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SAMMANFATTNING 

Bakgrund 

Sepsis och septisk chock är akuta tillstånd med hög mortalitet. Snabb identifiering av 

tillståndet och insättning av adekvat behandling är avgörande för patientens prognos. 

Akutsjuksköterskan har en central och ledande roll i mötet och vården av den sepsissjuka 

patienten.  

 

Syfte 

Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patient med sepsis på akutmottagning 

 

Metod 

Studien hade en beskrivande design med induktiv ansats. Data insamlades med hjälp av 

kvalitativa semistrukturerade intervjuer med sjuksköterskor som arbetade på två olika 

akutmottagningar. Intervjuerna spelades in på ljudfil, transkriberades och analyserades med 

innehållsanalys av Krippendorf och med stöd av Graneheim och Lundmans beskrivning av 

innehållsanalysens olika steg.  

 

Resultat 

Under nio intervjuer framkom data som resulterade i fyra kategorier: Den komplexa 

patientgruppen, Akutsjuksköterskan – en kravfylld roll, Hjälpmedel i vården av patient med 

sepsis och septisk chock samt Patientsäkerhet. Informanterna upplevde patienter med sepsis 

och septisk chock som en komplex patientgrupp som ställer höga krav på kunskap och 

erfarenhet.  Sjuksköterskan beskrevs ha en central och ledande roll i vården av aktuell 

patientgrupp. Det framkom att standardiserade arbetssätt underlättar vården samt att det 

initiala omhändertagandet blivit snabbare jämfört med tidigare. Det uttrycktes även att 

patientsäkerheten avseende denna patientgrupp kan bli lidande på grund av 

arbetsmiljöproblem och bristande teamarbete.   

 

Slutsats 

Patienter med sepsis och septisk chock ställer höga krav på sjuksköterskors kompetens och 

det är av godo att säkerställa att sjuksköterskor besitter adekvat kunskap vid vård av aktuell 

patientgrupp. Vidare kan ett standardiserat arbetssätt anses vara av godo för att effektivisera 

vården av sepsispatienten. Arbetsmiljö och teamarbete bör optimeras för att minimera risken 

för försämrad patientsäkerhet. 

 

Nyckelord 
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ABSTRACT 

Background 

Sepsis and septic shock is an acute condition with a high level of mortality. Rapid 

identification and adequate treatment is crucial for the prognosis. It is evident that nurses 

working in the emergency department have a central and leading role in caring for the septic 

patient.   

 

Aim 

To describe nurses’ experiences of caring for patients with sepsis and septic shock in the 

emergency department. 

 

Method 

The study had a descriptive design with an inductive approach. Data was collected through 

qualitative semi structured interviews with nurses working at two different emergency 

departments. The interviews were recorded on audio file, transcribed and were analyzed with 

content analysis according to Krippensdorff with the support of Graneheim and Lundman’s 

description of the content analysis’ different steps.  

 

Results 

Nine interviews were conducted and the data collected resulted in four head categories: The 

complex group of patients, The emergency nurse – a roll with high demands, Aids in the care 

of patients with sepsis and septic shock and Patient safety. The informants described the 

patient group as complex requiring both extensive knowledge and experience of the condition. 

The nurses were described having a central and leading role in caring for these patients. It was 

evident that standardized protocols make the initial and continued care more effective than 

earlier.  Nurses described that patient safety could be affected due to problems in the working 

environment and lack of teamwork.  

 

Conclusion 

Nurses’ competence is important when caring for the septic patient. Therefore it is vital to 

ensure that nurses possess the adequate knowledge when caring for the current patient group. 

Standardized protocols are of essence to make caring for the septic patient more effective. 

Optimizing the working environment and team work should be performed to minimize patient 

safety risks.  
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INLEDNING 

Varje år drabbas tiotusentals personer av sepsis i Sverige (Henriksen et al, 2015). Behovet av 

tidig och snabb identifiering av tillståndet är stort då det i en studie från USA (2017) visat att 

mortaliteten kan uppgå till femton procent hos de patienter som presenterar sig med sepsis på 

sjukhus (Rhee, Dantes & Epstein, 2017). Sepsis och septisk chock kan uppkomma då 

identifiering av tillståndet och adekvat behandling fördröjs. Sjuksköterskor har en nyckelroll 

vad gäller uppmärksammande av tidiga symtom samt progress av symtomen (Delaney, 

Friedman, Dolansky & Fitzpatrick, 2015).   

 

Författarna har genom sitt arbete på akutmottagning upplevt att vården av patienter med 

sepsis och septisk chock innebär vissa svårigheter vad gäller exempelvis en komplex 

symtombild, tidskrävande vård och höga krav på sjuksköterskans kunskap inom området. Att 

studera sjuksköterskors erfarenheter gällande vård av patient med sepsis och septisk chock på 

akutmottagning ger möjligheten att beskriva vården av gällande patientgrupp samt ge en bild 

av sjuksköterskors syn på patientsäkerhetsaspekter kopplade till vården av patienter med 

sepsis och septisk chock.  

 

BAKGRUND 
 

Definition samt identifiering av sepsis och septisk chock 

Enligt en internationell konsensusdiskussion definieras sepsis som en livshotande 

organdysfunktion orsakad av ett stört systemiskt infektionssvar (Singer et al, 2016). 

Organdysfunktionens grad värderas genom användande av Sequential (Sepsis-related) Organ 

Failure Assessment Score (SOFA-score). SOFA är ett poängsystem (se bilaga 1) som graderar 

funktionsnedsättningen i sex olika organsystem genom kliniska och laboratoriemässiga 

parametrar. Ett högre SOFA-score kan likställas med ökad mortalitet och det har visat sig att 

mortaliteten ökar med uppskattningsvis tio procent om SOFA-score överstiger två poäng 

(Singer et al, 2016). 

Läkaren kan snabbt göra en klinisk bedömning med hjälp av ett mätinstrument kallat quick 

SOFA (qSOFA). qSOFA består av tre variabler (se tabell 1) och syftar till att bedöma vuxna 

patienter med infektion och hens risk för att utveckla livshotande sjukdom. 

Bedömningsinstrumentet utgör ett stöd för klinikern för att avgöra huruvida vidare utredning 

av organdysfunktion bör initieras samt för bedömning av behov av intensifierad övervakning 

och eventuellt intensivvårdskrävande insatser. Vid två derangerade variabler skall man 

misstänka att sepsis/septisk chock föreligger (Singer et al, 2015). 

Tabell 1. Quick SOFA-score.  

  

Andningsfrekvens >= 22andetag/min 

Nytillkommen medvetandepåverkan JA                 NEJ 

Systoliskt blodtryck <= 100 mm<Hg 

(Singer et al, 2015) 

 

Septisk chock definieras som en undergrupp till sepsis där den cirkulatoriska och metabola 

påverkan är så pass stor att mortaliteten ökar påtagligt.  De tre kriterier som skall uppfyllas för 
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att patienten skall bedömas befinna sig i en septisk chock är kvarstående hypotension 

(Medelartärtryck [MAP] <65mmHg) efter vätskeresuscitation och samtidig hyperlaktatemi (> 

2mmol/L) samt behov av vasopressorer för att upprätthålla ett adekvat MAP (Singer et al, 

2015). 

 

Incidens 

Incidensen vad gäller sepsis och septisk chock enligt de internationella definitionerna (Singer 

et al, 2016) är ännu inte nog utredd. Den data som finns tillgänglig grundar sig på den tidigare 

definitionen av sepsis, svår sepsis och septisk chock enligt Levy et al (2003). 

Fleischmann et al (2015) rapporterar att det globalt årligen är cirka trettio miljoner individer 

som drabbas av sepsis.  Rhee, Dantes & Epstein (2017) rapporterar att sex procent av de 

vuxna som lades in på sjukhus hade drabbats av sepsis. 

Enligt de gamla kriterierna för sepsis (Levy et al, 2003) var mortaliteten för patienter som 

söker på akutmottagning med sepsisbild mellan fem och tio procent medan mortaliteten ökar 

till över tjugo procent hos de patienter som uppfyller kriterierna för septisk chock. (Andersson 

et al. 2015). Mortaliteten på ett sjukhus i USA uppges vara femton procent för de patienter 

som inlägges för sepsis (Rhee, Dantes & Epstein, 2017). Även dessa siffror baseras på 

definitionen enligt Levy et al (2003). 

I en studie från 2016 rapporteras att sepsis enligt de nya definitionerna är ett av de vanligaste 

allvarliga sjukdomstillstånden i Sverige och resultatet visade att sju hundra av hundra tusen 

vuxna drabbas årligen av sepsis med organdysfunktion (Mellhammar et al, 2016). 

 

Patofysiologiska mekanismer vid sepsis 

Sepsis är ett sjukdomstillstånd med hög mortalitet (Andersson et al., 2015; Rhee, Dantes & 

Epstein, 2017) och komplex symptombild. Vid sepsis och septisk chock påverkas majoriteten 

av kroppens organsystem såsom cirkulation, respiration, elimination, koagulation och 

metabolism samt centrala nervsystemet (Andersson et al, 2015; Iwarson, 2014). Den 

organpåverkan som föreligger vid sepsis och septisk chock presenterar sig med en mängd 

olika symtom vilka samtliga är mycket viktiga att som vårdpersonal uppmärksamma vid 

bedömning av patientens sjukdomstillstånd (Andersson et al, 2015). 

I samband med att främmande agens presenterar sig i kroppen via exempelvis nedre luftvägar, 

urinvägar, magtarmkanal, sår och intravaskulära katetrar triggas immunförsvaret och 

symtomen som uppvisas är både lokala och systeminflammatoriska. Vid kraftiga 

systeminflammatoriska svar finns det risk för utveckling av sepsis och septisk chock 

(Andersson et al, 2015; Barrett, 2011).  

Endo- och exotoxin från bakterier initierar en kaskad av systemreaktioner och påverkar bland 

annat koagulations- och fibrinolyssystemet. I samband med systemreaktionskaskaden ökar 

kärlpermeabiliteten och gör att vävnadsperfusionen och syrgasutnyttjandet i organen 

försämras (Andersson et al, 2015; Barrett, 2011; Iwarson, 2014 ). Vidare tillkommer även en 

generell vasodilatation som tillsammans med den ökade kärlpermeabiliteten orsakar en 

hypovolemi. Om hypovolemin ej åtgärdas reduceras det venösa återflödet och tillslut räcker 

inte hjärtats kompensationsmekanismer till vilket gör att hjärtminutvolymen minskar och man 

erhåller ett sympatikuspåslag med efterföljande förhöjning av hjärtfrekvensen samt tecken på 

hypotoni (Andersson et al, 2015; Renck, 2003).  
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Hypovolemi och den kraftigt nedsatta vävnadsperfusionen kombinerat med ett ökat 

syrgasbehov i kroppens vävnader på grund av infektionen leder till svårigheter att leverera 

adekvat mängd syrgas till kroppens celler och detta orsakar en cellulär hypoxi vilket leder till 

en anhopning av laktat med en metabol acidos som följd (Andersson et al, 2015; Iwarson, 

2014). Vidare presenterar sig individen i de allra flesta fall med feber upp emot 41
○
C. Vissa 

äldre och immunosupprimerade patienter kan dock uppvisa hypotermi/normotermi (Anderson 

et al, 2015). 

Vid sepsis ses andningspåverkan som ett tidigt symtom. Detta beror på att 

systeminflammationen tillslut orsakar en hypoxi som kompenseras med ett ökat 

andningsarbete och ökad andningsfrekvens (Iwarson, 2014; Renck, 2013). 

