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Abstrakt 
Bakgrund: Sepsis är en diagnos som årligen växer i antal, till stor del beroende på en allt 

äldre befolkning samt utvecklad sjukvård med invasiva procedurer. Vård av sepsis skall följa 

gällande riktlinjer för att förbättra utfallet för patienten. Sjuksköterskan har en viktig roll i 

vården av sepsis och uppmärksamheten på septiska tillstånd är avgörande för tidig identifie-

ring. Syfte: Litteraturöversiktens syfte var att belysa faktorer som påverkar sjuksköterskans 

omvårdnad av patienter med sepsis. Metod: Designen som valdes var en litteraturöversikt 

innehållande kvantitativa samt kvalitativa artiklar insamlade genom databassökning liksom 

manuella sökningar. Dataanalys resulterade i sex kategorier. Resultat: Materialet åskådlig-

gjorde brister kring följsamhet till riktlinjer, kunskap och utbildning liksom aseptik och be-

manning. Samtidigt identifierades framgångsfaktorer såsom ökad utbildning och återkopp-

ling liksom användning av redskap. Diskussion: Flertalet brister liksom framgångsfaktorer 

angående sjuksköterskans arbete med sepsis identifierades. En möjlig tolkning är att ansva-

ret för en förbättrad vård av sepsis ligger såväl på organisatorisk som på individuell nivå 

med ett ökat ansvarstagande samt förbättringar kring utbildning samt bemanning. Slutsats: 

Denna litteraturöversikt bedöms fylla en funktion kring att belysa sjuksköterskeperspektivet 

kring sepsis. Ytterliggare omvårdnadsforskning kring sjuksköterskans möjligheter att för-

bättra omvårdnaden och utfallet hos patienter efter en sepsisdiagnos vore önskvärt. 

 

Nyckelord: Litteraturöversikt, Omvårdnad, Prevention, Sepsis, Sjuksköterska. 
 

Abstract 

Background: Sepsis is a diagnosis annually growing in number, largely due to an aging 

population and developed medical care with invasive procedures. Sepsis care must comply 

with guidelines to improve patient outcome. The nurse has an important role in this field 

and attention to septic conditions is crucial for early identification. Objectives: The purpose 

of this literature review was to recognize factors that influence the nursing care for patients 

with sepsis. Method: The chosen design was a literature review with quantitative and quali-

tative articles collected through database search and manual searches. Data analysis resulted 

in six categories. Results: Deficiencies were illustrated on adherence to guidelines, 

knowledge as well as asepsis and staffing. Meanwhile the findings identified success factors 

such as training and the use of tools. Discussion: A possible interpretation is that the respon-

sibility for improving sepsis care is both at an organizational as well as at an individual level 

with and improvements on education as well as staffing. Conclusion: This literature review 

assesses to play a role to illuminate the nursing perspective about sepsis. A further nursing 

research on nurses' ability to improve nursing care and patient outcome after a sepsis diag-

nosis would be desirable. 

 

Keywords: Literature review, Nurse, Nursing care, Prevention, Sepsis.
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1. INTRODUKTION 
Sepsis, eller blodförgiftning, är en vanlig diagnos där antalet vårdtillfällen i det närmaste 

dubblerats från 1998 till 2010 (Brink et al., 2013). Inom sjukvården är septiska tillstånd ett 

enormt problem och en diagnos som påverkar miljoner människor över hela världen (Del-

linger et al., 2013). Globalt sett är sepsis en av de vanligaste dödsorsakerna(Robson & Daniel, 

2008). Sjuksköterskan riskerar i sitt kliniska omvårdnadsarbete att möta patienter med sepsis 

inom flertalet olika specialiteter (Brink et al., 2013). Under den verksamhetsförlagda utbild-

ning som sjuksköterskestudenter genomgår under sin utbildning har författarna till denna 

litteraturöversikt mött patienter med sepsis i varierande vårdformer vilket ytterligare moti-

verat ämnesvalet liksom vikten av god kunskap hos sjuksköterskan inom området. 

1.2 Bakgrund 

1.2.1 Patofysiologi samt riktlinjer  

Sepsis beskrivs som kroppens systeminflammatoriska reaktion på en allvarlig infektion, 

denna reaktion benämns ofta systemiskt inflammatoriskt svarssyndrom [SIRS]. Septiska till-

stånd delas in i tre kategorier, sepsis, svår sepsis samt septisk chock (Socialstyrelsen, 2013). 

För att uppnå klassifikationen av SIRS måste minst två av de kriterier som förknippas med 

tillståndet uppfyllas (se tabell 1). Definitionen sepsis innebär att kriterierna för SIRS uppnås i 

kombination med en infektion. Svår sepsis definieras som en sepsis i kombination med or-

gandysfunktion*, systemisk hypoperfusion* eller hypotension*. Septisk chock definieras som 

sepsis kombinerat med arteriell hypotension trots adekvat vätsketillförsel (Giuliano, 2006). 

Tabell 1. Definition SIRS 

SIRS 

Kroppstemperatur över 38 ˚C eller under 36 ˚C 

Hjärtfrekvens över 90 slag/min 

Andningsfrekvens över 20/min eller; 

- PCO2 under 32 mm Hg 

Leukocytnivå över 12000 eller under 4000 celler/mikroliter 

Källa: Giuliano (2006)  
  

Att uppnå kriterierna för sepsis innebär dock inte per automatik att patienten behöver be-

finna sig på sjukhus eller vara akut sjuk. Det septiska tillståndet sträcker sig därmed från en 

okomplicerad infektion till septisk chock med stor risk för organdysfunktion och mortalitet. 

Den viktigaste orsaken till septiska tillstånd är pneumoni* vilket svarar för över hälften av 

alla diagnostiserade septiska tillstånd i Europa. Andra vanliga orsaker till sepsis är bukin-
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fektioner, infektioner i urinvägarna, mjukdels- samt skelettinfektioner liksom infektioner 

orsakade av venösa infarter (Robson & Daniel, 2008). Behandling och omvårdnad av patien-

ter med sepsis ska följa aktuella internationella riktlinjer vilket beskrivs enligt Surviving Sep-

sis Campaign. Enligt befintliga riktlinjer delas vård av sepsis in i initial behandling, vilket om-

fattar de första sex timmarna efter diagnos, samt handläggande av patienter med sepsis, vil-

ket omfattar det första dygnet efter diagnos. Den initiala behandlingen innefattar åtgärder 

såsom blododling* innan antibiotikabehandling, insättning av bredspektrumantibiotika* 

inom en timme, vätsketillförsel, övrig läkemedelsbehandling samt relevanta tester och ob-

servationer. Inom det första dygnet ska en bedömning göras kring vidare behandling liksom 

kontroll av relevanta vitalparametrar (Dellinger et al., 2013). Utgången vid sepsis är till stor 

del beroende av tidig insatt behandling vilket visat sig förbättra tillfrisknandet samt minskat 

mortaliteten. Inom vården av sepsis nämns därför ofta begreppet ’Golden hour’ vilket syftar 

till att den behandling som ges inom den första timmen kan påverka utgången signifikant 

(Raghavan & Marik, 2006). Komplexiteten i att effektivt behandla svår sepsis kan beskrivas 

enligt Huggan (2011) vilken tolkat Nicholo Machiavelli (1515) i boken ’The Prince’;  

  

For it happens in this, as the physicians say it happens in hectic fever, that in the beginning of the malady it is easy 

to cure but difficult to detect, but in the course of time, not having been either detected or treated in the beginning, 

it becomes easy to detect but difficult to cure. (Huggan, 2011, s. 14). 

  

För att underlätta tidig identifiering av sepsis är det viktigt att sjuksköterskan känner till de 

tecken som bör uppmärksammas vid septiska tillstånd. Det mest förekommande tecknet på 

sepsis har visat sig vara takykardi*. Feber, vilket ansetts vara ett klassiskt infektionstecken, 

rankas som det sjunde vanligaste sepsistecknet. De två vanligaste tecknen på svår sepsis har 

visat sig vara kreatininstegring* samt oliguri* vilket speglar njurpåverkan, följt av koagulat-

ionsproblem* vilket visar förändringar i blodets sammansättning (Campbell, 2008).  

1.2.2 Global samt nationell utveckling 

Tidigare forskning visar att antalet fall av sepsis globalt ökar med 1,5 % årligen. De viktig-

aste anledningarna för ökningen är en allt äldre befolkning vilken kännetecknas av hög sam-

sjuklighet. Denna patientgrupp erbjuds idag, tack vare stora tekniska framsteg inom sjuk-

vården, mer behandling i form av invasiva procedurer* vilket i sig ökar risken för infektioner 

och sepsis (Robson & Daniel, 2008). Enligt Folkhälsomyndigheten (2014) beräknas den årliga 

incidensen av svår sepsis till 210 fall per 100 000 invånare, vilket för Sveriges mått innebär 
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cirka 19 000 fall årligen. Statistik från Socialstyrelsen (2014) visar att 1042 personer i Sverige 

avled till följd av någon form av sepsis under året 2013. Antalet dödsfall till följd av septiska 

tillstånd kan jämföras med andra viktiga dödsorsaker globalt sett. I Storbritannien avled 

36 000 personer år 2007 till följd av sepsis. Samma år avled jämförelsevis 15 000 människor 

till följd av mag- tarmcancer samt 10 000 till följd av bröstcancer (Robson & Daniel, 2008).  

1.2.3 Betydelse för det kliniska omvårdnadsarbetet 

Sjuksköterskan är en viktig del av det multidisciplinära teamet som krävs i vården av sepsis 

enligt Surviving Sepsis Campaign (Dellinger et al., 2013). Kompetensbeskrivningen styr sjukskö-

terskans ansvar i omvårdnadsprocessen, såsom att observera och vid behov åtgärda samt 

hantera förändringar i patientens fysiska tillstånd (Socialstyrelsen, 2005). Det yrkesmässiga 

ansvarsområde sjuksköterskan har definieras av ICN:s etiska kod för sjuksköterskor gällande att 

främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt att lindra lidande (Svensk sjukskö-

terskeförening, 2007).  Omvårdnaden bygger enligt Virginia Hendersons (1897-1996) om-

vårdnadsteori på sjuksköterskans uppmärksamhet och förståelse för patientens individuella 

behov. Omvårdnaden innefattar individer som inte själva har möjlighet att tillgodose sina 

behov på grund av bristande kraft, kunskap och/eller vilja att själva tillfredsställa sina 

grundläggande behov. I det läget anses sjuksköterskan ansvarig samt bäst lämpad att er-

bjuda stödjande samt ersättande omvårdnadsåtgärder. Samtidigt som omvårdnadens speci-

ella funktion framhävs betonas också sjuksköterskans medicinska ansvar av vilket genomfö-

randet och planerandet i hög grad påverkas av läkarkåren. Detta antagande visar hur de 

olika delarna i sjukvårdsteamet är överlappade och komplementära till varandra liksom den 

starka kopplingen mellan omvårdnad och medicin. Henderson uttrycker också här ett biolo-

giskt och naturvetenskapligt synsätt då hon presenterar sin starka övertygelse om att om-

vårdnad ska vara grundad på forskningsbaserad kunskap, utan att förbise den unika indivi-

dens egenskaper (Kirkevold, 2000, s. 115–129). 

