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Sammanfattning    
 
Bakgrund och problemformulering: Sepsis är ett akut livshotande sjukdomstillstånd 
som är svårt att upptäcka och har en hög mortalitet. Tid till behandling är av yttersta 
vikt för denna utsatta patientgrupp. På grund av diffusa symtom är sjukdomstillståndet 
svårt att identifiera i prehospital vård. Detta kan medföra fördröjning av behandling med 
vätska och antibiotika, vilket kan leda till försämrad prognos.  
Syfte: Syftet är att beskriva det prehospitala förloppet bland patienter med 
slutdiagnosen sepsis med speciellt fokus på tidig identifiering och att relatera 
ovanstående till utfall bedömt som död inom 30 dagar.    
Metod: En kvantitativ retrospektiv registerstudie genomfördes. Samtliga patienter 
(n=775) hade fått diagnos sepsis utifrån specifik ICD-kod någon gång under 
vårdprocessen på ett sjukhus i Västsverige under 2015 och 2016. I studien inkluderades 
de patienter (n=232) som transporterades och/eller bedömdes av ambulans före ankomst 
till sjukhus, samt fick huvuddiagnosen sepsis baserat på en specifik ICD-kod vid 
utskrivning på någon av sjukhusets vårdavdelningar.  
Resultat: Ambulanssjuksköterskan misstänkte diagnosen sepsis i 20 % av fallen. 
Majoriteten av patienterna hade en hög prioritet efter bedömning enligt RETTS. De 
patienter som inte överlevde hade lägre systoliskt blodtryck, lägre syremättnad och 
högre andningsfrekvens. Däremot var inte andelen patienter där det förelåg en 
prehospital identifiering av sepsis signifikant skild mellan de som överlevde och de som 
inte överlevde. 
Diskussion: Fler hjälpmedel är en möjlighet för ambulanssjuksköterskan för att bli mer 
pricksäker i sin bedömning av misstänkta sepsispatienter. Detta skulle kunna 
tidigarelägga behandlingen och förhoppningsvis därmed öka överlevnaden. 
 
Nyckelord: Sepsis, Ambulanssjuksköterska, Prehospitalt, Bedömning, Huvuddiagnos  
 
 
 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

INLEDNING 1 

BAKGRUND 1 
Definition av sepsis och septisk chock 1 

Epidemiologi 2 

Patofysiologi 2 

Behandling av sepsis, svår sepsis och chock 3 

Ambulanssjuksköterskans kompetens 4 

Ambulanssjuksköterskans bedömning 4 

Beslutsstöd (RETTS) 5 
Etiskt förhållningsätt 5 

Patientperspektiv vid sepsis 6 

PROBLEMFORMULERING 6 

SYFTE 6 

METOD 7 
Ansats 7 

Urval 7 

Datainsamling 7 

Dataanalys 7 

Forskningsetiska överväganden 7 

RESULTAT 8 

DISKUSSION 12 
Metoddiskussion 12 

 Validitet & Reliabilitet 12 

 Generaliserbarhet 13 

Resultatdiskussion 13 

KLINISKA IMPLIKATIONER 15 
KONKLUSION 15 
FRAMTIDSPERSPEKTIV OCH HÅLLBARHET 15 

REFERENSER 17 
BILAGA 1 20 
BILAGA 2 21 
BILAGA 3 22 



BILAGA 4 23 
 
  
 
 
 



 1 

INLEDNING 
Dagens ambulanssjukvård fyller en viktig funktion i att tidigt identifiera patienter med 
tidskritiska sjukdomstillstånd såsom hjärtinfarkt och stroke. Sepsis är också ett akut 
tidskritiskt tillstånd som ibland kan var svårt att identifiera på grund av diffusa symtom 
och där mortaliteten är hög. Viktiga inslag i omhändertagandet av patienter med sepsis 
är en tidig identifiering av tillståndet samt tiden till att antibiotikabehandling påbörjas. 
Denna studie inriktar sig på en beskrivning av den prehospitala situationen i relation till 
tidig överlevnad och hur ofta som ambulanssjuksköterskan identifierar den septiska 
patienten i jämförelse med vad den slutliga diagnosen på sjukhus visar. En tidig 
identifiering av patienter med sepsis kan leda till kortare tid till behandling vilket 
förväntas leda både till en bättre prognos, i många fall en kortare vårdtid och till mindre 
lidande för patienten. Denna studie avser att undersöka det prehospitala förloppet och 
patienters vid sespsis 
      
 
BAKGRUND 

Definition av sepsis och septisk chock 
För att definiera och identifiera sepsis används begreppet infektionsorsakad 
systeminflammatorisk reaktion (SIRS). Vid sepsis ska enligt Andersson et al. (2015)  
två eller fler SIRS-kriterier vara uppfyllda: 
 

● feber > 38° eller <36° C 
● hjärtfrekvens > 90 slag/minut  
● andningsfrekvens > 20 andetag/minut eller PaCO2 < 4,3 kpa 
● LPK >12 x 109/l, eller >10% omogna former  

 
Patienten ska inte enbart uppfylla två eller flera SIRS-kriterier, utan skall även uppvisa 
kliniska tecken på infektion (Iwarsson & Norrby, 2007, s. 348-349). Sex ofta beskrivna 
allmänna symtom på sepsis är plötslig frossa/feber, plötsligt förändrat mentalt status, 
plötslig andnöd, plötsliga kräkningar och diarréer, plötslig svår smärta och plötslig 
generell muskelsvaghet (Suserud & Lundberg 2016, s. 380-381). På grund av dessa 
diffusa symtom är det därför ofta svårt att identifiera sjukdomstillståndet.  
 
