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Sammanfattning    
 
Bakgrund: Sepsis är ett vanligt förekommande sjukdomstillstånd vilket, utan korrekt 
och adekvat behandling, kan utvecklas till svår sepsis och septisk chock med högre 
mortalitet som följd. Som ambulanssjuksköterska är det viktigt att i tidigt skede 
diagnostisera och förmedla misstanke om detta tillstånd. Syfte: Syftet är att beskriva 
patientkarakteristika samt undersöka ambulanssjuksköterskans förmåga att identifiera, 
bedöma och prioritera de patienter som vårdats i ambulans och fått slutdiagnosen sepsis. 
Metod: Studien är en kvantitativ, retrospektiv observationsstudie med 
journalgranskning som datakälla. Den inkluderade populationen är samtliga patienter 
som blivit inskrivna på ett länssjukhus i sydvästra Sverige med slutdiagnos sepsis under 
perioden 1 januari 2016 till 31 december 2016 och som vårdats i ambulans i samband 
med vårdtillfället. Resultat: Totalt 580 patienter vårdades på det aktuella sjukhuset med 
slutdiagnos sepsis under den angivna tidsperioden. Av dessa vårdades 60,9% i ambulans 
till sjukhuset (n=353) och inkluderades i studien. Patientens tillstånd bedömdes som 
sepsis i 36.3% av fallen (n=128). Patienter där ambulanssjuksköterskan bedömt 
tillståndet som sepsis erhåller i större utsträckning behandling och prioriteras högre. 
Inga signifikanta skillnader avseende strukturerad bedömning och anamnesinhämtning 
kunde identifieras. Slutsats: Träffsäkerheten hos ambulanssjuksköterskan att identifiera 
tillståndet sepsis är relativt hög, men utrymme för förbättring föreligger. De 
identifierade patienterna hade högre andningsfrekvens, temperatur och de patienter som 
ambulanssjuksköterskan har bedömt som sepsis prioriteras högre och erhåller 
behandling i större utsträckning. Resultatet visar även att det inte finns några skillnader 
avseende ambulanssjuksköterskans första bedömning, anamnesinhämtning och 
strukturerad bedömning. Mer forskning, utbildning och standardiserade beslutsstöd 
skulle kunna öka andelen patienter där en sepsis identifieras. 
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INLEDNING 
Akut sjuka patienter söker i många fall hjälp av ambulans genom att ringa det nationella 
nödnumret 112, alternativt uppsöker de själva en akut- och olycksfallsmottagning. 
Oberoende av patientens sjukdomstillstånd kommer patienten i det förstnämnda 
alternativet bli undersökt av en sjuksköterska i ambulans. Det läggs ett stort ansvar och 
krävs ett gediget yrkeskunnande för att kunna identifiera, behandla och vårda akut sjuka 
patienter. Sepsis är ett vanligt förekommande sjukdomstillstånd vilket utan korrekt och 
adekvat behandling kan utvecklas till svår sepsis och septisk chock med högre 
mortalitet som följd. Som ambulanssjuksköterska är det därför viktigt att i tidigt skede 
diagnostisera eller förmedla misstanke om detta tillstånd. Ett obehandlat eller 
felbehandlat septiskt tillstånd kan leda till ett ökat sjukdomslidande och vårdlidande för 
patienten. Detta kan resultera i komplikationer som risk för organskada, ökad mortalitet 
och en längre vårdtid som följd. 
 
Författarna har tidigare erfarenhet av ambulanssjukvård, medicinsk akutsjukvård och 
kirurgisk vård. Under arbete inom dessa specialiteter har vi mött flertalet patienter i 
olika åldrar som i olika svårighetsgrad drabbats av sepsis. Komplexiteten att bedöma 
dessa tillstånd prehospitalt har fångat vårt intresse. Vi vill därför undersöka 
ambulanssjuksköterskans förmåga att identifiera tillståndet sepsis, som inte alltid visar 
en uppenbar symtombild. Dessutom önskar vi att undersöka om adekvat behandlings 
startats prehospitalt. 
 

BAKGRUND 

Sepsis  
Begreppet sepsis introducerades först av Hippokrates under 460 f.Kr.-370 f.Kr. och 
härstammar från det grekiska ordet sipsi som betyder förruttnad. På senare år har 
människan erhållit en ökad förståelse för denna dödliga sjukdom och insett att tidig 
behandling är livsviktig. Sepsis kan utifrån svårighetsgrad delas upp i sepsis, svår sepsis 
och septisk chock. Sepsis är ett komplext tillstånd då det kan yttra sig och framstå ur 
olika aspekter. Detta resulterar i att det inte finns ett enkelt facit för att upptäcka och 
behandla tillståndet (Carter, Crimmons & Viveash 2016, s. 18-20). Sepsis, svår sepsis 
samt septisk chock är ett växande hälsoproblem internationellt. Det läggs ett stort ansvar 
på ambulanssjuksköterskan att kunna identifiera och behandla detta tillstånd. 
Ambulanssjuksköterskan har en viktig roll för att minska skador och vårdlidande som 
sepsis kan orsaka (Aitken, Williams, Harvey, Blot, Kleinpell, Labeau, Marshall, Ray-
Barruel, Moloney-Harmon, Robson, Johnson, Lan & Ahrens 2011, s. 1800-1801; 
Kleinpell & Schorr 2014, s. 185). I England avlider varje år cirka 37000 personer i 
sviterna av sepsis. Det är fler dödsfall än vad bröst-, tarm- och prostatacancer orsakar 
tillsammans (Wynton  2016, s. 11). 
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Definition 
SIRS är ett begrepp som används för att upptäcka patienter med begynnande sepsis i ett 
tidigt skeden. SIRS står för systemic inflammatory response syndrome. Vid SIRS ska 
minst två av följande kriterier vara uppfyllda:  
 

- Andningsfrekvens över 20 per minut eller ett PaCO2 under 4,3 kP 
- Hjärtfrekvens över 90 slag per minut 
- Feber över 38 grader eller temperatur under 36 grader 
- Förhöjda eller förminskade värden av vita blodkroppar. 

 
Det krävs ingen positiv blododling inom kriterierna för SIRS (Fryckstedt, Hulting, 
Höjer & Ludwigs 2010, s. 344). En studie visar att 20% av patienterna med kriterierna 
för SIRS utvecklade  svår sepsis eller septisk chock inom loppet av tio dagar (Whiles, 
Deis & Simpson 2017, s. 623). 
 
Svår sepsis definieras enligt kriterierna för SIRS och även kombinerat med: 

- Systoliskt blodtryck <90 mmHg 
- Blodtrycksfall >40 mmHg 
- Hypoperfusion 
- Förändrad mental status 
- Organdysfunktion 

 
Septisk chock definieras utifrån svår sepsis kombinerat med: 

- Tecken på hypoperfusion 
- En organdysfunktion kan påvisas 
- Patienten svarar inte på adekvat given mängd parenteral vätska 

 
(Sepsisprocessen SÄS 2017, s. 2; Berry, Patel & Brett 2017, s. 355). 

 

Orsak och symtom 
Orsaken till sepsis är att bakterier tar sig in i blodbanan t.ex. via sår och slemhinnor, 
varefter bakterierna sprider sig genom blodet. Sepsis kan orsakas av många olika 
bakterier där somliga bakterier är mer patogena än andra, vilket resulterar i varierande 
symtombilder och prognoser. Patienter med sepsis som inte utvecklats till svår sepsis 
eller septisk chock har relativt god prognos (Fohlman 2013, s. 654-656). 
 
Uppkomsten av sepsis sker när en infektion ger upphov till en systemisk inflammatorisk 
process i kroppen och är ett uttryck för att kroppen ger svar på en infektion. 
Insjuknandet i sepsis kan yttra sig på olika sätt, och symtomen är många. Dessa symtom 
kommer ofta hastigt och kan variera från andningsbesvär, diarré, och buksmärta till 
feber och frossa (Bolander, Svensson & Sarlöv 2016, s. 380-383).  
 
Svår sepsis innebär att minst ett organsystem är sviktande, vilket kan leda till t.ex. 
syrebrist eller kognitiv påverkan med medvetslöshet som följd. Vid septisk chock finns 
en kritisk påverkan på cirkulationen trots lämplig parenteral vätsketerapi (Fryckstedt, 
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Hulting, Höjer & Ludwigs 2010, s. 344; Fohlman 2013, s. 654). Svår sepsis och septisk 
chock är tillstånd som utan omedelbart omhändertagande är direkt livshotande.  
Mortaliteten och prognosen är betydligt sämre, ungefär var tredje patient avlider.  
Förloppet sker ofta snabbt och patienten kan avlida bara ett par timmar efter 
symtomdebut (Fohlman 2013, s. 654, 656). Dödligheten vid septisk chock är betydligt 
högre än vid svår sepsis (Sepsisprocessen SÄS, 2017, s. 2). 

