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Abstrakt  

Introduktion 

Tidigare studier påvisar ett samband mellan sepsis och fysisk funktionsnedsättning. Goda belägg för 

patofysiologiska verkningsmekanismer finns och är tydliggjorda i såväl kliniska försök som i djur-

studier. Att sepsis skulle vara en riskfaktor till sänkt fysisk förmåga i samband med intensivvård är 

dock inte klarlagt och pilotstudier inom området har inte visat på ett sådant samband.  

Syfte 

Att undersöka huruvida sepsis är en riskfaktor till nedsatt fysisk funktion efter behandling på inten-

sivvårdsenhet.  

Metod 

Studien ingår i Progress-ICU som är en pågående prospektiv multicenter kohortstudie om psykisk 

och fysisk återhämtning efter intensivvård. Sammanlagt 258 patienter från fyra svenska intensiv-

vårdsavdelningar inkluderades. Information samlades från patientjournaler och enkät och sepsis-

diagnos ställdes enligt gällande kriterier. Fysisk funktionsnivå skattades vid utskrivning från inten-

sivvården enligt Chelsea critical care physical assessment tool, CPAx. 

Resultat 

Fysisk funktionsnivå enligt CPAx vid utskrivning från intensivvården hos patienter med sepsis skat-

tades till ett medianvärde på 18 och hos patienter utan sepsis till 19. Ingen signifikant skillnad mel-

lan grupperna kunde påvisas, P = 0.3989.    

Slutsats 

Enligt den aktuella studien utgör sepsis ingen riskfaktor till nedsatt fysisk förmåga vid utskrivning 

från intensivvården eftersom ingen skillnad i CPAx score kunde påvisas mellan septiska och icke-

septiska patienter.  
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Förkortningar  

 

ADL   aktiviteter dagligt liv 

APACHE II acute physiology and chronic health evaluation II 

ARDS  acute respiratory distress syndrome 

BI  barthel index 

CCI   charlson comorbidity index 

CIM   critical illness myopathy 

CIP   critical illness polyneuropathy 

CPAx  chelsea critical care physical assessment tool 

MOF   multipel organsvikt 

PICS   post intensive care syndrome 

RAND-36  skattningsskala för hälsorelaterad livskvalitet som ersätter det tidigare använda SF-36 

ICUAW intensive care unit aquiered weakness 

IL-1/6/10 interleukin 1/6/10 

IVA   intensivvårdsavdelning 

SAPS  simplified acute physiology score 

SIR    svenska intensivvårdsregistret  

SOFA  sequential organ failure assessement  

TNF-alfa tumörnekrosfaktor-alfa 
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Bakgrund 

Enligt Svenska Intensivvårdsregistret (SIR) är systematisk uppföljning av intensivvårdspatienter en 

viktig del av intensivvården. Kunskapsspridning, utveckling och resursekonomi inom post-intensiv-

vårdsavdelning(IVA)-uppföljning skall företrädesvis ske under inflytande av personal väl förtrogen 

med intensivvårdens verksamhet. Idag sker eventuell uppföljning oftast i form av en mottagnings-

verksamhet dit ett urval av patienter kallas. Patienturvalet har hittills varit baserat på vårdtid där en 

inläggning på över 96 timmar har föranlett en uppföljning efter cirka 2 månader. SIR arbetar för 

ökad standardisering inom nationell intensivvård och har som mål att utveckla instrument för att 

kunna identifiera riskgrupper baserat på diagnos och patientparametrar istället för vårdtid [1]. 

I en svensk pilotstudie publicerad 2014 visades att 95% av patienterna på intensivvårdsavdelningen 

inte hade någon ”aktivitet dagligt liv”(ADL)-minskning vid inskrivning och att 47% av patienterna 

upplevde en försämrad fysisk förmåga två månader efter vårdtillfället jämfört med tidigare. De risk-

faktorer som påvisades i pilotstudien var låg utbildningsnivå, försämrad bålstabilitet, frakturer och 

IVA-vistelse över 48 timmar [2]. 

PROGRESS-ICU 

Idag saknas en strukturerad och standardiserad metod att identifiera patienter med ökad risk för  fy-

sisk funktionsnedsättning efter intensivvård. I den nu pågående studien PROGRESS-ICU undersöks 

vilka parametrar som kan förutse en sänkt fysiskt och psykisk förmåga efter intensivvård och där-

med tidigt identifiera patienter med risk för tidigare och mer precis uppföljning och bättre resurs-

ekonomi. I utvecklandet av ett användarvänligt och precist poängsystem krävs objektiva parametrar. 