Sjukdomsbilden för sepsis delas in i sepsis, svår sepsis och septisk chock. Med sepsis 
avses att ovanstående krav är uppfyllda, det vill säga två eller fler SIRS-kriterier samt 
kliniska tecken på infektion. För svår sepsis ska kraven för sepsis vara uppfyllda samt 
även hypotension, hypoperfusion samt sviktande organfunktion skall föreligga. 
Hypotension definieras som systoliskt blodtryck < 90 mm Hg. Hypoperfusion definieras 
som pH < 7,30 och plasmalaktat > 1,5 ggr övre normalgränsen. Med organdysfunktion 
menas något av följande: akut förändring av mentalt status, nedsatt PaO22, oliguri, 
förhöjt S-bilirubin eller nedsatta halter av koagulationsfaktorer och trombocyter i blod. 
Septisk chock definieras som kvarstående hypotension trots vätskebehandling. 
(Andersson et al. 2015) 
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Vid identifiering av sepsis-patienten prehospitalt kan man använda sig av BAS 
(systoliskt blodtryck < 90 mmhg, andningsfrekvens > 30 andetag/minut, syremättnad 
<90%) (Suserud & Lundberg 2016, s. 382-383). Detta är ett förenklat hjälpmedel för att 
identifiera svårt sjuka patienter med en svår bakteriell infektion med sviktande 
organfunktion och inte bara patienter med misstänkt sepsis. 
 
Nya definitioner för sepsis hos vuxna presenterades i februari år 2016 som betonar att 
sepsis är ett livshotande tillstånd till skillnad från infektion utan sepsis. Numera 
definieras sepsis som “infektion med livshotande organfunktion orsakad av ett 
felreglerat systemiskt immunförsvar”. Begreppet svår sepsis stryks eftersom 
organdysfunktion ingår i den nya definitionen. Ett poängsystem tillkommer för att 
kunna gradera organdysfunktionen som heter SOFA (Sequential [sepsis related] Organ 
Failure Assessment) där den kliniska definitionen av sepsis innebär en ökning med ≥2 
SOFA-poäng då en misstanke om infektion föreligger. Ett observandum är att 
bakteriemi inte ingår i definitionen av sepsis såsom tidigare. En förenklad qSOFA 
(Quick SOFA) har lanserats för att ambulansverksamhet samt akutmottagningar lättare 
ska kunna göra en klinisk bedömning hos patienter med sämre prognos. Detta 
instrument behöver dock ytterligare validering. (Singer et al. 2016) 
 
Quick SOFA (qSOFA) är enligt Singer et al.(2016) positiv om ≥2 av följande uppfylls: 
Andningsfrekvens ≥22/min  
Mental påverkan  
Systoliskt blodtryck ≤100 mm Hg 
 
Epidemiologi 
 
Enligt svenska studier är incidensen för sepsis 100-250/100 000 invånare (Andersson et 
al., 2015). Detta innebär för Sverige ca 20000 fall per år. Dock finns svårigheter att 
säkerställa denna siffra, då osäkerheten i sjukvårdsregister angående diagnostisering av 
sepsis framkommer och att sepsis definieras på olika sätt i olika studier. Det finns för 
många termer och definitioner av sepsis (Seymour et al., 2016). Cirka 1000 människor 
dör årligen av sepsis i Sverige (Andersson et al., 2015). På sjukhusens 
intensivvårdsavdelningar är dödligheten 20 % bland patienter som är inlagda på grund 
av svår sepsis alternativt septisk chock. Sjukhusmortaliteten är 2-3 gånger högre vid 
svår sepsis än vid hjärtinfarkt (Suserud & Lundberg 2016, s. 380-381). Av de som 
avlider på grund av septisk chock dör hälften första veckan och övriga dör oftast inom 
en månad (Iwarsson & Norrby 2017, s. 352-353). Vid 6 % av fall med bakteriemi 
misstänkte ambulanssjuksköterskan sepsis redan före ankomst till sjukhus (Axelsson et 
al. 2016).  
 
Patofysiologi 
 
Människans kropp har inflammatoriska system som aktiveras efter att bakterier och 
andra främmande föremål kommit in i kroppen via hud eller slemhinnor. De 
inflammatoriska systemen ger både lokala och generella symtom. De generella 
symtomen kallas även systeminflammatoriska. Om de systeminflammatoriska systemen 
blir alltför kraftiga föreligger risken för svår sepsis eller septisk chock. Nedre luftvägar, 
urinvägar, mag-tarmkanal, hud, sår och intravaskulära katetrar är de vanligaste 
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ingångsportarna för bakterier. De nämnda orsakerna är rangordnade i fallande ordning 
men även okänt fokus är vanligt förekommande (Henriksen et al. 2015). De vanligaste 
bakterierna hos unga vuxna är pneumokocker och meningokocker Hos äldre patienter 
dominerar gramnegativa tarmbakterier som till exempel E. coli, Klebsiella och 
Enterobacter. Ur ett patofysiologiskt perspektiv har kunskapen ökat de senaste åren. 
Denna forskning baseras främst på gramnegativa infektioner. (Iwarsson & Norrby 
2007). 
 
Från det att man drabbas av infektion så reagerar kroppen med så kallad 
kaskadreaktioner. Endotoxin och exotoxin aktiverar makrofager till att producera 
cytokiner. Ett samspel startar mellan cytokiner och detta leder till aktivering av 
koagulations-, fibrinolys-, och komplementsystem vilket leder till aktivering av 
neutrofila granulocyter. Detta leder till ökad kärlpermeabilitet. Aktivering av 
koagulations- och fibrinolyssystemet kan i de svåra fallen medföra en hämning av 
fibrinolyssystemet vilket leder till att mikrotromboser bildas. När en större mängd 
bakterier når cirkulationen klarar inte de hämmande systemen att bromsa reaktionen. 
Vad som bestämmer reaktionen är inte bara bakterien som smittat patienten, utan även 
patientens grundsjukdomar och tidigare läkemedelsbehandling. Vid en septisk chock så 
leder den fortsatta reaktionen och frisättningen av substanser till dilation av både vener 
och artärer. Såväl vasodilationen som mikrotrombotisering och vävnadsödem sekundärt 
till den ökade kärlpermeabilitet leder till att organens tillgång till syrgas minskar. 
Vasodilationen och den ökade kärlpermeablitetet är också grogrunden till hypovolemi. 
Den inflammatoriska reaktionen kan i de allvarligaste fallen leda till nedsatt funktion av 
lungor, så kallad ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrom) och försämrat gasutbyte 
i lungorna. Detta försvårar syrets transport till vitala organ och detta leder i sin tur till att 
metabolismen blir anaerob. Metabolisk acidos och ansamling av laktat är följden av 
detta. Om hypovolemin ej behandlas adekvat så föreligger risken för att patientens 
tillstånd utvecklas till en icke-reversibel chock. De patienter som hamnar i en 
irreversibel chock är de som avlider (Iwarsson & Norrby 2007, s. 352-353; Andersson 
et al. 2015). 
 