 
Behandling 
Vid misstanke om sepsis ska behandling startas omgående utan fördröjning. Till 
skillnad från många andra sjukdomstillstånd är den prehospitala behandlingen för sepsis 
ospecifik. Behandlingen eftersträvar att understödja de vitala funktionerna (Berry, Patel 
& Brett 2017, s. 354). 

 
- Syrgas ska alltid administreras och en saturation >93% ska eftersträvas 
- Två stycken perifera nålar >1.3mm ska sättas och infusion med 1000 ml Ringer-

Acetat ska administreras under 15-30 minuter 
- Notera och dokumentera patientens vitalparametrar minst var 15:e minut efter 

behandlingsstart  
 
(Sepsisprocessen SÄS, 2017, s. 3). 

 
Tiden för behandling är viktig och bör sättas in omedelbart. En riktlinje är att antibiotika 
behandling bör administreras inom 30-60 minuter från ankomst till akutmottagningen 
(Fryckstedt, Hulting, Höjer & Ludwigs 2010, s. 347; Fohlman 2013, s. 655; 
Sepsisprocessen SÄS, 2017, s. 3; Carter, Crimmons & Viveash 2016, s. 20).  Det finns 
ett direkt samband mellan tiden till given antibiotika och andelen patienter som 
utvecklar septisk chock (Hayden, Tuuri, Scott, Losek, Blackshaw, Schoenling, Nietert 
& Hall 2016, s. 5; Whiles, Deis & Simpson 2017, s. 625). En studie visar att om tiden 
till antibiotikabehandling förlängs med en timme ökar även risken för att patienten ska 
utveckla septisk chock med 8% (Whiles, Deis & Simpson 2017, s. 628). 

 
Komplikationer 
Sepsis kan utvecklas till ett livshotande tillstånd vilket kan resultera i vävnads- och 
organskada (Carter, Crimmons & Viveash 2016, s. 20). En obalans i det 
inflammatoriska försvaret och immunsystemet kan orsaka varierande organsvikt med 
kronisk sjukdom och livslångt lidande som följd, utgången kan även vara dödlig (Mira 
& Moldawer 2017, s. 130). En studie visade att mortaliteten vid sepsis var 12,8% och 
vid en utvecklad septisk chock var dödligheten 30,1% högre (Whiles, Deis & Simpson 
2017, s. 626). 
 

Sepsisprocessen – en riktlinje 
Sepsisprocessen är en riktlinje vars syfte är att i ett tidigt skede identifiera patienter med 
svår sepsis och septisk chock. Detta görs för att ge patienten en hög prioritet och 
därmed ett snabbt omhändertagande. Genom dessa faktorer får patienten en tidigare 
behandling vilket kan resultera i en minskad tid till antibiotika.  Riktlinjen innehåller 
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rekommendationer för hur en sepsis patient ska identifieras och beskriver mer utförligt 
definitionerna av svår sepsis och septisk chock. Vidare beskriver även sepsisprocessen 
hur patienten ska behandlas och följas upp. Riktlinjen har sin grund i vårdprogrammet 
”Svår sepsis/septisk chock” från Svenska infektionsläkarföreningen. Riktlinjen används 
inom slutenvården såväl som inom den aktuella ambulansorganisationen. 
Sepsisprocessen berör endast patienter med svår sepsis och septisk chock. Dock 
uppmärksammas vikten av tidig identifiering av sepsis, eftersom tillståndet snabbt kan 
progrediera till svår sepsis eller septisk chock. Riktlinjen uppdateras regelbundet och ett 
processteam utvärdrar och redovisar ett resultat kvartalsvis. Sepsisprocessen vänder sig 
till såväl sjuksköterskor och läkare som inom slutenvården behandlar patienter med 
sepsis på det aktuella sjukhuset. Riktlinjen tillämpas även inom den aktuella 
ambulansorganisationen (Sepsisprocessen SÄS, 2017, s. 1-7). 

 
Strukturerad bedömning  
Ambulanssjuksköterskan bedömer patientens tillstånd systematiskt, för att på så vis 
skapa sig en uppfattning om patientens tillstånd. Till sin hjälp har 
ambulanssjuksköterskan en algoritm som lyder ABCDE. Denna algoritm syftar till att 
bedöma och åtgärda de mest vitala funktionerna systematiskt i olika steg. Den primära 
undersökningen är ett verktyg för att identifiera livshotande tillstånd och systematiskt 
åtgärda dessa omedelbart. Algoritmen syftar till att undersöka A: luftväg, B: andning, C: 
cirkulation, D: neurologi och E: helkroppsundersökning av patienten. Varje steg ska 
vara undersökt och vid behov åtgärdat innan nästa steg i den systematiska processen kan 
påbörjas (Andersson Hagiwara & Wireklint Sundström 2016. s. 185; Nilsson & 
Kristiansson 2015, s.67; Kool & Blickman 2007, s. 136-137; Abrahamson & Mosesso 
2011, s. 15-19). 
 
Vid sepsis kan symtomen vara olika och svårdefinierade, därav är 
informationsinhämtningen en central del. Anamnesen är således betydelsefull för att 
kunna utforma en arbetsdiagnos och misstänka sepsis. För att få en helhetsbild och 
kunna tolka det fastställda samt outtalade kan ambulanssjuksköterskan använda sig av 
minnesramsorna SAMPLE och OPQRST. Dessa minnesramsor definieras genom S: 
Symtom, A: Allergier?, M: Mediciner?, P: Tidigare sjukdomar/operationer?, L: senast 
tid för mat eller dryck?, E: vad föregick insjuknandet?, O: Hur debuterade besvären?, P: 
vad förbättrar/förvärrar symtomen?, Q: Patientens upplevelse av symtomen?, R: 
lokalisation/utstrålning?, S: symtomens intensitet/VAS?, T: när debuterade symtomen? 
Genom att använda en strukturerad mall för informationsinhämtning får 
ambulanssjuksköterskan bra överblick av patientens tidigare sjukdomshistoria och 
aktuella besvär. Detta bidrar även till att risken för att missa vital information minskar 
(Andersson Hagiwara & Wireklint Sundström 2016, s. 199-200; Häske, Gliwitzky, 
Semmel, Schädler, Casu, Grusnick & Brokmann 2013, s. 614; Abrahamson & Mosesso 
2011, s. 19-24). 

 
RETTS och SOS Alarm 
Rapid Emergency Triage and Treatment System (RETTS) används i många av Sveriges 
ambulansorganisationer och även på akutmottagningar. RETTS är ett standardiserat 
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triageinstrument som grundar sig på två olika delar, en objektiv del som utgörs av 
vitalparametrar och den andra delen av en ESS algoritm (Predicare 2017; Widegren 
2012, s. 21). ESS står för emergency symtoms and signs. För vuxna finns det 59 olika 
ESS-algoritmer, dess huvudsakliga syfte är att patienter som inte faller ut på påverkade 
vitalparametrar ska identifieras utifrån symtom och tecken som kan tyda på allvarlig 
sjukdom.  Utöver detta tilldelas även varje patient en prioritetsnivå som bestäms utifrån 
det sammantagna beslutsstödet, grundat på ESS-kod och vitalparametrar. Oavsett 
prioritering och utfall i RETTS är detta endast en rekommendation för den aktuella 
verksamheten (Widegren 2012, s. 21, 57). Varje prioriteringsgrad tilldelas en 
färgkodning. Varje färgkodning innebär vilka provtagningar som ska utföras samt en 
ungefärlig tidsaspekt för hur lång tid en patient kan vänta innan läkarbedömning. Röd 
prioritering innebär att omedelbar läkarbedömning är aktuell och att en sjuksköterska 
alltid ska finnas bredvid patienten. Vid orange prioritering kan patienten vänta i 
maximalt 20 minuter på läkarbedömning, där patientansvarig sjuksköterska har 
tillsynsansvar. Gul prioritering innebär en selektiv monitorering av avvikande 
parametrar och patienten kan vänta i upp till två timmar på läkarbedömning. Vid grön 
prioritering krävs ingen monitorering, men tillsyn av undersköterska regelbundet. 
Patienten kan vänta på läkarbedömning i fyra timmar (Sandman, Ekerstad & Lindroth 
2012, s. 6-7). 
 