I den här substudien till PROGRESS-ICU undersöks om diagnosen sepsis kan användas som en så-

dan markör. 

Sepsis  

Sepsis är en potentiell riskfaktor för försämrad fysisk funktion på grund av flera faktorer.  

Epidemiologiskt ökar antalet patienter som vårdas på IVA stadigt. Enbart i USA vårdas fler än 5,7 

miljoner patienter vid intensivvårdsavdelningar årligen [3]. Även andelen patienter med sepsis ökar 

kraftigt. I USA sågs 1979 82,7 fall per 100 000 invånare vilket steg till 240,4 fall per 100 000 invå-

nare år 2000. År 2015 låg incidensen för sepsis i Europa och Nordamerika på 731 fall per 100 000 

invånare och 28 dagarsmortaliteten bland de med svår sepsis och septisk chock var 23,5% [4]. Inci-

densen av sepsis vid intensivvårdsavdelningar i Europa ligger på omkring 35-40% även om stora 

skillnader mellan de europeiska länderna finns [5].  Således är sepsis en diagnos med hög mortalitet 

som fortsätter att öka i antal och som aktivt eftersöks inom intensivvården.  
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Patienter med sepsis drabbas oftare av allvarligare organdysfunktion och de har längre vårdtid både 

på IVA och i slutenvården samt högre mortalitet än övriga IVA-patienter [6]. Sepsis är en särskilt 

intressant parameter inom just intensivvården då ungefär 12% av patienterna som skrivs in på IVA 

gör detta som direkt följd av sepsis och ytterligare omkring 20% av patienterna kommer utveckla 

sepsis under sin tid på IVA [6].  

I pilotstudien som förgick PROGRESS-ICU kunde inget direkt samband mellan sepsis och nedsatt 

fysisk funktion 2 månader efter utskrivning från IVA ses. Pilotstudien tittade dock inte på fysisk 

funktionsnivå i direkt anslutning till utskrivning från IVA.  Dessutom finns det andra studier som 

har visat att sepsis leder till sänkning i hälsorelaterad livskvalité efter IVA-vård [7]. Även patofysio-

logiska förklaringsmodeller till försämrad fysisk förmåga efter sepsis talar för att sådant samband 

finns. Därför anser vi att det föreligger anledning till att undersöka ett eventuellt samband mer ingå-

ende.  

Patofysiologisk förklaringsmodell 

Även om diagnoskriterierna är tydliga för sepsis är det en komplex sjukdomsbild med en rad ho-

meostatiska förändringar fram för allt beroende av ett inflammatoriskt svar på en infektion som kan 

leda till organdysfunktion eller organsvikt [8]. 

I genomsnitt 16% av totalt kroppsprotein förloras under en treveckorsperiod hos patienter med sep-

sis [9]. Den huvudsakliga minskningen sker i skelettmuskulaturen med uttalad atrofi hos fram för 

allt de kontraktila myosinfilamenten [10]. 

Sepsis har påvisats vara en riskfaktor till ”intensive care acquired weakness” (ICUAW). Av de som 

vårdas på IVA kommer en betydande andel patienter utveckla ICUAW vilket innebär en försvagad 

muskelstyrka där orsaken tros vara intensivvårdsbetingade. Hos patienter som respiratorvårdas i 5-7 

dagar förekommer ICUAW hos upp till 65% av patienterna [11]. ICUAW drabbar främst de proxi-

mala delarna av extremiterna och andningsmuskulaturen samt är ofta symmetriskt utbredd [12]. 

I patogenesen för tillståndet ses två huvudsakliga vägar. Dels en axonal neuropati (CIP) och dels 

primär myopati (CIM) där ICUAW kan bero mer eller mindre på den ena eller av en kombination 

av de båda [13]. 

