett större 

fokus även på en grundläggande nivå. Samtidig sade samtliga sjuksköterskor att den 

kliniska blicken och kunskapsnivån som krävs för att upptäcka begynnande sepsis var 

otillräcklig i början av deras yrkeskarriär.  

”Jag hade förstått att det var en vanlig diagnos men inte riktigt att jag hade 

helt koll på vad liksom det här… Vad är det man ska göra och hur man såg 

att det var en typisk sepsis och det där… Jag hade inte alls speciellt bra koll 

måste jag säga över det innan.” (S6) 

”Det är klart att man hört i skolan om att dom kan få sepsis och så men det 

är nog ingenting som jag skulle haft speciellt bra koll på egentligen.” (S5) 

 

En sjuksköterska beskrev att sepsis inte har uppmärksammas tillräckligt i 

grundutbildningen och menade att det bör prioriteras mera.  

”Men jag tror att man hade behövt kanske ännu mera, lite mera såna 

kunskaper, alltså patofysiologi och förstå lite (…) Sen tror jag med sepsis, 

det kan ju drabba massa med olika sjukdomstillstånd, den kan vara en följd 

av en sjukdom... Så det kan ju vara väldigt viktigt att man har lite mer om det 

så.” (S6) 

 

Samtliga sjuksköterskor med vidareutbildning inom intensivvård tydliggjorde att de har 

fått en grundlig kunskap om sepsis under sin specialistutbildning.  

”Efter vidareutbildningen så hade jag bättre kunskaper, det hade jag.” (S2) 

”Jag tyckte nog inte förrän jag läste min specialistutbildning, alltså mitt 

specialist år, som jag verkligen lärde mig” (S6) 

Yrkeserfarenhet 

Somliga informanter beskrev att de med tiden och med ökad yrkeslivserfarenhet fått ökad 

kunskap om sepsis och dess möjligt allvarliga konsekvenser. En sjuksköterska tydliggjorde 

att hennes intuition vägleder henne att ta beslut. Känslan att någonting inte stämmer i 

patientens tillstånd visar sig vara tillräckligt för att sjuksköterskan ska bli misstänksam och 

agera utifrån det. 

”För det är inte så att de bara måste ha såna höga MEWS poäng utan det 

står även att om man som sjuksköterska känner sig orolig för patienten och 

vad det än är och det har inte börjat visa sig i poänger, för ibland kan man 

ha magkänsla som säger att det här är inte…” (S6) 
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Enligt alla sjuksköterskor är yrkeserfarenhet den viktigaste grunden till de kliniska 

färdigheter som sjuksköterska behöver för att upptäcka ohälsa hos patienten, därav sepsis i 

ett tidigt stadie. Erfarenhet av liknande situationer och antal yrkesverksamma år ger 

sjuksköterskor skickligheten att se patienten som helhet. 

”Sen är den liksom erfarenheten... Det är ju det som man, man får en liten 

grund när man kommer ut som nyfärdig men sen är det erfarenheter man… 

När man har sett de här patienterna och så… så lär man sig” (S2) 

Flera av sjuksköterskorna som hade många års yrkeslivserfarenhet berättade att de nästan 

alltid har bra kontroll över akuta händelser och rutiner kring kritiska vårdsituationer. Det 

kom fram att de sjuksköterskorna kände sig trygga i sina yrkesroller och utföranden.  

”I dag kan jag nog tycka att det är ganska roligt, det (…)Att jag tycker att det 

är roligt med riktigt sjuka patienter. Det bir som en utmaning, men då är man 

ju liksom trygg i sig själv och det är sällan nu när man har jobbat så pass 

många år, det är sällan som man hamnar i det att man tycker att man inte 

har kontroll.”(S6) 

Vissa informanter hade känslan av att begreppet sepsis är svårbegripligt och arbetet skulle 

underlättas om det fanns utarbetade riktlinjer inom området. 

”Det är också viktigt att man har… utvecklar riktlinjer för sepsisbehandling 

och man har ungefär ett facit som man kan jobba med” (S4) 

En av sjuksköterskorna ansåg att begreppet används för vardagligt och lättvint.  

”Sedan tycker jag att … personligen att… det är mycket som kallas sepsis 

som kanske inte är en sepsis (…) Så… Man använder det uttrycket ganska 

mycket. Så fort det är en infektion höll jag på att säga nästan… Nej men lite 

så, tycker jag.” (S5) 

Profession 

I studien framkom samarbetets betydelse för en väl fungerande vård. Sjuksköterskorna 

menade att målet är att olika professioner ska arbeta i lag som multiprofessionella team 

med en gemensam plan som grundar sig i patientens autonomi och behov. Två 

underkategorier formulerades; Samarbete och Arbetsmiljö 

Samarbete 

Flertalet informanter beskrev att det finns ett välfungerande samarbete på avdelningarna då 

samtliga professioner vet vad som krävs av deras egen yrkesgrupp vid vård av patienten. 

En sjuksköterska beskriver att samarbetet förbättrats med åren. Anledningen till den 

positiva förbättringen är att kommunikationen och samarbete mellan sjukhusens varierande 

avdelningar har förbättrats.  

”Det har alltså tydligt förbättrat sig under denna sista två år kan man säga. 