 

På grund av den allvarliga diagnosen med hög andel mortalitet samt sjuksköterskans nära 

arbete med denna patientgrupp har ämnesvalet enligt författarna till denna uppsats en viktig 

koppling till det kliniska arbetet för sjuksköterskan. Vikten av tidig identifiering, vilket i sig 

innebär att sjuksköterskan måste ha dessa kunskaper nära till hands i den dagliga omvård-

nadsprocessen, samt patientens behov av omvårdnadsåtgärder i samband med vård av sep-

sis motiverar en stark koppling till omvårdnadsämnet i helhet.  
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1.2.4 Problemformulering 

Sepsis är ett allvarligt tillstånd där utgången är beroende av tidig identifiering och behand-

ling.  Allmänsjuksköterskan kan möta patienter med sepsis inom många olika vårdmiljöer. 

Sjuksköterskans roll i vården av dessa patienter är viktig att belysa i syfte att kunna ge en så 

god vård och omvårdnad som möjligt vid detta livshotande tillstånd samt om möjligt för-

hindra uppkomsten av septiska tillstånd. Denna uppsats ämnar därmed belysa vilka faktorer 

som kan tänkas påverka sjuksköterskans möjlighet att kunna bedriva gott preventivt arbete 

samt en god vård och omvårdnad av patienter med sepsis.  

1.4 Syfte 
Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa faktorer som påverkar sjuksköterskans 

omvårdnad av patienter med sepsis. 

1.4.1 Frågeställningar 
- Vilka faktorer kan påverka sjuksköterskans omvårdnad och behandling av sepsis?  

- Vilka faktorer kan påverka sjuksköterskans preventiva arbete gällande sepsis? 

2. METOD 

2.1 Design  
Den design som valts är litteraturöversikt vilket syftar till att sammanställa kunskap som 

genererats av forskning inom ett visst område (Backman, 2008, s. 73). Litteraturöversikt kan 

beskrivas som ett strukturerat arbetssätt med sin grund i beskrivning av befintlig data (Fri-

berg, 2012b, s. 133). I syfte att genomföra denna litteraturöversikt utfördes systematisk sök-

ning, urval och kritisk granskning samt sammanställning av relevant material. 

2.2 Inklusions- samt exklusionskriterier 
Friberg (2012b, s. 138) betonar vikten av att avgränsa antalet artiklar genom att formulera 

inklusions- och exklusionskriterer i syfte att erhålla relevant material för den tilltänkta stu-

dien.  Valda inklusionskriterier för denna litteraturöversikt var artiklar med syfte att besk-

riva ämnesområdet sepsis ur ett sjuksköterskeperspektiv, artiklar publicerade under de sen-

aste tio åren, kvalitativa samt kvantitativa artiklar, artiklar skrivna på svenska eller engelska 

samt artiklar tillgängliga i sin helhet genom Mittuniversitetets biblioteksservice. Artiklar som 

belyser sepsis har inkluderats från varierande vårdmiljöer då riktlinjer för vård och omvård-

nad är likvärdiga och därmed bedömdes kunna innefatta relevant kunskap för den grundut-
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bildade sjuksköterskan. Valda exklusionskriterier var artiklar som belyste sepsis ur ett mi-

krobiologiskt- och/eller läkarperspektiv, artiklar som belyste sepsis ur ett neonatalperspektiv 

samt litteraturöversikter.  

2.3 Litteratursökning 
Relevanta databaser inom omvårdnad, vilket i detta fall innefattat Pubmed och Cinahl, har 

använts för litteratursökning. Sökning i flertalet databaser görs enligt SBU (2014) i syfte att 

minimera systematiska fel. Relevanta sökord i förhållande till studiens syfte identifierades 

och översattes till indexeringsord med hjälp av beskrivningar i de olika databaserna, vilket 

enligt SBU (2014) har fördelarna att de är enhetliga samt att artiklarnas innehåll är beskrivna 

med tydliga begrepp. Relevanta sökord för problemställningen är viktigt då detta kan opti-

mera litteratursökningen samt göra sökträffarna mer specifika (Backman, 2008, s. 169-170; 

Carlsson & Eiman, 2003). Litteratursökningar genomfördes med hjälp av flertalet synonyma 

indexeringsord vilket enligt Carlsson och Eiman (2003) görs i syfte att täcka ett större materi-

al då innebörden av indexeringsorden kan variera i olika databaser. Indexeringsorden dela-

des in i block baserade på likheter (se bilaga 2). Samtliga sökord inom varje block kombine-

rades med den booleska operatorn OR. Detta förfarande bidrar enligt SBU (2014) till en ut-

vidgad sökning då databasen söker på antingen det ena eller andra sökordet, eller samtliga 

förekommande ord. Blocken kombinerades därefter med hjälp av den booleska operatorn 

AND. Detta är ett tillvägagångssätt som enligt SBU (2014) innebär att minst ett ord ur varje 

sökt block måste finnas i varje sökträff, vilket gör att sökningen specificeras och avgränsas. 

Relevanta artiklars referenslistor genomsöktes manuellt.  

Tabell 2. Översikt databassökning Cinahl  
Datum Databas Block  Begränsningar Antal träffar med AND Förkastade Artiklar använda i resultatet 

2015-01-19 Cinahl 1+2 Svenska och 

engelska, max 10 

år 

186 36* 

29** 

9*** 

69**** 

22***** 

Ej 17  

4 stycken 

2015-01-19 Cinahl 1+3 Svenska och 

engelska, max 10 

år 

14 5* 

4** 

2** 

2**** 

1***** 

- 

2015-01-19-

2015-01-30 

Manuell     8 stycken 

*Antal förkastade efter läsning av rubrik, ** Antal förkastade efter läsning av abstrakt, *** Antal förkastade efter relevansbe-

dömning, ****Antal förkastade efter värdering vetenskaplig kvalitet, ***** Antal förkastade pga. dubbletter, Ej – Inte tillgäng-

liga. 
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Tabell 3. Översikt databassökning Pubmed  
Datum Databas Block  Begränsningar Antal träffar med AND Förkastade Artiklar använda i resultatet 

2015-01-19 Pubmed 1+2 Max 10 år, svenska 

och engelska 

181  * 66 

** 36 

*** 8 

**** 25 

***** 

Ej 39 

7 stycken 

2015-01-19 Pubmed 1+3 Max 10 år, svenska 

och engelska 

46 

 

* 26 

** 5 

*** 1 

**** 5 

***** 5 

Ej 4 

- 

2015-01-19 Pubmed 1+2+3 Max 10 år, svenska 

och engelska 

117  * 

** 

*** 

**** 1 

***** 116 

Ej 

- 

2015-01-19-

2015-01-30 

Manuell     - 

*Antal förkastade efter läsning av rubrik, ** Antal förkastade efter läsning av abstrakt, *** Antal förkastade efter relevansbe-

dömning, ****Antal förkastade efter värdering vetenskaplig kvalitet, ***** Antal förkastade pga. dubbletter, Ej – Inte tillgäng-

liga. 

2.4 Urval och granskning 
Artiklar har granskats i flera steg vilket beskrivs enligt tabell 2 och 3. I det första steget lästes 

artiklarnas rubrik och abstrakt. De artiklar som därefter bedömdes relevanta lästes igenom i 

sin helhet för bedömning av överensstämmelse med inklusionskriterier samt syfte. Artiklar 

som svarat mot syfte samt inklusionskriterier har därefter kritiskt granskats gällande veten-

skaplig kvalitet med hjälp av kvalitetsgranskningsmallar för kvantitativa respektive kvalita-

tiva artiklar enligt Carlsson och Eiman (2003) (se bilaga 3 och 4). Granskningsmallarna modi-

fierades för att motsvara denna uppsats syfte, där ”patienter med lungcancerdiagnos” ersattes 

med ”patienter med sepsisdiagnos och/eller vårdgivare av patienter med sepsis”. Kvalitetsgransk-

ningen resulterade i tre grader av vetenskaplig kvalitet. Artiklar med grad I och II i kvali-

tetsgranskningen inkluderades i litteraturöversikten och artiklar med grad III sorterades bort 

på grund av bristfällig vetenskaplig kvalitet. I ett sista steg gjordes en genomgång av valt 

material för att säkerställa dess relevans samt överensstämmelse med syfte samt angivna 

inklusions- och exklusionskriterier.   

2.5 Dataanalys 
Analysarbetet har inspirerats av det induktiva tillvägagångssättet enligt Friberg (2012a, s. 

127–129) vilken beskriver analysförfarandet i ett första steg där materialet läses igenom för 

att få en helhetsuppfattning kring innehållet. Artiklarna sammanfördes därefter efter dess 

uppbyggnad och huvudresultat i en gemensam tabell (se bilaga 5). Relevanta meningsenhet-

er i artiklarna med koppling till syftet markerades i respektive artikel. De valda meningsen-
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heterna fördes sedan in i en tabell enligt nedan (se tabell 4). Meningsenheten översattes och 

kondenserades till meningsbärande enheter. De meningsbärande enheterna delades upp 

beroende på vilken frågeställning de besvarade och fördes därefter in i olika kategorier base-

rat på likheter och skillnader. De meningsbärande enheterna formulerade därefter en bröd-

text vilken stod till grund för det slutgiltiga resultatet. Samtliga artiklar namngavs med siff-

ror vilka följde materialet genom hela dataanalysen i syfte att strukturera processen. Materi-

alet jämfördes kontinuerligt mot originaltexten för att säkerställa att materialet inte för-

vrängdes. Tabeller samt figurer tolkades och översattes manuellt.  

