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Sammanfattning 
	
Bakgrund: Sepsis är ett allvarligt tillstånd som är vanligt förekommande och medför en hög risk 

för mortalitet. Trots den vanliga förekomsten råder en stor okunnighet om tillståndet. I många år 

har olika markörer på akutmottagningen studerats, för att ta reda på vilka markörer som är 

effektivast på att förutsäga en patients sjukdomsutveckling och utfall. Det finns än idag en stor 

oenighet bland forskare om vilka markörer som är bäst. Laktat, andningsfrekvens (RR; 

respiratory rate) och base excess (BE) har använts som prognostiska markörer tidigare, men 

vilken av dem som är bäst är okänt. För behandling av sepsis finns det riktlinjer som säger att 

antibiotika bör administreras inom en timme efter ankomst till akutmottagningen. Det har visat 

sig vara avgörande för prognosen hur snabbt antibiotika sätts in. 

Syfte: Att jämföra det prognostiska värdet hos laktat med respirationsfrekvens (RR) med Base-

excess (BE) i blodet, samt att undersöka hur väl de nationella riktlinjerna för initial behandling av 

sepsis har följts och vilken inverkan på patientutfall detta har. 

Metod: En retrospektiv journalgranskningsstudie gjordes på alla patienter som har vårdats för 

sepsis på IVA på Universitetssjukhuset Örebro under perioden juli 2017 – juli 2018. Utav totalt 62 

patienter som selekterades ur ett sepsisregister kunde 50 stycken inkluderas i undersökningen. 

Studiepopulationen indelades i två grupper: mortalitet inom 30 dagar eller ej. 

Resultat: Av de inkluderade 50 patienterna avled 12 stycken (24%) och 38 stycken (76%)  

utvecklade septisk chock, 42 stycken (88 %) fick vätska administrerat inom 1 h och 26 stycken (52 

%) fick antibiotika inom 1 h. Mann Whitney U-test visade att fördelningen av laktatvärden (p = 

0,166), andningsfrekvensvärden (p = 0,059) och base excess-nivåer (p = 0,077) hos gruppen med 

dödsfall inom 30 dagar jämfört med gruppen utan dödsfall inom 30 dagar inte var statistiskt 

signifikanta. Log rank test visade: laktat > 4 mmol/l (p = 0,136), RR ≥ 30/min (p = 0,037), BE < -3 

mmol/l (p = 0,802), antibiotika administrerat inom 1 h (p = 0,636). 

Slutsats: Andningsfrekvens var en bättre prognostisk markör på akutmottagningen än laktat och 

base excess. En otillfredsställande låg andel av patienterna fick antibiotika inom en timme efter 

ankomst till akutmottagningen. Administrering av antibiotika inom en timme efter ankomst till 

akutmottagning visade sig inte vara avgörande för prognosen. 
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1. Bakgrund 

1.1 Sepsis  
Sepsis är ett mycket komplext och allvarligt tillstånd med hög risk för mortalitet. Enligt den 

senaste definitionen (Sepsis-3) beskrivs det som ett tillstånd med livshotande organdysfunktion 

orsakad av ett stört systemiskt svar på infektion (dysregulated host response) [1]. Det finns än 

idag inte någon specifik effektiv behandling och inga tydliga kliniska tecken som kan underlätta 

val av behandling eller förutsäga en patients utveckling och utfall [22]. Under årens gång har det 

föreslagits flera markörer som kan underlätta diagnosticering och användas som potentiella 

prediktorer för sjukdomsutveckling, men det finns lite konsensus om vilka som är bäst [28]. 

 

I Sverige drabbas årligen 780/100000 människor av sepsis enligt den nya definitionen visar en 

studie från december 2016 [2]. Därmed är sepsis vanligare än de fyra vanligaste cancerformerna i 

Sverige tillsammans [3]. Trots den vanliga förekomsten råder dålig kännedom bland den svenska 

befolkningen. Endast tre av tio svenskar kände igen vad sepsis är enligt en undersökning från år 

2017 [4]. Det svenska dödsregistret visar att det dör ca 1000 människor av sepsis i Sverige varje år 

[5] och enligt en kohortstudie uppgår mortaliteten i sepsis i Europa till 41 % och 28,3 % i USA [6]. 

 

Sepsis kan orsakas av patogener som bakterier, virus och svamp [7]. Majoriteten av patienterna 

har en bakteriell infektionskälla och blir svårt sjuka med risk för snabb försämring om inte snabb 

och effektiv behandling sätts in. Hos patienter som inkommer via en medicinsk akutmottagning 

är de vanligaste lokalisationerna för infektion i fallande ordning: lungor, urinvägar, buk och hud, 

muskler, skelett [8].  