Patofysiologin för den axonala degenerationen vid CIP förklaras fram för allt genom mikrovaskul-

ära förändringar i det nervomgivande endoneuriumet. Dessa förändringar har till största sannolikhet 

ofta en bakgrund i sepsismekanismer vilka ökar den vaskulära permeabiliteten och därmed kan ge 

upphov till ansamling av toxiner i de utsatta nervändarna [14], samt ge upphov till neuralt ödem och 

lokal hyperglykemi [15]. 
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Även till den primära myopatin vid CIM knyts sepsismekanismer genom flera av de proinflamma-

toriska mediatorer som frisätts i ökad grad vid sepsis, till exempel tumörnekrosfaktor alfa (TNF-

alfa), interleukin-1 (IL-1), och interleukin-6 (IL-6) samt ett snabbt växande näringsunderskott vilka 

alla bidrar till en förlust av muskelproteiner [16]. 

I djurförsök har en sepsisinducerad förändring av den intracellulära kalciumhomeostasen setts på-

verka kontraktilitetsförmågan i perifera muskler [17]. 

I flera studier har andra parametrar visats ha en mer eller mindre direkt inverkan på muskelstyrkan 

efter IVA-vård. Vårdtid på intensivvårdsavdelningen [18], förekomst av eventuell mekanisk ventile-

ring [19], samt ökad ålder [20] är alla enskilda riskfaktorer till minskad fysisk förmåga efter IVA-

vistelse.   

Vikten av tidig mobilisering för att motverka de proteolytiska och därmed muskelförsvagande mek-

anismerna belyses även av att den antiinflammatoriska cytokinen interleukin-10 (IL-10) ökar vid 

träning [21]. 

Hörnstenarna när det gäller att förebygga en sänkning av fysisk förmåga efter intensivvård är ag-

gressiv behandling av sepsis, tidig mobilisering, att förhindra hyperglykemi med hjälp av insulinbe-

handling och undvika parenteral nutrition under den första veckan av kritisk sjukdom [22]. 
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Metod 

Studiedesign  

I studien användes de tidigare termerna svår/allvarlig sepsis och septisk chock som kriterier för att 

klassificeras som septisk. Detta överensstämmer i stort sett med den tredje internationella konsen-

suskonferensens definition av sepsis och septisk chock som gäller från och med våren 2016 [23]. 

Termen sepsis ersätter då i stort sett de i tidigare studier använda begreppen allvarlig/svår sepsis 

och används i resultatredovisning och diskussionsdelen av den här studierapporten.  

Studien utformades som en prospektiv observationsstudie vid intensivvårdsavdelningarna på Uni-

versitetssjukhuset Örebro, Akademiska sjukhuset Uppsala samt Karolinska sjukhuset och Söder-

sjukhuset i Stockholm.  

 

Fysisk funktionsnivå vid utskrivning från IVA jämfördes mellan septiska och icke septiska patienter 

och användes i evaluering huruvida diagnosen sepsis utgör en riskfaktor för sänkt fysisk status vid 

utskrivning från intensivvård. För att bedöma fysisk status användes de första fem frågorna i ”Chel-

sea Critical Care Physical Assessment Tool” (CPAx), se appendix[24].  

Urvalsgrupp 

I studien screenades patienter under inklusionstiden (januari 2016 till och med april 2016) som vår-

dades på medverkande intensivvårdavdelningar för eventuell inklusion. Patienter som var över 18 år 

och vårdades över 12 timmar inkluderades förutsatt att de godkände medverkande i studien och ifall 

ingen av följande exklusionskriterier uppfylldes: tidigare kognitiv nedsättning, avsaknad av hema-

dress, moribund patient eller flera än en behandlingsbegränsning, behov av neurologisk vård till 

följd av huvudtrauma/ intrakraniell blödning/stroke och där Glasgow coma scale (GCS) inte översti-

git 14 under de första 48 timmarna, endast inläggning på grund av elektiv procedur, överflyttning 

till annan IVA eller patienten avlider under vårdtiden.   

Datainsamling 

Under tiden på IVA samlades data in och registreras kontinuerligt. Data bestod av patientkarakteri-

stika (kön, ålder, utbildningsnivå, vårdnadshavare av barn, anställning/pågående sjukskrivning, tidi-

gare psykiska problem inklusive missbruk, intagningsdiagnos), somatiska komorbiditeter i form 

av ”simplified acute physiology score” (SAPS) och ”Charlson comorbidity index” (CCI), Barthel In-

dex (BI) som mått på fysisk funktionsnivå två veckor innan inskrivning, IVA-utskrivningsdata (an-

tal dagar på IVA, förekomst av förvirring under vårdtiden, antal dagar med invasiv ventilation, antal 
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dagar i koma, förekomst av sepsis/septisk chock, frakurer, panikkänsla, förekomst av närstående-

stöd ), grad av sjukdomssvårighet med APACHE II och SAPS III box 1, samt CPAx i samband med 

utskrivning. 