 Behandling av sepsis, svår sepsis och septisk chock 
 
Vid sepsis anses att “tid är organ” (Suserud & Lundberg 2016, s. 384-385). Desto 
tidigare som korrekt behandling påbörjas, desto effektivare begränsas risken för 
organskada och mortalitet. De första timmarna är avgörande för minimering av 
mortalitet (Andersson et al, 2015). Rätt antibiotikaval och snabbt påbörjad 
antibiotikabehandling ökar chansen till överlevnad. Vid svår sepsis ska behandling av 
hypovolemi och hypoxi förekomma (Iwarsson & Norrby, 2007 s. 355). Behandling av 
hypovolemi och hypoxi är av största vikt och det är denna behandling som 
ambulanssjuksköterskan kan bistå med (Suserud och Lundberg, 2016 s. 385). Syrgas på 
mask alternativt CPAP och kristalloid vätska är behandlingar som patienten bör erhålla i 
ambulansen. De två principerna, organstödjande- och antibiotikabehandling, ska 
påbörjas i en tidig fas och innehåller intravenös vätska, syrgas- och 
antibiotikabehandling (Oscarson, Bjurman, Wallér & Werner 2017, s. 608-612) 
 
Mortaliteten i sepsis kan minskas med 16-19% enligt Rivers et al. (2001) samt Nguyen 
et al. (2007) då vårdpersonal arbetar utifrån strukturerade riktlinjer som benämns EGDT 
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(Early Goal Directed Theraphy). Dessa mål skall vara genomförda inom sex timmar 
från symtomdebut. Utifrån EGDT`s riktlinjer ska vätske- och antibiotikabehandling 
påbörjas så snart som möjligt. De patienter som tagit del av EGDT fick initialt mer 
vätska samt annan stödjande behandling än de patienter som behandlades utifrån 
dåvarande behandlingsriktlinjer. 
 
Behandlingen utifrån EGDT bedömdes initialt vara avgörande då man talar om “de 
gyllene timmarna” inom sepsis, vilket innebär tiden innan patienten går från sjuk till 
svårt sjuk. Studien visar att om vårdpersonal i ett tidigt skede kunde identifiera och 
behandla samt stödja patienten, så påverkas patientens utfall i en positiv riktning genom 
en god följsamhet gentemot EGDT (Rivers et al. 2001; Nguyen et al. 2007). 
 
Ambulanssjuksköterskans kompetens 
 
Under den första hälften av 1900-talet började den svenska utvecklingen av 
ambulanssjukvården i form av transportverksamhet. Under denna tid framfördes 
ambulanser av brandmän och taxichaufförer som saknade sjukvårdsutbildning. Det var 
först under 1980-talet som kravet på att minst en person i ambulans-besättningen skulle 
ha undersköterskeutbildning trädde i kraft. Utrustningen i ambulanserna började 
utvecklas och personal i ambulansen fick under denna tid utbildning samt delegering i 
att administrera läkemedel (Gårdelöv 2009, s. 25-26).  
 
År 1997 började det utarbetas en vidareutbildning i ambulanssjukvård för 
sjuksköterskor som 2001 kom att bli en specialistsjuksköterskeutbildning med 
inriktning mot ambulanssjukvård. Enligt kompetensbeskrivningen för legitimerade 
sjuksköterskor med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot 
ambulanssjukvård, ska ambulanssjuksköterskan ha handlingsberedskap inför 
oförutsedda händelser samt kunna arbeta i olika miljöer, ofta med information som är 
bristfällig. Ambulanssjuksköterskan ska även kunna göra snabba och kvalificerade 
bedömningar samt prioritera vårdhandlingar. Vidare beskrivs att 
ambulanssjuksköterskan ska kunna bedöma vårdbehov hos patienter med akuta och icke 
akuta besvär. Kompetensen ska finnas gällande alla åldersgrupper av patienter som är 
sjuka eller skadade samt även barnafödande, detta enligt Riksföreningen för 
ambulanssjuksköterskor och Svensk sjuksköterskeförening (2012). 
 
Ambulansens överläkare har det yttersta ansvaret för läkemedel inom 
ambulanssjukvården. Den 1 oktober 2005 beslutade Socialstyrelsen att, förutom läkare 
enbart sjuksköterskor få hantera och administrera läkemedel i ambulansen. Detta 
innebar att alla ambulanser var tvungna att ha minst en sjuksköterska i sin besättning 
(Gårdelöv 2009, s. 25-26).  
  
Ambulanssjuksköterskans bedömning 
 
Patientbedömning är en viktig del i vårdprocessen inom ambulanssjukvården. När 
larmcentralen larmar ut ambulans så påbörjas den första fasen. Ambulanssjuksköterskan 
erhåller då uppgifter om patientens tillstånd och förbereder sig på ett möte med 
patienten. På väg till patienten gör man en riskbedömning angående trafiksituation, hot 
och våld, brand, rök, kemikalier och rasrisk. Väl framme hos patienten så börjar den 
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andra fasen. Där bedöms primärt patienten utefter ABCDE-principen. Bedömningen 
utgörs av vitala funktioner i form av luftväg, ventilation, cirkulation, medvetande samt 
helkroppsundersökning.  En sekundär bedömning görs i form av skattning av patientens 
allmäntillstånd och senare utifrån ett bedömningssamtal. Vid bedömningssamtalet ger 
patienten och eventuellt närvarande anhöriga en subjektiv upplevelse av situationen. I 
detta samtal identifieras huvudproblemet. Den tredje fasen innebär förflyttning till 
ambulans och vård under transport. Vid behov förvarnas mottagande enhet. Patientens 
överrapporteras och dokumentation av uppdraget görs efter avlämning. I den fjärde 
fasen iordningställs ambulansen. Ambulanssjuksköterskan utvärderar och återkopplar 
kollegor sinsemellan. Detta görs i ett vårdetiskt perspektiv (Andersson Hagiwara & 
Wireklint Sundström 2016, s. 179-209)  
 
 
Beslutsstöd (RETTS) 
 