Tabell 4. Exempel på analysförfarandet 

Artikeltext Översättning Kondensering Frågeställning  Kategori 

“All elements of the 

sepsis resuscitation 

bundle improved signifi-

cantly after the educa-

tional program, except 

early administration of 

broadspectrum antibiot-

ics. Likewise, all ele-

ments of the sepsisman-

agementbundle im-

proved significantly after 

the educational pro-

gram.” (Ferrer et al, 

2008) 4 

”Samtliga delar av den 

initiala behandlingen 

förbättrades signifikant 

efter utbildningsprogram-

met förutom administre-

ring av bredspektrumanti-

biotika. Vårdprogrammet 

gällande handläggandet av 

sepsis förbättrades också 

signifikant efter utbild-

ningsprogrammet.”4.1 

Utbildningsprogrammet 

förbättrade signifikant 

den initiala behandlingen. 

4.1.1 

 

Utbildningsprogrammet 

förbättrade signifikant 

vårdprogrammet gäl-

lande handläggning av 

sepsis. 4.1.2 

Vilka faktorer kan 

påverka sjuksköters-

kans omvårdnad och 

behandling av sepsis? 

Kunskap i syfte att 

främja vård  

"Rigorous education in 

the proper implementa-

tion and use of each 

device implemented is 

critical to the success of 

an improved CLB in 

reducing CLABSI rates.” 

(Royer, 2010) 

8 

”Gedigen utbildning kring 

korrekt genomförande och 

användning av varje red-

skaps användningsområde 

är avgörande gällande 

framgång för en förbättrad 

följsamhet till riktlinjer och 

för att minska förekomsten 

av CVK-relaterad sepsis.” 

8.1 

Utbildning är avgörande 

för en förbättrad följsam-

het till riktlinjer samt 

minskning av CVK-

relaterad sepsis. 8.1.1 

 

Korrekt genomförande är 

avgörande för en förbätt-

rad följsamhet till riktlin-

jer samt minskning av 

CVK-relaterad sepsis. 

8.1.2 

 

Vilka faktorer kan 

påverka sjuksköters-

kans preventiva 

arbete gällande sep-

sis? 

Förhindra smittsprid-

ning  

 

2.6 Etiska överväganden 
Ett krav på de artiklar som inkluderats i resultatet var att de blivit godkända av en etisk 

kommitté alternativt att de innehåller utförliga etiska resonemang vilket följer korrekt tillvä-

gagångssätt enligt Polit och Beck (2012, s. 152–171). Artiklarnas innehåll har redovisats så att 

innehållet inte förvanskats eller ändrats. Språköversättningar har gjorts med försiktighet för 

att inte förvränga materialets innebörd. 
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3. RESULTAT 
Resultatet presenteras uppdelat i två frågeställningar kopplat till syftet. Vardera frågeställ-

ning är därefter uppdelad i tre respektive kategorier (se tabell 5 och 6). I resultatet presente-

ras resultat från sammanlagt 19 artiklar publicerade mellan 2007-2014 (se bilaga 5). 

3.1 Vilka faktorer kan påverka sjuksköterskans omvårdnad och behandling 

av sepsis? 
Kopplat till den första frågeställningen presenteras resultat från tio artiklar. De berörda artik-

larna utgörs av nio artiklar av kvantitativ metod samt en artikel av kvalitativ metod. Resulta-

tet är uppdelat i tre kategorier (se tabell 5).  

Tabell 5. Översikt över ämnesområden 
Artikel Kunskap i syfte att främja vård Användning av arbetsredskap Följsamhet till riktlinjer 

Baldwin et al. (2008),  

Storbritannien  

  X 

Fadale et al. (2014), USA X   

Ferrer (2008), Spanien X  X 

Fry et al. (2013), Austra-

lien 

  X 

Gurnani et al. (2010), USA  X X 

Kent och Fields (2012), 

USA 

 X  

Robson et al. (2007), 

Storbritannien 

X   

Stamataki et al. (2014) 

Grekland 

X X X 

Tromp et al. (2010), Ne-

derländerna 

 X  

Vallée et al. (2007), Frank-

rike 

 X  

3.1.1 Kunskap i syfte att främja vård  

Det kliniska omvårdnadsarbetet förutsätter goda teoretiska kunskaper kring patientens till-

stånd. Sjuksköterskors befintliga kunskaper om tecken på sepsis har undersökts i flera stu-

dier vilket visat på ett bristande kunskapsläge angående sjuksköterskornas kunskaper och 

uppmärksamhet på septiska tillstånd (Robson, Beavis & Spittle, 2007; Stamataki et al., 2014). 

I en enkätundersökning där sjuksköterskor fick svara på ett antal påståenden svarade exem-

pelvis knappt hälften av sjuksköterskorna korrekt angående frågor om symtom som taky-

kardi, takypné* och minskad syremättnad* bör associeras med sepsis, och enbart sju av tio 

kände till att en minskning av urinproduktion är ett tecken som en sjuksköterska bör upp-

märksamma i syfte att upptäcka sepsis. Mycket få sjuksköterskor, en knapp tiondel, kände 

till att glukos- samt serumferritinnivåer* är något som bör observeras vid septiska tillstånd 

(Stamataki et al., 2014). Kunskapsnivån hos sjuksköterskor på vårdavdelning har också 
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uppmärksammats som bristfällig. Då deltagarna genom olika patientfall fått uppge om de 

ansåg att patienten var septisk svarade exempelvis enbart fyra av tio sjuksköterskor att det 

aktuella patientfallet med en misstänkt infektion från gallan samt två SIRS-tecken; en 

kroppstemperatur över 38 °C samt hjärtfrekvens över 90 slag/min bör uppfattas som septisk. 

Enbart sex av tio sjuksköterskor ansåg att en patient med en misstänkt CVK-infektion i kom-

bination med två SIRS-tecken bör uppfattas som septisk (Robson et al., 2007). 

 

Sjuksköterskornas utbildningsnivå har visat ett samband med deras kunskaper kring sepsis. 

En klar skillnad kunde exempelvis ses beroende på om sjuksköterskorna genomgått univer-

sitets- eller högskoleutbildning gällande kunskaper kring symtom som exempelvis taky-

kardi, takypné samt nivån av leukocyter* som en indikator på ett septiskt tillstånd där uni-

versitetsutbildade sjuksköterskor uppvisade signifikant bättre kunskaper (Stamataki et al., 

2014). Effekten av olika typer av utbildningsprogram kring sepsis har undersökts i ett flertal 

studier med syfte att förbättra sjuksköterskors kunskap samt vård av patienter med sepsis. 

Genom att erbjuda sjuksköterskor utbildning visade sig deras kunskap inom ämnet förbätt-

ras (Fadale, Tucker, Dungan & Sabol, 2014; Ferrer, 2008). En signifikant förbättring beträf-

fande följsamheten till samtliga delar av riktlinjer vid behandling av patienter med sepsis 

noterades hos sjuksköterskor inom såväl vårdavdelning som akut- och intensivsjukvård 

vilka erbjöds ett specifikt utbildningsprogram. Utbildningsprogrammet förkortade samtidigt 

den genomsnittliga tiden innan blododling var utförd samt minskade den genomsnittliga 

tiden till första administrering av bredspektrumantibiotika med drygt 20 minuter vardera. 

Utbildningsprogrammet förkortade däremot inte tiden innan laktatbestämning* eller mät-

ning av central syrgasmättnad* var genomförd. Utbildningsprogrammet vilket byggde på 

riktlinjer från Surviving Sepsis Campaign innehöll teoretisk utbildning gällande sepsis, tidig 

identifiering, algoritmer för diagnos, utdelning av de internationella riktlinjerna i fickformat, 

väggplanscher kring tidig identifiering av sepsis samt återkoppling från de ansvariga under 

utbildningens gång (Ferrer, 2008). Sjuksköterskornas kompetens samt självkännedom kunde 

på liknande sätt stärkas genom praktisk träning med simuleringsbaserad utbildning där de 

deltagande sjuksköterskorna fick utveckla sina färdigheter i en sjukhusliknande miljö med 

hjälp av simuleringsdockor. Efter genomförd utbildning observerades en klar förbättring 

angående sjuksköterskornas generella självkännedom, kopplat till deras arbete kring patien-

ter med sepsis, dessutom förbättrades deras kompetens beträffande hantering av läkemedel 
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signifikant. Utbildningen gav också en signifikant ökning gällande antalet hjärtauskultation-

er* som sjuksköterskorna utförde (Fadale et al., 2014). 

3.1.2 Användning av arbetsredskap 

Sjuksköterskan har visat sig kunna ha användning av olika arbetsredskap i form av protokoll 

och diagram i sitt kliniska arbete för att underlätta identifiering och bedömning av septiska 

tillstånd (Gurnani et al., 2010; Tromp et al., 2010; Vallée et al., 2007). Måldiagram, med syfte 

att observera förändringar i vitalparametrar samt uppmärksamma tecken på sepsis, har visat 

sig kunna hjälpa sjuksköterskan att identifiera cirkulatorisk instabilitet som följd av ett sep-

tiskt tillstånd. Av de sjuksköterskor inom intensivsjukvård som använde det aktuella måldi-

agrammet uppgav nästan åtta av tio att diagrammet var en hjälp för dem i deras dagliga ar-

bete i syfte att tidigare identifiera samt förebygga septiska tillstånd. Måldiagrammet kunde 

hjälpa sjuksköterskorna att få en helhetsbild över patientens cirkulatoriska status, samtidigt 

som merparten av sjuksköterskorna inte ansåg att diagrammet ökade deras arbetsbörda (Val-

lée et al., 2007). Sjuksköterskor har visat sig på liknande sätt kunna använda sig av sepsispro-

tokoll för enklare identifiering av septiska tillstånd (Gurnani et al., 2010; Tromp et al., 2010). 

Det aktuella sepsisprotokollet innefattade en screeningdel ämnat för sjuksköterskor där teck-

en på infektion samt två eller fler tecken på SIRS skulle uppmärksammas och meddelas an-

svarig läkare (Tromp et al., 2010). Studier har visat att de patienter som inkluderats i sep-

sisprotokollet i högre utsträckning fick vård med högre följsamhet till aktuella riktlinjer. An-

vändning av sepsisprotokoll visade sig dessutom minska tiden mellan septisk chock samt 

administrering av antibiotika, vilket i sig kan bidra till minskad mortalitet (Gurnani et al., 

2010; Tromp et al., 2010).  