Nu är alla avdelningar inblandade. Man registrerar på varje patient varje 

dag, tror jag gånger tre, MEWS poäng.” (S4) 

 

Samtliga sjuksköterskor på ett av storsjukhusen berättade att kontakten mellan 

vårdavdelningar och Mobil Intensivvårdsgrupp [MIG] samt mellan intensivvårdsavdelning 
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och allmänvårdavdelningar har ökat och förbättrats relaterat till den dagliga användningen 

av bedömningsinstrumentet MEWS och MIG-teamet. 

”MIG-teamet är en mobil intensivvårdsgrupp som man kan ringa till… som 

vårdavdelningarna kan ringa på då (…) de har liksom konstaterat att det är 

nåt… liksom patienten är påverkad. Men vet inte riktigt vad” (S3) 

Flera av sjuksköterskorna berättade att samarbete med undersköterskorna är av bra kvalité. 

Tydliga rutiner och en god kommunikation leder till konsensus. 

 

”Framför allt så tycker jag att det fungerar jättebra mellan undersköterskor 

och sjuksköterskor, att det går väldigt bra.” (S3) 

”Ja men det är ju… alltså alla gör verkligen allt för att hjälpa varandra och 

just också att dom flesta undersköterskorna är väldigt, väldigt rutinerade” 

(S5) 

Arbetsmiljö 

Flertalet sjuksköterskor berättade att när samtliga professioner vet vad som begärs utav 

deras yrkesroll fungerar teamarbetet vilket leder till en positiv arbetsmiljö. En av de 

intervjuade sjuksköterskorna förklarade att välfungerande samarbete inte kommer av sig 

självt. Det behövs hela tiden utvecklas till det bättre genom god kommunikation och 

utbildning. Hon förtydligade att för att hantera akuta situationen på ett effektivt sätt behövs 

tydliga rutiner. 

”Sen behöver man ju öva på teamarbete så när vi har akut situationer så har 

vi ju ett sätt att arbeta (…) alltså när det är akut, och då blir man trygg också 

för så vet man att det är så här vi gör för annars kan det bli lite kaos, man 

börjar skrika och springa runt.” (S6) 

Samarbete på en arbetsplats ansågs vara betydelsefull för att patienten ska få bästa möjliga 

vård.  

”Alla är liksom lika viktiga… undersköterskor och läkare är lika viktiga för 

det är patienten vi här för” (S6) 

Patientkommunikation 

Det framkom att de intervjuade sjuksköterskorna lade mycket vikt på patient- och 

anhörigkommunikation. Patientkommunikation ansågs av sjuksköterskor ha en given roll i 

patientens behandling.  

 

Sjuksköterskorna förklarade att det är av stor vikt att ge patienten tid och möjlighet att få ta 

upp eventuella frågor och funderingar som kan tänkas komma upp under vårdperioden.  

Samtliga sjuksköterskor berättade att tydlig och kontinuerlig kommunikation med patienter 

och inte mindre med anhöriga är väsentligt för en god vård.  

 

”Det är viktigt. Kommunikation är viktig del i behandling för patient”(S4) 
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Vid samtliga sjukdomstillstånd är det vanligt att patienter, anhöriga och vårdgivare har 

olika sätt att se på sjukdom och behandling. Benämningen blodförgiftning upplevs 

obehaglig av patienter och anhöriga. Reaktion blir påtagligare och upplevs som allvarlig. 

”Men det är ju just blodförgiftning som får personer att dra öronen till sig 

tycker jag, att det låter väldigt läskigt och det förstår ju jag liksom. Dom är 

ju sjuka, det är mycket som är påverkat i kroppen.” (S5) 

Vid försvårad sepsis är patienten väldigt påverkad i sin sjukdom. Det kan leda till 

kommunikationssvårigheter och bli en utmaning för hälso- och sjukvårdspersonal. En 

utgångspunkt i patientkommunikation är att alltid förklara till patienten vad som sker utan 

hänvisning till patientens medvetandegrad.  

”Så vissa är ju knappt ens vakna faktiskt men det viktigaste är ju att man 

informerar patienten om vad vi håller på med. Att vi försöker att rätta till det 

här och att dom kommer få medicin och dropp och för att lugna ner dom” 

(S1) 

Omvårdnad 

Sjuksköterskorna beskrev att patienter med sepsis har ett stort omvårdnadsbehov. Att ge 

god omvårdnad till patienter ansågs vara en central del av sjuksköterskans arbete. 

Sjuksköterskorna berättade att omvårdnaden bör vid de tillfällen då det är möjligt ske i 

samråd med patienten för att stärka dennes autonomi och självkänsla. Fyra underkategorier 

framkom; Basal omvårdnad, Personcentrerad omvårdnad, Psykosociala behov och 

Sjuksköterskans emotionella utmaningar. 

Basal omvårdnad 

Majoriteten av sjuksköterskorna lade ner mycket tid på att beskriva basala 

omvårdnadsrutiner och förtydligade dess vikt för patientens mående. Flertal sjuksköterskor 

upplevde att en god omvårdnad är en viktig del av behandlingen. Den grundläggande 

omvårdnaden ansågs handlar mycket om att hålla patienten ren och bekväm. Detta bidrar 

till att öka patientens välbefinnande och känsla av värdighet. 