 
Infektionen kan orsaka ett antal olika fysiologiska och biokemiska reaktioner hos värden. Det 

felreglerade systemiska immunsvaret på infektion ger hemodynamiska förändringar genom att 

öka kärlpermeabiliteten och därmed orsakar kärldilatation och hypovolemi. Dålig lungfunktion 

samt dålig syrgasleverans till vävnader p.g.a den cirkulatoriska påverkan resulterar i 

hypoperfusion. Detta leder i sin tur till ökad produktion av laktat och förbrukning av 

buffertkapacitet. Hypoperfusionen och de metabola förändringarna orsakar i sin tur ökad 

andningsfrekvens [5]. 
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1.2 Prognostiska markörer  
1.2.1 Laktat 

Laktat är en organisk stark anjon som oftast produceras av vävnad som tvingats till anaerob 

metabolism [16]. Förhöjt laktatvärde i blodet (hyperlaktemi) är associerat med ökad morbiditet 

och mortalitet och kan vanligtvis ses hos svårt sjuka patienter [11]. Vid sepsis kan förhöjda 

laktatvärden fås av flera olika anledningar, men oftast är det orsakat av otillräcklig syretillförsel 

till vävnader [11,12]. Enligt internationella riktlinjer med behandlingsrekommendationer vid 

sepsis (Surviving Sepsis Campaign) anses ett förhöjt laktatvärde över 2,0 mmol/l vara en 

värdefull surrogatmarkör markör för vävnadshypoperfusion vid sepsis [13]. Det prognostiska 

värdet hos laktat vid sepsis och septisk chock har studerats i ett flertal studier. Många av 

studierna visar på att laktat faktiskt är en användbar prognostisk markör, men oftast råder 

oenighet om var gränslinjen går för när det kan betraktas som en självständig markör. Det har 

visats i en studie som undersökt patienter som inkommit till en akutvårdsavdelning med svår 

sepsis och septisk chock att högre initiala laktatvärden var kraftigare associerade med dålig 

prognos. I samma studie drogs även slutsatsen att bara laktatvärden ≥ 4 mmol/l var självständigt 

associerade med ökad mortalitet [15]. Det motsatta visades i en annan studie som har tittat på 

patienter med svår sepsis som inkommit till en akutvårdsavdelning där slutsatsen drogs att 

arteriella laktatvärden ≥ 5 mmol/l inte kunde anses som en självständig riskfaktor för död [17].  

 

1.2.2 Andningsfrekvens (RR) 

Ökad andningsfrekvens är det tidigaste och vanligaste symptomet vid svår sepsis [21] och är en 

indikation på hypoperfusion och lungfunktionsnedsättning [5]. Ökad andningsfrekvens fås för att 

ventilera ut koldioxid och därmed kompensera den metabola acidosen som uppstår. Stegrad 

andningsfrekvens fås även eftersom den systeminflammatoriska reaktionen är energikrävande 

och orsakar ökat syrgasbehov. Dessutom kan temperaturstegringen leda till en viss ökning av 

andningsfrekvensen. En förhöjd frekvens över 20/min betraktas som varningssignal och en 

andningsfrekvens över 30/min hos en sepsispatient bör alltid ses som ett allvarligt 

sjukdomstecken [5]. En studie som har undersökt andningsfrekvensen hos patienter med 

misstänkt svår sepsis och septisk chock vid ankomst till en akutmottagning, för att avgöra om 
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andningsfrekvensen kan förutsäga 28-dagars mortalitet har visat att en hög andningsfrekvens 

(>20 andetag/min) har ett signifikant prognostiskt värde [23].  

 

1.2.3 Base excess (BE) 

Base excess (basöverskott) är ett mätvärde som visar om det finns en icke-respiratorisk rubbning 

eller inte, samt hur stor den i så fall är. Med hjälp av base excess får man reda på hur mycket 

stark syra eller stark bas som behöver tillföras till ett blodprov för att pH ska återgå till 7,40 

förutsatt att Hb, PCO2 och temperatur är normala [16]. Ett stegrat BE (mer positivt värde) 

indikerar en alkalotisk process (antingen vinst av bikarbonater eller förlust av syra). Ett reducerat 

BE (mer negativt värde), som även kallas base deficit, indikerar en acidotisk process [18]. Hos 

patienter med stegrade laktatvärden ser man oftast ett sjunkande basöverskott. Det har visats i en 

studie att 80 % av patienter som låg inne på en intensivvårdsavdelning med svår hyperlaktemi (≥ 

4.0 mmol/l) hade lågt BE (< -3 mmol/l). Patienterna med lågt BE var även mer frekvent 

associerade med septisk chock [19]. Mätning av base excess på akutvårdsavdelningen anses vara 

en säker och snabb metod för att prediktera stegrade laktatvärden hos patienter med sepsis enligt 

en studie [20]. Samtidigt visar resultat från en annan studie en svag korrelation mellan 

laktatvärden och base excess-värden på akuten. Det visades i samma studie även att lågt base 

excess (≤ -4 mmol/l) inte kunde bedömas som en självständig riskfaktor för död vid svår sepsis 

och därmed inte kunde ses som en lämplig prognostisk markör [17].  