Påverkan på centrala nervsystemet (CNS) ses i olika grader vid sepsis och uppstår utan att det 

kan konstateras någon infektion i CNS. Den bakomliggande patofysiologin avseende CNS-

påverkan är dock ofullständigt klarlagd. Det vanligaste symtomet som kan uppmärksammas 

är förändrad och/eller fluktuerande medvetandegrad (Anderson et al, 2015; Iwarson, 2014). 

Den hemodynamiska påverkan som ses vid sepsis orsakar även skador på övriga organ och 

patienten kan presentera sig med leverpåverkan och akut njursvikt. Vidare kan även en 

påverkan på kroppens koagulation ses och då i form av petekier och små blödningar vid 

insticksställen. Detta fenomen kallas disseminerad intravasal koagulation (DIC) och beror på 

en konsumtion av koagulationsfaktorer och trombocyter som en följd av det inflammatoriska 

svaret (Andersson, 2015). 

  

Akutsjuksköterskans initiala bedömning  

Enligt aktuell kompetensbeskrivning skall en akutsjuksköterska besitta kunskap i att 

identifiera symtom, prioritera, evaluera samt reevaluera utifrån den specifika omvårdnaden 

och det medicinska perspektivet (Ekvall et al, 2017). Vid samtliga patientbedömningar har 

akutsjuksköterskan och läkaren i teamet som uppgift att på ett systematiskt sätt insamla 

patientinformation ur ett individuellt perspektiv (Ekvall et al, 2010; Wikström, 2012). De 

vitala parametrar som är av vikt utifrån förelliggande patofysiologi är andningsfrekvens, puls, 

blodtryck, kroppstemperatur och syresättningsgrad. I bedömningssituationen skall även 

hänsyn tas till hereditet för allvarliga infektioner, social situation, tidigare/nuvarande 

sjukdomar samt ingående information kring aktuell situation, läkemedel och överkänslighet. 

En aspekt att beakta är även epidemiologin. (Andersson et al, 2015). 

 

Vid bedömning och anamnestagande av en patient med misstänkt sepsis är det av stor vikt att 

utröna om patienten har/har haft feber, frossa, andningspåverkan, hudförändringar, allmän 

sjukdomskänsla, motorisk oro, kräkning, diarré, medvetandepåverkan/orientering samt 

avvikande urinproduktion, övriga fokalsymtom och symtomduration (Andersson et al. 2016). 

 

Bedömning enligt RETTS 

Inom akutsjukvården idag finns olika typer av triagemodeller vilka syftar till att uppskatta den 

medicinska allvarlighetsgraden och vilken prioritet patienten erhåller (Widgren, 2012). Det tre 

vanligaste triagemodellerna i Sverige idag är Rapid Emergency Triage and Treatment System 

(RETTS), Adaptive Process Triage (ADAPT) och Manchester Triage Scale (MTS). 

Gemensamt för ovan nämnda triagesystem är att de använder sig av färgkoder som talar om 

vilken prioritering patienterna har. Denna prioritering grundar sig på vitala parametrar, 

sökorsak och historik (SBU, 2010).  Större delen av den prehospitala och den hospitala vården 
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i Sverige använder sig av RETTS (Widgren, 2012) varför författarna valt att ytterligare 

beskriva detta triagesystem.  

RETTS är ett beslutsstöd som bygger på en kombination av algoritmer – vitala parametrar 

(VP) och ESS-algoritmen (Emergency Symtoms and Signs - sökorsaken).  Prioriteringsnivån 

som patienter erhåller signalerar allvarlighetsgraden uttryckt i risk för död och/eller behov av 

akutsjukvård inom en rimlig tid. ESS-algoritmen tillsammans med VP avgör vilken 

prioritering (färgkod) patienten erhåller. Denna färgkod avgör hur skyndsamt patienten skall 

handläggas.  Nedan redovisas de fem prioriteringsnivåer patienter kan erhålla efter triagering. 

Röd och orange prioriteringsnivå erhåller patienter med misstänkt sepsis enligt tidigare 

omnämna sepsiskriterier (Widgren, 2012). 

- Röd - kvalificeras som livshotande och innebär att akutsjukvård skall tillhandahållas 

direkt. 

- Orange – kvalificeras som potentiellt livshotande och kräver akutsjukvård snarast. 

- Gul – kvalificeras som icke livshotande och behov av akutsjukvård föreligger inom 

rimlig tid. 

- Grön – kvalificeras icke livshotande och vårdbehov föreligger inom rimlig tid. 

Patienten kan vänta utan uppenbar medicinsk risk. 

- Blå – patienter efter initial triagering kan uppsöka vård på annan instans om sådan 

finns tillgänglig. 

Kopplat till prioriteringsnivåerna finns standardiserade vårdplaner som vägleder vårdpersonal 

i patientomhändertagandet och bedömningen av patienten (Widgren, 2012).  

 

Akutsjuksköterskans roll i vården av patient med sepsis och septisk chock 

I Sverige och internationellt finns utarbetade riktlinjer för omhändertagande av patient med 

sepsis alternativt septisk chock. Dessa utgör ett stöd vid hantering av dessa patienter på 

akutmottagningar (Andersson et al, 2016; Singer et al, 2016).  

I det svenska vårdprogrammet för patienter med sepsis förordar Andersson et al (2016) täta 

kontroller av vitala parametrar såsom systolisk/diastoliskt blodtryck, andningsfrekvens, 

saturation, hjärtfrekvens och medvetandegrad. På så vis kan akutsjuksköterskan bedöma 

huruvida det föreligger en terapisvikt alternativt gott terapisvar. Vidare föreligger det en hög 

grad av evidens internationellt (Dellinger et al, 2013) och nationellt (Andersson et al, 2016) 

avseende vikten av en extensiv vätsketerapi för behandling av hypoperfusion samt 

oxygenbehandling för att uppnå adekvat syretillförsel. Andersson et al (2016) rekommenderar 

att behandlingsmålet skall vara ett systoliskt blodtryck om > 90mmHg samt en saturation 

>93% inom en timme efter påbörjad behandling.  

Akutsjuksköterskan skall enligt den kompetensbeskrivning som finns ta hänsyn till flera olika 

aspekter när hen vårdar den akut sjuka patienten och dennes anhöriga. Omvårdnaden skall 

bedrivas på en individnivå där varje människa betraktas som unik samt som en person med 

egna val och eget ansvar. Ett gemensamt mål är att hålla maktnivån jämn där patient och 

anhöriga blir en del av omvårdnaden (Ekvall et al, 2017). 

Vidare står det skrivet i kompetensbeskrivningen att akutsjuksköterskan skall kunna 

identifiera patientens särskilda behov samt dess komplexa sjukdomstillstånd och utifrån detta 

utföra och ansvara för den avancerade omvårdnaden som krävs i en akut kontext. 

Akutsjuksköterskan skall även verka för vård som är tvärprofessionell och vara införstådd i 

den positiva effekten teamet har för patientens välbefinnande. En del av akutsjuksköterskans 
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roll är även att agera arbetsledare i teamet och koordinera arbetet med målet att ombesörja en 

optimal vård för en patient som drabbas av plötslig ohälsa.  

 

PROBLEMFORMULERING 

 
Sepsis och septisk chock är akuta tillstånd med hög mortalitet. Snabb identifiering av 

tillståndet och insättning av adekvat behandling och vård är avgörande för patientens prognos 

(Andersson et al, 2014; Delaney, Friedman, Dolansky & Fitzpatrick, 2015; Vanzant & 

Schmelzer 2011). 

På en akutmottagning har sjuksköterskan ett stort ansvar avseende identifiering av patient 

med sepsis samt ombesörjande av adekvat övervakning och genomförande av evidensbaserad 

omvårdnad och medicinsk behandling. Det är ett ansvar som ställer höga krav på 

sjuksköterskans kompetens och medvetenhet kring den svårt sjuka patienten (Ekvall et al, 

2017). Sjuksköterskor har en nyckelroll vad gäller uppmärksammande av tidiga symtom samt 

progress av symtom vid sepsis och septisk chock (Delaney, Friedman, Dolansky & 

Fitzpatrick, 2015).   

 

Vid kartläggning av aktuell forskning avseende sjuksköterskors erfarenheter av att vårda 

patienter med sepsis och septisk chock återfanns inga studier med ett liknande syfte. Utifrån 

författarnas kännedom förekommer det ej studier som syftar till att beskriva sjuksköterskors 

erfarenheter inom området varför en kunskapslucka kan konstateras och föreliggande studie 

anses därav vara av värde.   

 

Att studera sjuksköterskors erfarenheter gällande vård av patient med sepsis och septisk chock 

på akutmottagning ger möjligheten att beskriva och öka förståelsen för vården av gällande 

patientgrupp samt ge en bild av sjuksköterskors syn på patientsäkerhetsaspekter kopplade till 

vården av patienter med sepsis och septisk chock.  

 

SYFTE 

 
Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patient med sepsis och septisk chock på 

akutmottagning. 

 

METOD 

 
Design 

Studien har en beskrivande design med induktiv ansats och data insamlades med hjälp av 

kvalitativa semistrukturerade intervjuer enligt Kvale & Brinkmann (2014). 

 

Urval 

Studien genomfördes på två akutmottagningar i Sverige varav den ena akutmottagningen är 

författarnas arbetsplats och är lokaliserad på ett landsortssjukhus. Den andra 

akutmottagningen är en del av ett universitetssjukhus.  
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Rekrytering av studiedeltagare genomfördes inledningsvis genom bekvämlighetsurval. 

Rekryteringen initierades genom utskick av informationsbrev till berörda enhetschefer på de 

två aktuella akutmottagningarna. Bifogat informationsbrevet till enhetscheferna fanns 

ytterligare ett informationsbrev till eventuella studiedeltagare.   

Då enhetscheferna godkänt studiegenomförandet på respektive enhet ombads enhetscheferna 

att vidarebefordra informationsbrev till de anställda sjuksköterskorna som mötte 

inklusionskriterierna (se inforuta 1). Sjuksköterskorna tog därefter ställning till deltagande 

och meddelade författarna detta enligt kontaktinfo i brevet. Deltagandet var på frivillig basis. 

 

 

 

  

 

Då det enbart rekryterades totalt fyra studiedeltagare via bekvämlighetsurval beslutades att 

ändra urvalsmetod till strategiskt urval enligt. I enlighet med urvalsmetoden valde författarna 

att kontakta sjuksköterskor med varierande ålder, erfarenhet och utbildning utifrån 

författarnas personliga kännedom om sjuksköterskorna på enheterna.  Potentiella 

studiedeltagare rekryterades via personlig kontakt eller via mail.  Även vid denna kontakt 

framhölls att deltagandet var på frivillig basis och de potentiella studiedeltagarna erhöll det 

informationsbrev som tidigare gått ut till samtliga medarbetare via enhetscheferna. Av de fem 

studiedeltagare som kontaktades valde alla fem att deltaga i studien. 

 

Genom användning av strategiskt urval rekryterades ytterligare fem studiedeltagare varav tre 

arbetade på författarnas akutmottagning och två på den andra akutmottagningen. Totalt 

rekryterades nio studiedeltagare med varierande erfarenhet av yrket (3-28år) och erfarenhet av 

arbete på akutmottagning varierade mellan ett och elva år. Tre av sjusköterskorna hade en 

magisterexamen inom omvårdnad och en sjuksköterska hade avlagt examen på masternivå.  

Av de nio intervjuade sjuksköterskorna var två män och alla var av svensk härkomst. 

Datainsamling 

Med studiens syfte som utgångspunkt och i enlighet med Kvale & Brinkmanns (2014) 

beskrivning av kvalitativ forskningsintervju valde författarna att utveckla en semistrukturerad 

intervjuguide (se bilaga2). 