 

Majoriteten av tillfrågade sjuksköterkor uppgav i en studie att de anser det avgörande med 

brådskande och adekvat kommunikation med övrig vårdpersonal i det akuta skedet hos en 

patient med sepsis (Stamataki et al., 2014). För att underlätta kommunikation mellan vård-

personal gällande patienter med sepsis förekommer olika metoder att använda sig av. En 

stor del av de sjuksköterskor som använde måldiagram för identifiering av patienter med 

sepsis använde också diagrammet för att underlätta överrapportering av patienter till andra 

sjuksköterskor (Vallée et al., 2007). Kommunikation via SBAR* kan på liknande sätt utgöra 

en metod för strukturering av den brådskande kommunikationen angående patienter med 

sepsis. Då SBAR implementerades vid en studie på en akutmottagning föregicks detta av ett 
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screeningprogram med sepsiskriterier. Då patienten screenats positivt för svår sepsis följde 

därefter kommunikation från sjuksköterska till ansvarig läkare enligt SBAR där situation, 

bakgrund och åtgärder beskrevs varefter rekommendation/ordination efterfrågades. Efter 

implementering av programmet på den undersökta akutmottagningen kommunicerade sjuk-

sköterskan enligt SBAR med läkaren beträffande fyra av de fem patienter med svår sepsis 

vilket i samtliga fall ledde till fler diagnostiska tester. Samtalet med läkaren föranledde dess-

utom ytterligare vätsketillförsel för tre av de aktuella patienterna (Kent & Fields, 2012). 

3.1.3 Följsamhet till riktlinjer 

Följsamhet till aktuella riktlinjer vid vård av patienter med sepsis har visat sig variera. Då 

sjuksköterskor tillfrågats hur de ansett sig följa aktuella riktlinjer har drygt hälften uppgett 

att de följer Surviving Sepsis Campaign’s riktlinjer för handläggning vid sepsis (Stamataki et 

al., 2014). Genom observationer noterades däremot god följsamhet till riktlinjerna vid hand-

läggning vid sepsis i enbart en tiondel av fallen (Ferrer, 2008). Följsamheten till Surviving 

Sepsis Campaign’s riktlinjer för initial behandling vid sepsis har i studier visat sig vara låg 

(Baldwin, Smith, Fender, Gisby & Fraser, 2008; Ferrer, 2008). Riktlinjerna har enligt en studie 

visat sig efterföljas i cirka två av tio fall. (Baldwin et al., 2008). En annan studie har däremot 

noterat lägre följsamhet kring fem procent (Ferrer, 2008). De övriga patienterna vårdades 

enbart enligt vissa delar av riktlinjerna (Baldwin et al., 2008; Ferrer, 2008). Lägst följsamhet 

till riktlinjerna kring initial behandling vid sepsis har observerats beträffande åtgärder som 

tillförsel av vätska samt tidig administrering av antibiotika (Baldwin et al., 2008). God följ-

samhet har noterats kring riktlinjer kring blododling innan antibiotikabehandling samt an-

vändning av bredspektrumantibiotika (Ferrer, 2008; Fry, Horvat, Roche, Fong & Plowes, 

2013).  

 

Följsamheten till riktlinjer kring antibiotikabehandling gällande patienter med sepsis har 

undersökts i ett flertal studier. Genomsnittstiden innan en sjuksköterska eller läkare på en 

akutmottagning undersökte de patienter som senare sattes in på en antibiotikabehandling 

fastställdes genom observationer till drygt 50 minuter (Fry et al., 2013). Studier har dessutom 

visat att patienter sällan administrerades antibiotika inom en timme efter diagnos (Baldwin 

et al., 2008; Fry et al., 2013; Gurnani et al., 2010). Väntetider på i snitt drygt 400 minuter har 

observerats för patienter med sepsis eller septisk chock innan första dosen av antibiotika 

administrerades av en sjuksköterska. För patienter som vårdades för infektion var väntetiden 
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innan första dosen antibiotika cirka 230 minuter (Fry et al., 2013). Annan forskning har där-

emot observerat kortare väntetider med ett medianvärde på cirka 150 minuter för patienter 

med sepsis (Baldwin et al., 2008).  

3.2 Vilka faktorer kan påverka sjuksköterskans preventiva arbete gällande 

sepsis? 
Kopplat till den andra frågeställningen presenteras resultat från tio artiklar av vilka nio är av 

kvantitativ metod och en av kvalitativ metod (se bilaga 5). Resultatet är uppdelat i tre kate-

gorier (se tabell 6).  

Tabell 6. Översikt över ämnesområden 
Artikel Förhindra smittspridning Kunskap i preventivt syfte Bemanning 

Baldwin et al. (2008), Storbritannien X   

Hocking och Pirret (2013), Nya Zee-

land 

X X  

Horvath et al. (2009), USA X X  

Mark et al. (2007), USA   X 

Morrison (2012), USA X X  

Royer (2010), USA X X  

Secola et al. (2012), USA X X  

Shuldham et al. (2009), Storbritannien   X 

Stratton (2008), USA   X 

Twigg et al. (2011), Australien   X 

3.2.1 Förhindra smittspridning  

Samtliga patienter med sepsis och samtidig hypotension bör förses med en CVK*, av vilken 

sjuksköterskan ansvarar för skötsel och omvårdnad (Baldwin et al., 2008). Låg följsamhet till 

aktuella riktlinjer och brister i aseptiken vid omvårdnadsåtgärder kring CVK har i studier 

associerats till en högre andel infektioner (Hocking & Pirret, 2013; Horvath et al., 2009; 

Royer, 2010; Secola, Lewis, Pike, Needleman & Doering, 2012). CVK-relaterad sepsis är ett 

begrepp som sjuksköterskor återkommande möter i sitt arbete. Då sjuksköterskors kunskap-

er inom ämnet undersökts har det visat sig att en stor andel av sjuksköterskorna haft svårt 

att definiera begreppet, men att de flesta känt till att det rör infektioner kopplat till venösa 

infarter. Trots en osäkerhet kring begreppet svarade tillfrågade sjuksköterskor att de alltid 

varit försiktiga vid skötsel och förbandsbyte av centrala infarter. Samtliga sjuksköterskor 

kunde dessutom beskriva olika orsaker eller situationer som i sig kan leda till CVK-relaterad 

sepsis (Morrison, 2012). 

 

Vid blodprovstagning ur CVK finns befästa riktlinjer att följa. Då sjuksköterskor tillfrågats 

om de följer aktuella riktlinjer har merparten angivit att samtliga punkter följts korrekt. Trots 
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detta har brister noterats av observatören vid genomförandet. Vanliga brister i utförandet 

som observerades i hälften av tillfällena var att alkoholen inte tilläts torka tillräckligt efter 

desinficering av kranöppningar liksom felaktig spolning av infarten. Sjuksköterskorna upp-

gav tidspress som en orsak vilken påverkade det aseptiska utförandet. De ville arbeta skynd-

samt för att undvika larm från apparatur som kunde väcka patienten och lät därför inte al-

koholen torka tillräckligt länge. Sjuksköterskorna tog vid diskussion med observatören upp 

sin intention att göra “det bästa” för sina patienter (Secola et al., 2012). Brister i det aseptiska 

utförandet vid förbandsbyte av centrala infarter är också till stor del orsakat av en tidspres-

sad arbetssituation för sjuksköterskan. Det upplevdes av de deltagande sjuksköterskorna 

som en utmaning att ha möjlighet att avsätta tillräckligt lång tid för ett förbandsbyte. Sjuk-

sköterskorna uppgav exempelvis att de ibland inte bytte förband där datumet gått ut om de 

såg rena ut, uppgiften lämnades i stället vidare till nästföljande sjuksköterska i syfte att spara 

tid. Avbrott i form av patienter som behövde hjälp eller telefonsamtal upplevdes stressande 

och som en försvårande omständighet för möjligheten att kunna utföra omvårdnadsåtgär-

derna på ett korrekt sätt. I vissa fall hade sjuksköterskorna svårt att se sin egen roll i det pre-

ventiva arbetet och la skulden över brister på andra. De deltagande sjuksköterskorna såg 

också förändringar kring protokoll, produkter och dokumentation inom området som en 

utmaning kring att kunna utföra omvårdnaden på ett korrekt sätt (Morrison, 2012). “They 

change things a lot. They changed about 4 things [related to line care] lately - the packaging, the con-

tents, what you are supposed to scrub with, cleaning the table... I never know if I’m doing it correct-

ly.” (Morrison, 2012, s. 326).  

 

Forskning har visat att förändringar gällande omvårdnadsprodukter kring centrala infarter 

har associerats till en lägre andel infektioner. Genom att exempelvis använda sig av ett ge-

nomskinligt, nålfritt injektionsmembran kan sjuksköterskan på ett visuellt sätt lättare upp-

täcka blod och partiklar och därmed förbättra spolning av infarten och således minska ande-

len tillväxtmaterial för bakterier. Efter implementering av det genomskinliga, nålfria injekt-

ionsmembranet minskade andelen CVK-relaterad sepsis till noll på den undersökta avdel-

ningen. Nollvisionen kunde sedan bibehållas i över 17 månader. Implementering av desin-

fektion med klorhexidin i stället för alkoholbaserad desinficering har tillsammans med en 

ökad användning av PICC-line* i stället för CVK visats sig ge en minskning av andelen CVK-

relaterad sepsis med ungefär en tredjedel (Royer, 2010). 
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3.2.2 Kunskap i preventivt syfte 

Ökad utbildning kring arbetet med att förebygga infektioner orsakade av centrala infarter 

har enligt studier upplevts som önskvärt av sjuksköterskor och sådana insatser kan dessu-

tom associeras med en signifikant minskning av CVK-relaterad sepsis (Morrison, 2012; 

Royer, 2010). De sjuksköterskor som oftare möter centrala infarter i sitt dagliga arbete och 

därmed erhåller större klinisk erfarenhet har dessutom visat sig ha en bättre förståelse för 

vikten av att genomföra skötsel av centrala infarter och förbandsbyten på ett aseptiskt sätt 

(Morrison, 2012). Utbildning beträffande blodprovstagning ur CVK kan innefatta informat-

ion kring desinfektion av kranöppningar på ett korrekt sätt samt demonstration av spolning 

med natriumklorid. Genom att följa den korrekta proceduren kan infarten rensas och där-

med minskas risken för infektion (Secola et al., 2012). Ökad kunskap och en förbättrad asep-

tisk teknik i sjuksköterskornas omvårdnad har visat sig vara en viktig bidragande orsak till 

en nedåtgående trend gällande antalet fall av sepsis (Hocking & Pirret, 2013; Horvath et al., 

2009; Royer, 2010; Secola et al., 2012). Återkoppling och utvärdering efter genomförd utbild-

ning har på liknande sätt visat sig vara gynnsamt beträffande en minskning av infektionsris-

ken (Horvath et al., 2009).  