 

1.3 Diagnos av sepsis och septisk chock 
SOFA (Sequential organ failure assessment) är ett poängssystem som används inom 

intensivvården för att värdera och gradera förekomsten av organdysfunktion. Poängsättningen 

görs genom bedömning av olika organsystem: respiration, koagulation, lever, cirkulation, CNS 

och njure. Enligt den senaste definitionen (sepsis-3) kan diagnosen sepsis sättas om det föreligger 

en akut infektion med organdysfunktion som ger en ökning av ≥2 SOFA-poäng i jämförelse med 

preseptiska värden. Om det saknas uppgifter om organfunktion innan insjuknandet i sepsis antas 

att utgångsvärdet är 0 SOFA-poäng för respektive organsystem [5]. Enligt ICD (svensk 

diagnossättning) diagnosticeras sepsis med koden R65.1 [29].    
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Septisk chock anges enligt sepsis-3 definitionen som en undergrupp av sepsis. Tillståndet 

karaktäriseras av uttalade cirkulatoriska, cellulära och metabola förändringar, som ger en kraftigt 

förhöjd mortalitetsrisk i jämförelse med enbart sepsis. Cirka 20% av alla sepsisfall utvecklas till 

septisk chock [9] och sjukhusmortaliteten uppges till >40% [1]. Kliniskt bedöms patienter med 

septisk chock om de behöver vasopressorbehandling för att upprätthålla medelartärtryck >65 mm 

Hg och har ett serumlaktatvärde >2 mmol/l trots adekvat vätsketillförsel och inotropt stöd [1, 10]. 

Vid septisk chock används diagnoskoden R57.2 enligt ICD [29].  

 

1.4 Behandling och prognos  
Det finns idag ingen specifik behandling mot sepsis. Dagens behandling bygger på två 

huvudsakliga principer: stötta organsvikt samt antimikrobiell behandling. Organstödjande 

behandlingen innebär tidig administrering av rätt volym intravenös vätska och tidig effektiv 

syrgasbehandling. Antimikrobiella behandlingen innebär tidig insättning med adekvata 

antibiotika i tillräcklig dos [24]. Surviving Sepsis Campaign (SSC) är ett internationellt samarbete 

mellan olika organisationer vars ändamål är att minska sjukligheten och dödligheten i sepsis. SSC 

har kommit fram med evidensbaserade riktlinjer för tidig behandling av sepsis och septisk chock, 

som har inneburit stor framgång och effektivisering [25]. I en studie visas en tydlig koppling 

mellan minskad mortalitet i svår sepsis, septisk chock och korrekt initial behandling för de 

sjukhus som i hög grad har följt SSC:s riktlinjer [26]. Enligt riktlinjerna bör bland annat 

bredspektrumantibiotika administreras till patienter som uppvisar kliniska tecken på sepsis eller 

septisk chock så snabbt som möjligt efter ankomst till sjukhuset, helst inom en timme [25]. Hur 

snabbt antibiotikabehandling sätts in har visat sig vara avgörande för prognosen. En studie visar 

en hög överlevnadsfrekvens hos patienter med septisk chock som fått antibiotika administrerat 

inom en timme efter uppkomst av chocktillstånd. Dessutom visades ett tydligt samband mellan 

försenad administrering och minskad överlevnad [27].  

 
2. Syfte 
Att jämföra det prognostiska värdet hos laktat med respirationsfrekvens (RR), med Base-excess 

(BE) i blodet samt att undersöka hur väl de nationella riktlinjerna för initial behandling av sepsis 

har följts och vilken inverkan på patientutfall detta har. 
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2.1 Frågeställning 
 

1. Är laktat bättre än RR och BE som prognostisk markör på akutmottagningen? 
 

2. Hur stor andel av IVA-vårdade sepsispatienter under 2017-18 har fått korrekt initial 
behandling (vätska och antibiotika inom en timme) utifrån nationella riktlinjer? 

 
3. Är administrering av antibiotika inom en timme efter ankomst till akutmottagningen en 

viktig faktor som är avgörande för prognosen? 
 

2.2 Hypotes 
 
Hypotesen är att laktat är bättre som prognostisk markör på akutmottagningen än BE och RR, 

samt att de studerade patienterna i stor utsträckning har fått korrekt initial behandling (vätska och 

antibiotika inom en timme). Administrering av antibiotika inom en timme efter ankomst till 

akutmottagningen har en avgörande roll för prognosen. 

 
 
3. Material och metoder 
 
3.1 Studiedesign och studiematerial 
 
Detta är en retrospektiv journalgranskningsstudie. Patienterna som har ingått i studien har vårdats 

på IVA på Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) för sepsis med/utan septisk chock under 

tidsperioden juli 2017 till och med juli 2018. De inkluderade patienterna valdes med avseende på 

ett antal kriterier ur ett sepsisregister framtaget av infektionskliniken USÖ. Kriterierna var att 

patienterna ska ha diagnosticerats med sepsis (diagnoskod R65.1) och att de ska ha vårdats på 

IVA efter ankomst till akutmottagningen. Selektionen resulterade i en studiegrupp på 62 

patienter. För att inhämta relevanta data för studien har patientjournaler, laboratorielistor samt 

ambulansjournaler granskats på ett strukturerat sätt. 