”Sen behöver de ju mycket omvårdnad alltså de har feber, de har lätt för att 

få trycksår, de blir liksom fuktiga på huden att man har mycket såna saker, 

de kanske inte klarar liksom att vända sig själva eller gå upp, att man 

verkligen måste tänka på såna… om man säger på basala saker också att de 

blir… omskötta” (S6) 

Flertalet informanter förklarade att omvårdnadsbehovet hos en patient med allvarlig sepsis 

är mycket hög. I många fall är antalet behandlings- och medicintekniska moment 

tidskrävande och det är inte utöver det vanliga att personalen arbetar med samma patient i 

flera timmar.   

”Det är stor operativ omvårdnad och en stor personlig omvårdnad på en 

sådan patient som jag har berättat… så behövs det minst en och en halv 

person dagen runt. Det går… det är inget problem att man står hos en 

patient tre till fem timmar utan att man byter sin plats för förbandsbyte, för 

att tvätta patienten, läkemedel, respiration, dialys och är man klar så börjar 
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man igen… Man behövs två timmar, tre timmar innan man har allt klarat och 

sedan börjar man en gång till.” (S4) 

Personcentrerad omvårdnad 

Personcentrarad omvårdnad är ett centralt begrepp som de flesta intervjuade sjuksköterskor 

uppmärksammade. Det nämns att en medicinsk diagnos inte bör styra omvårdnad och att 

omvårdnaden bör bygga på varje enskild patients behov och önskningar. Enligt 

sjuksköterskor borde fokusering ligga på patientens egna resurser och hänsyn till 

patientens sårbara situation bör hållas i åtanke. 

”Sen så lägger vi en omvårdnadsplan för alla patienter i from utav varje 

patient, men inte utifrån att man har en sepsis. Brukar inte vara nåt specifik 

för de, utan det är mer patientens övriga behov. Ifall det är en patient som 

ändå är pigg och rör sig, till exempel så sätter vi inte in vändschema bara för 

att de har sepsis utan…” (S3) 

Majoriteten av informanter menade att det är grundläggande att vårdpersonal är 

uppmärksamma och i möjligaste mån arbetar utifrån patientens behov. Sjuksköterskor 

påpekade att omvårdnad utgår från patienten.  

Psykosociala omvårdnadsbehov 

Samtliga informanter förklarade att patienter som har drabbats av sepsis kan ha ett stort 

behov av psykosocial omvårdnad. Flertal av sjuksköterskorna påpekade att patienten 

befinner sig i en sårbar situation. Insjuknandet kan innebära multipla behandling- och 

medicintekniska moment som för patienten framstår som skrämmande och oroväckande. 

”Kan uppleva att när dom kommer upp hit så sätts allting i gång och det är 

fem personer på dom på en gång och det kan nog bli lite chockerande. För 

dom som är så pass liksom vakna och pigga. Att alla hoppar på dom och ska 

sticka dom och ta prover, sätta infarter och sådär.” (S1) 

 

En sjuksköterska förklarade att det är av stor vikt att se hela patienten. Detta innebär att 

sjuksköterskans uppgift inte bara bör handla om att utföra en basal omvårdnad som 

exempelvis hjälp med hygien eller trycksårsprevention, utan också inkludera ett fokus på 

psykosocial omvårdnad. Den psykosociala omvårdnaden bör inriktas på att minska oro, 

lidande, nedstämdhet och att finnas tillgänglig som ett stöd.  

”Eller så är de så påverkade att de kanske inte bryr sig så mycket att de vill 

bara att nån hjälper de helt enkelt (…)Men då får man hela tiden förklara för 

patienterna vad man gör och varför man gör det här eller det där att det är 

mycket folk runtomkring men att vi ska hjälpa dig så att du börjar må bättre 

och…” (S2) 

Sjuksköterskans emotionella utmaningar i omvårdnadsarbetet 

Sjuksköterskorna förklarade att en vårdsituation många gånger kan medföra personliga 

inlevelser. Det är lätt att relatera sig till patienter som en har någonting gemensamt med, 

till exempel ålder eller familjesituation. Sjuksköterskor berättade att de påverkas 

varierande utav olika patienter. Majoriteten av sjuksköterskorna sade att det ibland är 

oundvikligt att bli känslomässigt berörd.  
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”Så därför kommer jag ihåg just honom, just att han hade en fru och 

småbarn. Så det var lite speciellt.” (S6) 

En av sjuksköterskorna berättade att man måste hålla ett visst avstånd mellan sig själv och 

patienten för att upprätthålla ett professionellt förhållningssätt och för att inte ta på sig för 

mycket emotionell belastning. 