Rapid Emergency Triage and Treatment System (RETTS) är ett beslutsstöd som 
används inom den hospitala och prehospitala vården. Detta beslutsstöd hjälper till att 
sortera/triagera patienter utifrån akuta sjukvårdsbehov. Patienten sorteras utifrån fem 
olika färger/nivåer: blå, grön, gul, orange och röd. Blå innebär “starkt begränsat 
sjukvårdsbehov” och dessa patienter behöver oftast ej handläggas på akutmottagning, 
utan kan hänvisas till primärvården. Grön innebär “ej livshotande men behov av 
sjukvård inom rimlig tid”. Dessa patienter kan vänta utan att uppenbar medicinsk risk 
föreligger. Gul innebär “ej livshotande men behov av akutsjukvård inom rimlig tid”. 
Dessa patienter kan vänta utan att uppenbar medicinsk risk förekommer. Orange innebär 
“potentiellt livshot”. Röd innebär “direkt livshot”. Både orange och röd ska handläggas 
direkt av akutsjukvården.Skillnaden mellan gul och grön är att gul visar mer tydliga 
tecken på sjukdom och bedöms därför som sjukare. Triagering utgår dels från vitala 
parametrar (VP) och “emergency symptoms and signs” (ESS). I VP kontrolleras 
funktion av andnings- och cirkulationsorgan, medvetandegrad samt kroppstemperatur. 
Där kan patienten graderas från grön, gul, orange och röd. Tillsammans med kontroll av 
VP ska man ta en strukturerad anamnes av objektiva och subjektiva data och ställa 
frågor om komorbiditet, såsom kardiovaskulär sjukdom, diabetes, njursvikt, leversvikt. I 
ESS kan patienten graderas från grön, gul, orange och röd. Denna bedömning görs 
subjektivt av vårdaren och denna algoritm innehåller sökorsaken. VP och ESS 
tillsammans med subjektiva och objektiva data läggs sedan ihop och patientens prioritet 
utifrån färg på akutmottagningen bestäms därefter. Uttryckligen bestäms om patienten 
“kan vänta på läkare” eller behöver “läkarvård direkt” på akutmottagning.(Widegren 
2013) 
 
Etiskt förhållningssätt 
 
Enligt Meriläinen, Kyngäs och Ala-Kokko (2010, s. 246-253) ska 
ambulanssjuksköterskan ha ett etiskt förhållningssätt genom att bemöta alla patienter 
som unika individer. Ambulanssjuksköterskan ska kunna sätta sig in i patienternas 
upplevda situation och erfarenhet av sjukdom. Att bemöta patientens individuella behov 
och visa respekt samt omsorg för dennes integritet är en viktig del av 
ambulanssjuksköterskans arbete. Sjukvården bör kunna erbjuda en hälsofrämjande miljö 
samt bemöta de behov som patienter och de närstående har. Genom att sjuksköterskan 
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värnar om en miljö där omvårdnaden av patienten och den medicinska behandlingen 
kommer i balans med varandra så kan detta leda till att patienten känner sig trygg och 
detta kan eventuellt påskynda tillfrisknandet.  Mötet med patienten ska bygga på 
yrkesutövarens professionella kompetens och vara sakligt (Sandman & Kjellström 
2013, s. 72). 
 
Patientperspektiv vid sepsis 
 
Sjuksköterskans bedömning av patienter ska komma från patientens egna perspektiv, 
därför är patientens berättelse en viktig del i en prehospital miljö. Enligt Dahlberg och 
Segersten (2010, s. 105-111) är patienten expert på sin egen kropp och hälsa. En 
lyhördhet av patientens upplevda insjuknande och ohälsa, samt rädsla och oro, är därför 
ett led i ökad delaktighet i själva hälsoprocessen som inleds vid det prehospitala mötet. 
En upplevd bekräftelse av ohälsa hos patienten kan förhoppningsvis resultera i en 
snabbare behandling och därmed leda till en snabbare återkomst av upplevd hälsa.. 
Därför är det viktigt att sjuksköterskan är öppen och följsam för patientens upplevelse 
enligt Dahlberg och Segersten (2010, s. 157-164). Det kan finnas en viss risk att 
patienten känner sig dåligt bemött och en dålig vårdrelation skapas om patienten 
upplever att sjuksköterskan rutinmässigt för ett samtal framåt. Risken är då att patienten 
kan bli mindre benägen att öppna upp sig och på så vis förhindras en korrekt anamnes. 
Genom att kombinera de direkta tecknen, som patienten upplever med de indirekta 
tecknen, som vitalparametrar, så kan sjuksköterskan skapa en helhetsbild av patienten 
och på så vis sätta en anamnes i sitt sammanhang vilket kan vara avgörande för en 
korrekt handläggning av patienten enligt Shapiro et al. (2003). 
 
 
 
PROBLEMFORMULERING 
Den prehospitala bedömningen av patienter med sepsis är inte alltid helt enkel. Viktigt 
är att den initiala bedömningen är optimal och att verktyg finns i ambulanser för att 
identifiera sepsis. Tiden till antibiotika har sannolikt en huvudsaklig betydelse för dessa 
patienter som har en hög mortalitet. Triageringen av patienten prehospitalt kan vara 
avgörande för att patienten ska hamna på rätt vårdnivå, samt undvika onödigt lidande. 
Detta leder till en nyfikenhet huruvida en undertriagering sker i ambulans, utifrån 
ambulansens prehospitala diagnos jämfört med sjukhusets slutdiagnos. Intressant är 
också att studera hur den prehospitala bedömningen relaterar till det kliniska förloppet. 
Det leder även till ett intresse för vilka indikationer samt vilka metoder som används för 
att identifiera sepsis prehospitalt och om det finns möjligheter att förbättra 
identifieringen av sepsis patienter. Tidigare forskning visar att ambulanssjuksköterskan 
prehospitalt ofta har svårt att identifiera patienter som senare har diagnostiserats med 
sepsis.  
 
SYFTE 
Syftet är att beskriva det prehospitala förloppet bland patienter med slutdiagnosen sepsis 
med speciellt fokus på tidig identifiering och att relatera ovanstående till utfall bedömt 
som död inom 30 dagar.   



 7 

 
METOD 

Ansats 
 
Studien är en kvantitativ retrospektiv registerstudie (Ejlertsson 2003). Denna 
undersökningstyp innebär att undersökningen sker bakåt i tiden.  
 