- Röd      - klassificeras som livshotande tillstånd. 
- Orange - klassificeras som ett potentiellt livshotande tillstånd.  
- Gul       - klassificeras som behov av akutvård men är inte direkt livshotande. 
- Grön     - klassificeras som behov av lättare akutvård men är inte livshotande.  

 
Den slutgiltiga prioriteringen är en sammanvägning av både den objektiva delen och 
ESS-algoritmen, där den med högst utfall väger tyngst. Inom RETTS finns ingen 
specifik ESS-kod för sepsis. ESS 47 är en övergripande kod för samtliga tillstånd med 
infektionsfokus. Här finns SIRS med som ett stöd för diagnostik dock ingår inte denna 
del i beslutstödsprocessen (Widegren 2012, s. 24-25, 97). Det är viktigt att ha i åtanke 
att ambulans och larmcentral använder sig av olika prioriteringsunderlag. De 
prioriteringsgrader larmcentralen använder sig av är följande: 
 

- Prioritet 1- Akut livshotande tillstånd eller olycksfall. 
- Prioritet 2- Akuta tillstånd, men inte livshotande. 
- Prioritet 3- Transporter och uppdrag med vårdbehov, där en rimlig tidsaspekt 

inte bedöms påverka patientens tillstånd utifrån ett förbestämt medicinskt index. 
 (Socialstyrelsen 2009).  
 

Med fokus på patienten 
Även om dagens ambulanssjukvård till stor del inriktar sig på symtomlindring och 
behandling är det viktigt för ambulanssjuksköterskan att försöka se patienten som en 
helhet, och att få fram förändringar som kan vara svåra att finna om inte även 
närstående involveras. Ett lidande behöver inte enbart vara kopplat till fysisk smärta, 
utan kan ges till uttryck både genom sjukdomskänsla eller mental påverkan. Allt lidande 
kan inte elimineras, men ambulanssjuksköterskan bör eftersträva att lindra det 
obefogade lidandet (Eriksson 2015, s. 90). Enligt kompetensbeskrivningen för 
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legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot 
ambulanssjukvård (Socialstyrelsen 2012, s. 6) ska lidande förebyggas och 
välbefinnande främjas för samtliga patienter inom livets olika faser. 
Ambulanssjuksköterskan ska kunna identifiera symtom och beteende som tyder på 
ohälsa, genom ett patientperspektiv som inhämtas via patientens livsvärld, hemmiljö 
samt närstående. Om ambulanssjuksköterskan i ett tidigt skede kan identifiera en patient 
med sepsis kommer behandling att startas tidigare och tiden till antibiotika kommer att 
minska. Detta resulterar i en lägre mortalitet och minskad risk för komplikationer 
(Herlitz, Bång, Wireklint-Sundström, Axelsson, Bremer, Hagiwara, Jonsson, Lundberg, 
Suserud & Ljungström 2012, s.1,6-7). Vilket kommer resultera i ett minskat lidande för 
patienten. Ambulanssjuksköterskan bör därför inta ett reflekterande förhållningsätt för 
att uppmärksamma ett vårdlidande. Detta medför större möjligheter att förhålla sig till 
och åtgärda detta lidande. Ett sjukdomslidande är följderna av en sjukdom, och 
kännetecknas av de problem och symtom sjukdomen medför. Detta kan ge uttryck 
genom den fysiska smärta, de långsiktiga besvär, de begränsningar, såväl som de 
förändrade livsvanor ett sjukdomstillstånd kan tillfoga (Wiklund 2003, s. 102, 104-105).  
 
Begreppet patient syftar sedan tidigare till den lidande eller till den som tåligt utstår ett 
lidande. Patientperspektiv är ett centralt begrepp inom all sjukvård och även en viktig 
del i det prehospitala mötet. Patienten ska ses som expert på sin egen hälsa och kropp. 
Patientens autonomi ska alltid vara i fokus. Ambulanssjuksköterskan ska inneha 
vårdvetenskaplig och medicinsk grund för att kunna göra bedömning av patientens 
behov utifrån klinisk blick och patientens egna uttryck av den upplevda situationen. Det 
är viktigt att ambulanssjuksköterskan är medveten om att patienten och vårdgivaren är 
experter men inom olika områden (Dahlberg & Segesten 2010, s. 105,111). Genom väl 
utförd anamnesinhämtning får ambulanssjuksköterskan god inblick i patientens 
upplevda ohälsa. Ambulanssjuksköterskan har dessutom en unik möjlighet att se samt 
beskriva hur patienten klarar av sin hemmiljö. Begreppet symtom härstammar från det 
grekiska ordet symptoma och innebär tillstöt, fall och läge. Symtom ger sig uttryck i 
olika tecken eller yttringar som inte hör till det vanliga (Dahlberg & Segesten 2010, s. 
159).  Ambulanssjuksköterskan ska kunna definiera och identifiera tecken och symtom 
utifrån patientens anamnes för att kunna förebygga lidande och främja hälsa.  Det är 
viktigt att ta till vara på patientens egen kunskap och erfarenhet, för att det prehospitala 
mötet ska ske med respekt för patientens egen integritet, rättighet och självbestämmande 
(Socialstyrelsen, 2012, s. 6). Tecken på symtom kan vara av såväl direkt eller indirekt 
art. De indirekta tecknen kan ambulanssjuksköterskan upptäcka genom diverse 
mätningar; som exempelvis av temperatur, pulsfrekvens och blodtryck. De direkta 
tecknen är det essentiella som patienten själv förmedlar i den upplevda situationen. Det 
är således viktigt att ambulanssjuksköterskan väger samman både direkta och indirekta 
tecken för att kunna vårda patienten utifrån rätt förutsättningar (Dahlberg & Segesten 
2010, s. 159).  
 

PROBLEMFORMULERING 
Sepsis är ett komplext tillstånd med olika symtombilder och kan därför vara svårt att 
identifiera i den prehospitala vården. Tiden till korrekt insatt behandling med syrgas, 
vätska och antibiotika är viktigt för patientens förutsättningar till ett fortsatt liv med god 
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livskvalitét. Ambulanssjuksköterskans bedömning är således essentiell för att patienten 
ska erhålla adekvat vård i lämplig tid. Då tiden till behandling spelar en central roll är 
det viktigt att ambulanssjuksköterskan med olika symtombilder kan identifiera patienter 
med pågående sepsis. Det är därför av stor vikt att ambulanssjuksköterskan har en god 
klinisk blick och arbetar utifrån evidensbaserad vetenskap. Snabb identifiering av 
diagnosen sepsis innebär kortare tid till adekvat behandling. Detta i sin tur kan leda till 
ett minskat lidande för patienten, då risken för komplikationer som organsvikt, förlängd 
vårdtid och den ökade risken för mortalitet minskas.  
 
SYFTE 
Syftet är att beskriva patientkarakteristika samt undersöka ambulanssjuksköterskans 
förmåga att identifiera, bedöma och prioritera de patienter som vårdats i ambulans och 
fått slutdiagnosen sepsis.  

 
METOD 
Studien är en kvantitativ retrospektiv observationsstudie med journalgranskning som 
datakälla. Vid en kvantitativ ansats är fördelen med användandet av empirisk data att 
fynden är tolkade från verkligheten och inte skildrar forskarens enskilda uppfattning. 
Det slutgiltiga målet är att erhålla förståelse om ett fenomen, detta genom att försöka 
fånga verkligheten inom ett område som forskaren finner intressant. Målet med studien 
är även att resultatet ska kunna generaliseras till en större population. Ett kriterium för 
att använda sig av kvantitativ ansats är att utvärdera hurvida fynden i studien är 
generaliserbara till andra grupper eller populationer. För att uppnå detta måste 
studiedesignen ha en stark reliabilitet och validitet; en studie är inte generalliserbar om 
resultatet inte är fullvärdigt och noggrant. (Polit & Beck 2016, s. 11, 13, 164). 

 

Urval 
Den inkluderade populationen i studien är samtliga patienter som blivit inskrivna på ett 
länssjukhus i sydvästra Sverige med slutdiagnos sepsis, under perioden 1 januari 2016 
till 31 december 2016 och som vårdats i ambulans i samband med vårdtillfället. För 
inkluderade ICD-koder se tabell 1. 

 

Inklusionskriterier 
Inklusionskriterierna var: 

- Patienter inskrivna inom slutenvården på det aktuella sjukhuset med slutdiagnos 
sepsis enligt ICD-koder (tabell 1) under tidsperioden 1 januari 2016 till den 31 
december 2016. 

- Patienter som vårdats i ambulans till sjukhuset för det aktuella vårdtillfället. 