Två pilotintervjuer med utvecklad intervjuguide genomfördes med sjuksköterskor som arbetar 

på akutmottagning innan datainsamlingen tog sin början för att utvärdera relevans och 

kvalitet. Vid pilotintervjuerna uppmärksammades att intervjuguiden ej lyckades förmå 

studiedeltagaren att ge tillräckligt informationsrika svar varpå intervjuerna exkluderades från 

resultatet och intervjuguiden omarbetades genom att omformulera frågorna. För att försäkra 

sig om att den omarbetade intervjuguiden svarade för studiens syfte och gav tillräckligt 

innehållsrika svar genomfördes ytterligare en pilotintervju. Intervjuguiden bedömdes nu av 

författarna ge adekvat mängd information varpå den fastställdes och den tredje pilotintervjun 

inkluderades i resultatet.   

Intervjuerna skedde i den miljö och vid den tidpunkt studiedeltagaren ansåg vara bäst lämpad. 

Författarna anpassade sig efter studiedeltagarens önskemål och intervjuerna förlades i 

anslutning till eller under studiedeltagarnas arbetspass. Intervjuerna genomfördes i en lugn 

och avskild miljö. Vid sju av nio intervjuer var författarna privatklädda och vid de två 

Inforuta 1. 

Inklusionskriterier: Minst ett års erfarenhet av arbete på akutmottagning som 

sjuksköterska samt erfarenhet av att vårda patienter med sepsis på akutmottagning. 
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resterande intervjuerna var författarna arbetsklädda då det ej var möjligt att finna tid för 

intervju utanför arbetstid. Fem av intervjuerna genomfördes med en författare närvarande och 

resterande med båda närvarande.  

Inför intervjuerna erhöll studiedeltagarna skriftlig information kring studien och dess syfte. I 

inledningen av intervjutillfället försäkrade sig författarna om att studiedeltagaren tillgodogjort 

sig det material som i förhand skickats ut samt inventerade huruvida det fanns några 

frågetecken kring gällande intervju och problemområde. Studiedeltagaren fick därefter 

samtycka till deltagande genom att signera ett informerat samtycke. 

Intervjuerna spelades in på ljudfil med hjälp av en diktafon. Författarna valde att utgå ifrån 

intervjuguiden och ställa frågorna i den följd som passade. Vidare använde sig författarna av 

följdfrågor såsom ”Kan du utveckla? Berätta mer?” vilka återkopplade till det som 

studiedeltagaren tidigare hade berört.  

Allt intervjumaterial behandlades konfidentiellt och ljudfilern avidentifierades och erhöll en 

intervjukod i samband med att filen fördes över till ett USB-minne. I samband med att 

ljudfilen fördes över till USB-minnet raderades även denna från diktafonen. Då USB-minnet 

ej användes förvarades det i ett låst skåp till vilket enbart författarna hade tillgång till. 

Ljudfilerna kommer vid studiens godkännande att raderas för att värna om studiedeltagarnas 

integritet. 

Vanligast var att intervjuerna varade mellan tolv och fjorton minuter och det transkriberade 

materialet omfattande totalt 33 A4-sidor utskriven text.  

Analys 

Intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys (Krippendorff, 2004) och 

utgångspunkt för de olika stegen var Graneheim och Lundmans beskrivning från 2004. 

Analysen inleddes med att författarna avlyssnade samtliga intervjuer i sin helhet för att erhålla 

en övergripande bild av vad som sades. I enlighet med vad Polit och Beck (2012) beskriver 

transkriberades intervjuerna ordagrant med inkludering av pauseringar, skratt, stödord etc. 

Transkriberingarna genomfördes enskilt och författarna delade upp intervjuerna sinsemellan. 

Författarna valde därefter att kontrollera varandras transkriberingars korrekthet genom att åter 

lyssna på samtliga intervjuer och kontrollera det som sades mot det transkriberade materialet.  

Samtliga steg i analysprocessen genomfördes av författarna gemensamt. Vid analysstart lästes 

det transkriberade materialet från varje intervju ett flertal gånger och i samband med detta 

markerades avsnitt i texten som innehöll information som på något sätt svarade mot syftet. 

Avsnitten kallas inom metoden för meningsenheter. Samtliga meningsenheter samlades i en 

matris för att skapa en översikt inför vidare analys.  

Meningsenheterna kondenserades för att göra texten mer lätthanterlig utan att det centrala 

innehållet försvann. Varje kondenserad meningsenhet erhöll en kod som kortfattat beskrev 

dess innehåll. Koden svarade för en abstraktion av innehållet som lyftes till en högre logisk 

nivå och kontrollerades mot meningsenheten och den kondenserade texten. 

Kodningsprocessen genomfördes vid två tillfällen då det efter första kodningstillfället 

uppmärksammades att flera koder kunde falla inom samma underkategori/kategori. Koderna 

kategoriserades och mynnade ut i åtta olika underkategorier. Därefter skedde ytterligare en 

analys av de underkategorier som framkommit och vid denna analys identifierades det fyra 

olika ömsesidigt uteslutande kategorier. För exempel på hur aktuell analys tett sig - se Tabell 

2. 
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Tabell 2. Exempel på matris för innehållsanalys 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Om man har misstanken 
så finns det ju PM om 

hur vi ska göra så det är 

väldigt smidigt.  

Vid misstanke finns PM  Identifiering av 
misstänkt sepsis enligt 

PM 

Standardiserat arbetssätt 
– en hjälpande hand 

Hjälpmedel i vården av 
patient med sepsis och 

septisk chock 

 

Jag försöker ju att hela 
tiden utvärdera 

vitalparametrar men ja, 

tiden räcker inte riktigt 
till ibland. 

Försök att utvärdera VP 
dock svårt när tiden ej 

räcker till. 

Bristande tid för 
utvärdering av VP 

Arbetsmiljö Patientsäkerhet 

 

Etiska överväganden 

I linje med god forskningssed enligt Vetenskapsrådet (2017) har författarna fört etiska 

resonemang under studiens gång. Vid genomförande av en intervjustudie ställs krav på 

författarens medvetenhet kring hur studiedeltagarens identitet och integritet bevaras.  

Vetenskapsrådet (u.å.) beskriver fyra principer som skall beaktas: konfidentialitetskrav, 

informationskrav, nyttjandekrav samt samtyckeskrav. Principerna har för författarna varit 

centrala under studiens gång.  

I enlighet med vad Polit och Beck (2012) förespråkar gällande samtycke till att genomföra 

studie inhämtades godkännande av enhetschef på respektive akutmottagning. Vetenskapsrådet 

framhåller i de forskningsetiska principerna att alla individer som berörs av forskningen skall 

informeras kring den aktuella forskningens syfte - informationskravsprincipen 

(Vetenskapsrådet, u.å.). Därav gavs vid första kontakt med enhetscheferna och 

studiedeltagarna omfattande information kring studiens syfte och metod. I denna information 

tydliggjordes att allt deltagande skedde på frivillig basis vilket motsvarar de riktlinjer som 

finns vid forskning (Polit & Beck, 2012; Vetenskapsrådet, u.å.). 

Det är av stor vikt att värna om studiedeltagarens rättigheter och att studiedeltagaren skyddas 

varför det framtagits etiska koder. Nürnbergkoden fastslår bland annat att informerat 

samtycke är ett krav samt att deltagande när som helst kan avbrytas (Polit & Beck, 2012; 

Vetenskapsrådet, u.å.).  Deltagarna i den aktuella studien fick inför intervjustart muntlig 

information kring studien och gavs möjlighet att ställa kompletterande frågor. Vidare fick de 

skriva på ett informerat samtycke där det tydliggjordes att de under studiens gång kunde välja 

att avbryta deltagandet när som helst utan att ange en anledning därtill i enlighet med 

samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, u.å.). 

För att ytterligare värna om studiedeltagarnas integritet och identitet avidentifierades allt 

material från intervjuerna på så vis att inget material kunde härledas till respektive 

studiedeltagare. USB-minnet med allt intervjumaterial förvarades även i ett låst skåp dit 

enbart författarna hade tillträde. På så vis säkerställdes att konfidentialitetskravet uppfylldes 

(Vetenskapsrådet, u.å.). Vidare fick studiedeltagaren även välja plats och tid för intervju.  
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I Helsingforsdeklarationen lyfts att kvalitén på all forskning skall vara god och vinst skall 

vägas mot risk (Polit & Beck, 2012). Efter att noga övervägt huruvida nyttan med aktuell 

studie överväger riskerna bedömde författarna att riskerna ansågs vara små och nyttan med 

studien övervägde. För att minimera risken att förvanska resultatet har författarna under 

analysprocessen varit objektiva och noggranna med kontroll av resultatets överensstämmelse 

med insamlat studiematerial i enlighet med Vetenskapsrådets föreskrifter (2017). 

Då denna studie genomförs inom ramen för högskoleutbildning på avancerad nivå finns inget 

krav på etikprövning enligt lagen om etikprövning av forskning som avser människor (Svensk 

författningssamling [SFS], 2003:460). 

 

RESULTAT 

Vid analysen av de transkriberade intervjuerna framkom fyra olika kategorier med totalt tio 

olika underkategorier vilka presenteras i Tabell 3. 

 

Tabell 3. Underkategorier och kategorier efter genomför analys 

 

Underkategorier 

 

Kategorier 

 

Variationsrik symtombild 

 

Vård av den sepsissjuka patienten – ett 

tillfredsställande arbete  

Den komplexa patientgruppen 

Sjuksköterskans roll  

 

Sjuksköterskans kompetens – en viktig faktor i vården 

av den sepsissjuka patienten  

Akutsjuksköterskan – en kravfylld roll 

 

Det standardiserade arbetssättet – en hjälpande hand 

 

Prioriteringssystemets hjälpande karaktär  

 

Den högteknologiska vården 

Hjälpmedel i vården av patient med sepsis och septisk 

chock 

 

Arbetsmiljö 

 

Lång vistelsetid på akutmottagning – ett hot mot 

patientens säkerhet 

 

Teammedlemmarnas inverkan på patientsäkerheten 

Patientsäkerhet 

 

Vid intervjuerna framkom att sjuksköterskorna upplevde att de vårdade patienter med 

misstänkt sepsis under i princip varje arbetspass medan förekomsten av patienter med septisk 

chock var markant mycket lägre.  
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Den komplexa patientgruppen 

Variationsrik symtombild 

Majoriteten av sjuksköterskorna beskrev patienter med sepsis och septisk chock som en 

svår patientgrupp som vid första bedömning kan uppfattas som välmående. Vården 

innefattar enligt informanterna en del svårigheter som kopplas till patientgruppens diffusa 

sjukdomsbild med snabba vändningar i aktuellt status och att snabb bedömning av läkare 

endast förekommer då patienterna erhåller hög prioritet. Samtidigt uttrycktes det att 

varningstecken identifieras snabbare vid högre prioritet men att prioritering per automatik 

inte kan uppgraderas enbart för ett potentiellt hot om instabil patient. 

”Ja just det, att de ibland ser så opåverkade ut, ehh, fast egentligen är väldigt sjuka.” 
      Intervju 6 

Vidare framhölls att det är viktigt att ha respekt för komplexiteten i sjukdomsbilden hos en 

patient med sepsis och septisk chock då initiala symtom är diffusa och kan vara kopplade 

till andra sjukdomstillstånd. Detta grundade sig i de flesta fall i att sjuksköterskan upplevde 

att sjukdomsbilden är mycket skiftande och att patienten snabbt kan försämras.  