Urval 
 
Studiens deltagare valdes ut genom gruppurval (Dahmström 2011, s. 318-319). Urvalet 
utgick från patienter som någon gång under vårdprocessen diagnostiserats med sepsis 
utifrån specifik ICD-kod på ett sjukhus i Västsverige under 2015 och 2016 (n=775). 
Patienterna som inkluderades skulle ha kommit till sjukhuset med ambulans från 
ambulansorganisation som använder sig av Ambulink som journalsystem och ha 
huvuddiagnos sepsis på vårdavdelning vid utskrivning med specifik ICD-kod för sepsis. 
Se bilaga 1 för utvalda ICD-koder. Exklusionskriterier var patienter som ej åkt 
ambulans till sjukhus, patienter som tydligt insjuknat i sepsis under vårdtiden, patienter 
med bidiagnos sepsis, patienter som ej vårdats på det utvalda sjukhuset samt patienter 
som sekundärtransporteras mellan sjukhus.  
 
Datainsamling 
 
Vid datainsamling granskades journaler. Patienters personnummer med för studien 
utvalda ICD-koder söktes i journalsystemet Melior. Journaler från Melior, Ambulink 
samt RETTS-blad från ambulansen granskades utifrån ett granskningsformulär 
framtaget av en professor i prehospital akutsjukvård och i samråd med en 
infektionsöverläkare. Formuläret har tidigare använts vid forskning om hjärtstopp 
baserat på Utstein-variabler som nu är anpassat till relevant data vid omhändertagande 
av patienter med sepsis. 
 
Dataanalys 
 
Den data som insamlades analyserades i ett statistikprogram vid namn Statistical 
Analysis System (SAS). Ett p-värde under 0,05 har angivits som signifikant. 
Vid jämförelse mellan grupperna har Fishers Exakta Test använts vid jämförelse av 
dikotoma variabler (ja/nej) och Mann-Whitney U-Test vid jämförelse av kontinuerliga 
variabler (ålder och tider) (Borg & Westerlund 2012). 
 
Forskningsetiska överväganden 
 
I enlighet med Helsingforsdeklarationen (2013) har data samlats in. Insamlad data 
kommer ej att kunna härledas till någon patient.  
 
För att få tillåtelse att granska journaler gjordes en ansökan om tillstånd från 
verksamhetschef för en ambulansorganisation i Västsverige och verksamhetschef för 
medicin, geriatrik och akutmottagning på ett sjukhus i Västsverige, se bilaga 2 och 3. 
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Inget informationskrav till patienter är nödvändigt, då informationen ej kommer att 
kunna kopplas till den enskilde individen. Ingen patient deltar aktivt i studien.  
 
 
RESULTAT 
Under 2015 och 2016 vårdades 775 patienter på ett sjukhus i Västsverige som fått 
diagnos sepsis utifrån specifika ICD-koder någon gång under vårdprocessen. De 
patienter som inkluderades i studien (n=232) bedömdes av ambulans och fick 
huvuddiagnos sepsis utifrån specifika ICD-koder på vårdavdelning vid utskrivning på 
Östra sjukhuset. Patienter som exkluderades hade ej åkt ambulans (n=458), sekundär 
transporterades mellan sjukhus (n=41), hade ej fått sepsis som huvuddiagnos på 
vårdavdelning (n=37), tydligt insjuknat i sepsis på sjukhus (n=3), transporterats till 
annat sjukhus från sjukhuset i Västsverige (n=2). I några fall kunde författarna ej 
granska journaler på grund av icke-behörighet (n=2). Detta resulterar i 232 patienter 
som ingår och redovisas i studien. 
 
 

 
 
 
Majoriteten av patienterna överlevde 30 dagar efter ankomst till sjukhus. Av de 
patienter som inte överlevde 30 dagar insjuknande de flesta på annat sätt än de i tabell 1 
beskrivna symtomen. Av de beskrivna symtomen var plötslig andningspåverkan det 
vanligaste insjuknandet, tätt följt av plötsligt frossa och plötsligt illamående. Av de 
patienter som överlevde 30 dagar var även där annat insjuknande vanligast. Plötslig 
frossa var här det vanligaste insjuknandet av de beskrivna symtomen. 
 
 
 

Tabell 1           
Prognos i relation till typ av insjuknande           

       Död inom 30 dagar  
           Ja     Nej   p 
        N=80   N=152  

Symtom (%) (   )*               
 Plötslig andningspåverkan (21, 21) Ja   15.2    8.4 0.20 
 Plötslig frossa (21, 19)  Ja   11.9   26.3 0.04 
 Plötsligt illamående (20, 21)  Ja   10.0   12.2 0.81 
 Plötslig muskelsvaghet (20, 21) Ja    1.7    6.1 0.28 
 Plötslig medvetandepåverkan (20, 20) Ja    8.3   12.9 0.47 
 Plötslig smärta (20, 21)  Ja    6.7     8.4 0.78 
 Annat (9, 71)   Ja   67.6   54.5 0.08 

* Antal patienter med saknad 
information i de två grupperna.  
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Tabell 2        
Prognos i relation till påverkat organ         
     Död inom 30 dagar  
     Ja Nej P 
          N=80 N=152   
Drabbat organ (0,3)*      
 Luftvägar  Ja    33.8   18.8 0,02 
 Urinvägar  Ja    16.2   45.6 <0,0001 
 Mage-tarm Ja     3.8     2.7 0.70 
 Hjärna  Ja      0.0     4.0 0.09 
 Hjärta  Ja      0.0     1.3 0.54 
 Hud, mjuk vävnad Ja     10.0    14.8 0.41 
  Annat   Ja      33.2    12.8 <0.0001 
* Saknad information      
 
 
Av de patienter som dog inom 30 dagar var luftvägar det vanligaste påverkade organet, 
tätt följt av annat organ (Tabell 2). Av de som överlevde 30 dagar var infektion i 
urinvägar vanligast. 
 