3.2.3 Bemanning 

En god sjuksköterskebemanning har visat sig vara en viktig förebyggande åtgärd för att 

minska antalet patienter med septiska diagnoser. I flertalet studier framgår att ett ökat antal 

sjukskötersketimmar på en avdelning ger färre sepsisdiagnoser hos de inneliggande patien-

terna (Mark, Harless & Berman, 2007; Shuldham, Parkin, Firouzi, Roughton & Lau-Walker, 

2009; Stratton, 2008; Twigg, Duffield, Bremner, Rapley & Finn, 2011). Patienter vilka genom-

gått kirurgiska ingrepp har exempelvis lägre risk för postoperativ sepsis då det är en god 

bemanningsnivå hos sjuksköterskorna på den postoperativa avdelningen (Mark et al., 2007). 

En signifikant skillnad kan dessutom ses beträffande andelen ordinarie i förhållande till vi-

karierande personal, där en högre andel ordinarie sjuksköterskor på en avdelning signifikant 

minskar risken för septiska tillstånd hos patienterna (Shuldham et al., 2009). Avdelningar 

med ett högre antal inhyrda sjuksköterskor riskerar att ha en högre andel patienter med sep-

tiska tillstånd (Stratton, 2008). Fler sjuksköterskor per patient har dessutom ett samband med 

färre antal vårddygn för patienterna samt lägre mortalitet på avdelningen (Twigg et al., 

2011).  



 

 

17 
*Se bilaga 1 för begreppsförklaring.  

4. DISKUSSION 

4.1 Metoddiskussion 
Designvalet bedömdes relevant utifrån denna specifika studie då syftet var att sammanställa 

olika faktorer vilka påverkade sjuksköterskans omvårdnadsarbete inom ämnesområdet sep-

sis, och en litteraturöversikt ger då en bred och heltäckande bild av forskningsläget inom 

detta specifika område. Under arbetets gång har formulering av syfte förändrats liksom 

kompletterats av lämpliga frågeställningar. Dessa förändringar har medfört extra arbetsmo-

ment samt kompletterande urvalsprocesser och granskningar av redan insamlat material. I 

syfte att inte låta detta förfarande påverka systematiken negativt har författarna säkerställt 

att valda sökord och sökträffar fortfarande svarade mot det omformulerade syftet.  

 

Inklusions- och exklusionskriterier formulerades i en strävan att göra sökträffarna så rele-

vanta och specifika som möjligt utifrån studiens syfte. Genom att inte begränsa litteratursök-

ningen till någon specifik vårdmiljö bedöms resultatet enligt författarna bli bredare samt 

bidra med en vidare kunskap inom området. Då litteratursökningen inte är begränsad till 

publicering i specifika länder kan sökträffarna dessutom antas bli fler och materialet mer 

heltäckande, en risk bedöms dock vara att inte allt resultat är implementerbart i Sverige. Att 

samtliga artiklar genomförts i industrialiserade länder bedöms emellertid som en fördel då 

kontexten lättare bör kunna jämföras med svenska förhållanden samt underlätta implemen-

tering av aktuellt material inom svensk hälso- och sjukvård. Då materialet begränsades till 

maximalt tio år gamla bedöms risken vara låg gällande inkludering av inaktuell forskning, 

vilket således ökar materialets trovärdighet. Trovärdighet är ett begrepp vilket innefattar 

dimensioner av giltighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet samt överförbarhet och är främst an-

vänt inom kvalitativ forskning i syfte att bedöma materialets nivå av riktighet (Polit & Beck, 

2012, s. 745).  Samtidigt upptäcktes vid litteratursökningen att en stor del av frekvent refere-

rade källor var publicerade för mer än tio år sedan vilket gör att begränsningen i tid kan ha 

uteslutit intressant material.  

 

Litteratursökningen bedöms hålla en god systematisk kvalitet tack vare väl genomarbetade 

söktermer samt användning av relevanta indexeringsord i stor utsträckning. Användning av 

block med flera synonyma indexeringsord i stället för enstaka ord bidrar dessutom till ett 

mer systematiskt sökresultat samt en minimering av risken att missa relevant material. En 
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typ av mättnad bedömdes ha uppnåtts då inget ytterligare relevant material framkom i de 

kompletterande litteratursökningarna. En väl utförd litteratursökning samt en uppnådd 

mättnad bedöms stärka arbetets giltighet, vilket är en dimension som innefattar riktighet i 

det material som presenteras (Polit & Beck, 2012, s. 585). En begränsning i litteratursökning-

en kan antas bero på befintliga språkkunskaper då det dominerande språket i relevant 

material är författarnas andraspråk, engelska. En risk kan vara att innehåll kan ha misstol-

kats eller att relevant material kan ha sorterats bort på grund av bristande förståelse. En yt-

terligare brist bedöms vara den begränsade åtkomsten av artiklar. En viss del av sökträffarna 

vid litteratursökningarna var inte tillgängliga enligt Mittuniversitetets biblioteksservice och 

sorterades därmed bort. Detta förfarande riskerar att ha sorterat bort material som skulle 

kunna ha tillfört nya och kompletterande resultat.  

 

Samtliga artiklar har genomgått en kvalitetsgranskning vilket stärker materialets trovärdig-

het genom en säkerställning av att inkluderat material erhåller god vetenskaplig kvalitet. Då 

granskningen är manuellt utförd av författarna bygger däremot beslut på tidigare kunskaper 

vilket kan ha influerat bedömning av kvaliteten. I syfte att stärka litteraturöversiktens tro-

värdighet har båda författarna läst samtliga artiklar samt reflekterat över relevans samt in-

nehåll vilket minskar risk för personliga tolkningar. Det fortsatta analysförfarandet var där-

emot delvis uppdelat i syfte att arbeta tidseffektivt vilket kan ha påverkat översättningar 

samt tolkningar av material utifrån personliga influenser. I denna litteraturöversikt används 

citat i syfte att framställa information såsom deltagarna formulerade det, vilket stärker arbe-

tets överförbarhet och därmed också trovärdigheten. Dimensionen överförbarhet innefattar 

att presentera ett rikt material i syfte att låta läsaren själv ha möjlighet att implementera rele-

vant information i sin egen kontext (Polit & Beck, 2012, s. 585). Genom hela arbetsprocessen 

har författarna aktivt lagt sin egen förförståelse åt sidan för att inte influera materialet med 

egna åsikter. Detta är en åtgärd ämnat stärka arbetets giltighet, då tillvägagångssättet stärker 

materialets riktighet och minskar risken för feltolkningar (Polit & Beck, 2012, s. 585). 

4.2 Resultatdiskussion 
Resultatet i denna litteraturöversikt åskådliggjorde brister i sjuksköterskors kunskaper kring 

sepsis samt betonade vikten av utbildning som en framgångsfaktor beträffande sjuksköters-

kors kunskap och kompetens kring sepsis. Utbildning liksom användning av lämpliga ar-

betsredskap visade sig dessutom stärka följsamheten till aktuella riktlinjer. Liknande fynd 
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kan ses i tidigare litteraturöversikter vilka betonar vikten av att sjuksköterskan har tillräck-

liga kunskaper för att kunna identifiera tecken på sepsis och därmed förbättra utfallet för 

patienten (Bernstein & Lynn, 2013; Kleinpell, Aitken, & Schorr, 2013). Tidigare forskning har 

dessutom betonat effekten av att som sjuksköterska använda sig av protokoll som en förbätt-

ring av den initiala behandlingen vid sepsis (Kleinpell et al., 2013). Omvårdnadsteoretikern 

Virginia Henderson belyser den starka kopplingen mellan omvårdnad samt forskningsbase-

rad kunskap hos sjuksköterskan (Kirkevold, 2000, s. 115–129). Detta anses bli än mer aktuellt 

inom vården av sepsis där god omvårdnad står i nära samklang med avancerad medicinsk 

vård samt även till stor del visat sig bygga på goda teoretiska kunskaper. Författarna till 

denna litteraturöversikt menar att kunskap inom ämnet har stor betydelse för sjuksköters-

kans möjligheter att utföra ett gott omvårdnadsarbete för denna patientgrupp. Författarna 

anser det föreligga ett starkt samband mellan den medicinska kunskapen och omvårdnads-

professionen kring septiska tillstånd, i syfte att med aktuella teoretiska kunskaper som red-

skap kunna identifiera tecken på sepsis i den dagliga omvårdnadsprocessen. 