”Ehh, jag tycker att det är en patientgrupp man ska ha respekt för, ehh, de vänder väldigt 

snabbt, kan vända… Det går fort när det blir dåliga.” 
  Intervju 9 

Vård av den sepsissjuka patienten – ett tillfredsställande arbete 

Även om studiedeltagarna uttryckte att patienter med sepsis och septisk chock är en 

komplex och även svår patientgrupp förelåg en samstämmighet hos sjuksköterskorna att 

arbetet med den aktuella patientgruppen upplevdes som tillfredsställande. Arbetet med den 

sjuka sepsispatienten definierades som utmanande med en samtidig känsla av glädje där 

glädjen hade ursprunget i att resultat av behandlings- och omvårdnadsåtgärder 

synliggjordes direkt. Sjuksköterskorna uttryckte att ett kvitto på att adekvata åtgärder 

utfördes erhölls relativt omgående.  

”Jag tycker att det är ett roligt och givande arbete. Det ger en tillfredsställelse för ofta ser 

man förbättringar med de omvårdnads- och behandlingar man gör, ehh, på 

akutmottagningen.”  
Intervju 7 

Akutsjuksköterskan – en kravfylld roll 

Sjuksköterskans roll 

Övergripande upplevde sjuksköterskorna att rollen i vården av patienter med sepsis och 

septisk chock är central och den beskrevs innefatta stort ansvar. Sjuksköterskans roll 

beskrevs även vara beroende av vilken teamsammansättning som råder och att det 

medicinska ansvaret delades mellan sjuksköterskan och läkaren i teamet.  

”Så det känns som att jag har, min roll är central i patientens vård…” 
Intervju 4 

Arbetsledning framhålls av sjuksköterskorna som en stor del i sjuksköterskans roll och 

sjuksköterskan beskrevs som pådrivande, samordnande och som spindeln i nätet. Den 

pådrivande rollen framhölls som avgörande för att patientvården ej skall stanna av och bli 

lidande. Sjuksköterskan betonades vara den som uppmärksammar och påminner läkare om 

vilka åtgärdsinsatser som bör utföras samt vara ansvarig för delegering av de åtgärder som 

ordineras. 
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”Det är väl lite som jag upplever våran… Som sjuksköterska på akutmottagningen är man 

väl spindeln i nätet, en motor, att se till att det händer, att det inte stannar upp.” 
Intervju 8 

 

Sjuksköterskorna beskrev att ansvaret i det första mötet med patienterna i denna 

patientgrupp upplevs som stort och bedömningen utförs ofta av sjuksköterskan ensam.  Det 

framhölls vid flertalet intervjuer att det vid den initiala bedömningen ligger på 

sjusköterskans ansvar att bedöma allvarlighetsgrad i patientens symtombild och därmed 

identifiera patientens behov.  

”Jag är ju också den första, ehh, jag träffar ju ofta patienten först och är ju liksom den 

som första som kan bedöma om patienten, hur patienten mår. Jag ansvarar ju, det ligger ju 

på mig att jag liksom ser om patienten är dålig och se vad den behöver.” 
Intervju 7 

Vidare beskrevs det att sjuksköterskorna ansvarar för ett proaktivt arbete med många 

initiala åtgärder utifrån patientens tillstånd vilket påskyndar vårdprocessen. Informanterna 

betonade att åtgärder, såsom provtagning/uppkoppling/uppstart av vätskebehandling utförs 

allt som oftast innan läkare gjort en första bedömning av patienten. Sjuksköterskan 

beskrevs även som närvarande hos patienten och ansvarig för bedömning och värdering av 

patientens aktuella status. Det framhölls att sjuksköterskan konstant övervakar instabil 

patient och värderar de vitala parametrarna. 

”… man gör ju ganska mycket… så fort som möjligt så man försöker påskynda processen 

absolut.” 
Intervju 6 

Den fortsatta behandlingen av patienter med sepsis på akutmottagning beskrevs som 

beroende av de bedömningar och observationer som sjuksköterskan svarar för. 

Sjuksköterskorna uttryckte att bedömningarna och observationerna avgjorde val av 

åtgärder och hur snabbt dessa åtgärder sattes in samt att utan korrekt 

sjuksköterskebedömning kunde vården vara inadekvat. 

”…och fortsatt behandling avgörs lite av, ehh… mina observationer liksom… Skulle jag 

inte se förändringar i patientens mående… kanske behandlingen inte skulle vara adekvat… 

eller sättas in i tid liksom…” 

 Intervju 4 

Sjuksköterskans kompetens – en viktig faktor i vården av den sepsissjuka patienten 

Majoriteten av sjuksköterskorna betonade att rollen som sjuksköterska och arbete på 

akutmottagning med den aktuella patientgruppen ställer höga krav på sjuksköterskornas 

kompetens. Kompetens skildrades vara beroende av kunskap, erfarenhet och en god klinisk 

blick. Den kliniska blicken ansågs vara användbar och utvecklas med lång erfarenhet och 

fördjupad kunskap. Vidare blir den kliniska blicken ett verktyg som sjuksköterskan 

använder sig av och gör hen bra på att se patientens allmäntillstånd. Erfarenhet ansågs vara 

en viktig komponent vad gäller sjuksköterskans kompetens. I takt med att sjuksköterskan 

upprepade gånger är en del av vården av patient med sepsis och septisk chock byggs 

erfarenheten på och genom detta underlättas bedömningen och symtomvärderingen av 

dessa patienter. Varje patientfall ansågs vara ett lärtillfälle och sjuksköterskorna framhöll 

att de kan använda sig av erfarenheten i bedömningen av den kliniska bilden.  

”Verktygen är ju våran kunskap, våran egen verktygslåda och våran erfarenhet, det är ju 

det man har. Jag har ju jobbat med akutsjukvård i praktiken hela mitt yrkesliv som 

sjuksköterska i olika former och det är ju där man har byggt upp och skapat sig en bas för 
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att ha en klinisk blick. Så den verktygslådan använder ju jag hela tiden på de här tycker 

jag” 

Intervju 8 

 

Vid arbete på en akutmottagning underströks av informanterna att sjuksköterskor bör 

besitta stor kunskap vad gäller den sepsissjuka patienten. Medvetenhet och kunskap kring 

hur symtombild vid olika sjukdomstillstånd yttrar sig beskrevs som ett krav inom 

akutsjukvård och ett krav som ställs på samtliga sjuksköterskor. Vid en av intervjuerna 

poängterades även vikten av att vara medveten om sina och enhetens begränsningar. 

Sjuksköterskan bör kunna ta ställning till när det är dags att be en kollega om hjälp 

alternativt konsultera annan instans för hjälp med patientvården.  

”Det kan ju, eller det ställer ju höga krav på mig som syrra, att jag liksom vet att alla 

patienter är olika och kan ju också, eh… Ja, men patienter med samma åkomma kan ju, eh, 

se helt olika ut. Därför är det ju bra om man har kunskap och sin, ja, erfarenhet att luta sig 

mot.” 

  Intervju 4 

Sjuksköterskorna uttryckte att bedömningen av patientens mående utifrån vitala 

parametrar, symtombild och övriga påverkande faktorer är beroende av sjuksköterskans 

kunskap. Vidare betonas att korrektheten i bedömning avgörs av den kunskap 

sjuksköterskan besitter. Att kunna avgöra om en patient i den aktuella patientgruppen är 

kritiskt sjuk eller inte avgörs till stor del av den kunskap sjuksköterskan förvärvat. Det 

ställs krav på att sjuksköterskan vid bedömning skall kunna se skillnad på en dålig och icke 

dålig patient enligt de intervjuade sjuksköterskorna. Studiedeltagarna betonade att det är av 

stor vikt att ha kunskap om och vara medveten om tecken på försämring, varningstecken 

och riskfaktorer. På så vis kan kritiskt sjuk patient identifieras och således initiera 

insättning av adekvata åtgärder.  

”Så, eh…, det är ju väldigt viktigt att man vet hur de här patienterna ”ser ut” 

(informanten visar citationstecken) när de är dåliga, liksom…” 
Intervju 4 

 

För att ytterligare höja kompetensen på akutmottagningen avseende vård av patienter med 

sepsis och septisk chock accentuerade informanterna ett behov av en gemensam 

utbildningsinsats inom ämnet för alla yrkeskategorier. Målet med kompetensutvecklingen 

skulle vara att alla teammedlemmar har ett gemensamt synsätt vad gäller patienten och 

patientens vård.  
 

 

Hjälpmedel i vården av patient med sepsis och septisk chock 

Det standardiserade arbetssättet – en hjälpande hand 

Det senaste året har de två berörda akutmottagningarna som medverkade i studien arbetat 

utifrån ett standardiserat arbetssätt (PM) vid misstänkt sepsis och septisk chock. Samtliga 

sjuksköterskor berör arbetssättet och beskriver det som ett stöd för samtliga 

teammedlemmar. Det standardiserade arbetssättet beskrivs ha styrt upp arbetet och 

åtgärderna samt vägleder teamets medlemmar. Det uttrycks också att läkaren på teamet, 

speciellt orutinerade läkare, stöttas av ett PM i vården av patienter med sepsis och septisk 

chock.  
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”Vi har ju PM:et och det är ju rätt så tydligt, särskilt på dom yngre doktorerna som har 

det där i handen och går igenom alla frågor, att där funkar det ju. Så det är ju ett bra 

verktyg.” 

Intervju 8 

Den övervägande delen av de intervjuade sjuksköterskorna uttryckte att det aktuella PM:et 

förenklar vården och har ökat medvetenheten gällande patienter med misstänkt sepsis. Det 

framhålls att sjuksköterskans arbetsuppgifter blir tydliga och kan ske på rutin innan läkaren 

ens genomfört en första bedömning av patienten ifråga. Vidare är det tydligt att 

sjuksköterskorna i studien poängterar att identifieringen av patienter med misstänkt sepsis 

har blivit förenklat efter införande av det standardiserade arbetssättet. Det har även lett till 

att teamet är ökat lyhört och uppmärksamt på att identifiera misstänkt sepsis. Två 

sjuksköterskor med lång erfarenhet inom akutsjukvård menar på att det mer uppstyrda 

arbetet har haft positiva effekter avseende patientvården i jämförelse med vården som 

bedrevs för några år sedan.  

”Fokus på sepsis har ju styrts upp väldigt de senaste åren vilket gör att generellt är hela 

teamet mer piggt på identifiera tecken på en sepsis nu om jämför om man backar när jag 

började vara sjuksköterska från kanske 8-10 år tillbaka.” 
Intervju 5 

En påtaglig positiv effekt vad gäller det PM som införts ansågs av studiedeltagarna vara 

förbättringen av omhändertagande av patienter med sepsis och septisk chock. De flesta 

sjuksköterskorna påtalade att det initiala omhändertagandet sker snabbt med hjälp av det 

standardiserade arbetssättet och de flesta åtgärder utförs per automatik. Detta leder i sin tur 

till att flödet på akutmottagningen förbättras avseende den aktuella patientgruppen och att 

handläggningen generellt går snabbt enligt informanterna. 

 

”Det är ju förutbestämt vad vi ska göra och då kan man ju också ehh, göra mer som 

sjuksköterska per automatik än om man inte haft ett. Ehh, det innebär ju också att själva 

vården går snabbare om man nu kan säga så.” 

Intervju 7 

Sjuksköterskorna beskrev inte enbart positiva aspekter med det standardiserade arbetssättet 

utan två av de intervjuade sjusköterskorna framhöll att det aktuella PM:et hade alltför 

generösa kriterier vid identifiering av misstänkt sepsis. De uttryckte att det sker en 

överidentifiering av misstänkta sepsispatienter och därav riskeras att patienter erhåller 

onödig antibiotikabehandling samt utsätts för icke motiverade omvårdnadsinterventioner. 