 
 

Tabell 3        
Prognos i relation till kön, ålder, status och åtgärder på akutintaget   

          Död inom 30 dagar  
     Ja Nej     P 
     N=80 N=152  

Kön (0, 0)*        
 Kvinnor    52.5 44.1              0.27 

Ålder (0, 0)        
 Medelvärd

e± SD 
     83.3±12.6  73.7±16.9 <0.0001 

Tider (min, median)       
 Symptomdebut-ankomst sjukhus (2, 0)    12t,38min      13t,18min                0,61   
 Ank. sjukhus-start av antibiotika (17, 20) 58min 1t54min <0.0001 

Status (%)        
Vakenhetsgrad  (%) (1, 0)    <0.0001 

 Normal    48.1 80.9  
 Nedsatt    44.3 17.8  
 Okontaktbar   7.6 1.3  

Hjärtfrekvens (slag/min) (3, 14)      
 Median    106.0 106.5        0.66 

Systoliskt blodtryck (mmHg) (4, 17)      
 Median    100.0 130.0 <0.0001 

Syremättnad (%) (6, 19)       
 Median    93.0 95.0        0.002 

Andningsfrekvens (andetag/min) (17, 42)     
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 Ja    32 24 0.0002 
Kroppstemperatur  (  ͦC) (0, 0)      

 Median    37.4 38.3         0.001 
Misstanke om sepsis (%) (3, 3)      

 Ja    54.6 45.6            0.21 
Åtgärder (%)       
Fri venväg (6, 16)       

 Ja    94.6 85.3        0.07 
Syrgas (6, 11)       

 Ja    81.1 51.8 <0.0001 
EKG monitorering (4, 9)       

 Ja    73.7 67.1        0.36 
Intravenös infusion (5, 10)      

 Ja    85.3 80.3         0.46 
Antibiotika (1, 3)       

 Ja    79.8 78.5        0.87 
ESS 47 (infektion) (57, 106)      

 Ja    43.5 47.8        0.80 
RETTS färg (52, 104)             0.09 

 Röd    67.9 47.9  
 Orange    25.0 37.5  
 Gul    7.1 14.6  
 Grön    0 0  

* Saknad information       
 
 
 
Av de som överlevde 30 dagar var majoriteten män och av de som inte överlevde 30 
dagar var majoriteten kvinnor (Tabell 3). Skillnaden i könsfördelning var dock inte 
signifikant. De som överlevde 30 dagar var i genomsnitt 10 år yngre. De som inte 
överlevde erhöll snabbare antibiotika på sjukhus. De patienter som inte överlevde 30 
dagar hade oftare medvetandepåverkan, lägre systoliskt blodtryck, lägre syremättnad 
och högre andningsfrekvens. De som överlevde 30 dagar hade högre kroppstemperatur 
än de som inte överlevde. I 50 % av fallen misstänkte man på akutmottagningen 
diagnosen sepsis, vare sig patienten överlevde eller ej. Fler åtgärder utfördes på 
akutintaget på patienter som inte överlevde 30 dagar. Cirka två tredjedelar prioriterades 
som röd enligt RETTS bland de som dog medan mindre än hälften fick högsta prioritet 
bland de överlevande. 
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Tabell 4        
Prioritering på larmcentral, i ambulans, status och åtgärder i ambulans   
         Död inom 30 dagar 
     Ja Nej p 
          N=80 N=152   
Prioritering (%)       
Prio på SOS (%) (2, 0)*     0.41 
 1    57.7 51.3  
 2    37.2 44.1  
 3    5.1 4.6  
Prio av ambulanspersonal (2, 0)    0.0002 
 1    71.8 42.1  
 2    18.0 44.1  
 3    10.3 13.2  
 4    0.0 0.7  
Misstanke om sepsis (0, 0)  Ja 21.2 20.4 0.87 
ESS kod 47 (3, 3)   Ja 37.7 55.0 0.02 
RETTS färg (3, 3)      0.001 
 Röd    70.1 43.0  
 Orange    16.9 42.3  
 Gul    11.7 13.4  
 Grön    1.3 1.3  
Status (%)       
Vakehetsgrad (%) (0, 0)     <0.0001 
 Normal vakenhet   58.8 84.9  
 Nedsatt vakenhet   35.0 13.8  
 Okontaktbar   6.2 1.3  
Hjärtfrekvens (slag/min) (3, 2)  Median 110.0 110.0 0.52 
Systoliskt blodtryck(mmHg) (8, 6)  Median 102.5 130.0 0.0002 
Syremättnad (%) (7, 1)  Median 88.0 94.0 <0.0001 
Andningsfrefvens (andetag/min) (2, 4) Median 32.0 24.0 0.001 
Kroppstemperatur (   ͦC) (4, 2)  Median 37.6 38.6 <0.0001 
Åtgärd (%)       
Fri venväg (0, 1)   Ja 72.5 59.6 0.06 
Syrgas (0, 1)   Ja 63.8 33.8 <0.0001 
EKG monitorering (0, 1)  Ja 51.2 41.7 0.21 
Intravenös infusion (0, 1)  Ja 51.2 39.7 0.10 
Komplikationer (%)       
Hjärtstopp (0, 0)   Ja 0.0 0.0  
Blodtrycksfall (0, 0)   Ja 30.0 11.8 0.001 
Hjärtsvikt (0, 0)   Ja 2.5 1.3 0.61 
Lågt blodtryck (0, 0)   Ja 2.5 0.0 0.12 
Smärta (0, 0)   Ja 3.8 4.0 1.0 
Hög Feber (0, 0)     Ja 6.2 14.5 0.08 
* Saknad information      
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I 20,8 % av fallen misstänkte ambulanssjuksköterskan ett sepsisinsjuknande (Tabell 4). 
Fler patienter som inte överlevde 30 dagar prioriterades som röd enligt RETTS (drygt 
två tredjedelar) än bland dem som överlevde (knappt hälften). Fler patienter av de som 
inte överlevde 30 dagar hade nedsatt vakenhet än de som överlevde. De patienter som 
inte överlevde 30 dagar hade lägre systoliskt blodtryck, lägre syremättnad och högre 
andningsfrekvens än de som överlevde. Värdet på hjärtfrekvensen var exakt för alla 
patienter. Kroppstemperaturen var högre hos de som överlevde. Fler åtgärder utfördes i 
ambulansen hos de som inte överlevde. Av de som inte överlevde drabbades 30 % av 
blodtrycksfall, vilket var den vanligaste komplikationen före ankomst till sjukhus.  
 