 

Patientuppgifterna som har hämtats ur journalerna är följande: ålder, kön, initialt laktatvärde, 

andningsfrekvens och base excess på akutmottagningen, tid till administrering av vätska och 

antibiotika, komorbiditet såsom hjärtsvikt, kronisk lungsjukdom, njursvikt, malignitet, 

immunsuppression (= patienter som har fått prednisolon 20 mg eller mer alternativt cellgifter 
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eller biologiska läkemedel), diabetes, neurologisk sjukdom, leversvikt, ej mortalitet inom 30 

dagar, mortalitet inom 30 dagar, antal dagar fram till död. 

 
Studiepopulationen delades in i två grupper: ”ej mortalitet inom 30 dagar” och ”mortalitet inom 

30 dagar”. De cut-off värden som användes för att bedöma markörernas prognostiska värden var 

laktat > 4 mmol/l, RR ≥ 30/min och BE < -3 mmol/l. 

 
3.2 Statistisk analys 

Uppgifterna som har hämtats ur journalerna har sammanställts i Microsoft Excel (version 14.2.3) 

och därefter bearbetats i statistikprogrammet SPSS (version 24.0). I Excel utformades tabeller 

som presenterar andelen med kategoriska variabler och median samt spridningsmått för 

kontinuerliga variabler. För jämförelse av frekvensen inom de kategoriska variablerna mellan 

mortalitetsgruppen samt överlevande gruppen har chi-två-test och Fischers exakta test utförts. 

Box-plot grafer har använts för att visualisera fördelningen av kontinuerliga variabler mellan 

överlevande och icke överlevande patienter. Mann-Whitney U-test har använts att beräkna om 

skillnaderna mellan grupperna är signifikant. För att visualisera fördelningen av dödfall över 

tid för patienter över eller under bestämda cut-off nivåer av de undersökta variablerna samt 

beräkna om skillnaderna är signifikanta, har Kaplan Meier-kurvor och log-rank-

tester använts. Signifikansnivån är satt till <0.05 för samtliga statistiska test.  

 
3.3 Etiskt övervägande 

Godkännande av journalgranskningen har hämtats från verksamhetschef Martin Widlund på 

infektionskliniken USÖ. Handlingen har därmed diarieförts i Region Örebro läns Platina-system 

som nummer 18RS7632. Ansökan om etikprövning och inhämtande av samtycke från patienterna 

som ingår i studien ansågs inte vara nödvändigt då studien är en del av ett kvalitetsarbete. Alla 

personuppgifter har hanterats med stor noggrannhet och sekretess. Registret som har använts för 

att välja ut studiepopulationen samt all data som har hämtats ur patientjournalerna har lagrats på 

ett USB som har bevarats oåtkomligt för obehöriga. Risken för läckage av känsliga uppgifter som 

eventuellt skulle kunna leda till identifiering av involverade bedömdes som låg med tanke på hur 

uppgifterna har förvarats. Resultaten från studien kommer att användas för att utvärdera samt 

förbättra verksamhetens arbete och därför anses studiens vetenskapliga värde uppväga risken, 

som den kan medföra för forskningspersonernas hälsa, säkerhet och personliga integritet. 
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4. Resultat 
 
Totalt har 62 patienter som vårdats på IVA för sepsis under perioden juli 2017 till och med juli 

2018 valts ut för att ingå i studien. Två utav patienterna saknade personnummer vilket 

omöjliggjorde tillgång till journaler och en patient var fel diagnosticerad. Därför exkluderades de 

här tre patienterna från studien. Ytterligare nio patienter togs bort från studiepopulationen 

eftersom de skrevs in på IVA mer än 48 h efter ankomst till akutmottagningen och kunde därför 

inte betraktas som aktuella för studien. Det totala antalet patienter som kunde identifieras 

och uppfyllde inklusionskriterier var 50 stycken.  

 

Utav dessa 50 intensivvårdade sepsispatienter hade 38 st septisk chock (76%). Tolv patienter 

dog inom 30 dagar vilket innebär en mortalitetsprocent på 24%. Mediantiden fram till död var 4,5 

dagar. Antalet patienter som fick vätska och antibiotika administrerat inom 1 h efter ankomst till 

akutmottagningen var 42 stycken (88%) respektive 26 stycken (52%). Medianåldern för hela 

studiepopulationen var 67 år (spridning 19-92). Majoriteten av patienterna var män, 34 stycken 

(68%). Vanligast förekommande sjukdomarna bland patienterna var: Diabetes (15 stycken), 

Hjärtsvikt (13 stycken) och Kronisk lungsjukdom (12 stycken). Median för laktatvärde var 3,7 

mmol/l (spridning 0,6 – 11,2) för hela populationen och 24 patienter (48%) hade laktat > 4 

mmol/l. Median för andningsfrekvens var 29 (spridning 16-50) och 24 patienter (49%) hade 

andningsfrekvens ≥30/min. Median för base excess var -5 mmol/l (spridning -27-16) och 27 

patienter (55%) hade BE < -3. Det studerade patientmaterialet (n=50) beskrivs sammanfattande 

utifrån demografi, komorbiditet, laktat, BE, andningsfrekvens och utfallsmått i Tabell 1. och 

uppdelat utifrån utfallsmåttet ”död inom 30 dagar” i Tabell 2.  