Exklusionskriterier 
Exklusionskriterierna var: 

- Ambulansuppdrag som betecknas som sekundära uppdrag, t.ex. transporter 
mellan sjukhus 
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- Ambulansuppdrag som betecknas som assistans till annan ambulans 
- Barn mellan 0-17 år. 

 
Datainsamling 
Utifrån valda ICD-koder (se tabell 1) erhölls från utdatateamet uppgifter med 
personnummer, vårdtid och utskrivningsdiagnos från det aktuella sjukhuset under hela 
2016. Utdatateamet bedriver olika projekt inom det aktuella sjukhuset och arbetar med 
underhåll, utveckling och dokumentation av systemlösningar. Utdatateamet förser även 
sjukhuset med olika informationsbehov och ansvarar för datalagar och rapportverktyg. 
En kodlista med personnummer och deltagarkod upprättades, där samtliga patienter med 
ovan nämnda inklusionskriterier dokumenterades. Vidare gjordes en granskning via 
Melior för att undersöka om en Ambulinkjournal upprättats inom ramen för det aktuella 
vårdtillfället. Samtliga Ambulinkjournaler med anknytning till vårdtillfället granskades 
med hjälp av ett framtaget datainsamlingsprotokoll (se bilaga 1). Vid vårdtillfällen där 
en ambulinkjournal upprättats granskades journalen utifrån fasta svarsalternativ, 
vitalparametrar, fritext, observationer, åtgärder, utvärdering och bedömning. Där 
författarna uppmärksammat exklusionskriterier avslutades granskningen av aktuell 
journal. Hela datainsamlingen har utförts tillsammans av de båda författarna, där båda 
har haft fasta arbetsuppgifter. En har fört kodbok och fyllt i datainsamlingsprotokollet 
medan den andra har gjort sökningar och läst journalerna.  
 

Dataanalys 
Utifrån inhämtad data som registrerats på framtaget datainsamlingsprotokoll överfördes 
dessa uppgifter samt analyserades i det statistiska analysprogrammet SPSS® (Statistical 
Package for the Social Sciences).  
 
Den insamlade datan har delats upp i två grupper; Patienter bedömda av 
ambulanssjuksköterska som sepsis gentemot de som ej bedömdes som sepsis. För att 
tillståndet ska vara bedömt som sepsis, ska åtminstone ett av följande kriterier vara 
uppfyllt: 

 
- Ambulanssjuksköterskan har i fritext dokumenterat misstänkt sepsis 
- Dokumenterat användande av sepsisprocessen  
- Sepsis enligt bedömt tillstånd  
- Bedömt tillstånd infektion enligt ESS 47 och behandling efter sepsisprocessen  

 
I de fall där inget av följande kriterier har uppnåtts, har aktuellt bedömt tillstånd 
markerats som ej sepsis. För variabler på ordinal data nivå har chi-två test utförts för att 
testa eventuella signifikanta skillnader mellan grupperna. För variabler på skalnivå har 
ett oberoende t-test används. Då andelen signifikansprövningar ökar blir risken för 
slumpmässigt felaktigt resultat betydligt större. Vilket kan leda till ett 
massignifikansproblem med ett slumpmässigt signifikant resultat (Borg & Westerlund 
2012, s. 479-481). Då flertalet analyser utförts har en signifikansnivå på 0,01 valts för 
att minska risken för slumpmässiga faktorer. Enligt Borg & Westerlund (2012, s. 176) 
formuleras alltid en nollhypotes, vars syfte är att påvisa att ingen skillnad mellan 



 9 

grupper finns. I de fall där signifikans kunnat påvisas har vår nollhypotes förkastats, att 
ingen skillnad mellan grupperna funnits.  
 

Forskningsetiska överväganden 
Ett skriftligt godkännande för att genomföra studien samt för att inhämta 
journaluppgifter erhölls av verksamhetschef på det aktuella sjukhuset (se bilaga 2).  
Enligt SFS 2003:460 §7 får endast forskning som utförs med respekt för 
människovärdet godkännas. Vidare granskades även planerad studie av 
forskningsteamet på det aktuella sjukhuset innan uppgifter från utdatateamet erhölls.  
 
Journalerna som granskades skrevs aldrig ut på papper, utan kontrollerades inom 
journalprogrammen Melior och Ambulink. Enligt patientdatalagen SFS 2008:355 §2 
ska personuppgifter hanteras och förvaras på ett sådant sätt att obehöriga ej kan ta del av 
dem. De ska även hanteras med respekt för den enskilde patientens integritet. 
 
Ingen publicerad data kan härledas till den enskilde individen. Personnummer fördes 
aldrig över till datainsamlingsprotokollet. En kodbok upprättades där endast 
personnummer och deltagarkod dokumenterades. Datainsamlingsprotokollet innehöll 
inga personuppgifter utan enbart en deltagarkod.  Kodboken och 
datainsamlingsprotokollen förvarades på olika platser och inga obehöriga hade tillgång 
till uppgifterna. Efter arbetet makulerades samtlig insamlad data. Alla uppgifter 
behandlades konfidentiellt med respekt för den enskilde individen. 
 

RESULTAT 
Under perioden 1 januari till 31 december 2016 vårdades totalt 580 patienter på det 
aktuella sjukhuset med slutdiagnos sepsis enligt ICD-koder presenterade i tabell 1. Av 
dessa exkluderades 185 patienter (31,9%) som inte vårdats i ambulans samt 42 (7,2%) 
patienter som sekundärt transporterades i ambulans. Från nu och framåt kommer enbart 
de 353 (60,9%) inkluderade patienter som vårdats i ambulans före diagnosen att 
beskrivas utifrån patientkarakteristika samt utifrån hur de blev bedömda av 
ambulanssjuksköterskan (sepsis/ej sepsis).  
 

ICD-koder och fördelning av population (Tabell 1) 
Tabell 1 visar hur den totala sepsis populationen, diagnostiserad under 2016 i det 
undersökta sjukhusområdet, fördelar sig mellan de olika ICD koderna samt hur stor del 
(fördelning inkluderade) av de respektive ICD kodade patienterna som vårdats i 
ambulans. 
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Tabell 1. ICD-koder och fördelning.                                 
ICD-Kod Fördelning 

Samtliga 
N (%) (n=580) 

Fördelning 
Inkluderade 
N (%) (n=353)  

A02.1 – Salmonellasepsis 2 (0,3) 0 (0) 
A32.7 - Sepsis orsakad av Listeria 1 (0,2) 1 (0,3) 
A40.0 - Sepsis orsakad av streptokocker grupp A 2 (0,3) 2 (0,6) 
A40.1 - Sepsis orsakad av streptokocker grupp B 3 (0,5) 2 (0,6) 
A40.2 - Sepsis orsakad av streptokocker grupp D 18 (3,1) 13 (3,7) 
A40.3 - Sepsis orsakad av Streptococcus pneumoniae 10 (1,7) 6 (1,7) 
A40.8 - Annan streptokocksepsis 23 (4,0) 13 (3,7) 
A40.9 - Streptokocksepsis, ospecificerad 9 (1,6) 8 (2,3) 
A41.0 - Sepsis orsakad av Staphylococcus aureus 91 (15,7) 46 (13,0) 
A41.1 - Sepsis orsakad av annan specificerad stafylokock 14 (2,4) 8 (2,3) 
A41.2 - Sepsis orsakad av icke specificerad stafylokock 3 (0,5) 1 (0,3) 
A41.4 - Sepsis orsakad av anaeroba bakterier 3 (0,5) 1 (0,3) 
A41.5 - Sepsis orsakad av andra gramnegativa organismer 159 (27,4) 99 (28,0) 
A41.8 - Andra specificerade former av sepsis 18 (3,1) 9 (2,5) 
A41.9 - Sepsis, ospecificerad 218 (37,6) 143 (40,5) 
B37.7 - Candidasepsis 6 (1,0) 1 (0,3) 

 

Demografisk data (Figur 1) 
Figur 1. Åldern är uppdelad i tioårsintervaller och grupperad efter kön, 50.1% (n=177) 
var kvinnor. Den yngsta deltagaren var 24 år och den äldsta 97 år, medelåldern var 77 
år. 

 
Figur 1. Demografisk data över kön och ålder. 

 
Bedömt tillstånd sepsis (Tabell 2) 
Totalt gavs diagnosen sepsis till 128 (36,3%) av de inkluderade patienterna av 
ambulanssjuksköterskan (Tabell 2). Av 176 män bedömdes 40,9% som sepsis (n=72). 
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Av kvinnor (n=177) bedömdes 31,6% som sepsis (n=56). Ingen signifikant skillnad 
kunde ses utifrån kön avseende sepsisbedömningen. Dock visar resultatet att 
ambulanssjuksköterskans träffsäkerhet avseende att bedöma tillståndet sepsis tenderar 
att vara högre för manliga patienter.  
 