”Och ja personligen måste man försöka att hålla avstånd mellan sig och 

patient (…)Ja… ja… ofta är sina egna handlingar lite hårda” (S4) 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

I resultat framkom att sepsis och dess olika grader är allvarliga tillstånd. Sjuksköterskor i 

studien förklarade att symtomen kan vara diffusa och otydliga. Detta stöds av Svenska 

Infektionsläkarföreningen (2012) som klargör att dessa sjukdomstillstånd i ett tidigt 

utvecklingsskede betraktas som svårupptäckta. Fortsättningsvis förklarar Svenska 

Infektionsläkarföreningen att en tidig upptäckt inte alltid leder till rätt behandling. Detta 

har uppmärksammats av flertalet intervjuade sjuksköterskor som skildrar att optimal 

handläggning är essentiell. I bakgrunden ges en definition av Systemic Inflammatory 

Response Syndrome [SIRS] som etablerades i USA. I studien kom det fram att själva 

begreppet SIRS inte är en vanligt förekommande definition på de avdelningar där 

intervjuer skedde. SIRS nämndes enbart en gång av en sjuksköterska med internationell 

erfarenhet. Majoriteten använde sig inte av begreppet men nämnde i enlighet med 

Schlichting och McCollam (2007) samtliga observerbara SIRS parametrar som 

hjärtfrekvens, kroppstemperatur och andningsfrekvens. Enligt Gårdlund et al. (2011) finns 

ett svenskt bedömningsinstrument BAS 90-30-90. BAS parametrar vilket innefattar 

blodtryck, andningsfrekvens och saturation användes av samtliga sjuksköterskor men 

begreppet nämndes inte av informanterna. Författarna till föreliggande studie tolkar 

sjuksköterskornas insikt av dessa parametrar som goda oavsett att benämningar SIRS och 

BAS 90-30-90 inte användes av informanterna.  

En ny iakttagelse som framkom i föreliggande studie var att sjuksköterskor i samtliga 

vårdtillfällen använde sig av Modified Early Warning Score, MEWS. MEWS omfattar 

parametrar som andningsfrekvens, saturation, puls, kroppstemperatur, blodtryck och 

medvetandegrad (Burch, Tarr & Morroni, 2008). Fördelaktig användning av MEWS stöds 

av Burch, Tarr och Morroni (2008) som menar att det är ett viktigt bedömningsinstrument 

för att tidigt upptäcka avvikelser i patientens hälsotillstånd. MEWS är lätthanterat, kan 

brukas av flera professioner och används på många vårdavdelningar i Sverige. 

Sjuksköterskorna i föreliggande studie förklarar att vårdpersonal inte alltid uppfattar 

kontrollernas avgörande betydelser. De menar att kontrollerna kan uppfattas som 

rutinmässiga men förtydligar att om personalen förstår parametrarnas betydelse ger detta 

en värdefull information.  

Benner (1993) beskriver att novis sjuksköterskor inte har erfarenhet av de situationer de 

möter. Noviserna är regelstyrda och stöttar sig på riktlinjer vilket leder till att det är svårt 

att se helheten i patientens tillstånd. Detta stöttas av sjuksköterskorna då resultatet visar att 

kliniska färdigheter kommer med erfarenhet. Av de sjuksköterskor i föreliggande studie 

som hade längst arbetslivserfarenhet framkom det att yrkesutövning och erfarenhet har lett 
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till att de känner sig trygga och säkra i sin yrkesroll. Sjuksköterskor i novisstadie 

förklarade att de finner stöd och trygghet och förlitar sig på de mer erfarna 

sjuksköterskornas kunskap och omdöme. Detta stöds av Benner (1993) som skriver att 

sjuksköterskor i expertstadie kan vara värdefulla konsulter för andra sjuksköterskor. Det 

framkom också i föreliggande studie att grundutbildning ger en grund i teori och praktik 

men att erfarenhet är det som ger sjuksköterskan hennes kliniska färdigheter. 

I föreliggande studie framkom att ett flertal sjuksköterskor inte kände att de hade 

tillräckliga kunskaper om sepsis innan de började arbeta på en avdelning där sepsis är 

vanligt förekommande. Dodge (2010) skriver att det är ett faktum att ett stort antal 

patienter med begynnande sepsis missas av vårdpersonalen. Det indikerar till ett ytterligare 

behov av kunskap och träning. Författarna till föreliggande studie anser därför att ett större 

fokus på sepsis och dess symtom bör finnas med i grundutbildningen. Detta skulle 

eventuellt leda till att nyexaminerade sjuksköterskor i ett tidigt stadie skulle känna igen 

mätbara och observerbara symtom på sepsis. 

Resultatet visade att ett gott samarbete är av stor vikt inom hälso- och sjukvård. Alla 

professioner bidrar med sitt yrkeskunnande och har en given roll i vårdarbetet. Enligt 

sjuksköterskorna innebär ett gott samarbete att respektera varandra och värdera varandras 

yrkesroller. Studien visar att informanterna i största mån är nöjda med samarbetet mellan 

professionerna och avdelningarna samtidigt som det tydliggörs att det alltid finns utrymme 

för förbättring. Sjuksköterskorna betonar att det är viktigast att samarbetet fungerar vid 

akuta situationer. För att detta ska vara möjligt behövs övning och tydliga riktlinjer. Sepsis 

har ett snabbt sjukdomsförlopp och om sjukdomen förvärras kan det hastigt bli en akut 

situation. Bra kännedom om sina arbetsrutiner värdesattes därför då detta är grunden till ett 

välfungerande samarbete. Det framkom att patienter med sepsis är i behov utav en uttänkt 

vårdkedja. Sjuksköterskorna menar att detta innebär att behandlingen med antibiotika bör 

inledas redan på akutmottagningen. Detta är enligt majoriteten av sjuksköterskorna i 

enlighet med den senaste forskningen. Detta ställningstagande stöds av Kumar et al. (2006) 

som i sin studie kom fram till att antibiotikabehandling inom de första timmarna är 

avgörande för gott behandlingsresultat. 