 

Med avseende på ålder, kön och komorbiditet fanns inga signifikanta skillnader mellan 

patienterna som dog inom 30 dagar och de som överlevde. Inom mortalitetsgruppen var 

medianen för laktatvärde 6,2 mmol/l (spridning 0,6 - 11,2) jämfört med överlevande gruppen som 

hade 3,75 mmol/l i median (spridning 1,1 - 9,9). För laktat > 4 mmol/l som cut-off värde förelåg 

ingen statistisk signifikans mellan de två grupperna (p = 0,19).  För andningsfrekvens var 

medianen 33,5/min (spridning 21-50) hos mortalitetsgruppen i jämförelse med medianen 27/min 

(spridning 16-46) hos överlevande gruppen. När andningsfrekvens ≥ 30/min används som cut-off 

värde förekom inte heller någon statistisk signifikans (p = 0,051). Medianen var -9 mmol/l 
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(spridning -18 – 0) för Base excess (BE) inom mortalitetsgruppen och median -4 mmol/l 

(spridning -27 – 16) hos gruppen med patienter som överlevde. Även cut-off värdet BE <-3 

mmol/l visade ingen signifikans mellan grupperna (p = 1,0). 

 
 
 

Faktor	 Antal	patienter	med	faktor	
N=50	(%N)	

Ålder,	median	(spridning)	 67	(19-92)	
Kön,	kvinna		 16	(32)	
Kön,	man		 34	(68)	
Septisk	chock	 38	(76)	
Hjärtsvikt	 13	(26)	
Kronisk	lungsjukdom	 12	(24)	
Kronisk	njursvikt	 9	(18)	
Malignitet	 10	(20)	
Diabetes	 15	(30)	
Neurologisk	sjukdom	 7	(14)	
Leversvikt	 5	(10)	
Immunsuppression	 6	(12)	
Laktat,	median	(spridning)	 3,9	(0.6-11,2)	
Laktat	>4		 24	(48)	
Andningsfrekvens,	median	
(spridning)*	

29	(16-50)	

Andningsfrekvens	≥30/min	
*	

24	(49)	

Base	excess,	median	
(spridning)*	 -5	(-27-16)	

BE<-3*	 27	(55)	
Vätska	givet	inom	1h**	 42	(88)	
Antibiotika	givet	inom	1h	 26	(52)	
Mortalitet	inom	30	dagar	 12	(24)	
Antal	dagar	fram	till	död,	
median	(spridning)	

4,5	(1	-	29)	

 
           * = data dokumenterat för 49 patienter 
           ** = data dokumenterat för 48 patienter 
 

Tabell 1. Median och spridning (min-max) angett för kontinuerliga värden så 
som ålder, laktat, andningsfrekvens, base excess och antal dagar fram till död. 
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* = p-värde räknat med Chi-två test 

 
Tabell 2. Jämförelse av antal och procentuell andel av patienter med baslinefaktor eller prognostisk 
faktor mellan gruppen ”Ej dödsfall inom 30 dagar” och gruppen ”Dödsfall inom 30 dagar”. 

 
 

 
 
 

Faktor	 Ej	dödsfall	inom	30	
dagar,	N	(N%)	

Dödsfall	inom	
30	dagar,	N	
(N%)	

p-värde	

Antal,	N	 38	 12	 	
Ålder,	median	
(spridning)	

67	(19-92)	 68	(49-87)	 	

Kön,	kvinna		 12	(32)	 4	(33)	 1.0	
Septisk	chock	 28	(74)	 10	(83)	 0.705	
Hjärtsvikt	 7	(18)	 6	(50)	 0.056	
Kronisk	lungsjukdom	 9	(24)	 3	(25)	 1.0	
Kronisk	njursvikt	 8	(21)	 1	(8)	 0.43	
Malignitet	 7	(18)	 3	(25)	 0.67	
Diabetes	 10	(26)	 5	(42)	 0.47	
Neurologisk	sjukdom	 7	(18)	 0	(0)	 0.17	
Leversvikt	 3	(8)	 2	(17)	 0.58	
Immunsuppression	 6	(16)	 0	(0)	 0.31	
Laktat,	median	
(spridning)	

3,75	(1,1	-	9,9)	 6,2	(0,6	-	11,2)	 	

Laktat	>4	 16	(42)	 8	(67)	 0.19*	
BE,	median	
(spridning)	

-4	(-27	-	16)	 -9	(-18	-	0)	 	