 

Resultatet visade vidare brister i sjuksköterskans följsamhet till riktlinjer. Tidigare forskning 

har belyst vikten av förbättrad följsamhet då väsentliga skillnader har setts angående ut-

gången för patienten beroende på hur effektiv behandling som erbjuds (Bernstein & Lynn, 

2013). Omvårdnadsteorin enligt Henderson betonar såväl sjuksköterskans uppmärksamhet 

som förståelse för patientens behov samt dennes ansvar att tillgodose de specifika behov 

som patienten har (Kirkevold, 2000, s. 120-122). Ovanstående är en aspekt som här kan kopp-

las till följsamheten till riktlinjer vid sepsis och bedöms av författarna till denna litteraturö-

versikt tala emot de brister som konstaterats inom området. Författarna anser det vara av 

vikt att sjuksköterskor blir uppmärksammade på betydelsen av att följa riktlinjer samt utbil-

das kring vilka gynnsamma effekter det kan ha beträffande utfallet för den enskilda patien-

ten. Genom ökad utbildning samt fördjupad förståelse kring effekter av ökad följsamhet till 

riktlinjer anser författarna det vara troligt att densamma kan förbättras. Därutöver anser för-

fattarna till denna litteraturöversikt det vara av vikt att betona det yrkesmässiga ansvar som 

de facto åligger sjuksköterskan gällande att följa aktuella riktlinjer enligt Kompetensbeskriv-

ningen liksom ICN:s etiska kod (Socialstyrelsen, 2005; Svensk sjuksköterskeförening, 2007).  
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Denna litteraturöversikt åskådliggjorde brister i det preventiva arbetet beträffande aseptiskt 

utförande vid hantering av CVK vilket associerades till en ökad risk för sepsis. Liknande 

fynd beträffande det preventiva arbetet kan ses i litteraturöversikter där sjuksköterskans 

viktiga ansvar i att utföra omvårdnaden av CVK enligt aseptisk teknik belyses (Aitken et al., 

2011; Bernstein & Lynn, 2013; Kleinpell et al., 2013). En god sjuksköterskebemanning visade 

enligt resultatet ha ett starkt samband med en lägre andel septiska tillstånd vilket öppnar för 

tolkningen att sjuksköterskornas omvårdnad i sig bör räknas som en effektiv preventiv åt-

gärd liksom får anses vara en viktig del i att öka patientsäkerheten. Ovanstående kan därut-

över styrkas med sjuksköterskors upplevelser inom ämnet, då sjuksköterkor i tidigare stu-

dier uppgett att de anser att en för hög arbetsbelastning leder till misstag, brister i följsamhet 

till rutiner och i slutändan riskerar patientsäkerheten (Berland, Natvig, & Gundersen, 2008).  

 

Resultatet visade vidare att utbildning kring omvårdnadsåtgärder gällande CVK signifikant 

minskade risken för CVK-relaterad sepsis. Vikten av ökad utbildning kring sepsis i ett pre-

ventivt syfte är en aspekt som dessutom belyses i tidigare forskning (Aitken et al., 2011). För-

fattarna till denna litteraturöversikt anser att gott preventivt omvårdnadsarbete av patienter 

med sepsis till stor del bygger på aktuell kunskap hos sjuksköterskor. Tidigare studier har 

visat att en försvårande faktor kring möjligheterna att som sjuksköterska hålla sig uppdate-

rad beträffande aktuell forskning kan vara negativa åsikter kring forskning hos äldre kolle-

gor (Bohman, Ericsson & Borglin, 2013). Nyutexaminerade sjuksköterskor har däremot visat 

sig i högre grad värdera vikten av ny forskning i sitt kliniska arbete (Andersson & Edberg, 

2010; Bohman et al., 2013). En möjlig tolkning är att ansvaret för ett gott arbete inom detta 

ämne bygger på förbättringar såväl på organisatorisk som på individuell nivå. Författarna 

till denna litteraturöversikt anser det vara viktigt att sjuksköterskan värderar vikten av att 

hålla sig uppdaterad gällande det aktuella forskningsläget samt bidrar till positiva attityder 

kring forskningsbaserad kunskap. Denna aspekt betonas dessutom i Kompetensbeskrivningen 

vad gäller sjuksköterskans ansvar att fortlöpande engagera sig i kompetensutveckling (Soci-

alstyrelsen, 2005).  Författarnas uppfattning är därutöver att hälso- och sjukvården som or-

ganisation har ett ansvar att ge sjuksköterskorna möjlighet att bedriva en god omvårdnad. 

Författarna menar det vara viktigt att organisationen erbjuder personalen regelbunden fort-

utbildning samt främjar ett positivt klimat kring forskning, dessutom bör ansvariga tillse 

tillräcklig bemanning i syfte att ge sjuksköterskorna tid att utföra sitt arbete på korrekt sätt.  
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Vikten av god vård samt ett effektivt preventionsarbete gällande septiska tillstånd kan sam-

manfattningsvis exemplifieras genom att fokusera på patientens upplevda livskvalitet efter 

en sepsisdiagnos. Svår sepsis hos den äldre populationen (över 60 år) visar tydliga samband 

med en signifikant sänkning av patientens upplevda livskvalitet under det följande året efter 

diagnos. Tydliga kopplingar finns också för denna patientgrupp mellan svår sepsis och ny-

tillkomna kognitiva svårigheter samt funktionsnedsättningar, såsom minskad rörlighet, 

mindre självständighet samt begränsade möjligheter att utföra dagliga aktiviteter, vilket kan 

påverka individen under längre tid efter utskrivning (Contrin, Paschoal, Beccaria, Cesarino, 

& Lobo, 2013). Genom att öka sjuksköterskors följsamhet till befintliga riktlinjer liksom kun-

skaper kring septiska tillstånd anser författarna till denna litteraturöversikt att risken för 

infektioner med efterföljande septiska tillstånd kan minska och därmed obehag och långa 

episoder av sänkt livskvalitet hos individer minimeras. Kompetensbeskrivningen belyser sjuk-

sköterskans ansvar att motverka komplikationer i samband med vård och behandling liksom 

att förebygga smittspridning (Socialstyrelsen, 2005).  

 

Då resultatet ses ur ett lokalt perspektiv med fokus på Jämtlands Läns Landsting framkom-

mer både styrkor och svagheter. Mätningen av Patientsäkerhetskultur mellan åren 2012-2014 

visar stora förbättringsbehov beträffande arbetsbelastning, personaltäthet samt samarbete 

mellan vårdinstanser inom Östersunds sjukhus (Sveriges Kommuner och Landsting, 2015). 

En ny handlingsplan har implementerats av Jämtlands Läns Landsting (2014) vilken exem-

pelvis innefattar ökad användning av SBAR i syfte att förbättra samarbetet, vilket är en av de 

arbetsredskap för vård av sepsis som lyfts i resultatet till denna litteraturöversikt. För att 

kunna implementera övriga huvudresultat, såsom sjuksköterskebemanningens och därmed 

omvårdnadens viktiga preventiva effekt, inom Jämtlands läns landsting, skulle det enligt 

författarna till denna litteraturöversikt vara fördelaktigt med en förbättrad personaltäthet 

samt minskning av arbetsbelastning för sjuksköterskekåren.  
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5. SLUTSATS 
Föreliggande litteraturöversikt har bidragit med ett tillskott i perspektivet kring sjuksköters-

kans specifika omvårdnadsarbete gällande patienter med sepsis. Denna överblick över aktu-

ellt forskningsläge får anses fylla en funktion avseende att belysa förbättringsområden inom 

sjuksköterskans arbete med denna patientgrupp liksom framgångsfaktorer för en förbättrad 

vård och omvårdnad samt ett effektivare preventionsarbete kring septiska tillstånd. Denna 

sammanställning av forskning anses kunna implementeras direkt i sjuksköterskans omvård-

nadsarbete inom samtliga vårdmiljöer där sjuksköterskan kan möta patienter med sepsis i 

syfte att belysa hur en förbättrad vård av sepsis samt ett effektivare preventionsarbete skulle 

kunna bedrivas. 

 

Utbudet av omvårdnadsforskning inom ämnesområdet sepsis är enligt författarna till denna 

litteraturöversikt bristfälligt. Specifik forskning beträffande exempelvis sjuksköterskans möj-

ligheter att förbättra omvårdnaden samt utfallet hos patienter efter en sepsisdiagnos får 

därmed anses vara önskvärt. En växande andel diagnosticerade med sepsis liksom en allt 

större patientgrupp som tillfrisknar efter ett septiskt tillstånd bidrar till att problematiken 

med kvarstående komplikationer efter sepsis därmed växer, vilket motiverar ökad forskning 

inom området. 
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Bilaga 1: Begreppsförklaring 
Blododling – Bakteriologiskt prov för att påvisa bakterier i blodet (Belfrage förlag, u.å). 

Bredspektrumantibiotika - Antibiotika verksamt mot ett stort antal bakteriearter (Belfrage 

förlag, u.å). 

CVK - Central venkateter, kateter som läggs i central ven genom vilken man kan ge infusion, 

ta prover och mäta venösa trycket till hjärtat (Belfrage förlag, u.å).  

Hjärtauskultation - Metod att med stetoskop undersöka hjärtat (Belfrage förlag, u.å). 

Hypoperfusion – Reducerat blodflöde genom ett organ, vilket kan leda till vävnadsskada 

eller celldöd (Belfrage förlag, u.å). 

Hypotension - Lågt systoliskt blodtryck, (<90 mm Hg eller minskning av systoliskt blodtryck 

>40 mm Hg) (Belfrage förlag, u.å). 

Invasiva procedurer – En diagnostisk eller terapeutisk teknik vilken kräver intrång i kroppen 

eller avbrott av normala kroppsfunktioner (Farlex, 2015). 

Kreatininstegring - Höjning av kreatinin vilket är kreatins slutprodukt som frigörs vid mus-

kelarbete (Belfrage förlag, u.å). 

Koagulationsproblem - Problem med blodets levrande, process som leder till bildning av 

fibrinnät med uppgift att stoppa blödning (Belfrage förlag, u.å). 

Laktat – Mjölksyra (Belfrage förlag, u.å). 

Leukocyter - Vita blodkroppar (Belfrage förlag, u.å). 

Oliguri - Minskad urinproduktion (Belfrage förlag, u.å). 

Organdysfunktion – Fler än ett organ med bristfällig funktion eller inadekvat genomblöd-

ning, eller bristfällig cerebral funktion (Farlex, 2015). 

PICC-line – Perifert insatt central kateter vilken inlägges i något av överarmens kärl (Vård-

handboken, 2014). 

Pneumoni – Lunginflammation, inflammatorisk sjukdom i lungan, oftast orsakad av en bak-

terie- eller virusinfektion, med symtom som feber, hosta, andfåddhet och bröstsmärta 

(Belfrage förlag, u.å). 

SBAR - Strukturerad mall för säkrare kommunikation och tillvägagångssätt vid informat-

ionsöverföring mellan vårdpersonal. Utgår ifrån situation, bakgrund, aktuellt tillstånd och 

rekommendation (Belfrage förlag, u.å).   

Serumferritin – Nivå av järn i blodets serum (den klara vätska som blir kvar då celler i blodet 

avlägsnats) (Belfrage förlag, u.å). 

Syrgasmättnad – Mängden av syremättade hemoglobinmolekyler i blodet vid ett givet parti-

altryck av syre, normal syrgasmättnad är 95-100 % (Farlex, 2015). 