Resultatet visade att basal omvårdnad är en stor del behandlingen av en patient med sepsis. 

Omvårdnadsbehovet varierar beroende på sjukdomens svårighetsgrad. Vid svår sepsis och 

septisk chock är behovet av omvårdnad stort och tidskrävande. Samtliga sjuksköterskor 

betraktar trycksårsprevention som en väldigt viktig del i omvårdnadsarbetet då en stor del 

av patienterna är sängliggande. Detta stärks av Coleman et al. (2013) som menar att 

trycksårsprofylax är en viktig prioritet hos patienter med sepsis relaterat till immobilisering 

och nedsatt vävnadsgenomblödning. Enligt Dellinger et al. (2008) så framkom det att 

regelbundna lägesändringar är en prioriterad och betydelsefull omvårdnadsåtgärd. Basal 

omvårdnad har en given plats vid vård av svår sepsis eller septisk chock. Att hjälpa 

patienten med personlig hygien samt hålla det rent runtom patienten är en stor del av 

behandlingen. Sammantaget visar detta att patientens välbefinnande är en viktig del av 

sjuksköterskans ansvarsområde. Att vårdpersonal hjälper till med god basal omvårdnad vid 

behov kan stärka patientens självkänsla. 

 

I intervjuerna kom det fram att det är viktigt att se patienten i ett helhetsperspektiv.  

Resultat visar att sjuksköterskorna har kännedom om att patienterna med sepsis befinner 

sig i en sårbar situation. Detta är stöds av Scanlon och Lee (2007) som delar upp sårbarhet 

i fysiskt, psykiskt och social sårbarhet. Samtliga sjuksköterskor i intervjustudien förklarar 

att det är grundläggande att finnas hos patienten för att inge hopp, ge en känsla av trygghet 
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och förstärka patientens självkänsla. Detta överensstämmer med Scanlon och Lee (2007) 

som uttrycker vikten av den psykosociala omvårdnaden för att lindra patientens besvär som 

oro och ångest. Det överensstämmer även med Kagan (2008) som förklarar att 

sjuksköterskan måste ha förståelse för patientens hjälplöshet. Enligt Almsås, Stubberud 

och Grøseth (2010) bör sjuksköterskan kontinuerligt ge information och uppdatering till 

patienten om dess aktuella hälsotillstånd. Detta leder till att patientens tillit ökar och ger en 

förbättrad relation mellan vårdgivare och patient. I föreliggande studie framkommer det att 

majoriteten sjuksköterskor anser att kommunikation är en stor del utav behandlingen. Både 

patient och anhörigkommunikation ansågs vara betydelsefullt då sjukdomsförloppet vid 

sepsis kan vara hastigt och svårförståeligt för både patient och anhöriga. Anhöriga till 

patienter med svårare grad av sepsis är i behov utav ständig uppdatering och ett rikligt 

informationsflöde om patientens aktuella situation. Författarna i föreliggande studien har 

observerat om att tidsbrist i vissa fall kan bidra till att den psykosociala omvårdnaden inte 

uppmärksammas. 

 

I föreliggande studie kom det fram att sjuksköterskorna kan bli känslomässigt påverkade 

beroende på patient och situation. Några av sjuksköterskorna förklarade att det är lätt att bli 

berörd av patienter som har liknande familjesituationer. Benner (1993) beskriver att 

patienten och sjuksköterskan kan utveckla en nära och särskild relation men i föreliggande 

studie framkom det att flertalet sjuksköterskor tycker det är viktigt med en distans mellan 

sig själv och patienten. Detta för att inte bli för emotionellt influerad och för att kunna 

agera professionellt.  

Metoddiskussion 

Metoden är forskningens verktyg och arbetets syfte styr metodvalet (Gillham, 2008; Trost, 

2010). För att uppfylla arbetets syfte tycktes kvalitativ intervjustudie vara den mest 

passande metoden. Den kvalitativa forskningsintervjun har som avsikt att få mångsidiga 

beskrivningar av olika kvalitativa perspektiv av intervjupersonens livsvärld (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Då syftet med arbetet var att belysa sjuksköterskans erfarenheter vid 

sepsis ansågs litteraturöversikt inte vara en lämplig metodval. Detta eftersom datasökning i 

det valda ämnet inte gav tillräckligt resultat för att utföra en litteraturöversikt samtidigt 

som det konstaterades att metoden inte lämpar sig för att få fram tillräckligt detaljerad 

material om deltagarnas perspektiv om det valda ämnet. Studiens resultat visade tydligt att 

kvalitativ deskriptiv intervjustudie besvarade på arbetets syfte. 