 
 
Tabell 5        
Prognos i relation till tider           
     Död inom 30 dagar  
     Ja Nej P 
          N=80 N=152   
Tider (tim, min) (median)      
 Larm in - Larm ut (4, 0)*  3min 3.5min 0.21 
 Larm ut - Ankomst hämtplats (6, 2) 11.5min 13min 0.13 
 Ankomst hämtplats - Avtransport (6, 5) 27.5min 24min 0.008 
 Avtransport - Ankomst sjukhus (6, 3) 12min 11min 0.0002 
 Larm ut - Ankomst sjukhus (4, 0) 54.5min 48min 0.12 
  Larm ut -Start av antibiotika (16, 20) 1t13min 1t31.5min       0.001 
*Saknad information 
 

     

 
Bland de patienter som avled inom 30 dagar tillbringade ambulanssjuksköterskan längre 
tid på hämtplats (Tabell 5). Dessa patienter ankom senare till sjukhus än de som 
överlevde 30 dagar, men antibiotika startades ändå tidigare blad dessa patienter i 
relation till tidpunkten för larm.  
  
 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
 
Validitet & Reliabilitet 
 
De variabler som använts och som studiens resultat utgår ifrån bedömdes vara relevanta 
för att motsvara studiens syfte. De variabler som granskats anses vara relevanta vid 
omhändertagandet av sepsispatienter prehospitalt och hospitalt. Data från Melior, 
Ambulink och RETTS-blad är vad gäller symtomdebut och typ av insjuknande 
subjektiv då den utgår från fritext och där har författarna tolkat ambulans- och 
akutpersonalens beskrivning av patientens upplevelse. Datainsamlingen som är utförd 
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från de olika journalsystemen innehåller ett flertal vitalparametrar som ska registreras. 
Detta medför att eventuella feltryck kan ha förekommit som en del i den mänskliga 
faktorn (Polit & Beck 2012, s.176). 
 
I en del av journalerna saknades variabler, främst typ av insjuknande. Där tolkades 
fritext från akut- och ambulanspersonal, vilket medför att resultatet kunnat bli ett annat 
om andra författare genomfört studien. På grund av bristfällig journalföring var det ett 
problem att fastställa tidpunkten för start av intravenös antibiotika. Detta medför att 
tiden till antibiotika från ankomst till sjukhus kan ha ett högre värde än vad som är 
förenligt med verkligheten och att det ibland saknas data vilket minskar såväl 
validiteten som reliabiliteten. Att urvalet sträcker sig över två år ökar tillförlitligheten, 
då man minskar risken att få ett resultat som bara representerar t.ex. vinter-
/sommarsäsong. Den valda tidsperioden bör inte ha påverkat antalet patienter med 
huvuddiagnos sepsis på vårdavdelning eller variablernas värden. Journalerna granskades 
i samråd med båda författarna, även om den ena författaren koncentrerade sig på 
datainmatning i formulär och den andre författaren granskade journaler i huvudsak. Alla 
ICD-koder för sepsis användes ej, då vissa ansågs vara för sjukdomsspecifika. Vid ett 
större urval av ICD-koder hade studiens resultat möjligen ändrats, om inte annat så hade 
studiens population ökat.  
 
Författarna valde att utföra ett gruppurval på grund av tids- och kostnadseffektiva skäl. 
Då författarna till uppsatsen har en tidsbegränsad period för att insamla och 
sammanställa data blir därför valet ett gruppurval. Dahmström (2013) nämner att 
gruppurval är mindre tidskrävande och att när patienter är koncentrerade geografiskt 
minskar kostnaderna för studien. Borg och Westerlund (2012) menar också att urvalet ej 
får tillåtas att bli för stort.  
 
Generaliserbarhet  
Grunden för samtlig granskning av data var Ambulink, Melior samt RETTS-blad. Då 
patienter med huvuddiagnos sepsis på vårdavdelning har inkluderats i studien så ges en 
bra bild av de patienter som ambulanssjuksköterskan vårdat och som erhållit 
slutdiagnosen sepsis. De patienter (n=232) som inkluderas i studien är enbart patienter 
som fick huvuddiagnos sepsis på ett sjukhus. För att kunna dra mer generaliserande 
slutsatser för hela populationen så hade fler sjukhus behövt inkluderas i studien. 
Dessutom anses stickprovet på 232 patienter som inkluderades i studien vara begränsat 
(Polit & Beck 2012 s. 250-251). Därför genomfördes studien som en pilotstudie och på 
så vis anses stickprovet ligga inom studiens ramar.  
 
Resultatdiskussion 
 
Utifrån studiens syfte beskrivs det prehospitala förloppet bland patienter med 
slutdiagnosen sepsis med fokus på tidig identifiering i resultatet. Resultatet visar även 
på relationen av dessa patienter till utfall bedömt som död inom 30 dagar. 
 
I resultatet påvisades att fler än 85 % av patienterna var prioriterade orange eller röd av 
ambulanssjuksköterskan, vare sig de överlevde eller ej. De patienter som inte överlevde 
30 dagar var oftare prioriterade röda och hade “sämre” värden på sina vitala parametrar. 
De hade i högre utsträckning nedsatt vakenhet, lägre systoliskt blodtryck, lägre 
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syremättnad värden och högre andningsfrekvens. Dessa patienter fick tidigare 
antibiotika jämfört med de som överlevde. Detta resultat kontrasterar mot tidigare 
forskning som visat att tidig antibiotikabehandling är associerat med ökad överlevnad 
(Kumar et al. 2006). Författarnas förklaring till detta är att de patienter som fick tidig 
behandling hade sämre förutsättningar med tanke på deras “sämre” värden på vitala 
parametrar och att de då vid påbörjande av antibiotikabehandling var mer sjuka än de 
patienter som överlevde. En möjlig förklaring är också att patienten i ett alltför sent 
skede av insjuknandet kontaktat sjukvården för hjälp. Rivers et al (2001) nämner de 
gyllene timmarna innan patienten går från sjuk till svårt sjuk. Det kan vara efter dessa 
timmar som patientens insjuknande har upptäckts och att det då varit för sent att vända 
sjukdomstillståndet.  
 