Tabell 2. Bedömt tillstånd sepsis eller ej sepsis. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Total tid i ambulans (Tabell 3) 
Total tid i ambulans avser tiden från första mötet med patienten till att 
ambulanssjuksköterskan lämnar av patienten på akut- och olycksfallsmottagningen. 
Ingen signifikant skillnad mellan grupperna kunde identifieras. 
 
Tabell 3. Total vårdtid ambulans. 
 
 MV(min)  Min-Max (min) SD    P-värde 

Sepsis 46 20 - 89 +13 0,020 
Ej sepsis 44 18 - 100 +15  
SD= Standarddeviation 

Prioritering  
Nedan presenteras resultat för priortering av SOS Alarm (prio 1-3) och 
ambulanssjuksköterskans prioritering utifrån prioritet till sjukhus (prio 1-3) och RETTS.  

 
Utlarmningsprioritet,  SOS Alarm (Tabell  4) 
Vi fann inget statistiskt samband mellan ambulanssjuksköterskans bedömning (sepsis/ej 
sepsis) och SOS Alarms utlarmningsprioritet (prio 1-3). En tendens kan urskiljas att det 
var något fler prioritet ett av SOS Alarms utpriortering bland de som korrekt 
diagnostiserades (sepsis), samt desto fler prioritet två och tre bland de som inte blev 
diagnostiserade (ej sepsis) av ambulanssjuksköterskan. 
 
Tabell 4. SOS Alarms utprioritering av ambulans till patient. 
 
 Sepsis N (%) 

(n=128) 
Ej sepsis N (%) 
(n=225) 

P-värde 

Prioritet 1  65 (50,8) 91   (40,4) 0,050 
Prioritet 2 61 (47,7) 121 (53,8)  
Prioritet 3 2   (1,6) 13   (5,8)  

 Sepsis N (%) Ej sepsis N (%) P-värde 

Totalt 128 (36,3) 225 (63,7) 0,070 
Män 72 (40,9) 104 (59,1)  
Kvinnor 56 (31,6) 121 (68,3)  
Medelålder 76 77 0,500 
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Prioritet ambulanssjuksköterska (Tabell 5) 
Med prioritet in avses Ambulanssjuksköterskans bedömning av prioritet för transport 
till sjukhus (prio 1-3). De patienter som bedömts som sepsis fick i större grad högre 
prioritering medan patienter som inte bedömts som sepsis fick lägre prioritering. 
Tabell 5. Ambulanssjuksköterskans prioritering för transport till sjukhus 
 Sepsis N (%) 

(n=128) 
Ej sepsis N (%) 
(n=225) 

P-värde 

Prioritet 1 80 (62,5) 46   (20,4)          <0,001* 
Prioritet 2 45 (35,2) 145 (64,4)  
Prioritet 3 3   (2,3) 34   (15,1)  
 

Prioritet RETTS (Figur 2) 
Med prioritet RETTS avses den sammanvägda bedömningen av ESS-kod och 
vitalparametrar. Detta generar en färgkodning som anger hur länge en patient kan vänta 
innan läkarbedömning. Statistiskt undersöktes om det förelåg några skillnader i vilken 
RETTS prioritet en patient erhöll beroende på om ambulanssjuksköterskan bedömt 
tillståndet som sepsis eller ej. Andelen patienter inom samtliga färgkoder jämfördes och 
ett P-värde på <0.001 erhölls. De patienter som av ambulanssjuksköterska bedömts som 
sepsis gavs genomgående en högre prioritet vilket resulterar i minskad tid innan 
läkarbedömning. 
 

              
              Sepsis                                                                         Ej Sepsis                                                                                        
 
Figur 2. Skillnad i prioritet RETTS avseende bedömt som sepsis eller bedömt som ej sepsis av 
ambulanssjuksköterskan. 
 

Första bedömning (Tabell 6) 
Här visas huruvida det förelåg några skillnader mellan grupperna avseende om 
ambulanssjuksköterskan utför en komplett första bedömning enligt ABCDE.  
Resultatet visar att ambulanssjuksköterskan gör en komplett första bedömning 
oberoende av tillstånd (93,3-100%). Ingen signifikant skillnad kunde identifieras mellan 
grupperna.  
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Tabell 6. Strukturerad bedömning enligt ABCDE. 
 
 Sepsis N (%) 

(n=128) 
Ej sepsis N (%) 
(n=225) 

P-värde 

A: Luftväg 128 (100) 217 (96,4) 0,031 
B: Andning 128 (100) 224 (99,6) 0,450 
C: Cirkulation 128 (100) 224 (99,6) 0,450 
D: Neurologi 120 (93,8) 210 (93,3) 0,879 
E: Helkropp 128 (100) 221 (98,2) 0,129 

 
Andra bedömning (Tabell 7) 
Med andra bedömningen avses ambulanssjuksköterskans strukturerade bedömning som 
utförs genom anamnesinhämtning, kontroll av patientens vitalparametrar och 
fokuserade undersökningar. 

Anamnes 
Förutom lungauskultation föreligger inga skillnader mellan grupperna avseende 
ambulanssjuksköterskans anamnesinhämtning. Däremot finner vi att enbart tre av fyra 
får frågan om de har någon känd allergi, mindre än hälften får frågan när de senast åt 
eller drack och vad som föregick insjuknandet. RLS/GCS noteras på lite fler än en 
tredje del av patienterna och lungauskultation utförs på enbart en av fyra patienter.  
 
Tabell 7. Strukturerad bedömning avseende anamnesinhämtning och fokuserade undersökningar. 
 
 Sepsis,  

Bedömt 
 N (%) (n=128) 

Ej sepsis, 
Bedömt 
 N (%) (n=225) 

P-värde 

S: Symtom 128 (100) 225 (100) 1,000 
A: Allergier? 98 (76,6) 175 (77,8) 0,793 
M: Mediciner? 114 (89,1) 190 (84,4) 0,228 
P: Tidigare 
sjukdomar/operationer? 

125 (97,7) 222 (98,7) 0,480 

L: senast tid för mat eller 
dryck? 

55 (43) 70 (31,1) 0,025 

E: vad föregick 
insjuknandet? 

87 (68) 126 (56) 0,027 

O: Hur debuterade 
besvären? 

120 (93,8) 203 (90,2) 0,253 

P: vad förbättrar/förvärrar 
symtomen? 

6 (4,7) 19 (8,4) 0,186 

Q: Patientens upplevelse av 
symtomen? 

127 (99,2) 224 (99,6) 0,685 

R: lokalisation/utstrålning? 125 (97,7) 225 (100) 0,021 
S: symtomens 
intensitet/VAS? 

19 (14,8) 37 (16,4) 0,692 

T: när debuterade 
symtomen? 

118 (92,2) 192 (85,3) 0,058 
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EKG 48 (37,5) 106 (47,1) 0,080 
Lungauskultation 45 (35,2) 43 (19,1) 0,001* 
VAS 19 (14,8) 34 (15,1) 0,946 
Medvetande: RLS/GCS 56 (43,8) 63 (28) 0,003 

 

Vitalparametrar (Tabell 8) 
I Tabell 8 presenteras en översikt av patienternas vitalparametrar gruppvis. Vi fann att 
andningsfrekvensen var generellt högre hos de patienter där ambulanssjuksköterskan 
misstänkt sepsis. Vidare fann vi att där ambulanssjuksköterskan misstänkt sepsis, hade 
patienterna en högre pulsfrekvens och i större utsträckning feber. Även om de patienter 
där bedömningen inte har varit misstänkt sepsis tenderar att vara subfebrila, är 
medeltemperaturen för de med misstänkt sepsis högre. 
 
 
Tabell 8. Skillnader i vitalparametrar avseende sepsis eller ej sepsis gruppvis. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MV = Medelvärde, SD= Standarddeviation 

 
Symtom bedömning (Tabell 9) 
Det var signifikanta skillnader i dokumenterade symtom där ambulanssjuksköterskan 
misstänkt sepsis eller inte. Tabell 9 presenter en jämförelse mellan grupperna avseende 
om patienterna i respektive grupp hade aktuellt symtom. Patienter med misstänkt sepsis 
tenderar i större utsträckning att vara förvirrade. Signifikanta skillnader identifierades 
även under de upplevda symtomen dyspné och frossa. I de fall där 
ambulanssjuksköterskan har bedömt tillståndet som sepsis har patienterna i högre grad 
andningssvårigheter och frossa.  
 