Intervjuer utfördes med sex sjuksköterskor. Antal deltagare ansågs tillfredsställande med 

tanke på tidsaspekten och storleken av den insamlade informationen. Kvale och Brinkmann 

(2009) skriver att antalet intervjuer bör begränsas till hanterbar mängd för att innebörden 

ska kunna bli tillräckligt väl bearbetat. Risken för att missa viktigt information ökar om 

informationens omfattning blir övermäktig (Trost, 2010). Sepsis var vanligt förekommande 

på både avdelningar där intervjuer skedde, men svår sepsis och behandling av septisk 

chock var mer förekommande på intensivvårdsavdelning. Detta ansågs berika materialet 

med mer nyanserade detaljer om sjuksköterskors erfarenheter. Författarna fann att 

informanterna hade goda erfarenheter motsvarande studiens syfte vilket ansågs underlätta 

intervjuprocessen då författarna var nya i situationen. Författarnas bristande erfarenhet av 

intervjuprocessen och begränsade kunskap om ämnet kan ses som en svaghet med studien. 

Kvale och Brinkmann (2009) menar att kvaliteten på materialet som kommer fram i en 

kvalitativ intervju beror på kvaliteten hos intervjuarens färdigheter och ämneskunskap. 

Vidare skriver Kvale och Brinkmann att det behövs regelbunden övning för att bli en 

kvalificerad intervjuare. Författarna till studien menar att om deras färdigheter att 
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genomföra intervjuer hade varit inlärda och deras kunskap om ämnet hade varit bättre hade 

det kunnat resultera i mera djupgående och mångfaldig resultat.   

Vid planeringen av arbetet var grundtanken att intervjua sex allmänsjuksköterskor. Denna 

idé blev förkastad på grund av bristande resurser relaterad till informanter. Därför togs 

beslutet att även inkludera specialist-sjuksköterskor i intensivvård. För att balansera 

studien intervjuades tre sjuksköterskor från en allmänvårdavdelning och tre 

specialistsjuksköterskor från en intensivvårdsavdelning. 

Deltagarnas yrkeserfarenhet varierade mellan ett till trettiofem år. Varierande 

yrkeserfarenhet ansågs ha positiv inverkan för studien och bidrog till mera innehållsrikt 

och mångfaldigt slutresultat. Bland informanter var två män och tre av deltagare hade 

vidareutbildning inom intensivvård. Ty sjuksköterskeyrket präglas av kvinnor var det 

värdefullt att en tredjedel av det intervjuade var män. Detta ansågs ge information ur en 

annan synvinkel och på det sättet öka arbetets trovärdighet. Specialistutbildning ansågs 

som positivt eftersom alla sjuksköterskor med specialistutbildning hade lång 

yrkeserfarenhet, vilket bidrog till mer varierande svar till studiens frågeställningar. 

Kvalitativ innehållsanalys syftar till att framställa variationer och för att få inblick i dessa 

olikheter är deltagare med varierande erfarenheter, kön, ålder och uppfattningar att föredra 

samtidigt som det ökar arbetes trovärdighet (Lundman och Hällgren Graneheim, 2012; 

Granehaim & Lundman, 2004).  Den jämna uppdelningen mellan vidareutbildade och 

grundutbildade sjuksköterskor ansågs bidra positivt till arbetet eftersom det framkom 

tydliga och förväntade skillnader i kunskaper om sepsis etiologi och patofysiologi mellan 

vidareutbildade och grundutbildade sjuksköterskor samtidigt som det visade sig att det är 

yrkeserfarenhet i form av antal verksamma år och förekomst av sepsis på nuvarande 

arbetsplats som ger sjuksköterskor den färdigheten som krävs för att tidigt upptäcka 

begynnande sepsis. 

Halvstrukturerad intervjuguide användes vid alla intervjutillfällen. I enlighet med 

Henricson (2012) ansågs det att denna intervjuform var mest lämplig och tillät deltagarna 

öppet och oavbrutet berätta om sina erfarenheter om det berörda temat samtidigt som 

intervjuguiden hjälpte författarna att hålla intervjun i det området som tjänade arbetets 

syfte. 

Fyra intervjuer utfördes tillsammans och två intervjuer utfördes med bara en av författarna 

närvarande. Författarna hade önskat att genomföra samtliga intervjuer tillsammans. Trost 

(2010) skriver att vid två intervjuare finns risken att informanten känner sig komma i 

underläge. Inför varje intervju bestämdes därför vem av författarna som skulle leda 

intervjun. Både ledande och observerande roll delades jämt mellan författarna. Rollernas 

indelning innan intervjutillfällen bidrog till mer effektiv och kvalitativ datainsamling. Det 

gav också möjlighet att tillsammans diskutera och reflektera över intervjuernas gång vilket 

tycktes hjälpa till mer objektiv resultat. 

Analysarbetet underlättades av inspelningarna eftersom författarna hade möjlighet att 

spola tillbaka ljudbandet och lyssna svårtranskriberade delar flera gånger för att undvika 

feltolkningar. Kvale och Brinkmann (2009) skriver att för att öka studiens trovärdighet 

kan en ljudinspelning användas. I enhet med Gillham (2008) utfördes transkriberingsarbetet 

i nära anslutning till varje enskilt intervjutillfälle för att underlätta transkriberingsprocessen. 