  

”Svårigheten är att det är väldigt generösa vitala parametrar för att aktivera ett sepsis 

larm oftast, det är väl två kriterier tror jag och har du en hög AF över 22 i kombination 

med feber så blir det oftast ett sepsislarm aktivering och det kan ju vara vilken 

bondinfluensa som helst tänker jag. Så det är väl svårigheten. Det är många som slinker 

igenom.” 
Intervju 2 

 

Prioriteringssystemets hjälpande karaktär 

Resultatet visade hög samstämmighet avseende prioriteringssystemets hjälpande karaktär. 

Nästan samtliga sjuksköterskor ansåg att prioriteringssystemet RETTS var ett stöd främst 

vid den initiala bedömningen av patienter med sepsis och septisk chock då systemet anger 

vilken prioritet patienten skall erhålla utifrån symtombild och vitala parametrar. Prioriteten 
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framhölls av informanterna i sin tur säga hur pass brådskande det är att patienten erhåller 

vård och läkarbedömning.  

 
 

”Det som hjälper mig är ju RETTS såklart” 

Intervju 2 

 

Samtidigt som sjuksköterskorna gav uttryck för RETTS stödjande roll fanns också åsikter 

om att systemet i vissa fall ej hade förmågan att fånga upp de patienter som befann sig i 

riskzonen för att utveckla ett mer allvarligt tillstånd. Som exempel gavs att patienter ibland 

initialt ej ter sig som kritiskt sjuka varpå de erhåller en lägre prioritet och får därefter slå 

sig ner i väntrummet i väntan på läkarbedömning. Under den tid som patienten befinner sig 

i det oövervakade väntrummet kan deras tillstånd snabbt förändras till det sämre utan 

sjuksköterskornas vetskap.  

”…kanske blir en gul prio och får sitta i väntrummet och att den blir dålig väldigt snabbt 

utan att man märker det.” 

Intervju 9 

Den högteknologiska vården 

Dagens medicinska teknik och provtagning framhölls av många av sjuksköterskorna som 

ett ytterligare stöd i den sammanlagda bedömningen och värderingen av patientens kliniska 

status. Den möjligheten att snabbt erhålla ett laktatvärde i patientens blod gav 

sjuksköterskorna möjligheten att värdera genomblödning av kroppens organ och 

därigenom få en förståelse för allvarlighetsgraden i patientens situation.  

”All apparatur vi har hjälper ju till att identifiera dom här, det hjälper ju att vi kan ta 

PNA-prover snabbt att vi kan få snabba sådana beslut 
Intervju 5 

Möjligheten att kunna koppla upp patienter med sepsis och septisk chock på 

övervakningsskåp angavs av de intervjuade sjuksköterskorna som ett mycket värdefullt 

stöd. Informanterna sade att med hjälp av en uppkoppling ges sjuksköterskorna möjlighet 

att följa patientens vitala parametrar och göra en bedömning utifrån dem. Vidare 

poängterades av sjuksköterskorna att variationer i de vitala parametrarnas värden kunde 

uppmärksammas och försämring kunde därigenom uppmärksammas.  

”Givetvis uppkopplingarna hjälper att följa patientens mående man ser försämringar ser 

om den är stabil eller förbättras.” 
Intervju 1 

Vidare framhölls att uppkoppling på ett övervakningsskåp i vissa fall genomfördes 

proaktivt och i de fallen då det förelåg en oro för patientens tillstånd och potentiell 

försämring. En sjuksköterska framhöll att hen i de fall då patienten identifierats som svag 

eller extra sårbar, men som ej initialt uppvisade en symtombild av kritiskt sjuk patient, 

kopplades upp på grund av den potentiella risken för att utveckla ett sämre tillstånd.  

”Ja, eh, om jag känner en oro för patienten, att jag har en svag patient eller en sårbar 

patient som kanske inte är sjuk här och nu, men skulle kunna bli sjuk då vill jag nog 

ha den patienten övervakad.” 
Intervju 4 
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Patientsäkerhet 

Patientsäkerheten vad gäller patienter med sepsis och septisk chock på en akutmottagning är 

enligt sjuksköterskorna i studien beroende av ett antal faktorer. Samtliga informanter 

framhävde att dagens situation inom akutsjukvården kan framkall ett antal risker för 

vårdskada hos den aktuella patientgruppen.  

”… det är tyvärr en patientsäkerhetsrisk som kallas för ’beroende på’ och så är det ju många 

gånger på en AKM men det beror på och det är ju den sämsta patientsäkerhetsrisken. Men det 

beror på hur mycket andra patienter vi har. Det beror på hur sjuka de andra patienterna är 

och så vidare. Det beror på vad jag har för läkare, så att det är inte alldeles säkert att det 

alltid går bra för att det beror på.” 
Intervju 5 

Arbetsmiljö 

Av många sjuksköterskor framhävdes problem i arbetsmiljön och problemen beskrevs bero 

på tids- och resursbrist samt hög arbetsbelastning. Sjuksköterskorna betonade att 

arbetsmiljörelaterade problem kan riskera vårdkvalitén för patienter med sepsis och septisk 

chock på akutmottagning.  

Majoriteten av de intervjuade sjuksköterskorna betonade att tidsbristen orsakade en 

försämrad övervakning av patientens status vilket medför att sjuksköterskorna ej kan 

genomföra adekvata värderingar av patientens symtom och vitala parametrar. I många fall 

framhölls att sjuksköterskan därigenom kunde missa att en patient försämras i sitt mående 

och därmed kunde ej adekvata insatser ordineras.  

”Sen kan det ju också vara så, ibland att tiden, ja att man har så mycket att göra att de här 

patienterna inte alltid ja, kollas lika ofta som det behövs ju…” 
Intervju 7 

Som tidigare nämnts visade resultatet att en stor del av sjuksköterskans roll är att agera 

arbetsledare och informanterna beskrev att just arbetsledningen blev lidande vid tidsbrist. 

Vidare beskrevs den högst närvarande tidsbristen vara beroende av en hög arbetsbelastning 

och resursbrist. Det betonades att en akutmottagning ”är en intensiv arbetsplats” (intervju 4) 

och att övervakningen av patienterna kan bli bristande på grund av den höga 

arbetsbelastningen. Det accentuerades även att det stora antalet patienter som befinner sig 

på en akutmottagning påverkar sjuksköterskornas möjlighet att ha en överblick över alla 

patienter som hen är ansvarig för. Informanterna betonade att en tidigare lägre prioriterad 

patient på så vis kan försämras under tiden som sjuksköterskan är upptagen med vården av 

en annan högre prioriterad patient och således ej uppmärksamma försämringen.  

”Det värsta är väl egentligen när dom är för pigga och försämras under tiden för att 

man har nån annan som tar uppmärksamheten, det är då som det är som svårast.” 
Intervju 6 

Förutom att det stora antalet patienter ansågs skapa dåliga förutsättningar för adekvat 

övervakning av patientens mående och vitala parametrar uttrycktes även att den behandling 

patienter med sepsis och septisk chock ämnas erhålla fördröjs.  

Sjuksköterskorna framhöll att resurstillgången på en akutmottagning är avgörande för den 

vård som ges till den aktuella patientgruppen. Den minskade bemanningen ansågs kunna 

påverka patientsäkerheten och resurserna räcker inte till vid hög patientbelastning. Vidare 

beskrevs att vården av en svårt sjuk sepsispatient med exempelvis konfusionstillstånd kan 

bli extra problematisk då det ställs höga krav på tillgång till stora personalresurser. 
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”Jo, om de är apkonfusoriska, alltså jätteseptiska, och har ett grumlat sensorium så att de 

kräver jättemycket vårdpersonal, någon som är där och lugnar, det är ju förstås väldigt 

krångligt. Ja, det handlar ju om personalbristen helt enkelt då för att det plötsligt går åt en 

massa omsorgsinsatser och omvårdnadsinsatser till en patient och då, det har ju vi 

plötsligt inte resurser till” 
Intervju 5 

I en intervju menar en sjusköterska på att resursbristen leder till att sjuksköterskorna i vissa 

fall ej kan ta ut planerad rast och att det i sin tur kan vara ett hot mot patientsäkerheten i 

och med att att avsaknad av rast påverkar sjuksköterskans tankeförmåga.  

”… men att det här att man inte har sin rast, att man inte får äta. En sådan simpel grej 

som gör att man själv inte tänker helt klart” 

Intervju 9 

 

Lång vistelsetid på akutmottagning – ett hot mot patientens säkerhet 

Arbetsmiljöproblemen beskrevs som en stor del av patientsäkerhetsriskerna men den långa 

vistelsetiden på akutmottagningen är enligt sjusköterskorna även den ett potentiellt hot mot 

patientens säkerhet. Majoriteten av sjuksköterskorna betonade att patienter med sepsis och 

septisk chock vistas lång tid på akutmottagningen. Den långa vistelsetiden kan enligt 

informanterna innebära fler risker för patienterna då det genererar i en längre 

övervakningstid, något som kan bli bristande på en akutmottagning på grund av 

arbetsmiljöproblem.  

”… och det här att vänta, ehh, på en akutmottagning kan ju vara farligt. För oftast får de 

vänta länge och det innebär ju mer ehh, risker för dem liksom.” 

Intervju 7 

Majoriteten av sjuksköterskorna framhöll att det aktuella vårdplatsläget även har stor 

inverkan på patientens vistelsetid på akutmottagningen. Många upplever att vistelsetiden 

för patienterna förlängs då avdelningarna ej kan ta emot patienten på grund av att det inte 

finns några vårdplatser och att invänta vårdplats beskrivs som påfrestande av en 

sjuksköterska. 

”Jag tycker att vi har kvar dem för länge på akutmottagningen om de är riktigt, riktigt 

dåliga och det styrs ju till stor del av platsbristen.” 
Intervju 5 

Teammedlemmarnas inverkan på patientsäkerheten 

Resultatet visar att informanterna ansåg att teamets medlemmar har stor inverkan på 

patientsäkerheten. Flera sjuksköterskor menade på att det är av stor vikt att teamets alla 

medlemmar har samma målbild vad gäller patienten då olika målbild kan ha negativ effekt 

på patientens vård. 

”Jag kanske, jag som sjuksköterska kanske har koll på läget och vet vad jag ska göra. Sen 

så har jag, sen kanske inte min läkare har riktigt lika bra koll och man får ehh… Jag får 

ibland inte de ordinationerna jag vill ha, ehh antibiotika och så. Och det, ehh, ja det 

fördröjer ju liksom behandlingen en del. Det är ju inte bra…” 

Intervju 7 

Vidare framhöll sjuksköterskorna vikten av en god kommunikation som en del av 

patientsäkerheten. Även om informanterna ansåg sig vara bra på att kommunicera fanns 

där sjuksköterskor som menade på att kommunikationen inom teamet var bristande i 
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vården av den aktuella patientgruppen. Det uttrycktes att det fanns en missuppfattning vad 

gäller andras insatser och att det saknades förståelse för vilka insatser andra 

teammedlemmar svarat för. Därmed har inte alla teammedlemmar samma lägesbild vilket 

kan äventyra patientens säkerhet enligt sjuksköterskorna. 

Vården av patienter med sepsis och septisk chock på akutmottagning beskrevs i mångt och 

mycket vara delvis beroende av den läkare som arbetar i teamet. Enligt de intervjuade 

sjuksköterskorna var det främst tempot i vården som påverkades av typ av läkare. De mer 

oerfarna läkarna tycktes behöva mer tid för bedömning vilket ledde till en ökad väntan på 

akutmottagningen, något som av sjuksköterskorna identifierades som ökad risk för 

patientsäkerheten.  

”…då är det rena turen om de träffar på en specialistläkare först för om de träffar på en 

AT-läkare här innan, ja då tar det tid.” 

Intervju 7 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

 
Design 
Den design som valdes i den föreliggande studien är enligt Polit och Beck (2012) en vanlig 

metod inom omvårdnadsforskning och vald metod för datainsamling beskrivs av Kvale och 

Brinkmann (2004) som en metod väl lämpad för att inhämta informanters egna reflektioner 

och erfarenheter kring ett specifikt område.  