 Sepsis, 
MV 

Sepsis, 
SD 

Ej sepsis, 
MV 

Ej sepsis, 
SD 

P-värde 

Andningsfrekvens 
 

31 +8,06 24 +7,07 <0,001* 

Saturation 
 

91% +6,52 93% +7,91   0,025 

Puls 
 

105 +21,42 96 +20,12 <0,001* 

Systoliskt 
blodtryck 
 

129 +29,15 135 +28,58   0,071 

Diastoliskt 
blodtryck 
 

76 +17,69 77 +18,02   0,376 

Temperatur 
 

38,7 °C +1,40 37,5 °C +1,33 <0,001* 

P-glukos 
 

9,6 +4,82 10,3 +5,25   0,264 
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Tabell 9. Symtombedömning utifrån uppvisat symtom gruppvis. 
 
 Sepsis,   

N (%) (n=128) 
Ej sepsis, 
N (%) (n=225) 

 P-värde 

Buksmärta 
 

13 (10,2) 24 (10,7)    0,872 

Dyspné 
 

72 (56,3) 77 (34,2)  <0,001* 

Diarré 
 

6 (4,7) 17 (7,6)    0,557 

Illamående/Kräkning 
 

34 (26,6) 41 (18,2)    0,113 

Frossa 
 

83 (64,8) 55 (24,4) <0,001* 

Feber/Hypotermi** 
 

118 (92,2) 109 (48,4) <0,001* 

Utslag/Petekier 
 

2 (1,6) 3 (1,3)   0,469 

Förvirring 
 

43 (33,6) 38 (16,9) <0,001* 

Hypotoni*** 
 

20 (15,6) 27 (12)   0,150 

Takykardi**** 
 

73 (57) 83 (36,9)   0,001* 

 **      Med feber avses en temperatur >38°C och hypotermi <35°C 
 ***    Med hypotoni avses ett systoliskt blodtryck <100 mmHg. 
 ****  Med takykardi avses en pulsfrekvens >100/min. 

 
Sepsisprocessen (Figur 3) 
Ambulanssjuksköterskan dokumenterade till stor del 71,9% (n=128) användandet av 
sepsisprocessen vid bedömt tillstånd sepsis. 
 

 
 
Figur 3. Användande av sepsisprocessen procentuellt. 
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Åtgärd och behandling (Tabell 10) 
Det var en signifikant skillnad avseende åtgärd och behandling mellan grupperna. Vid 
bedömt tillstånd sepsis erhöll patienten i större utsträckning perifier venkateter (PVK) 
och behandling med parenteral vätska, syrgas och Paracetamol. För översikt av åtgärd 
och behandling se tabell 10. 
 
Tabell 10. Åtgärd och behandling presenterad utifrån sepsis eller ej sepsis gruppvis. 
 
 Sepsis,  

”Ja”  
N (%) (n=128)  

Sepsis,  
”Nej”  
N (%) (n=128)  

Ej sepsis, 
”Ja”  
N (%) (n=225)  

Ej sepsis, 
”Nej”  
N (%) (n=225) 

P-värde 

PVK 120 (93,8)    8 (6,3) 117 (52) 108 (48) <0,001* 
Ringer-Acetat 119 (93)    9 (7) 65 (28,9) 160 (71,1) <0,001* 
Paracetamol 
 

54 (42,2)    74 (57,8) 37 (16,4) 188 (83,6) <0,001* 

Syrgas 
 

97 (75,8)    31 (24,2) 71 (31,6) 154 (68,4) <0,001* 

 
 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Syftet med studien var att undersöka sepsispatientens karakteristika samt 
ambulanssjuksköterskans förmåga att identifiera, bedöma och prioritera patienter med 
sepsis utifrån skillnader i träffsäkerhet, behandling samt symtom. Efter att ett syfte och 
problemformulering formulerats valdes en kvantitativ ansats. Fördelarna med ett 
retrospektivt perspektiv är att all data redan finns tillgänglig och studien kan 
genomföras inom rimlig tidsaspekt (Billhult & Gunnarsson 2012, s. 119). 
Journalgranskning ansågs som en bra metod för att ur ett retrospektivt perspektiv ta del 
av tidigare dokumenterad information. Totalt erhölls ett datamaterial på 580 patienter 
som vårdats inom ramen för författarnas kriterier. Av dessa granskades 353 journaler 
där patienten vårdats i ambulans vid det aktuella vårdtillfället, vilket betraktas som ett 
tillfredställande datamaterial. 
 
En konflikt är att båda författarna är anställda inom den aktuella 
ambulansorganisationen och granskade journaler är till stor del skrivna av 
arbetskollegor. Dock gynnas inte författarna på något sätt, oberoende av studiens 
resultat, vilket kan ses som en styrka (Kaji, Schriger & Green 2014, s. 293). 
 
I de fall där data saknades vid inmatning i SPSS berodde detta på misstag av författarna. 
Med hjälp av deltagarkodlista kunde författarna i efterhand gå in i journalerna och 
komplettera den aktuella avsaknaden av data. Detta resulterar i att studien inte 
innehåller missing values. Detta kan anses som en stor styrka med arbetet då missing 
values ofta för materialet svårare att analysera. 
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Validitet   
Validitet syftar till att studien faktiskt mäter det som är avsett att mätas (Polit & Beck 
2016, s. 161). Samtliga journaler har granskats utifrån fasta svarsalternativ, 
vitalparametrar, fritext, observationer, åtgärder, utvärdering och bedömning. Detta har 
gjorts eftersom ingen information ska gå förlorad då den enskilde individen 
dokumenterar på olika sätt och utifrån olika strukturer. En svaghet med retrospektiv 
journalgranskning kan vara otydligheter i de granskade journalerna, vilket kan bidra till 
att fel slutsatser antas (Billhult & Gunnarsson 2012, s.119). Författarna har under 
datainsamlingen haft uppfattningen om att vissa åtgärder är utförda men inte 
dokumenterade. Författarnas inställning har varit att endast det som är dokumenterat, 
granskat eller bedömt har utförts. Detta kan anses vara en svaghet i studien då patienten 
faktiskt kan ha bedömts och behandlats som sepsis men dokumentation av det utförda 
inte upprättats. 
 
En ytterligare svaghet i studien är att författarna inte kan garantera att samtliga patienter 
vid ambulanssjuksköterskans bedömning haft en fullt utvecklad sepsis. I vissa fall kan 
tillståndet ha progredierat och i somliga fall även uppkommit under vårdtillfället på det 
aktuella sjukhuset.  
 
För att säkerställa att populationen är representerbar för studiens syfte har ett noggrant 
urval av ICD-koder kopplade till sepsis valts. Även diskussion med överläkare på 
infektion inom det aktuella sjukhuset har förts, för att säkerställa studiens validitet 
(Kaji, Schriger & Green 2014, s. 294-295). Författarna hade innan datainsamlingen 
utarbetat tydliga inklusions- och exklusionskriterier, vilket har bidragit till att inget 
slumpmässigt urval utförts.  
 
Generaliserbarhet  
 
Generalisbarhet är ett kriterium för kvantitativa studier.  Detta innebär en utvärdering 
om resultatet är generalisbart inom andra grupper och förutsättningar (Polit & Beck 
2016, s. 164). Grunden för samtlig granskning var att undersöka i Melior om det 
aktuella vårdtillfället hade en upprättad Ambulinkjournal. Då urvalet sträckte sig över 
ett helt kalenderår blev den undersökta populationen stor och oberoende av 
säsongsavvikelser, vilket anses öka resultatets generalisbarhet. Populationen visade sig 
även vara normalfördelad vilket styrker generalisbarheten ytterligare.  
 
Reliabilitet  
 
Ett mått på studiers precision och trovärdighet benämns reliabilitet (Polit & Beck 2016, 
s. 160). Resultatet i studien anses vara tillförlitligt. En styrka i studien är att 
populationen var stor. Datainsamlingen utfördes med ett av författarna framtaget 
datainsamlingsprotokoll, vilket medförde att alla journaler granskades utifrån samma 
struktur. Detta har bidragit till att alla journaler granskats likvärdigt med minimal risk 
för egen tolkning (Kaji, Schriger & Green 2014, s. 296). Båda författarna har haft fasta 
arbetsuppgifter; en av författarna har vid datorn utfört journalsökning och högläsning av 
journalen medan den andra fyllt i datainsamlingsprotokollet och kodboken.  Båda 
författarna har därmed gemensamt tolkat journalerna och bedömt vilken information 
som ska dokumenteras i datainsamlingsprotokollet. Detta minskar risken för omtolkning 
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vilket anses öka studiens reliabilitet. Samtlig data har analyserats i SPSS som är ett 
tillförlitligt statistikprogram. Då flertalet analyser utförs valde författarna att sätta 
signifikansnivån till p=0,01 vilket gör att felmarginalen minskar från 1/20 (om p=0,05) 
till 1/100. 