För riskfaktorer som bedömdes genom observation och där inga validerade instrument finns, utför-

des ett ”inter-rater reliability”-test. Tio patienter per center bedömdes parallellt av två oberoende 

observatörer blinda för varandras bedömning. CPAx omfattades av detta test. 

Definitioner 

APACHE II, poängsystem för att klassificera sjukdomsgrad hos patienter på IVA där högre poäng-

summa korresponderar med en allvarligare sjukdomsbild [25]. 

BI, Barthel-index är en skattningsskala för ” aktiviteter dagligt liv” (ADL) [26][27]. 

CCI, Charlson comorbidity index är en summeringsskala för komorbiditet och samsjuklighet som ger 

ett prediktion över ettårsöverlevnaden [28]. 

CPAx, poängsättningssystem för att avgöra fysisk funktionsnedsättning och morbiditet hos vuxna 

intensivvårdspatienter där 10 parametrar som beaktar respiratorisk funktion, mobilitet och grepp-

styrka poängsätts.     

SAPS, poängsystem för att klassificera morbiditet baserat på fysiologiska data som exempelvis 

hjärtfrekvens och arteriellt syrgastryck [29]. 

Intensivvård, en vårdnivå där avancerad behandling, diagnostik och/eller övervakning vid hotande 

eller manifest svikt i vitala funktioner sker. 

Infektion, närvaro av patogen i annars steril miljö (blod, abscessvätska, cerebrospinalvätska, asci-

tesvätska) och/eller kliniskt misstänkt infektion med användande av antibiotika. 

Sepsis, definieras utifrån Society of critical care medicine konsensuskonferens som: livshotande or-

gansvikt orsakad av ett dysreglerat infektionssvar [23].  

Septisk chock, sepsis med kvarstående hypotension (MAP <65mmHg) trots adekvat vätsketillförsel 

eller serumlaktat på >2mmol/L i avsaknad av hypovolemi .  

Organsvikt, Sequential Organ Failure Assessement (SOFA) score >2 för organet i fråga. 

Statistik 

För statistisk evaluering av skillnad i CPAx , Apache-score, vårdtid på intensivvårdsavdelningen, 

vårdtid i respirator samt Bathel-index, samt mellan septiska och icke septiska patienter användes 

Mann-Whitney test. För statistiska beräkningar användes Microsoft Excel samt MedCalc v.16.4.3. 
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Etiska överväganden  

Då studien är rent observationell innebär inkludering och deltagande ingen ytterligare provtagning 

eller behandling.  

Patientuppgifter avidentifierades och kodades på respektive studiecenter innan de fördes in i regist-

ret. 

Studien är i sin helhet godkänd av regionala etikprövningsnämnden i Stockholm; diarienummer 

2015/1799-31.  

I fall av okontaktbar patient insamlades och registerfördes preliminär data och patienten inkludera-

des först vid ett eventuellt senare medgivande.  
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Resultat 

Under inklusionstiden vårdades sammanlagt 918 patienter på de i studien deltagande IVA-avdel-

ningarna. Av dessa ströks 72 på grund av dubbelregistrering (samma patient återkommer till avdel-

ningen under inkluderingsperioden), för låg ålder eller att patienten avlidit innan fullständig regi-

strering skett. Kvarvarande 846 patienter registrerades för eventuell inklusion varav 574 patienter 

exkluderades eftersom de uppfyllde något av exklusionskriterierna (figur 1). Av de i studien kvarva-

rande 258 patienter diagnostiserades 70 med sepsis vilka hädanefter benämns ”septiska” och övriga 

188 inkluderade patienter benämns hädanefter ”ej septiska”.  

 

 

FIGUR 1. FLÖDESSCHEMA ÖVER INKLUDERADE PATIENTER 
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En ökad andel av äldre kunde ses i den septiska patientkategorin och även att män var något överre-

presenterade (tabell 1, figur 2-4).  