Trost (2010) skriver att tidskrävande transkriberingsarbete är en av nackdelar med 

användning av ljudinspelningar. Författarna upplevde att antalet transkriberade intervjuer 

passade i givna tidsramar. Samtliga transkriberingar lästes genom flera gånger för att få en 

grundlig förståelse för materialet. Det samlade datamaterialet diskuterades mellan 
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författarna för att jämföra författarnas interpretationer av innehållet. Detta stärker enigt 

Lundman och Hällgren Graneheim (2012) arbetets trovärdighet. För att läsaren skulle ha 

chans att granska studiens giltighet och trovärdighet användes karakteristiska citat i 

resultatet (Lundman och Hällgren Graneheim (2012). 

För att skydda deltagarnas konfidentialitet och att undvika att obehöriga läsare tar del av 

intervjumaterialet förvarades insamlat material i personliga datorer. Samtliga deltagare 

avidentifierades i samband med transkriberingsprocessen genom att varje deltagare fick ett 

nummer från ett till sex. Samtliga intervjuer raderades från diktafonen innan återlämning 

Slutsats 

Resultatet tyder på yrkeserfarenhet och praktisk kunskap om liknande situationer är 

väsentligt för att upptäcka sepsis i ett tidigt skede. Sjuksköterskor erfar att sjuksköterskans 

kliniska blick och bedömningsförmåga har en central roll i vård. En tidig behandling är av 

största vikt relaterat till snabbt sjukdomsförlopp. Sjuksköterskor erfar att för att rätt 

behandling ska sättas in krävs ett gott samarbete mellan professionerna och emellan 

avdelningarna och att tydliga rutiner skapar gynnsammare förutsättningar för ett 

välfungerande samarbete. I resultatet framkom att personcentrerad omvårdnad är en viktig 

del i behandlingen. Detta går ut på att patienten ska ses utifrån ett helhetsperspektiv vilket 

innebär att patientens psykosociala behov inte får glömmas av.  

Fortsatta studier 

Sepsis är ett sjukdomstillstånd som i nuläget inte har vidare högt fokusering. 

Ett förslag på fortsatta studier är att se över om en ändring i kursplanen på 

sjuksköterskeprogrammet med en fördjupning av sjukdomskunskap om sepsis skulle leda 

till minskade fall av svår sepsis eller septisk chock på vårdavdelningar. 

Klinisk tillämpbarhet 

Resultatet visade att kunskap om sepsis införskaffats främst i ett senare skede genom 

yrkeserfarenhet eller vidareutbildning inom exempelvis intensivvård. Det framkom att hög 

arbetsbelastning kan utgöra en riskfaktor att inte upptäcka sepsis i ett tidig stadie vilket 

betyder att tillräcklig bemanning på avdelningar kan vara väsentlig för patientsäkerheten. 

Att ha förståelse för rutinmässiga kontroller som MEWS kan ha stor betydelse för 

patientens sjukdomsförlopp. Detta betyder att sjuksköterskan bör undervisa till exempel 

undersköterskor på avdelningen genom att förklara betydelsen av olika rutinkontroller. 

Problematiken angående allmänsjuksköterskans begränsade kunskap angående sepsis bör 

lyftas fram. Behovet av ytterligare utbildning om sepsis bör ha ett större fokus i 

grundutbildningen. Allmänna sjuksköterskor är den yrkesgrupp som i flesta fall träffar en 

patient som befinner sig i en tidig fas av sepsis. Vår önskan är att studien ska klarlägga att 

en fördjupad utbildning om sepsis bör finnas med i sjuksköterskeprogrammets 

utbildningsplan.   
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BILAGA A 

     Stockholm, datum 

 

Till verksamhetschef 

Klinik, Sjukhus 

 

Vi heter Lina Bylund och Karmen Salo och är sjuksköterskestudenter vid Sophiahemmet 

Högskola, termin 5, som ska genomföra ett självständigt arbete omfattande 15 

högskolepoäng. Området som ska studeras berör sjuksköterskans omvårdnad, erfarenhet 

och kunskap vid tidiga iakttagelser vid sepsis (var god se nästa sida för sammanfattning av 

studiens innehåll och uppläggning). Vi är därför mycket intresserade av få genomföra 

arbetet vid X klinik, XX sjukhus.  

 

Om Du godkänner att studien genomförs vid X klinik, är vi tacksamma för din underskrift 

av denna bilaga som därefter returneras i bifogat svarskuvert. Om Du känner dig tveksam 

till att studien genomförs vid X klinik är vi tacksamma för besked om detta. Har Du 

ytterligare frågor rörande undersökningen är Du välkommen att kontakta oss eller vår 

handledare. 

 

Vänlig hälsning   

__________________________  __________________________ 

Students namnteckning   Students namnteckning 

__________________________  __________________________ 

Students namnförtydligande  Students namnförtydligande 

__________________________  __________________________ 

Students telefonnummer   Students telefonnummer 

__________________________  __________________________ 

Students E-postadress   Students E-postadress 

 

__________________________ 

Handledares namnteckning 

__________________________ 

Handledares namnförtydligande 

__________________________ 

Handledares telefonnummer 

 

 

 



II 

 

Sammanfattning av ARBETETS upplägg och innehåll 

 

Arbetets titel 

Sjuksköterskans kunskap, erfarenhet och upplevelser av omvårdnad vid sepsis, svår sepsis 

och septisk chock  

Problemområdet beskrivs kortfattat 

Sepsis är en vanlig men potentiell allvarlig sjukdom, dock är sjuksköterskornas kunskap 

om sepsis oftast otillräckliga. Sepsis har i många fall ett snabbt sjukdomsförlopp och 

kräver akuta åtgärder. Eftersom det är sjuksköterskor som träffar patienten i första skedet 

och ska göra en bedömning om vilken sorts vård som patienten är i behov av är i ytterst 

vikt att sjuksköterskan har goda kunskaper om sepsis och dess patofysiologi. 