 
Resultatdiskussion  
Resultatet visar att 60,9% av patienterna med slutdiagnos sepsis har vårdats i ambulans 
till sjukhus. I en amerikansk studie framkommer det att 54% av patienterna som inom 
slutenvården varit inlagda för sepsis vårdats i ambulans till sjukhus (Seymour, Rea, 
Kahn, Walkey, Yealy & Angus 2012, s. 1267). Även likheter identifieras i en annan 
amerikansk studie där 51,5% av patienterna erhållit prehospital vård innan ankomst till 
akut- och olycksfallsmottagningen (Studnek, Artho, Garner & Jones 2010, s. 54). Detta 
anses vara en relativt hög andel. Detta styrks ytterligare i en engelsk studie där det 
framkommer att 88,1% av patienterna vårdats i ambulans i samband med insjuknandet i 
sepsis (McGuffie, Dickie, Dewar, Lees, Ward & Gray 2013, s. 398). Enligt en nyligen 
publicerad svensk studie vårdades 50-60% av patienter med sepsis i ambulans till 
sjukhus (Herlitz, Bång, Wireklint-Sundström, Axelsson, Bremer, Hagiwara, Jonsson, 
Lundberg, Suserud & Ljungström 2012, s.2). 
 
Vårt resultat visar att av de patienter som vårdades i ambulans bedömde 
ambulanssjuksköterskan tillståndet som sepsis i 36.3% av fallen. I studie av Studnek, 
Artho, Garner & Jones (2010, s. 55) framkom det att ambulanspersonalen 
dokumenterade  misstanke om sepsis i 20,6% av fallen. En amerikansk studie visar att 
ambulanspersonal identifierade 47,8% av patienterna med sepsis (Guerra, Mayfield, 
Meyers, Clouatre & Riccio 2013, s. 1120). En slutsats av detta är att identifiering av 
sepsis patienter varierar kraftigt men ligger strax under hälften av ambulansvårdade 
patienter. I den engelska studien (McGuffie, Dickie, Dewar, Lees, Ward & Gray 2013, 
s. 398) framkom att 20,4% av patienterna transporterades direkt från akut- och 
olycksfallsmottagningen till intensivvårdsavdelning. Detta kan tyda på att många 
patienter med sepsis är kritiskt sjuka. Av patienter med sepsis misstänkte 
ambulanssjuksköterskan sepsis i 20-50% av fallen i en studie av (Herlitz, Bång, 
Wireklint-Sundström, Axelsson, Bremer, Hagiwara, Jonsson, Lundberg, Suserud & 
Ljungström 2012, s.2). 

 
Första bedömning  
Resultatet i tabell 7 är framtaget av författarna genom en noggrann granskning och 
övervägning av samtlig information i patientjournalen. Efter detta har en övervägning 
utförts om författarna anser att ambulanssjuksköterskan bedömt aktuell del i första 
bedömningen enligt ABCDE.Resultatet visar att ambulanssjuksköterskan generellt 
bedömer ABCDE i hög grad oberoende av tillstånd.  

 
Strukturerad bedömning och anamnesinhämtning 
Gällande den strukturerade bedömningen och de fokuserade undersökningarna var den 
enda signifikanta skillnaden frekvensen av utförda lungauskultationer (p=0,001). Vid 
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sepsis utfördes lungauskultationer i 35,2% av fallen kontra 19,1% när tillståndet inte var 
bedömt som sepsis. En förklaring till detta skulle kunna vara att de patienter som 
bedömts ha sepsis i större grad är andningspåverkade. En intressant iakttagelse är dock 
att lungauskultation utförs på en sådan liten andel av infektions patienter. Medelvärdet 
för andningsfrekvensen hos patienter med bedömt tillstånd sepsis var 31 andetag per 
minut gentemot den andra gruppen där 24 andetag per minut var medelvärdet 
(p=<0,001). Patienter med bedömt tillstånd sepsis tenderade att ha en lägre saturation. 
Detta styrks även ytterligare då patienter upplever andningsbesvär i 56,3% av fallen 
kontra 34,2% vid ej bedömt tillstånd sepsis. Ambulanssjuksköterskan bedömer att 
patienterna upplever dyspné i högre grad när tillståndet var bedömt som sepsis 
(p=<0,001). I en studie av Axelsson, Herlitz, Karlsson, Sjöberg, Jiménez-Herrera, Bång, 
Jonsson, Bremer, Andersson, Gellerstedt & Ljungström (2016, s.274) visar resultatet att 
patienter med positiv blododling i hög grad är andningspåverkade. De identifierade att 
andningsfrekvensen ofta var över 20 andetag per minut och patienterna hade en 
påverkad saturation. Känslan av att ha andningssvårigheter eller inte få luft är en hemsk 
upplevelse, vilket skapar ett stort lidande för patienten. Även om det finns en avsaknad 
av objektiva symtom är det viktigt att ambulanssjuksköterskan ser till och är lyhörd för 
patientens egen upplevelse av situationen. Ambulanssjuksköterskan bör vårda utifrån ett 
patientperspektiv där patientens egen upplevelse och lidande sätts i fokus. Detta bidrar 
till att patientens lidande minskar och korrekta åtgärder utförs (Wireklint Sundström & 
Dahlberg 2011, s. 116) 
 
I resultatet framkommer inte några skillnader avseende anamnesinhämtning mellan 
grupperna. Något författarna finner intressant och viktigt är dock frågan vad som 
föregick insjuknandet. Vid bedömt tillstånd sepsis ställdes frågan i 68% av fallen 
gentemot 56% i gruppen ej bedömt tillstånd sepsis. Det kan ifrågasättas om inte frågan 
totalt sett borde ställas mer frekvent.  Kanske hade då fler sepsispatienter kunnat 
identifieras. Det är viktigt att ambulanssjuksköterskan är noggrann och strukturerad i sin 
anamnesinhämtning. Patienten är i beroendeställning till ambulanssjuksköterskan och 
överlämnar sig själv till samt litar på ambulanssjuksköterskans kompetens (Holmberg, 
Forslund, Wahlberg & Fagerberg 2014, s. 547). 

 

Bedömning av vitalparametrar och symtom 
Feber visade sig vara en vital del i bedömningen av sepsis. Där ambulanssjuksköterskan 
bedömt tillståndet som sepsis hade patienten en högre medeltemperatur (p=<0,001). 
Detta skulle kunna bero på att feber är ett tydligt infektionstecken och att 
ambulanssjuksköterskan i dessa fall misstänkte sepsis i högre grad. En annan skillnad 
var pulsfrekvensen (p=<0,001). Patienter bedömda som sepsis hade ett högre antal 
hjärtslag per minut. Utifrån vitalparametrar tyder resultatet på att de patienter som är 
bedömda som sepsis generellt är mer påverkade och kritiskt sjuka. Enligt Lane, 
Ichelson, Drennan & Scales (2016, s. 409) är avvikande värden inom de primära vitala 
parametrarna temperatur, puls, blodtryck, medvetandegrad och saturation en hjälp för 
att sätta en definitiv sepsisdiagnos. McGuffie, Dickie, Dewar, Lees, Ward & Gray 
(2013, s. 398) menar att det två vanligaste tecknen för att tidigt identifiera en sepsis 
patient är förhöjd andningsfrekvens och pulsfrekvens.  
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Patienter upplevde i större utsträckning frossa vid bedömt tillstånd sepsis (p=<0,001). 
Det kan förklaras av att patienterna i större utsträckning hade feber. Det fanns även en 
skillnad i graden av förvirring (p=<0,001) mellan grupperna. Patienterna var i högre 
grad förvirrade då ambulanssjuksköterskan bedömt tillståndet som sepsis. I en studie av 
Lane, Ichelson, Drennan & Scales (2016, s. 409) framkommer det att avvikande 
symtom och tecken vid infektion är det mest vanliga kriteriet för att identifiera patienter 
med  sepsis prehospitalt. En stor utmaning i det prehospitala mötet är att identifiera 
avvikelser i patientens beteende. Det kan vara svårt att bedöma vad som är 
nytillkommet och hur patienten ter sig i normala fall. Patientperspektivet ligger alltid i 
fokus, men ambulanssjuksköterskan kan även erhålla viktig information från anhöriga. 
Den prehospitala miljön är alltid varierande och utmanande. Vårdplatsen kan se olika ut 
och i många fall handlar det om att vårda utifrån de förutsättningar som finns (Wireklint 
Sundström & Dahlberg 2011, s. 115). Ambulanssjuksköterskan ställs ofta inför 
oförberedda situationer där de inte vet vad för lidande eller händelse de kommer att 
ställas inför. Det är således viktigt att ha en öppen attityd och inte dra några förhastade 
slutsatser. Att lyssna på patienten och därefter skapa sig en egen uppfattning av 
situationen med patienten i fokus är essentiellt (Wireklint Sundström, & Dahlberg 2012, 
s. 574).  