BE<-3	 20	(54)	 7	(58)	 1.0*	
Andningsfrekvens,	
median	(spridning)	 27	(16-46)	 33,5	(21-50)	 	

Andningsfrekvens	
RR≥30/min	 15	(41)	 9	(75)	 0.051*	

Vätska	givet	inom	1	h	 33	(89)	 9	(82)	 0.61*	
Antibiotika	givet	
inom	1h	

19	(50)	 7	(58)	 0.61*	
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Beräkning med Mann Whitney U-test visade att fördelningen av laktatvärden hos gruppen med 

dödsfall inom 30 dagar jämfört med gruppen utan dödsfall inom 30 dagar inte var statistiskt 

signifikant (p = 0,166). Fördelningen av andningsfrekvensvärden hos de två grupperna visar inte 

någon statistisk signifikant skillnad (p = 0,059). För base excess-nivåer visas inte heller någon 

statistiskt signifikant skillnad (p = 0,077) mellan de två grupperna. Åldersfördelningen mellan de 

som avled och de som inte avled inom 30 dagar var inte signifikant (p = 0,539). Figur 1-3 

illustrerar fördelningarna av laktat, RR och BE mellan de två grupperna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur2. Box-plot diagram med fördelning av 
andningsfrekvensvärden i grupperna dödsfall inom 
30 dagar eller ej.  
 
 
 

Figur 1. Box-plot diagram med fördelning av 
laktatvärden i grupperna dödsfall inom 30 dagar eller 
ej.  
	

Figur 3. Box-plot diagram med fördelning av Base 
excess (BE) nivåer i grupperna dödsfall inom 30 
dagar eller ej. 
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Det fanns ingen statistisk signifikant skillnad i fördelningen av dödsfall över tid mellan 

patienterna som hade laktatvärde > 4 mmol/l och patienterna med laktatvärde ≤ 4 mmol/l (p = 

0,136), Figur 4. Skillnaden i andelen dödsfall över tid hos patientgruppen med andningsfrekvens 

≥ 30/min jämfört med patienterna med andningsfrekvens < 30/min visade sig vara statistiskt 

signifikant (p = 0,037), Figur 5. Andelen dödsfall över tid i gruppen med BE < -3 mmol/l jämfört 

med gruppen med BE ≥ -3 mmol/l var inte signifikant (p = 0,802), Figur 6. Vid jämförelse av 

andelen dödsfall över tid bland patienterna som fick antibiotika administrerat inom en timme 

efter ankomst till akutmottagningen eller inte, visades ingen signifikant skillnad (p = 0,636), figur 

7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4. Andelen dödsfall över tid (dagar) i 
gruppen med laktat > 4 mmol/l (grön) och gruppen 
med laktat ≤ 4 mmol/l (blå) som cut-off värden. P = 
0,136.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Figur 5. Andelen dödsfall över tid (dagar) i 
gruppen med RR ≥ 30/min (grön) och gruppen med 
RR < 30/min (blå) som cut-off värden. P = 0,037. 
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Figur 6. Andelen dödsfall över tid (dagar) i 
gruppen med BE < -3 mmol/l (grön) och 
gruppen med BE ≥ -3 mmol/l (blå) som cut-off 
värden. P = 0,802. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Figur 7. Andelen dödsfall över tid (dagar) i 
gruppen som har fått antibiotika inom en 
timme (grön) och gruppen som inte har fått 
antibiotika inom en timme (blå). P = 0,636. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5. Diskussion 
 
Studiens huvudsakliga syfte var att undersöka laktat, andningsfrekvens och base excess på 

akutmottagningen som prognostiska markörer vid intensivvårdskrävande sepsis och septisk 

chock. Resultaten från studien visade att enbart cut-off värdet andningsfrekvens ≥ 30/min var en 

signifikant prognostisk markör för död inom 30 dagar. 
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I den aktuella studien kunde vi visa att medianvärdet för laktatvärde hos intensivvårdade 

sepsispatienter på universitetssjukhuset i Örebro mellan 2017-2018 var högre (6,2 jämfört 

med 3.75) hos de som avled inom 30 dagar. Skillnaderna var dock inte signifikanta, vilket även kan 

ses genom att spridningen av laktatvärden överlappar varandra delvis mellan grupperna. Sannolikt 

påverkar den begränsade storleken på vårt material detta till viss del eftersom det finns stöd 

i internationell litteratur talande för att laktat är en viktig prognostisk markör. I en betydligt större 

studie med 830 patienter undersöktes laktatvärden hos sepsispatienter med och utan chock vid 

ankomst till en akutvårdsavdelning [14]. I den studien var mediannivån för laktatvärde 2,9 mmol/l 

inom gruppen med mortalitet inom 28 dagar. I samma studie visades att medelhöga (2-3,9 mmol/l) 

och höga laktatvärden (> eller = 4) inom gruppen med sepsis utan chock och gruppen med septisk 

chock var signifikant associerade med mortalitet och kunde betraktas som självständiga 

prognostiska markörer. I vår aktuella studie kunde inte heller någon signifikant association med 

sämre överlevnad visas när cut-off värdet laktat >4 mmol/l användes.  En iakttagelse värd att 

nämna är ändå att en majoritet (67 %) av patienterna som avled inom 30 dagar hade ett initialt 

laktatvärde >4 mmol/l. Hos patientgruppen utan dödsfall inom 30 dagar hade 42 % av 

patienterna ett initialt laktatvärde >4 mmol/l. Denna skillnad borde ge en indikation att laktatvärden 