 

Syftet med arbetet anges 

Syftet med arbetet är att belysa sjuksköterskors omvårdnad, erfarenhet och kunskap av 

tidiga iakttagelser vid sepsis.  

Arbetets design och metod för datainsamling beskrivs kortfattat 

Arbetets design är en kvalitativ ostrukturerad intervjustudie. Vi strävar att få intervjua sex 

till åtta personer. Intervjutiden är beräknad till cirka 30 minuter.  

 

Tidslängd för arbetet 

20 januari 2014 till och med 3 mars 2014.  

 



III 

 

 

Jag godkänner härmed att Lina Bylund och Karmen Salo får utföra studien 

”Sjuksköterskans kunskap, erfarenhet och upplevelser av omvårdnad vid sepsis, svår sepsis 

och septisk chock – en intervjustudie” på kliniken under tidsperioden januari – mars 2014 

 

 

__________________________ 

Ort, datum 

 

__________________________ 

Namnteckning, Verksamhetschef 

 

__________________________ 

Namnförtydligande 

 

 

 



IV 

 

 

BILAGA B 

Adressat *  

Verksamhet, datum 

Adress 

Postnummer, ORT 

 

Självständigt arbete 15hp, Sophiahemmet Högskola  
  

Vi heter Lina Bylund och Karmen Salo och är sjuksköterskestudenter vid Sophiahemmet 

Högskola, termin 5, som ska genomföra ett självständigt arbete omfattande 15 

högskolepoäng. Området som ska studeras berör sjuksköterskans erfarenhet, kunskap och 

omvårdnad vid tidiga iakttagelser vid sepsis Vi är därför intresserade av att få genomföra 

intervjuer med sjuksköterskor som arbetar på avdelningen där sepsis förekommer.  

  

Problemområdet beskrivs kortfattat 

Sepsis är en vanlig men potentiellt allvarligt tillstånd med snabbt sjukdomsförlopp som 

kräver akuta åtgärder. Eftersom det är just sjuksköterskor som träffar patienter i första 

skedet och ska göra en bedömning om vilken sorts vård som patienten är i behov av är det 

av ytterst vikt att sjuksköterskan har goda kunskaper om begynnande sepsis och dess 

patofysiologi. 

  

Syftet med det självständiga arbetet anges 

Syftet med arbetet är att belysa sjuksköterskors erfarenheter av sepsis 

Det självständiga arbetets design och metod för datainsamling beskrivs kortfattat 

Studiemetoden vi valt att arbeta med är en kvalitativ deskriptiv studie. Intervjumetoden vi 

kommer att använda oss av är halvstrukturerad. Vi kommer att intervjua sex till åtta 

sjuksköterskor inom valda området. Varje session beräknas ta 30 – 60 minuter.  

  

Etiska överväganden som gjorts beskrivs 

Principen att inte utnyttja, skada eller såra deltagare genomsyrar vårt examensarbete. 

Deltagande i vårt examinationsarbete är frivillig och kan avbrytas om det önskas. Alla 

informanter har fått muntlig samt skriftlig information om studiens syfte, metod och 

redovisningssätt och uppmanas att kontakta oss vid eventuella frågor och funderingar. Vi 

tar hänsyn till Personuppgiftslagen (1998:204) för att säkra deltagarnas konfidentialitet och 

autonomi. 

  

  

Med vänlig hälsning,  

  

___________________________  _________________________ 

Sophiahemmet Högskola  
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___________________________  _________________________ 

Studenternas namnteckningar  

 

___________________________  _________________________ 

Studerandes telefonnummer* 

 

___________________________  _________________________ 

E-postadress  

___________________________  

Handledarens namn  

 

___________________________ 

Handledarens telefonnummer * 

  

  

 

 

 

* = Avidentifieras vid det färdiga arbetet 



VI 

 

BILAGA C 

Intervjuguide 
 

Introduktion: 

Berätta lite om dig själv. Hur länge du har arbetat som sjuksköterska? 

 

Berätta om en situation då du vårdat en person som drabbats av sepsis? Hur 

upplevde du situationen? Hur agerade du? 

Positiva emotioner? 

Negativa emotioner? 

 

Hur kan du som sjuksköterska bidra till att tidigt upptäcka begynnande sepsis eller 

svår sepsis? 

Symtom? 

Observation? 

 

Vad anser du är de mest relevanta omvårdnadsåtgärderna vid sepsis?  

Omvårdnadsplan? 

Patientens psykosociala behov? 

 

Vad anser du skulle bidra till att upptäcka sepsis i ett tidigare stadie? 

Yrkeserfarenhet? 

Kunskaper från grundutbildningen? Tillräckliga? 

Samarbete mellan avdelningar? 

Samarbete mellan professionerna? 

 

 

 

 