TABELL 1 PATIENTKARAKTERISTIKA 

 
Alla patienter Sepsis Ej sepsis 

Ålder    

0-49 70 17 53 

50-59 32 6 26 

60-69 53 13 40 

70-79 71 29 42 

80-89 25 3 22 

    

Kön F/M 41 / 59 40 / 60 44 / 56 

    

Intagningskriterie    

Medicinsk 42% 54% 36% 

Kirurgisk 53% 46% 56% 

Trauma 5% 0% 7% 

 

   

FIGUR 2. ÅLDERSFÖRDELNING SAMTLIGA PATIENTER, SEPTISKA- SAMT ICKE SEPTISKA PATIENTER 

 

Åldersfördelning

0-49 50-59 60-69

70-79 80-89

Sepsis

0-49 50-59 60-69

70-79 80-89

Ej sepsis 

0-49 50-59 60-69

70-79 80-89
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FIGUR 3. KÖNSFÖRDELNING SAMTLIGA PATIENTER, SEPTISKA- SAMT ICKE SEPTISKA PATIENTER 

 

   

FIGUR 4. INTAGNINGSKRITERIE SAMTLIGA PATIENTER, SEPTISKA- SAMT ICKE SEPTISKA PATIENTER 

 

 

Fysisk funktionsnivå enligt CPAx 

Vid utskrivning från IVA hade de septiska patienterna ett CPAx-medianvärde på 18 (IQR 17-19) 

och den ej septiska patientgruppen ett CPAx-medianvärde på 19 (IQR 17-20).  (tabell 2, figur 5). 

Ingen statistiskt signifikant skillnad i CPAx poäng kunde ses mellan grupperna, P = 0,3989.  

TABELL 2 JÄMFÖRELSE AV FYSISK STATUS I FORM AV CPAX MELLAN SEPTISKA GENTEMOT ICKE SEPTISKA PATIENTER I SAM-

BAND MED UTSKRIVNING FRÅN IVA. 

CPAx Median IQR 

 

Septisk 

 

18 

 

17 – 19 

 Icke septisk  19 17 – 19 

 

Könsfördelning

Female Male

Sepsis

Female Male

Ej sepsis 

Female Male

Intagningskriterie

Medical Surgical Trauma

Sepsis

Medical Surgical Trauma

Ej sepsis 

Medical Surgical Trauma
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FIGUR 5. LÅDDIAGRAM ÖVER CPAX HOS ICKE SEPTISKA JÄMFÖRT MED SEPTISKA PATIENTER.  

 

Övriga faktorer 

De septiska patienterna hade ett högre Apache-score (P-värde = <0.001), fler timmar på intensiv-

vårdsavdelningen (P-värde = <0.001), fler timmar i respirator (P-värde = <0.001) men likvärdigt 

Bathel-index (P-värde = 0.24) samt CPAx (P-värde = 0,3989) (Tabell 3). 

 

TABELL 3 RESULTATDATA 

 Alla patienter  Sepsis  Ej sepsis  P-värde 

 

Apache score 18,5 21,4 17,0 

 

<0.001 

Barthel index 17,8 17,6 17,8 0.24 

Timmar på IVA 112 160 93 <0.001 

Dagar i koma  0,8 1,1 0,7 <0.001 

Timmar i respirator 57,0 98,7 41,6 <0.001 
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Diskussion  
Den aktuella studien kunde inte visa någon signifikant skillnad i CPAx-score vid utskrivning från 

IVA mellan gruppen septiska patienter och icke septiska patienter. Även om tidigare studier indike-

rar att sepsis leder till en försämring av den fysiska funktionen hos patienten talar studieresultaten i 

denna studie mot att det föreligger en ökad risk för nedsatt fysisk förmåga vid sepsis i samband med 

utskrivning från intensivvård. Bland annat finns det evidens att sepsis är en riskfaktor för en sänk-

ning av hälsorelaterad livskvalité (HRQOL) för patienter efter vård på intensivvårdsavdelning [30]. 

Begreppet hälsorelaterad livskvalité används i samband med klassificering av patientens välbefin-

nande efter vistelse på en vårdenhet och innefattar såväl psykiska och fysiska aspekter. Och andra 

sidan förekommer det nyare undersökningar där sambandet mellan sepsis och en sänkt hälsorelate-

rad livskvalité motsägs [31]. Istället har det visats att även om de med nosokomiala sepsisinfekt-

ioner har allvarligare sjukdomsbild, längre vårdtid på IVA och högre mortalitet så kunde inget di-

rekt samband mellan sepsis och sänkt hälsorelaterad livskvalité påvisas. Förklaringen tros istället 

ligga i att av de patienter som drabbas av sepsis är fler kroniskt sjuka vid inskrivningen till IVA och 

att septiska patienter drabbas hårdare av sjukdomar med högre mortalitet som följd. Däremot ansågs 

inte sepsis i sig vara en riskfaktor för post-IVA-komplikationer hos de som överlever [31]. 