över 4 är associerade med sämre prognos även om ingen signifikans kunde visas i 

denna studie. Förutom att vi tror att storleken på materialet kan varit för liten för att kunna dra 

korrekta slutsatser om laktat som prognostisk markör bland intensivvårdskrävande sepsispatienter, 

finns en annan aspekt att ta i beaktande. Nämligen studiepopulationen, som bestod av svårt 

sjuka patienter som alla var intensivvårdskrävande. Om vi hade kunnat studera laktatvärdet vid 

ankomst som prognostisk markör för alla sepsispatienter som inkommit via akutmottagningen 

hade sannolikt resultaten sett olika ut.   

 

Det som är vår studies huvudresultat är att andningsfrekvens över 30 ensamt visades 

vara associerat med 30-dagars mortalitet. Detta är intressant eftersom resultaten för överlevnad 

över tid blev signifikanta trots den begränsade storleken på studien. I en studie som har undersökt 

om ett nybildat nomogram kan användas för att prediktera 28 dagars mortalitet hos patienter som 

inkommer till akutmottagningen med svår sepsis och/eller septisk chock har RR använts som en 

variabel. Resultaten från studien visade att andningsfrekvensen var högre hos de avlidna 

patienterna än de överlevande (21.9±5.8 vs 19.4±4.0; p< 0,001). Därmed drogs slutsatsen att 
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respiratorisk svårighet (definierat som takypne (RR>20), låg saturation eller högt syrgasbehov) 

självständigt har ett signifikant prognostiskt värde för mortalitet [23]. I jämförelse med 

innevarande studie kunde denna studie visa signifikans för att prediktera 28 dagars mortalitet 

redan vid RR>20/min. Anledningen till att ett lägre cut-off värde kunde visa signifikant 

prognostisk värde kan vara att den inkluderade studiepopulationen bestod av en större andel 

patienter som inte är svårt sjuka med många komorbiditeter. Detta till skillnad mot populationen 

i den aktuella studien som bestod av svårt sjuka patienter som vårdades på IVA. I den 

överlevande gruppen hade majoriteten en initial andningsfrekvens > 20/min och 41% en initial 

andningsfrekvens ≥ 30 /min, vilket kan betraktas som höga värden. Därför hade cut-off värdet 

RR>20/min i denna studie troligtvis inte visat någon signifikans för att prediktera överlevnad. 

 

I den aktuella studien var BE på akutmottagningen inte associerat med 30 dagars mortalitet. I 

mortalitetsgruppen ses dock att spridningen av BE-nivåer är mindre samt att alla patienter hade 

låga initiala BE-värden jämfört med överlevande gruppen, där spridningen var betydligt större 

med en del patienter som hade mycket låga initiala BE-värden och en del med mycket höga. 

Eftersom en stor andel av överlevande patienterna hade låga värden var inte fördelningen mellan 

de två grupperna signifikant. Kaplan-Meier kurvan för cut-off värdet BE < -3 mmol/l visade inte 

heller någon signifikans, vilket kan förklaras av att majoriteten av de överlevande patienterna (54 

%) hade ett lägre BE-värde än -3. Liknande resultat kunde visas i en studie som har tittat på 

patienter med svår sepsis som inkommit till en akutvårdsavdelning där Kaplan Meier-kurva med 

cut-off värdet BE ≤ -4 mmol/l inte visade signifikans (p = 0,126) [17].  

 

I studien undersöktes hur väl de nationella riktlinjerna för behandling av sepsis har följts, där 

målsättningen är att vätska och antibiotika ska administreras inom en timme efter ankomst till 

akutmottagningen. Resultaten från studien visade att 88 % av patienterna fick vätska 

administrerat inom 1 h medan enbart 52 % av patienterna fick antibiotika inom 1 h. Riktlinjerna 

för administreringen av vätska har således skötts tillfredsställande men en del förbättringar 

behöver göras när det gäller administrering av antibiotika. Varför bara 52 % av patienterna fick 

antibiotika inom en timme går att diskutera. En möjlig anledning skulle kunna vara att patienterna 

som inte utvecklade septisk chock inte bedömdes vara i lika stort behov av snabbt insatta åtgärder 
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och därför utgjorde en stor andel av patienterna som inte fick antibiotika inom en timme. Detta 

skulle kunna undersökas i en uppföljningsstudie. 