Takykardi - Snabb hjärtverksamhet med (>100 slag/minut) (Belfrage förlag, u.å). 

Takypné - Onormal snabb andning (Belfrage förlag, u.å).



 1 (1) 

 

 
 

Bilaga 2: Översikt av sökord  

Databassökning – Cinahl 

Block: Innehåller följande Headings: Antal träffar med OR*: 

Block 1 Sepsis, Systemic Inflammatory Response Syndrome, 

Shock septic 

7742 

Block 2 Nursing role, Nurses, Nursing care, Practical nurs-

ing, Critical care nursing, Nursing assessment, Nurse 

attitudes 

130936 

Block 3 Professional competence, Clinical competence 26602 

*Denna kolumn motsvarar antalet sökträffar då de synonyma sökorden inom varje block kombinerats 

med den booleska operatorn OR. 

 

Databassökning – Pubmed 

Block: Innehåller följande MeSH-termer: Antal träffar med OR*: 

Block 1 Sepsis, Systemic Inflammatory Response Syndrome, 

Shock septic 

96047 

Block 2 Nurse’s role, Nursing, Nurses, Nursing care, Nursing 

practical, Critical care nursing, nursing assessment 

316396 

Block 3 Professional competence, Clinical competence 87112 

*Denna kolumn motsvarar antalet sökträffar då de synonyma sökorden inom varje block kombinerats 

med den booleska operatorn OR. 
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Bilaga 3: Bedömningsmall för kvantitativ metod 

 
 
Källa: Carlsson och Eiman (2003, s. 17)
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Bilaga 4: Bedömningsmall för kvalitativ metod 

 
 
Källa: Carlsson och Eiman (2003, s. 16)
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Bilaga 5: Översikt av resultatartiklar 
  

Författare 

Årtal 

Land 

Syfte Design 

Datainsamling 

Dataanalys 

 

Deltagare 

(bortfall) 

Huvudresultat  Studie-

kvalitet 

Baldwin et 

al. 

2008  

Storbritan-

nien  

 

 

Att säkerställa 

följsamheten till 

riktlinjerna vid 

initial behandling 

av patienter med 

svår sepsis 

och/eller septisk 

chock. 

Kvantitativ me-

tod. Prospektiv 

observationsstu-

die. Datain-

samling skedde 

genom observat-

ioner. Data analy-

serades med 

deskriptiv sta-

tistik. 

32 (oklart) Följsamheten till riktlinjer-

na varierade till mellan 100 

% gällande kontroll av 

artärgas och 50 % gällande 

vätsketillförsel, antibiotika-

administration samt an-

vändning av CVK. Följ-

samheten var generellt 

oväntat låg.  

Grad I 

39 p 

82,9 % 

Fadale et al. 

2014 

USA 

 

 

Att säkerställa om 

en simuleringsba-

serad undervis-

ning utformad för 

patienter med 

sepsis kunde 

stärka sjuksköters-

kors självkänne-

dom och kompe-

tens gällande han-

tering av vasopres-

sorer. 

Kvantitativ me-

tod. Ett quasiex-

periementellt för- 

och efter test. 

Datainsamling 

skedde via enkä-

ter samt observat-

ioner. Data analy-

serades med 

statistisk analys. 

16 (0) Sjuksköterskorna förbätt-

rade signifikant deras gene-

rella samt den modifierade 

självkännedomen under 

studiens gång. En signifi-

kant skillnad i antalet ut-

förda åtgärder sågs gäl-

lande auskultering av hjärt-

ljud samt tendenser av 

förbättring gällande läke-

medelshantering.  

Grad I 

40 p 

85 % 

Ferrer et al. 

2008 

Spanien 

 

 

Att säkerställa om 

ett nationellt ut-

bildningsprogram 

baserat på 

Surviving Sepsis 

Campaign påver-

kar vården samt 

mortaliteten vid 

svår sepsis inom 

sjukhusvården. 

Kvantitativ me-

tod. En prospek-

tiv före- och efter 

studie.  Datain-

samling skedde 

via ifyllda formu-

lär. Data analyse-

rades med statist-

isk analys. 

2319 (159) Följsamheten till SSC-

rekommendationerna var 

vid studiens start 5,3 % för 

riktlinjerna vid initial be-

handling samt 10,9 % gäl-

lande handläggning av 

sepsis. Efter utbildnings-

programmet förbättrades 

följsamheten gällande alla 

delar av den initiala be-

handlingen förutom admi-

nistrering av antibiotika. 

Patienterna i interventions-

gruppen hade en signifi-

kant lägre risk för mortali-

tet under sjukhusvistelsen.  

Grad I 

39 p 

82,9 % 
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Författare 

Årtal 

Land 

Syfte Design 

Datainsamling 

Dataanalys 

 

Deltagare 

(bortfall) 

Huvudresultat  Studie-

kvalitet 

Fry et al. 

2012 

Australien 

 

 

 

Att utforska (1) 

prevalensen av 

patienter på akut-

mottagning med 

en infektion, (2) 

triage gällande 

tidspannet innan 

patienten admini-

streras antibiotika 

samt (3) patientens 

psykiska status i 

relation till tiden 

det tar innan 

denne administre-

ras antibiotika. 

Kvantitativ me-

tod. En prospek-

tiv, deskriptiv 

explorativ studie. 

Datainsamling 

skedde genom 

insamlad inform-

ation kring pati-

enterna.  Data 

analyserades med 

statistisk analys. 

104 (0)  Under den fyra månader 

långa studien hade 18 % av 

patienterna på akutmottag-

ningen en infektionsrelate-

rad diagnos och 3,1 % be-

handlades med antibiotika. 

82 % av patienterna som 

gavs antibiotika väntade 

över en timme för att få 

antibiotika. Olika triageko-

der liksom patientens psy-

kiska status påverkade inte 

signifikant tiden innan 

administration av antibio-

tika. 

Grad II 

37 p 

78,7 % 

Gurnani et 

al. 

2010 

USA 

 

 

Att belysa effekten 

av ett sepsisproto-

koll gällande tids-

intervallet innan 

antibiotikaadmi-

nistration, tillräck-

lig vätsketillförsel 

samt mortalitet 

under de första 28 

dygnen hos patien-

ter med septisk 

chock trots ade-

kvat vätsketerapi. 

Kvantitativ me-

tod. Prospektiv 

före- och efter-

studie. Datain-

samling gjordes 

genom journaler, 

flödesscheman 

samt sjukhusets 

databas. Data 

analyserades 

genom statistisk 

analys. 

118 (oklart) Implementering av sep-

sisprotokoll förbättrade 

signifikant antibiotika-

administrationen samt 

vätsketillförseln. Antalet 

dygn som krävde vasopres-

sorer och respiratoriskt 

stöd samt antalet vårddygn 

vid intensivavdelning 

minskade dessutom.  

Grad I 

42 p 

89 % 

Hocking 

och Pirret. 

2013 

Nya Zee-

land  

 

 

Att undersöka 

effekten av att 

kombinera medi-

cinsk behandling 

samt omvårdnad i 

syfte att minska 

infekterade cen-

trala venkatetrar 

inom intensivvård 

i Nya Zeeland. 

Kvantitativ me-

tod. En före- och 

eftergranskning.  

Datainsamling 

skedde genom 

insamlade check-

listor. Data analy-

serades genom 

statistisk analys. 

666 första 

perioden, 

884 andra 

perioden, 

1103 tredje 

perioden. 

Efter implementering av 

vårdprogrammet med både 

medicinska- och omvård-

nadsåtgärder minskade 

antalet fall av CVK-

relaterad sepsis signifikant.  

Grad II 

33 p 

70 % 
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Författare 

Årtal 

Land 

Syfte Design 

Datainsamling 

Dataanalys 

 

Deltagare 

(bortfall) 

Huvudresultat  Studie-

kvalitet 

Horvath et 

al.  

2009 

USA 

 

 

(a) Att minska 

CVK-relaterad 

sepsis hos barn 

med cancer genom 

en pedagogisk 

intervention, 

(b) att avgöra om 

frekvensen av 

kolonisering av 

CVK skulle minska 

efter utbildningsin-

tervention, (c) att 

utvärdera sjukskö-

terskans kunskap 

om CVK-vård (d) 

att bestämma 

riskfaktorer som 

påverkar CVK-

relaterad sepsis. 

Kvantitativ me-

tod. En prospek-

tiv longitudinell 

studie. Datain-

samling skedde 

genom insamling 

av blodprover 

samt utvärde-

ringar från sjuk-

sköterskor. Data 

analyserades med 

statistisk analys. 

27(7) Ett omfattande utbild-

ningsprogram visade sig 

öka sjuksköterskans kun-

skaper kring CVK-vård 

liksom minska bakterieko-

lonisering av CVK samt 

CVK-relaterad sepsis hos 

barn med cancer. 

Grad I 

39p 

82,9% 

Kent och 

Fields. 

2012 

USA 

 

 

Att implementera 

ett screeningpro-

gram för tidig 

upptäckt av sepsis 

för att förbättra 

identifiering, 

kommunikation 

och behandling av 

patienter med 

sepsis. 

Kvantitativ me-

tod. En evidens-

baserad intervent-

ionsstudie. Data-

insamling skedde 

via journaler. 

Data anlyserades 

med deskriptiv 

statistik. 

200 före 

implemente-

ring, 206 

efter imple-

mentering 

(oklart). 

Innan implementering av 

programmet togs inte nå-

gon ytterligare kontakt via 

SBAR med läkare gällande 

patienter med tecken på 

sepsis.  Efter implemente-

ring av screeningspro-

grammet på den aktuella 

akutmottagningen kom-

municerade sjuksköterskan 

enligt SBAR med läkaren 

gällande merparten av 

patienterna med tecken på 

sepsis vilket ledde till ytter-

ligare tester samt ordinat-

ioner. 

Grad II 

35 p 

74 % 

Mark et al. 

2007 

USA 

 

 

Att säkerställa om 

antalet vårdtimmar 

givna av en sjuk-

sköterska hade ett 

sambandmed 

mortalitet samt 

komplikationer 

hos barn under 

sjukhusvård. 

Kvantitativ me-

tod. En retrospek-

tiv studie. Datain-

samling skedde 

via journaler. 

Data analyserades 

med statistisk 

analys. 