 

Behandling, åtgärd och prioritering  
Grupperna skiljde sig mycket åt avseende graden av behandling patienten erhållit. 
Patienter bedömda som sepsis erhöll såväl perifier venkateter, syrgas, Paracetamol samt 
parenteral vätska i betydligt högre grad (p=<0,001). En betydande och viktig skillnad 
mellan grupperna var att 93% av patienterna erhöll parenteral vätska vid bedömt 
tillstånd sepsis, kontra endast 28,9% i gruppen som ej bedömdes som sepsis. Enligt 
behandlingsriktlinjerna för den aktuella ambulansorganisationen finns inga specifika 
behandlingsriktlinjer för behandling av infektion eller sepsis. Behandlingen är ospecifik 
och syftar till att upprätthålla vitala funktioner som andning och cirkulation. Ett 
blodtryck över >90mmHg ska eftersträvas genom behandling med Ringer-Acetat 
(Behandlingsriktlinjer för ambulanssjukvården SÄS, 2016, s.10-11). Enligt 
sepsisprocessen ska samtliga patienter med misstänkt sepsis erhålla parenteral vätska 
(Sepsisprocessen SÄS, 2017, s. 3). En möjlig förklaring till studiens resultat är att då 
ambulanssjuksköterskan inte misstänkt sepsis kommer patienten endast erhålla Ringer-
Acetat om ett lågt blodtryck identifierats, tillskillnad mot då ambulanssjuksköterskan 
misstänkt sepsis och behandlar patienten med Ringer-Acetat enligt sepsisprocessen. En 
studie visar att då patienten erhöll parenteral vätska i ambulansen minskade mortaliteten 
signifikant (Lane, Ichelson, Drennan & Scales 2016, s. 410). I en studie av Studnek, 
Artho, Garner & Jones (2010, s. 55) framkommer att endast hälften av patienterna med 
sepsis erhöll parenteral vätska prehospitalt. 
 
En intressant iakttagelse är dock att trots lågt medelvärde på saturationen i båda 
grupperna är skillnaden i given syrgasbehandling stor.  Vid bedömt tillstånd sepsis 
erhöll 75,8% syrgas medan enbart 31,6% erhöll denna behandling i den andra gruppen. 
En möjlig förklaring till detta är skillnaden i behandling avseende behandlingsriktlinjer 
och sepsisprocessen. Enligt behandlingsriktlinjerna för den aktuella 
ambulansorganisationen ska en saturation på >95% eftersträvas (Behandlingsriktlinjer 
för ambulanssjukvården SÄS, 2016, s.10-11). Enligt sepsisprocessen ska samtliga 
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patienter oberoende av saturation erhålla syrgas och en saturation >93% ska eftersträvas 
(Sepsisprocessen SÄS, 2017, s. 3). Detta resulterar i att om ambulanssjuksköterskan inte 
misstänkt sepsis kommer patienten inte erhålla syrgas om ingen andningspåverkan eller 
låg saturation identifierats. Av patienterna med misstänkt sepsis erhöll 75,8% syrgas 
vilket skulle kunna förklaras av att sepsisprocessen användes i 71,9% av fallen vid 
misstänkt sepsis. En studie visar att ambulanspersonal gav syrgas till 72% av 
patienterna vid bedömt tillstånd sepsis (Seymour, Rea, Kahn, Walkey, Yealy & Angus 
2012, s. 1267). Vilket får anses vara relativt låg andel om ambulanspersonalen faktiskt 
misstänkt sepsis.  
 
Perifier venkateter etablerades på 93,8% av patienterna vid bedömt tillstånd sepsis. 
Detta ses som en relativt hög andel. I en studie av Seymour, Rea, Kahn, Walkey, Yealy 
& Angus (2012, s. 1267) framkommer det att endast 37% av patienterna med sepsis 
erhöll perifier venkateter prehospitalt.  
 
Då ambulanssjuksköterskan bedömde tillståndet som sepsis erhöll patienten i större 
utsträckning högre RETTS-prioritet. De patienter som bedömdes vara i behov av 
omdelbar läkarkontakt var 56,3% i gruppen bedömt tillstånd sepsis kontra 23,1% i den 
andra gruppen. De patienter som inte bedömdes som sepsis fick orange prioritet i 48,0% 
av fallen, vilket innebär fördröjd läkarbedömning med cirka 20 minuter. En studie av 
Axelsson, Herlitz, Karlsson, Sjöberg, Jiménez-Herrera, Bång, Jonsson, Bremer, 
Andersson, Gellerstedt & Ljungström  (2016, s.3) visade att patienter med en positiv 
blododling prioriterades av ambulanssjuksköterskan som röd i 32% och orange prioritet 
i 28% av fallen. Sammanslaget bedömdes dessa var i behov av brådskande 
läkarbedömning i 60% av fallen, det framgår dock inte om ambulanssjuksköterskan i 
dessa fall misstänkt sepsis. I vår studie framkommer att 98,5% av det patienter som 
bedömts som sepsis var i behov av brådskande läkarbedömning. Detta får anses vara en 
hög andel högprioriterade patienter. En studie visar att då ambulanspersonalen inte 
bedömde tillståndet som sepsis fördröjdes tiden till antibiotika markant. I de fall då 
ambulanspersonal bedömt tillståndet som sepsis minskade mortaliteten och patienten 
erhöll tidigare och bättre behandling (Studnek, Artho, Garner & Jones 2010, s. 55). En 
fördröjd behandling ökar således risken för mortalitet och även ett lidande för patienten. 
Det noterades att ambulanssjuksköterskan i flera fall inte använde ESS 47 i situationer 
då patienten uppvisade tecken på en pågående infektion. Istället valdes en ESS-kod som 
motsvarade patientens huvudsakliga besvär t.ex. ESS-kod för andningsbesvär då detta 
ansågs vara patientens huvudsakliga besvär. Om ESS 47 varit mer genomarbetad och 
tydligt anpassad för patienter med sepsis, hade troligen fler patienter med sepsis 
identifierats. Inom flera organisationer har diskussions förts angående olika vårdkedjor 
för patienter med misstänkt sepsis. Syftet är att snabbare identifiera och starta 
behandling vid sepsis (Widegren 2012, s. 97). 
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SLUTSATS 
Resultatet visar att en stor andel patienter med sepsis vårdas i ambulans till sjukhus. 
Träffsäkerheten hos ambulanssjuksköterskan att identifiera tillståndet sepsis är relativt 
hög men utrymme för förbättring föreligger. De identifierade patienterna hade högre 
andningsfrekvens, temperatur och de patienter som ambulanssjuksköterskan har bedömt 
som sepsis prioriteras högre och erhåller behandling i större utsträckning. Detta 
resulterar i kortare tid för läkarbedömning och bättre förutsättningar för de patienter 
som identifierats. Resultatet visar även att det inte finns några skillnader avseende 
ambulanssjuksköterskans första bedömning, anamnesinhämtning och strukturerad 
bedömning. Detta innebär att ambulanssjuksköterskan oberoende av patientens tillstånd 
bedömer och utför anamnesinhämtning likvärdigt, skillnaderna mellan att bli 
identifierad eller inte kan ligga i att de oidentifierade patienterna troligen hade mindre 
tydliga förändringar i vitalparametrar. Mer forskning, utbildning och standardiserade 
beslutsstöd skulle kunna öka andelen patienter där en sepsis identifieras. 
 
KLINISKA IMPLIKATIONER 

- Mer forskning krävs inom området; förslagsvis en kvalitativ studie av 
ambulanssjuksköterskans upplevelser av att identifiera patienter med sepsis 
 

- Mer utbildning för ambulanssjuksköterskor inom området sepsis samt tydligare 
riktlinjer för prehospital identifiering av sepsis 

 
- Ett tydligare fokus och medvetenhet om sepsis hos ambulanssjuksköterskan  

 
- Ett tydligare och förbättrat fokus på anamnesinhämtning och dokumentation  
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