 

I gruppen med patienter som avled inom 30 dagar var det 58 % som fick antibiotika inom en 

timme efter ankomst jämfört med 50 % i gruppen med patienter som inte avled. Skillnaden 

mellan grupperna var inte signifikant. Kaplan Meier-kurvan visar också tydligt att det inte sågs 

skillnad i överlevnad över tid mellan grupperna. Andelen överlevande bland patienterna som fick 

och de som inte fick antibiotika inom en timme var ungefär lika stor. Detta innebär att 

administreringen av antibiotika inom en timme efter ankomst inte var avgörande för prognosen i 

detta material. Kumar et al. visade i en studie att överlevnadsfrekvensen bland patienter med 

septisk chock var 80 % hos de som fick antibiotika inom första timmen. Det visades även att för 

varje timmes fördröjning av administrering under de efterföljande 6 timmarna minskade chansen 

för överlevnad med 7,6 % [27]. Dessa resultat talar för att tid till administrering är avgörande för 

prognosen. En av anledningarna till att den aktuella studien inte visar liknande resultat kan vara 

att den inkluderade studiepopulationen är mycket mindre. En annan anledning kan vara att i 

Kumar et al. studie var det enbart patienter med septisk chock som inkluderades, till skillnad från 

innevarande studie som även inkluderade intensivvårdskrävande patienter med sepsis utan chock. 

 

En av styrkorna med denna studie är att en jämförelse har gjorts mellan markörer som är mycket 

lättillgängliga på akutmottagningen och som inte kräver mycket tid eller pengar att undersöka. En 

annan styrka är att fynden i studien ger en uppfattning om markörernas prognostiska värde hos en 

selekterad population, svårt sjuka patienter som har krävt intensivvård. Ytterligare en styrka med 

studien är att ingen signifikant skillnad kunde visas för ålder eller komorbiditet mellan 

patienterna som avled inom 30 dagar och patienterna som inte gjorde det. Detta innebar att 

många confounders kunde uteslutas och därmed gavs tydligare och säkrare information om 

markörernas prognostiska värde. Ännu en styrka är att studien ger en tydlig överblick av 

verksamhetens arbete och hur väl riktlinjerna har följts för behandling av sepsis. 

 

En svaghet med studien är att den inkluderade studiepopulationen var liten och detta påverkade 

troligen de negativa resultaten som erhölls. En annan svaghet är att generaliserbarheten är liten då 

en selekterad population har använts. Eftersom bara svårt sjuka patienter som har vårdats på IVA 
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har inkluderats i studien går det inte att uttala sig om markörernas prognostiska värde hos de 

patienter med sepsis och septisk chock som inte har krävt intensivvård. I en framtida studie borde 

även patienter med sepsis och septisk chock som inte vårdats på IVA inkluderas, för att få en 

större förståelse för när och vilka markörer som är användbara oberoende av patientens tillstånd.  

 

En förbättring som skulle kunna göras i framtida studier är också att inkludera laktat-clearance 

som prognostisk parameter. En studie har visat att under de första 24 h på en 

intensivvårdsavdelning är laktat-clearance en bättre markör än laktat för att prediktera 28 dagars 

mortalitet hos patienter med sepsis [30].  

 

En orsak till att det inte varit möjligt att retrospektivt identifiera och inkludera samtliga patienter med

 sepsis i studien är att sepsisdiagnossättningen är bristfällig [29]. 

Många patienter med sepsis får ingen sepsisdiagnos vid epikrisskrivning. Ett förslag som skulle 

kunna förbättra möjligheterna till kvalitetsuppföljning och retrospektiva studier är att sjukhusets 

kliniker uppdaterar sina riktlinjer för diagnossättning av sepsis eller att patienter med misstänkt sepsis 

tidigt identifieras på akutmottagningen. Genom implementering av ett så kallat ”sepsislarm” på 

Universitetssjukhuset Örebro skulle det vara möjligt att både öka sepsisvårdens kvalitet, bedriva 

studier och förenkla uppföljningen av hur rutiner efterföljs. Systemet innebär att om en patient 

inkommer till akutmottagningen med en misstänkt infektion och sviktande organfunktion, vilket 

bedöms enligt vissa kriterier, så dras sepsislarmet igång. Larmet kommer gå till infektionsläkare, 

akutläkare och intensivvårdsläkare som tillsammans gör en snabb bedömning [31]. Detta skulle 

förhoppningsvis innebära tidigare insättning av korrekt behandling och på så sätt en minskning av 

mortaliteten i sepsis och septisk chock. 

 

6. Slutsats 
Studien visar att andningsfrekvensen på akutmottagningen var bättre än laktat och base excess på att 

prognosticera död inom 30 dagar hos intensivvårdskrävande sepsispatienter. En otillfredsställande låg 

andel av patienterna hade fått antibiotika inom en timme efter ankomst till akutmottagningen. I denna 

patientkohort visades dock inte att administrering av antibiotika inom en timme efter ankomst till 

akutmottagningen var avgörande för risken att dö inom 30 dagar. 
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