365 miljoner 

(4 miljoner) 

Ett större antal vårdtimmar 

från registrerade sjukskö-

terskor hade ett statistiskt 

samband med en minsk-

ning av komplikationer 

såsom postoperativ sepsis. 

Ett större antal vårdtimmar 

från sjuksköterskor hade 

också ett samband med en 

förbättring i vårdkvaliteten. 

Grad I 

40 P 

85 % 
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Författare 

Årtal 

Land 

Syfte Design 

Datainsamling 

Dataanalys 

 

Deltagare 

(bortfall) 

Huvudresultat  Studie-

kvalitet 

Morrison  

2012 

USA  

 

 

Att undersöka 

erfarenheter och 

attityder hos 

sjuksköterskor 

beträffande 

evidensbaserat 

utförande i syfte 

att förhindra CVK-

relaterad sepsis. 

Formulering och 

spridning av en 

plan med syfte att 

minska CVK-

relaterad sepsis. 

Kvalitativ feno-

menologisk me-

tod med tolkande 

ansats. Datain-

samling gjordes 

genom intervjuer. 

Data analyserades 

via en fenomeno-

logisk tolkande 

ansats.     

15 (oklart) Iakttagelser identifierade 

otaliga utmaningar när det 

gäller att genomföra rätt 

teknik och förebygga CVK-

relaterad sepsis. Olika 

teman som tid, känslan av 

ansvar, patientgrupper, 

olika enheter, och variat-

ioner i erfarenheter av 

CVK-relaterad sepsis hade 

betydelse för resultatet. 

Grad I 

41 p 

85,4% 

Robson et 

al. 

2007 

Storbritan-

nien 

 

 

Att granska sjuk-

sköterskors kun-

skaper kring sepsis 

i relation till stan-

dardiserade defi-

nitioner och evi-

densbaserade 

riktlinjer.  

Kvalitativ metod. 

Datainsamling 

skedde via enkä-

ter. Studien redo-

gör inte för exakt 

analysförfarande.  

73 (1) Studien visade att många 

sjuksköterskor på vårdav-

delningar inte har kunskap 

om ett antal tecken på sep-

sis. Studien visade också att 

vissa sjuksköterskor inte 

uppmärksammade en in-

fektion i kombination med 

tecken på SIRS som tecken 

på sepsis. Generellt visade 

det sig att de deltagande 

sjuksköterskorna hade låg 

kunskap och uppmärk-

samhet på sepsis.  

Grad II 

35 p 

74 % 

Royer.  

2010 

USA  

 

. 

Att förhindra sjuk-

lighet, dödlighet, 

och överskott av 

vårdkostnader för 

att uppnå och 

upprätthålla en 

nollvision gällande 

CVK-relaterad 

sepsis.  

 

Kvantitativ pro-

spektiv intervent-

ionsstudie.  Data-

insamling skedde 

via dokumentat-

ion.  Data analy-

serades med 

statistisk analys. 

Drygt 78000 

CVK-dagar, 

exakt delta-

garantal är 

oklart. 

Studiens interventioner 

visade sig ha en god effekt 

gällande minskning av 

CVK-relaterad sepsis. 

Dessa effekter berodde 

bland annat på praktiska 

förändringar och ny teknik, 

vilket förbättrade kateter-

vård, och därmed ledde till 

varaktiga minskningar av 

komplikationer såsom 

CVK-relaterad sepsis. 

 

Grad II 

36p 

76,5% 
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Författare 

Årtal 

Land 

Syfte Design 

Datainsamling 

Dataanalys 

 

Deltagare 

(bortfall) 

Huvudresultat  Studie-

kvalitet 

Secola et al. 

2012 

USA 

 

 

Att testa effekten 

av att införa ett 

vårdprogram för 

blodprovstagning 

ur CVK för att 

säkerställa följ-

samheten till de 

evidensbaserade 

riktlinjer som 

finns.  

Kvantitativ me-

tod. Datain-

samling skedde 

dels via enkäter 

samt via observat-

ioner. Data analy-

serades med 

statistisk analys. 

120 (0) Resultatet visade att sjuk-

sköterskor generellt sva-

rade att de följt samtliga 

steg i checklistan, samtidigt 

som det observerades bris-

ter i utförandet som kan 

öka risken för CVK-

associerad sepsis. En vanlig 

orsak till bristerna uppgavs 

vara tidsbrist. 

Grad II 

36 P 

76,5 % 

Shuldham 

et al. 

2009 

Storbritan-

nien 

 

 

Att utforska sam-

bandet mellan 

sjuksköterskebe-

manning (antal 

timmar med ordi-

narie respektive 

vikarierande sjuk-

sköterskor samt 

antal sjuksköters-

ketimmar per 

patientdygn) och 

komplikationer 

hos patienter, 

såsom sepsis. 

Kvantitativ me-

tod. En fallstudie 

med retrospektivt 

perspektiv, och 

ett explorativt 

syfte.  Datain-

samling skedde 

via insamlad 

patientdata samt 

information om 

bemanning. Data 

analyserades med 

statistisk analys. 

25507 

(oklart) 

Resultatet visade ett signi-

fikant samband mellan en 

högre sjuksköterskebeman-

ning samt en lägre andel 

patienter med sepsis på den 

undersökta intensivvårds-

avdelningen.  

Grad II 

36 p 

76,5 % 

Stamataki 

et al. 

2013 

Grekland 

 

 

Att utvärdera 

kunskapen kring 

sepsis hos sjukskö-

terskor i Grekland. 

Kvantitativ me-

tod. Datain-

samling skedde 

via enkäter. Data 

analyserades med 

statistisk analys. 

835 (0) Resultatet visade att nivån 

av kunskap kring sepsis 

hos sjuksköterskorna en-

bart höll en tillfredsstäl-

lande nivå, vilket gällde 

oavsett utbildningsnivå 

samt för både intensivut-

bildade och icke-

intensivutbildade sjukskö-

terskor. Brister fanns både 

gällande kunskap kring 

tecken på SIRS, uppmärk-

samhet kring sepsis samt 

generell kunskap om sep-

sis. 

Grad II 

36 p 

76,5 % 



 6 (7) 

 

 

  

Författare 

Årtal 

Land 

Syfte Design 

Datainsamling 

Dataanalys 

 

Deltagare 

(bortfall) 

Huvudresultat  Studie-

kvalitet 

Stratton. 

2008 

USA 

 

 

Att (a) beskriva 

sambandet mellan 

antalet sjukskö-

terskor och indika-

torer på vårdkvali-

teten samt (b) testa 

sjuksköterskebero-

ende komplikat-

ioner, såsom sep-

sis, som en indika-

tor på vårdkvalitet; 

samt (c) jämföra 

resultatet mellan 

sjuksköterskor 

inom pediatrisk 

samt vuxensjuk-

vård. 

Kvantitativ me-

tod. En deskriptiv 

retrospektiv kor-

relations-, linjär 

mixad design.   

Datainsamling 

skedde via insam-

lad patientdata 

samt information 

om bemanning. 

Data analyserades 

med linjär mixad 

analys.   

7 sjukhus 

deltog med 

mellan 140 

till 320 pati-

entplatser 

var, exakt 

deltagarantal 

är oklart. 

Resultatet visade ett starkt 

samband mellan antalet 

sjukskötersketimmar samt 

antalet CVK-relaterade 

infektioner samt sepsis. En 

högre andel inhyrda sjuk-

sköterskor på en avdelning 

visade sig dessutom öka 

risken för sepsis. 

Grad II 

36 P 

76,5 % 

Tromp et al. 

2010 

Nederlän-

derna 

 

 

Att säkerställa 

effekten av imple-

mentering av ett 

program med 

introduktion av ett 

sjuksköterskedri-

vet sepsisprotokoll 

i kombination av 

träning samt åter-

koppling. 

Kvantitativ me-

tod. En prospek-

tiv före- och efter 

interventionsstu-

die. Datain-

samling skedde 

via dokumentat-

ion. Data analyse-

rades med de-

skriptiv statistik. 

731 (94) Studien visade att imple-

mentering av sepsisproto-

kollet resulterade i tidigare 

upptäckt och behandlad 

sepsis hos patienter på 

akutmottagningen. Följ-

samheten till riktlinjerna 

kring vård av sepsispatien-

ter ökade samtidigt signifi-

kant.  

Grad II 

36 p 

76,5 % 

Twigg et al. 

2011 

Australien 

 

 

Att säkerställa 

effekten av att 

implementera 

NHPPD-metoden 

(sjuksköterske-

timmar per pati-

entdagar) på 14 

komplikationer 

som sjuksköters-

kan kan påverka. 

Kvantitativ me-

tod. En retrospek-

tiv kohortstudie. 

Datainsamling 

skedde via insam-

lad patientdata 

samt information 

om bemanning. 

Data anlyserades 

med inferientell 

statistik. 

236454 pati-

enter, 150925 

sjuksköters-

kor (oklart). 

Resultatet visade en signi-

fikant minskning gällande 

nio av de 14 komplikation-

er som sjuksköterskan 

kunde påverka efter im-

plementering av NHPPD-

metoden. Av de nio kom-

plikationerna minskade 

bland annat antalet fall av 

sepsis signifikant. Antalet 

vårddygn samt den gene-

rella mortaliteten minskade 

också efter implementering. 

Grad I 

39 p 

82,9 % 



 7 (7) 

 

 

 

Författare 

Årtal 

Land 

Syfte Design 

Datainsamling 

Dataanalys 

 

Deltagare 

(bortfall) 

Huvudresultat  Studie-

kvalitet 

Vallée et al. 

2007 

Frankrike 

 

Att förbättra för-

ståelsen av den 

cirkulatoriska 

statusen hos pati-

enter med sepsis 

hos sjuksköterske-

team genom an-

vändandet av 

cirkulatoriska 

parametrar med ett 

måldiagram som 

redskap.  

Kvantitativ me-

tod. Deskriptiv 

studie. Datain-

samling skedde 

via insamlad 

patientdata samt 

enkäter. Data 

analyserades med 

statistisk analys. 

41(1) Deltagarna var positiva 

gällande implementering 

av måldiagrammet. En 

ökning gällande utförda 

kontroller av parametrar 

kunde ses under studiens 

gång jämfört med kontroll-

perioden. Sjuksköterskorna 

ansåg att de tidigare kunde 

identifiera cirkulatoriskt 

instabila patienter efter 

studiens genomförande  

Grad I 

39 P 

82,9 % 