Urval 

Valet att inkludera den egna arbetsplatsen i studien väckte en del frågor hos författarna 

huruvida resultatet skulle påverkas på ett negativt sätt eller ej. Litteraturen visar dock på att 

det finns fördelar med att intervjua en person intervjuaren har en relation till då 

informanten upplever en trygghet i intervjusituationen (Dahlberg, 2014). Författarna ansåg 

även att inkludering av ytterligare en akutmottagning stärkte studiens trovärdighet då 

studiedeltagarna därmed hade en mer varierad bakgrund och olika. En varierad urvalsgrupp 

ökar möjligheterna att vid analys av data påvisa likheter och skillnader (Graneheim & 

Lundman, 2004). 

Bekvämlighetsurval som urvalsmetod kan diskuteras då författarna ej har någon möjlighet 

att påverka homogeniciteten hos den urvalsgrupp som erhålls. Det är viktigt att vid 

kvalitativa studier sträva mot att urvalsgruppen består av individer med varierande 

erfarenhet och som ger variationsrika berättelser av det fenomen som studeras. Vid alltför 

homogena grupper med liknande erfarenheter av området riskerar informationen att bli 

mindre variationsrik (Polit & Beck, 2012).  

Konverteringen till strategiskt urval kan anses stärka studien då metoden är mycket 

användbar för att kunna visa på likheter och skillnader vilket är avgörande vid 

innehållsanalys (Krippendorff, 2004).  Polit och Beck (2012) menar på att urvalsmetoden 

troligen är den främst representerade urvalsmetoden inom kvalitativ forskning och 

deltagarnas intervjuer tillhandahåller rikt med information och därmed nås mättnad vid ett 

lägre antal studiedeltagare. Genom tillämpning av strategiskt urval erhölls en mer 

heterogen urvalsgrupp, vilket kan öka överförbarheten och motverka svaghet.  
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Det förelåg en jämn fördelning avseende representanter från de båda akutmottagningarna. 

Författarna anser att den svaghet som kan identifieras med tanke på inkludering av den 

egna arbetsplatsen vägs upp något av att det förelåg en jämn studiedeltagarfördelning 

mellan de båda enheterna. Inklusionskriterierna valdes då författarna avsåg att fånga 

varierande beskrivningar av det studerade fenomenet och att informanternas material skulle 

svara mot syftet.  

Vidare kan det diskuteras om den ojämna könsfördelningen (två män och sju kvinnor) och 

den icke existerande variationen i etnicitet kan bidra till att urvalsgruppen försvagas. Polit 

och Beck (2012) menar på att möjligheten att belysa forskningsfrågan från en mängd olika 

aspekter ökar genom att välja informanter med olika erfarenheter, kön och ålder etc. 

Författarna är medvetna om att bristen på variation avseende etnicitet och kön kan generera 

i att resultatet ej når den nivå av variation som är önskvärd vid kvalitativa studier för att 

belysa likheter och skillnader.  

Datainsamling 

I enlighet med Kvale och Brinkmanns (2014) beskrivning av kvalitativ forskningsintervju 

valde författarna att utveckla en intervjuguide med öppna frågor. Genom att utveckla en 

intervjuguide kunde författarna försäkra sig om att de frågeområden som inför studien var 

tänkta att beröras också skulle beröras om än i en annan ordning än den som angavs i 

intervjuguiden. Enligt Polit och Beck (2012) används en intervjuguide som en hjälp att 

fånga in det aktuella ämnet trots att författarna i förväg ej vet vad som kommer avhandlas. 

På så vis har författarna en möjlighet att vara strukturerade även om studiedeltagaren ej 

uppfattar denna struktur. Att skapa en egen intervjuguide utifrån det syfte och 

problemområde som fanns uppsatt för föreliggande studie anser författarna stärker studiens 

tillförlitlighet.  

Det faktum att författarna valde att genomföra en pilotintervju för att testa relevans och 

kvalitet i den utarbetade intervjuguiden kan anses vara ett sätt att stärka tillförlitligheten i 

den aktuella studien. På så vis kunde författarna identifiera brister och åtgärda dessa och 

genom förändringarna i intervjuguiden erhålla en mer varierad beskrivning av studerat 

fenomen och därmed också mer adekvat information. Vidare gavs författarna tillfälle att 

utröna huruvida planerad tidsram för intervjun var adekvat. 

Intervjuerna skedde i den miljö och vid den tidpunkt studiedeltagaren ansåg vara bäst 

lämpad. Författarna anpassade sig efter studiedeltagarens önskemål och intervjuerna 

förlades i anslutning till eller under studiedeltagarnas arbetspass. Intervjuerna genomfördes 

i en lugn och avskild miljö. Detta är enligt Polit och Beck (2012) beskrivning av en god 

intervjumiljö. Diskussion kan föras kring valet att förlägga intervjun i anslutning till eller 

under ett arbetspass då detta kan inverka på informantens förmåga att vara avslappnad i 

intervjusituationen. Författarna understryker dock att studiedeltagarna själva fick välja 

miljö och plats för intervjun utifrån deras välbefinnande och trygghet.  

Det faktum att fyra av nio intervjuer genomfördes med båda författarna närvarande är en 

fråga som kräver diskussion. Kvale och Brinkmann (2014) framhåller att det föreligger en 

maktassymmetri vid den kvalitativa forskningsintervjun och att den kan ha en negativ 

inverkan på den information som delges vid intervjun. Författarna är medvetna om att 

närvaro av två intervjuare kan ha gjort att informanten kände sig otrygg eller i underläge 

och därigenom kan vital information gått förlorad. Båda författarna är dock ense om att de 

fyra intervjuer som genomfördes med dem båda närvarande håller samma kvalitet som de 

fem intervjuer där enbart en intervjuare var närvarande. Författarna vill även framhålla att 

närvaro av de båda medförde en gemensam kalibrering av intervjufrågorna samt 
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uppmärksammande av information som den andra författaren ej lagt någon vikt vid. 

Därmed kunde viktiga uppföljningsfrågor ställas och informationen som studiedeltagaren 

gav kunde också bli mer innehållsrik.  

Inför intervjun försäkrade sig författarna om att studiedeltagaren tillgodogjort sig det 

material som i förhand skickats ut samt inventerade huruvida det fanns några frågetecken 

kring gällande intervju och problemområde genom att hålla en kort introduktion. En 

kortare orientering inför en kvalitativ intervju anser Kvale och Brinkmann (2014) vara av 

godo då den skapar en trygghet hos informanterna. Studiedeltagaren fick därefter samtycka 

till deltagande genom att signera ett informerat samtycke (se bilaga 5) något som Polit och 

Beck (2012) samt Vetenskapsrådet (u.å.) förespråkar.  

Vid samtliga intervjuer användes den förutbestämda intervjuguiden och författarna utgick 

från denna och ställde frågorna i den följd som passade. Vidare återkopplade författarna till 

det som tidigare nämnts under intervjun genom att ställa följdfrågor. Användandet av 

följdfrågor för att ytterligare förmå studiedeltagarna att beskriva det aktuella fenomenet 

ansåg författarna ledde till att ytterligare fördjupa och nyansera sjuksköterskans 

beskrivning av hens erfarenheter.  

Författarna valde att använda sig av en diktafon för att spela in samtliga intervjuer på 

ljudfil. Polit och Beck (2012) menar på att författaren i förväg skall ha en plan för hur 

intervjun skall spelas in samt hur all data skall lagras. Vidare menar Polit och Beck (2012) 

på att intervjuer skall spelas in och transkriberas löpande istället för att enbart förlita sig på 

handskrivna intervjuanteckningar. Detta då handskrivna anteckningar kan tendera att bli 

inkompletta på grund av personlig bias samt intervjuarens bristande minne och personliga 

åsikter. En negativ aspekt med inspelning av intervjun kan vara att informanten blir nervös 

och således inte upplever sig trygg i situationen varpå väsentlig information kan gå om 

intet. Dock menar Polit och Beck (2012) att denna nervositet ofta avtar en kort bit in i 

intervjun. Författarna upplevde inte informanterna som hämmade av diktafonen vid 

intervjutillfället och menar på att de två frågorna i inledningen av mer orienterande slag 

gav studiedeltagaren lite tid att vänja sig vid diktafonen och därmed uppleva en någotsånär 

trygghet vid besvarandet av nästkommande frågor. Valet av diktafon ansågs också vara av 

fördel vid den kommande analysen då författarna gavs tillfälle att lyssna på det 

informanten sagt ett flertal gånger och genom detta förvissa sig om att transkriberingen 

blivit korrekt. Vidare kunde även författarna transkribera löpande i direkt anslutning till 

intervjun.  

Författarna kunde se att intervjuerna tenderade att bli något längre med tiden vilket tros 

bero på att erfarenheten kring det praktiska genomförandet successivt ökade. Det kan 

därmed föras diskussion kring huruvida de initiala intervjuerna relaterat till tidsomfattning 

gav tillräckligt med material eller inte. Dock kunde författarna konstatera att intervjuerna 

gav rik information kring ämnet oberoende av tidsomfattning. Vidare uppmärksammades 

att det under de två sista intervjuerna ej framkom nya beskrivningar eller ny information 

inom aktuellt ämne varför materialet därmed bedömdes som mättat. Polit och Beck (2012) 

beskriver att en god kvalitativ intervju kan generera i ett omfattande material även vid ett 

lågt antal informanter samt att då författarna anser materialet vara mättat kan också 

datainsamlingen avslutas.  

Analys 

Författarna valde att genomföra analysen gemensamt för att undvika att kodningen av data 

ej blev adekvat och övertolkande. Att minimera risk för felaktig analys av materialet ökar 

enligt Polit och Beck tillförlitligheten i studien. Författarna anser att det är en styrka att 
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materialet analyserats och diskuterats tillsammans. Graneheim och Lundman (2004) menar 

på att det är en fördel att sammanhanget analyseras ur flera perspektiv och författarna 

upplever att det gav en djupare förståelse för insamlad data och därmed även ett resultat 

hade högre tillförlitlighet. Vidare var författarna mycket noggranna att följa den av 

Graneheim och Lundman (2004) beskrivna analysmetoden samt noggrant beskriva 

förfarandet vilket även det styrker tillförlitligheten i studien. Under analysens gång var 

författarna väl medvetna om sin egen förförståelse och dess inverkan på tolkning av 

materialet. Förförståelse kan vara av värde då informantens omgivning bör vägas in i 

tolkningen förutsatt att tolkningen gjorts med stor medvetenhet kring dennes situation och 

därtill även en medvetenhet kring just förförståelse inom ämnet (Graneskär & Höglund 

Nielsen, 2012). 

Studiens överförbarhet 

Överförbarheten definieras som i vilken grad studiens resultat kan överföras till andra 

grupper, kontexter eller situationer. En studies överförbarhet är beroende av studiens 

trovärdighet, pålitlighet och bekräftelsebarhet samt att resultatet är tydligt beskrivet. 

Studiens överförbarhet avgörs av läsaren (Lincoln & Guba, 1985).  

Det faktum att författarna arbetade på en akutmottagning och därmed är väl förtrogna med 

den miljö informanterna och aktuell patientgrupp vistas i kan anses stärka studiens 

trovärdighet.  Lincoln och Guba (1985) styrker författarnas uppfattning då trovärdighet 

beskrivs kunna påvisas genom att forskaren är väl förtrogen med forskningsmiljön innan 

studiestart.  

Under föreliggande studies gång har författarna varit väl medvetna om sin egen 

förförståelse och hur den kan ha inverkan på resultatet vilket stärker studiens pålitlighet. 