En möjlig förklaring till att resultat i den aktuella studien skiljer sig från tidigare evidens kan vara 

att forskning kring intensivvård och sepsis har lett till förfinad vård och snabbare diagnos hos just 

sepsispatienter. Utvecklingen av vårdrutiner vid sepsis och en ökad medvetenhet gällande sepsis 

skulle möjligtvis kunna leda till att resultatet i den här studien skiljer sig mot resultatet i tidigare 

studier. Bättre vård kan ha helt enkelt uteslutit sepsis som riskfaktor.  

En analys av vårdrutiner kring septiska patienter skulle möjligen kunna ge ledtrådar huruvida kon-

staterat septiska patienter erhåller mer vårdresurser än icke septiska patienter vilket får till följd att 

de lämnar IVA i bättre skick än icke septiska patienter.  

Här borde också behandlingsbegränsningar tas i beaktande då många av de äldsta och sjukaste med 

sepsis antagligen inte når IVA för vård utan istället erhåller palliativ vård på annan avdelning.  

En annan förklaring till att vi inte fann nedsatt fysisk funktionsnivå hos septiska patienter skulle 

kunna vara att fler septiska patienter avled under IVA-tiden. Detta kan ha lett till att septiska patien-

ter som faktiskt överlevde IVA var fysiskt starkare vilket avspeglades i ett högre CPAx-score hos 

dessa patienter.  

Vi fann också att Apache-score som ett mått på intagningsstatus var högre hos patienter med sepsis 

än hos övriga patienter vilket tyder på att septiska patienter var mer allvarligt sjuka när de hamnade 

på IVA.  Detta skulle kunna tyda på att övriga sjukvårdsdiscipliner inte är lika uppmärksamma på 
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allvarlighetsgraden på diagnosen sepsis som den intensivvårdande enheten. En annan förklaring kan 

vara att sepsis-insjuknandet har ett fulminant förlopp och således hinner patienter blir sämre än öv-

riga patienter när de når IVA.  

Något överraskande var Barthel-index likvärdigt hos septiska och icke septiska patienter då patien-

ter med lägre funktionsnivå från början antas drabbas av sepsis i högre utsträckning. Sepsispatienter 

hade även längre vårdtid på IVA och vårdades längre i respirator än övriga patienter vilket tyder på 

att septiska patienter är sjukare och kräver mer intensivvårdsresurser än övriga patienter.  

Det är dock värt att påpeka att i den aktuella studien inkluderades patienter som vårdades på IVA 

över 12 timmar. Detta kan ha lett till att korta inläggningar upp till 24 timmar (så som intoxikat-

ioner) minskade vårdtiden avsevärt i den icke-septiska gruppen. För att få en rättvisare bild och en 

mer likvärdig jämförelsegrupp i septiska gentemot icke septiska patienter skulle en jämförelse med 

en förlängd exkluderingstid vara ett bättre alternativ.  

En begränsning i studien var att exklusionskriterierna uteslöt en mycket stor del av de registrerade 

patienterna. En djuplodande analys av exkluderade patienter där diagnos, status och mortalitet ana-

lyseras skulle kunna ge ledtrådar till hur kvoten bland de inkluderade patienterna jämfört med de 

exkluderade patienterna gentemot de i studien undersökta parametrarna fördelade sig.  

Att studera sepsis har tidigare varit svårt på grund av den heterogena användningen av begreppet. 

Förhoppningsvis är en enhetlig och standardiserad definition av termen en början på ett mer över-

skådligt forskningsfält. Under 2016 publicerades den tredje internationella konsensuskonferensens 

definition av sepsis och septisk chock. Där rekommenderas att sepsis definieras som: ”livshotande 

organdysfunktion orsakad av ett dysreglerat infektionssvar”. Den tidigare användningen av termen 

svår/allvarlig sepsis blir då överflödig och sepsis som diagnos blir kliniskt mer lättdefinierad [32]. 

Konklusion 

Sepsis verkar inte utgöra en parameter i ett instrument för att bedöma ökad risk för fysiska kompli-

kationer efter intensivvård.  
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