Att författarna beskriver sin förförståelse och hur tidigare erfarenheter kan påverka 

datainsamling och dataanalys kan studiens pålitlighet påvisas (Lincoln & Guba, 1985).  

Vidare beskrivs bekräftelsebarheten vara en del i bedömningen av studiens överförbarhet 

och bekräftelsebarheten kan anses vara hög då författarna tydlig beskrivit analysprocessen 

samt sina ställningstaganden under hela forskningsprocessen, vilket enligt Lincoln och 

Guba (1985) är av vikt.   

Vad gäller föreliggande studies överförbarhet kan den anses vara relativt god då författarna 

menar på att de avgörande faktorerna trovärdighet, pålitlighet och bekräftelsebarhet kan 

bedömas vara uppfyllda. Författarna är av den uppfattning att det resultat som framkommit 

av studien kan överföras till andra liknande verksamheter och grupper samt liknande 

kontexter. Vidare diskuterar författarna att resultatet eventuellt kan vara överförbart till 

patientgrupper med likande akuta tillstånd förekommande på en akutmottagning såsom 

stroke, akut hjärtinfarkt och intoxikationer.  

 

Resultatdiskussion 
Syftet med föreliggande studie var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda 

patient med sepsis och septisk chock. Huvudfynden visade att den aktuella patientgruppen är 

komplex och sjuksköterskans kompetens avseende vård av den sepsissjuka patienten var 

mycket viktig för vårdens kvalitet samt att sjuksköterskan är en central teammedlem med stort 

ansvar. Sjuksköterskorna beskrev vidare att ett standardiserat arbetssätt förenklar och 

effektiviserar vården samt att potentiella patientsäkerhetsrisker kopplade till arbetsmiljö, 

teamarbete och vistelsetid på akutmottagning kan identifieras.  
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Informanterna framhöll under intervjuerna att patienter med sepsis och septisk chock är en 

svår och komplex patientgrupp och att de snabbt fluktuerar i sitt mående. Vanzant & 

Schmelzer (2011) beskriver samma faktum samt att tidig identifiering av sepsispatient är svår 

utifrån den diffusa symtombilden patienter kan presentera sig med. Komplexiteten och den 

diffusa initiala symtombilden är något som även framhålls av de sjuksköterskor som 

intervjuades.   

Informanterna i studien lyfter tydligt sjuksköterskans ansvar för bedömning av patientens 

vitala parametrar och mående samt att det även ligger under hens ansvar att utföra adekvata 

åtgärder vilket stöds av kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska med 

specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot akutsjukvård (Ekvall et al, 2017) 

Kompetensbeskrivningen framhåller att akutsjuksköterskan skall kunna ”prioritera, evaluera 

och reevaluera tillståndet för en person utifrån både ett omvårdnads- och medicinskt 

perspektiv samt vidta relevanta åtgärder”. Vidare betonas identifiering av en sepsispatient i 

studien som en del i sjuksköterskans arbete på akutmottagning och det är hens ansvar att 

bedöma allvarlighetsgrad i patientens symtombild och därmed identifiera patientens behov. 

Kompetensbeskrivningen menar på att akutsjuksköterskan skall ”identifiera och tolka symtom 

och tecken hos den person som söker akutsjukvård samt ordinera adekvata åtgärder och 

systematiskt utvärdera dessa” (Ekvall et al, 2017) vilket stödjer sjuksköterskornas 

erfarenheter av situationen.  Även arbetsledning ansågs av studiedeltagarna vara en stor del av 

sjuksköterskans ansvar i arbetet med aktuell patientgrupp. Ekvall et al (2017) betonar i 

kompetensbeskrivningen att ”en akutsjuksköterska ska ha förmågan och kunskapen att kunna 

leda och utforma omvårdnadsarbetet utifrån bästa tillgängliga kunskap inom sitt 

specialistområde”, vilket befäster den erfarenhet sjuksköterskorna i studien har.  

En god kunskapsbas menar studiens informanter är mycket viktigt i vården av patienter med 

sepsis och septisk chock då patientgruppen ställer höga krav på kompetens som är beroende 

av just sjuksköterskornas kunskapsbas. Sjuksköterskorna framhöll att om det föreligger 

kunskapsluckor finns en potentiell risk att sjuksköterskorna förbiser viktiga förändringar i 

patientens mående och därmed ej vidtar lämpliga åtgärder. Detta stöds av Burney et al (2012) 

som framhåller vikten av att vårdpersonal besitter adekvat kunskap inom aktuellt område för 

att kunna göra adekvata patientbedömningar och planera för behandlingsåtgärder utifrån 

patientens behov. Kunskapsluckor identifieras utgöra en barriär för gott omhändertagande 

(Burney et al, 2012). Vanzant & Schmelzer (2011) styrker också sjuksköterskornas 

framhållande av vikten av kunskap inom området sepsis och accentuerar att 

akutsjuksköterskan skall inneha kunskap om sepsis utveckling och fortskridande, vara 

uppmärksam på tidiga tecken på sepsis samt vara uppmärksam vid högriskpatienter. Det 

påpekas också i föreliggande studier att det generellt ställs höga krav på sjuksköterskans 

kompetens vid arbete på akutmottagning vilket även kompetensbeskrivningen framhåller 

(Ekvall et al., 2017). 

Flera av sjuksköterskorna i studien framhöll att erfarenhet av att vårda den aktuella 

patientgruppen stärkte deras kunskap inom ämnet och genererade i att deras bedömningar och 

symtomvärderingar förbättrades. Varje patientfall ansågs vara ett lärtillfälle och 

sjuksköterskan kan använda sig av denna erfarenhet i bedömningen av den kliniska bilden. 

Patricia Benners teori ”Från novis till expert” (1993) stödjer sjuksköterskornas erfarenhet i 

den aktuella studien. Benner föreslår att ”expertsjuksköterskan” utvecklar färdigheter och 

förståelse för patientvård över tid genom att ha adekvat utbildningsbakgrund likväl som en 

mängd erfarenheter. Sjuksköterskor som engagerar sig i olika situationer och tar lärdom av 

dem utvecklar färdigheter inom det område som berörs. 
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Under intervjuerna framkom att akutmottagningarna använde sig av ett standardiserat 

arbetssätt (PM) vid vård av patienter med sepsis och septisk chock. Studiedeltagarna betonade 

arbetssättets positiva effekter vad gäller effektivisering av arbete, förtydligande av 

arbetsuppgifter, snabbare och lättare identifiering samt att patienten erhöll adekvat vård 

snabbare. Två studier stödjer dessa erfarenheter och menar på att protokoll/standardiserade 

arbetssätt vid sepsisvård är av godo för att förbättra resultatet av vården för patienter med 

sepsis (Tedesco, Whiteman, Heuston, Swanson-Bierman, Stevens, 2017; Burney et al, 2012; 

Kent & Fields, 2012). I kompetensbeskrivningen för akutsjuksköterskor (Ekvall et al, 2017) 

beskrivs att patientvård skall ske på ett systematiskt och standardiserat tillvägagångssätt 

oavsett angelägenhetsgrad samt att hen skall tillämpa och värdera standardiserade vårdplaner. 

Ett PM vid sepsisvård motsvarar detta krav och således styrks studiedeltagarnas beskrivning 

av fenomenet. Vidare framhöll informanterna att PM var en hjälp för oerfarna läkare då 

tillvägagångssättet vid sepsisvård på akutmottagningen är förutbestämt och de därmed kunde 

luta sig mot PM:et för att ta beslut om den fortsatta vården. Trots att Benners teori grundar sig 

på sjuksköterskans utveckling menar författarna att paralleller kan dras även till doktorers 

professionella utveckling. Benner menar på att den novisa individen är regelstyrd och stöttar 

sig på dokument för att hantera situationer (1993), likt beskrivet av sjuksköterskorna i studien.  

Informanterna beskrev samstämmigt triageringssystemet RETTS som en hjälp vid bedömning 

av patienter med sepsis och septisk chock. Med hjälp av RETTS erhöll patienterna en 

prioritering som angav hur brådskande patienten skulle bedömas av läkare. Dock vidhöll 

några sjuksköterskor att denna prioriteringsmodell potentiellt kunde missa de som riskerade 

att utveckla svårare sjukdom. Även om olika prioriteringssystem visat sig göra adekvata 

bedömningar, utifrån en mortalitetsfaktor, vid den lägsta prioriteringsnivå anses det 

vetenskapliga stödet för prioriteringsmodellernas tillförlitlighet vara bristfälligt (SBU, 2010). 

Författarna menar på att sjuksköterskornas beskrivning av att det fanns risk att missa patienter 

som potentiellt kunde utveckla svår sjukdom vid användning av RETTS, stöds av SBU:s 

rapport. Beskrivningen av prioriteringssystemets negativa aspekter stöds även av tidigare 

studier som beskriver att patienter riskerar att underprioriteras vid bedömning med RETTS 

(Brehm Johansen & Lundager Forberg, 2011; Yurkova & Wolf, 2011).  

Sjuksköterskorna i föreliggande studie betonar att dagens situation inom akutsjukvården 

framkallar ett antal potentiella risker för vårdskada hos den aktuella patientgruppen, vilket 

strider mot de gällande föreskrifterna som beskrivs i Patientsäkerhetslagen och därmed kan 

innebära en stor patientsäkerhetsrisk. I Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) står det skrivet 

att ”vårdgivaren skall planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att 

kravet på god vård i Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) upprätthålls”. De potentiella 

riskerna mot patientsäkerheten som framkom i resultatet kunde delas in i tre subkategorier 

varav den största av de tre är arbetsmiljö. Problemen avseende arbetsmiljö innefattande tids- 

och resursbrist samt hög arbetsbelastning. Sjuksköterskornas erfarenheter vad gäller 

arbetsmiljöproblemens inverkan på patientsäkerheten stöds av litteraturen. I en rapport från 

Socialstyrelsen (2017) framhålls det faktum att arbete på akutmottagning innebär hög stress 

och hög arbetsbelastning samt att det ökade patientflödet innebär stora utmaningar och de 

patientsäkerhetsrisker som föreligger bland annat beror på otillräcklig bemanning samt 

bristande kompetens och erfarenhet.  

Tidsbrist ansåg sjuksköterskorna i studien orsaka en bristande övervakning av den septiska 

patienten och därmed kunde sjuksköterskan missa att patienten försämrades. Tidsbrist 

identifierades även av Adriaenssens, De Guch, Van Der Doef & Maes (2011) som närvarande 

på en akutmottagning och ansågs påverka akutsjuksköterskors förmåga att konstant kunna 
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bedöma och reevaluera patienter, vilket stöder de erfarenheter som informanterna gav uttryck 

för.  

Studiedeltagarna framhävde det höga patientflödet som ett problem då det genererade i en 

högre arbetsbelastning för samtliga sjuksköterskor. Det gavs uttryck för att den höga 

arbetsbelastningen inverkade på sjuksköterskornas förmåga att ombesörja adekvat vård och 

därigenom riskerades patientsäkerheten. Socialstyrelsen (2017) beskriver att landets 

akutmottagningar har ett ökat totalt inflöde av patienter vilket ställer stora krav på 

organisationen, bemanning och kompetens, vilket stöder den beskrivning som studiens 

informanter gav av situationen. Emergency department crowding (EDC) är ett engelskt 

begrepp som identifieras som en situation där antalet patienter och deras vårdbehov överstiger 

tillgängliga resurser vid en akutmottagning (Cheng, 2016). Författarna menar att begreppet 

EDC kan appliceras på de erfarenheter som informanterna i studien beskriver då nästintill 

samtliga sjuksköterskor framhåller att den höga arbetsbelastningen kombinerat med en 

resursbrist avseende sjuksköterskor ökar risken för komplikationer av olika slag och är ett 

direkt hot mot patientsäkerheten. EDC beskrivs enligt Cheng (2016) vara associerat med 

långa väntetider, ökad mortalitet, feldiagnoser, minskad patientsäkerhet, ökad risk för 

komplikationer och ökade kostnader för samhället. Även Vazin, Zamani & Hatam (2014) 

påtalar att ett högt patientflöde och därmed också en hög ratio avseende patient per 

sjuksköterska ökar risker för inadekvat behandling vad gäller exempelvis läkemedel.  

Majoriteten av sjuksköterskorna i studien betonar att de upplever att patienter med sepsis och 

septisk chock vistas en lång tid på akutmottagningen, vilket stöds av Socialstyrelsens rapport 

(2017). I de mätningar som genomförts visar det sig att var tionde patient vistas sex timmar 

och fyrtiofyra minuter på akutmottagningen. Den långa vistelsetiden tillsammans med ett högt 

inflöde av patienter orsakar en överbelastning av akutmottagningens resurser. 

Sjuksköterskorna i föreliggande studie menar att den aktuella patientgruppen riskerar att 

utsättas för en utökad mängd risker kopplat till den långa väntetiden. Det kan diskuteras att 

riskerna är beroende av att akutmottagningen ej är designad för att ombesörja vård för 

patienter under en längre tid något som stöds av Socialstyrelsen (2017), Kilcoyne & Dowling 

(2008) samt Eriksson, Gellerstedt, Hillerås & Craftman (2017).  

Vårdplatsbristen framhålls av de intervjuade sjuksköterskorna som en risk för 

patientsäkerheten och upplevs som påfrestande. Författarna menar på att detta grundar sig i att 

akutmottagningen ej är utformad för att vårda patienter en längre tid och att det ställer högre 

krav på sjuksköterskorna på akutmottagningen då tid för övervakning förlängs vilket det ej 

finns resurser till. Påståendet stöds av Socialstyrelsen som skriver i sin rapport från 2017 att 

”överbeläggningar på sjukhusets avdelningar leder till förlängda vistelsetider för 

akutmottagningens patienter som väntar på vårdplats”.  Därigenom tranformeras 

akutmottagningen till en vårdavdelning i väntan på vårdplats vilket ej är av godo då 

akutmottagningar ej är bemannade för den typen av verksamhet. Att invänta vårdplatser anses 

äventyra patientsäkerheten och skapar samtidigt en stress för personalen. (Socialstyrelsen, 

2017).  

Teamarbetets inverkan på patientsäkerheten var något som framhölls av sjuksköterskorna i 

studien. Att ha samma lägesbild avseende patienter med sepsis och septisk chock ansågs vara 

viktigt i patientarbetet. Burney et al (2012) stöder vikten av enhetlig lägesbild och framhåller 

att olika bild av situationen kan leda till bristande kommunikation. Teamets kommunikativa 

färdigheter framhölls även av informanterna som inverkande på patientsäkerheten. 

Sjuksköterskorna ansåg sig vara duktiga på att kommunicera men upplevde att 

kommunikationen inom gruppen var bristande och ledde till missuppfattning och minskad 
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förståelse för vilka insatser övriga teammedlemmar svarat för. Vikten av en god 

kommunikation stöds i en studie av Kjellberg et al (2015) som menar på 

kommunikationsfelaktigheter leder till brister i patientvården och därmed svarar för ett hot 

mot patientsäkerheten.  

Sjuksköterskornas erfarenheter avslöjar att det finns en upplevelse av att alla teamets 

medlemmar ej har samma målbild i patientarbetet. Författarna menar på att detta är negativt 

för teamarbetet, vilket har en central och viktig roll i vården. Teamarbete med medlemmar 

som har olika kompetens har visat sig förbättra patientomhändertagandet enligt 

Socialstyrelsen (2017). Vidare framhåller även Tedesco et al (2017) samt Berlin & Carlström 

(2008) att ett gott teamarbete är essentiellt för att ombesörja en god vård. Författarna vill påstå 

att främjande av ett gott teamarbete med samma målbild därav är av stor vikt i vården av 

patienter med sepsis och septisk chock.  

Informanterna i föreliggande studie framhöll också de att snabbheten och tempot i vård av 

sepsis och septisk chock är avhängigt teamläkarens erfarenhet och kompetens. De menade på 

att oerfarna läkare krävde längre tid för patientbedömning vilket ledde till ökad vistelsetid på 

akutmottagningen, vilket i sig är en risk för patientsäkerheten. Påståendet stöds av 

Socialstyrelsen som skriver i sin rapport från 2017 att läkare med lägre kompetens är kopplat 

till längre vistelsetider för patienter på akutmottagningen, vilket även stöds av Asha & Ajami 

(2013).  Vidare ansåg sjuksköterskorna att det var tur om patienten fick träffa en 

specialistläkare då handläggnings- och vistelsetiden förkortades. Påståendet stöds av 

Socialstyrelsen (2017) som menar på att läkare med längre erfarenhet på akutmottagning 

bidrar till en ökad patientsäkerhet, förbättrar patientflödet, sänker mortaliteten och bidrar till 

att färre patienter kommer tillbaka till akutmottagningen inom sjuttiotvå timmar. Författarna 

framhåller därav vikten av att patienter med sepsis och septisk chock får träffa erfarna läkare 

då snabb behandling är mycket viktigt för patientens fortsatta tillfrisknande. 

  

SLUTSATSER 

Föreliggande studie visar att patienter med sepsis och septisk chock är en komplex 

patientgrupp som ställer höga krav på akutsjuksköterskans kompetens. Därav kan det anses 

vara av värde att säkerställa att sjuksköterskor som arbetar på en akutmottagning besitter den 

kunskap som krävs för att vårda aktuell patientgrupp. Vidare åligger det sjuksköterskan ett 

omfattande ansvar för patientens vård och teamarbete kan betonas vara en essentiell hörnsten i 

patientens vård. I vården av aktuell patientgrupp stöds sjuksköterskan av standardiserade 

arbetssätt, prioriteringssystem samt medicintekniska hjälpmedel. Införandet av det 

standardiserade arbetssättet på de aktuella akutmottagningarna ter sig ha haft mycket god 

effekt då sjuksköterskorna uttryckte att det efter införandet effektiviserat arbetet med patienter 

med sepsis och septisk chock. Det påvisas även att sjuksköterskorna upplever potentiella 

patientsäkerhetsrisker kopplat till tids- och resursbrist samt arbetsmiljöproblem, vilket ställer 

höga krav verksamheten. Det är därför mycket viktigt att främja en god arbetsmiljö för att 

därigenom minimera risker avseende patientsäkerheten kopplat till arbetsmiljöproblem. 

Genom att säkerställa sjuksköterskors kompetens, använda sig av standardiserade arbetssätt i 

vården av den sepsissjuka patienten samt minimera patientsäkerhetsrisker kopplade till ovan 

beskrivna faktorer menar författarna att patientvården kan förbättras och säkerställas.  
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KLINISKA IMPLIKATIONER 

För att säkerställa kunskapsnivå och kompetens hos personal som arbetar på 

akutmottagningarna och därmed vårdar patienter med sepsis och septisk chock föreslås att det 

planeras för upprepade utbildningsinsatser inom ämnet för samtliga individer. Därmed stärks 

hela teamets kunskap och kompetens och medvetenheten kring patientgruppen ökar. På så vis 

kan effekterna vara att teamet har en ökat samstämmig lägesbild i patientvården. 

Det kan vara av värde att erbjuda teamets alla medlemmar att deltaga i simuleringsövningar 

med syfte att träna bedömning av misstänkt sepsis med hjälp av det standardiserade 

arbetssättet, träna teamarbete samt kommunikation i teamet. Återkommande 

simuleringsövningar med ovanstående syfte kan främja teamarbete, kommunikation och 

säkert patientomhändertagande.   

Det tycks vara av stor vikt att genomföra organisatoriska förändringar då det belyses att tids- 

och resursbrist samt arbetsmiljöproblem kan innebära hot mot patientsäkerheten och vara en 

anledning till medicinska felaktigheter. Medicinska fel innebär en stor ekonomisk kostnad på 

sjukvården genom exempelvis förlängda vårdtider (Vazin et al, 2014).  Därav är det utifrån ett 

samhälleligt perspektiv av vikt att arbetsgivaren ombesörjer att sjuksköterskebemanning och 

lokaler är adekvata i förhållande till de patientflöden som råder.  

Då patienter med sepsis och septisk chock är ökat förekommande och det föreligger en hög 

mortalitet samt att aktuell studie visar att sjuksköterskans roll i patientvården är central och 

omfattande kan det vara av värde att ytterligare studera sjuksköterskors erfarenheter inom 

området. Kvantitativa studier med pre- och posttest efter utbildningsinterventioner avseende 

sjuksköterskors kunskapsnivå gällande aktuell patientgrupp kan vara av värde för att öka 

sjuksköterskors kompetens och i slutändan gynna vården av sepsispatienter. Vidare kan 

ytterligare kvalitativa studier avseende sjuksköterskors erfarenheter av aktuell patientgrupp 

genomföras i andra kontexter för att ytterligare öka förståelsen för vården av patienter med 

sepsis och septisk chock på akutmottagning.  
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Bilaga 1.  Sequential (Sepsis-related) Organ Failure Assessment Score (SOFA-score). 

System Score 

0 

 

1 

 

2 

 

3 
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Respiration 

PaO2/FiO2, mmHg 

(kPa) 

 

 

>= 400 (53.3) 

 

>400 (53.3) 

 

<300 (40) 

 

<200 (26.7 med 

andningsstöd 

 

<100 (13.3 med 

andningsstöd 

Koagulation 

Trombocyter, 

x10^3/µL 

 

<= 150 

 

>150 

 

>100 

 

>50 

 

>20 

Lever 

Bilirubin, µmol/L 

 

>20 

 

20-32 

 

 

33-101 

 

102-204 

 

>204 

Kardiovaskulärt MAP >= 70mmHg MAP  >70mmHg Dopamin >5 alt. 

Dobutamin (oavsett 

dos) a 

Dopamin 5.1-15 alt. 

Adrenalin > =0.1 

alt. Noradrenalin >= 

0.1 a 

Dopamin >15 alt. 

Adrenalin > 0.1 alt. 

Noradrenalin > 0.1 a 

Centrala 

nervsystemet 

Glasgow Coma 
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15 
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Njurfunktion 

Kreatinin, µmol/L 
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<110 
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(Singer et al, 2015) 

 

      

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2. 

Intervjuguide  

1. Hur länge har du arbetat som sjuksköterska? 

 

2. Hur länge har du arbetat på akutmottagning? 

 

3. Hur ofta träffar du patienter med misstänkt sepsis/septisk chock på akutmottagning? 

 

4. Berätta om dina erfarenheter av att vårda patient med misstänkt sepsis/septisk chock 

på akutmottagning. 

a. Beskriv din roll i vården av patienter med misstänkt sepsis/septisk chock? 

b. Beskriv dina erfarenheter av hur vården av dessa patienter fungerar.  

i. Utveckla gärna. 

ii. Kan du ge några exempel? 

c. Finns det något verktyg som hjälper dig i bedömningen och vården av dessa 

patienter? Beskriv gärna. 

d. Kan du beskriva hur en mindre bra vårdsituation ser ut när det kommer till 

dessa patienter? 

 

5. Vilka tankar har du kring patientsäkerhet kopplat till patienter med misstänkt 

sepsis/septisk chock? 

 

6. Är det något mer som vi inte pratat om idag som du vill berätta eller som vi borde 

frågat dig om? 

 

7. Avrunda och tacka för deltagande. 

 

Ge exempel! 

Berätta mer! 

Utveckla gärna! 