Resultatet visar att de patienter som blev tilldelade ESS-kod 47 (infektion) av 
ambulanssjuksköterskan i större utsträckning överlevde. Det som kan påverka denna 
tilldelning är att de patienter som inte överlevde hade en lägre kroppstemperatur och 
detta kan i sin tur leda till att man bedömde att patienten inte hade någon infektion. Om 
ingen förhöjd kroppstemperatur upptäcks vid insamlandet av objektiv data från 
patienten så är det därför av yttersta vikt att ambulanssjuksköterskan är noggrann i sin 
bedömning av patienten. Dahlberg och Segesten (2010) nämner att patienten är expert 
på sin egen kropp. Ambulanssjuksköterskan bör därför göra sin bedömning utifrån ett 
perspektiv sett från patienten. Brink et al (2013) beskriver svårigheten i att upptäcka ett 
insjuknande i sepsis då det kan tolkas som insjuknande på grund av något annat 
sjukdomstillstånd, vilket vårt resultat också tydligt pekar på.  
 
Ambulanssjuksköterskan lyckades bara i 20 % av fallen misstänka sepsis. Med samma 
frågeställning hade Axelsson et al. (2016) i sin studie ett motsvarande resultat på sex 
procent. Detta skulle kunna betyda att ambulanssjuksköterskan har förbättrats i sin 
förmåga att upptäcka sepsis redan före ankomst till sjukhus. Men det innebär å andra 
sidan att fyra av fem patienter inte får den behandling de bör erhålla i tillräckligt god 
tid. En väg att närma sig problemet skulle kunna vara att utrusta 
ambulanssjuksköterskan med bättre och fler verktyg för att identifiera patienter med 
sepsis. Enligt Mikkelsen, Miltiades, Gaieski, Goyal, Fuchs, Shah, Bellamy & Christie 
(2009) visade sig förhöjt serumlaktat vara associerat med en ökad dödlighet. Om man 
hade möjlighet att mäta serumlaktat i ambulansen, kunde man möjligtvis snabbare 
kunna identifiera patienter med sepsis. Singer et al (2016) nämner Q-Sofa som ett 
instrument för att tidigt identifiera patienter med sepsis. Med detta instrument finns 
möjlighet att öka mängden patienter där man tidigt misstänker sepsis.  
 
Vare sig patienten överlevde eller ej så erhöll 45 % en intravenös infusion i ambulansen. 
I 66 % av alla fallen erhöll patienten en intravenös infart i ambulansen, vilket var 
vanligare bland de som dog inom 30 dagar. Enligt Seymour et al. (2014) minskar 
prehospital intravenös infart och intravenös vätska dödligheten på sjukhus vid sepsis. 
Av de patienter som inte överlevde 30 dagar var det 73 % som erhöll intravenös infart 
och 51 % erhöll intravenös vätska. En mindre andel, 60 % respektive 40 % av de 
patienter som överlevde 30 dagar erhöll intravenös infart och intravenös vätska. 
Resultatet kan inte tolkas som att intravenös infart och vätska inte minskade 
dödligheten. En förklaring till våra resultat skulle kunna vara att, såsom nämnts ovan, 
att sjukdomstillståndet har gått för långt och har ej varit möjligt att vända trots adekvata 
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åtgärder. En annan sannolikt starkt bidragande faktor är så kallad patient selektion det 
vill säga att de som har mest alarmerande symptom är de som uppmärksammas tidigast 
med det är dessvärre också dessa patienter som har den sämsta prognosen. 
 
 
KLINISKA IMPLIKATIONER 
 
Sepsis är en sjukdom som är svår att identifiera i ett tidigt skede då den kan debutera 
med många olika ansikten och har ett accelererande förlopp. Mortaliteten är hög 
eftersom sjukdomen ofta drabbar de redan sjuka och äldre patienter. Lidandet kan bli 
stort hos de drabbade och deras anhöriga. Vår studie visar att 20 % av de som har 
drabbats av sepsis identifierats inom den prehospitala akutsjukvården. Detta resultat 
visar på att det kan föreligga ett behov av ytterligare verktyg för att identifiera sepsis 
prehospitalt.  
 
Genom att, med hjälp av studier som denna, synliggöra det stora antalet patienter där 
diagnosen sepsis fördröjs kan medvetenheten kring detta öka och arbetet för att 
identifiera fler patienter bli bättre.  
 
För att kunna identifiera fler patienter med sepsis bör ambulanssjuksköterskan alltid 
överväga risken för sepsis och vidta lämpliga åtgärder redan vid misstanke. Vår studie 
indikerar att de patienter med lågt blodtryck har en sämre prognos. Att gå in tidigt med 
understödjande behandling, som vätska och syrgas, är viktigt vid sepsis, och kan då 
minska lidandet både för patienten och anhöriga.  
 
 
KONKLUSION 
 
För att kunna identifiera sepsis patienter i ett tidigt skede inom den prehospitala 
akutsjukvården är det av stor vikt att mer utbildning och forskning krävs i ämnet. Enbart 
20 % av de patienter som drabbades av sepsis identifierades prehospitalt och 50 % 
identifieras på akutintaget. Många patienter får lida då sepsis upptäcks för sent i 
förloppet, speciellt de äldre. En större medvetenhet om vikten av tid, behandling med 
syrgas och aggressivare vätskebehandling bör tillämpas till dessa patienter för att en 
högre överlevnad skall kunna bli följden. En mer noggrann journalföring inom den 
prehospitala akutsjukvården och på akuten skulle underlätta för att forskningsresultaten 
skall bli mera trovärdiga.  
 
 
FRAMTIDSPERPEKTIV OCH HÅLLBARHET 
 
 
Med tanke på att sepsis är så pass svårt att identifiera vore det önskvärt och en 
förhoppning att ytterligare verktyg kan implementeras prehospitalt för att lättare kunna 
identifiera denna utsatta grupp i ett tidigt skede. Laktatmätning inom den prehospitala 
akutsjukvården kan vara ett verktyg som skulle underlätta arbetet för 
ambulanssjuksköterskan. Vidare är fortbildning och uppdatering kring nya 
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forskningsrön inom ämnet viktigt för att öka kunskapsnivån samt för att utarbeta nya 
metoder och riktlinjer för tidig bedömning och behandling. Den senare definitionen av 
sepsis (SOFA) kan vara ett led i rätt riktning. Med tidig och korrekt identifiering kan 
vårdtiderna kortas och även minska den kostnad som läggs på patienter med sepsis.  
Fysiska resurser såsom teknisk utrustning och personal skulle avlastas. Blir identifiering 
av patienter med sepsis korrekt bör onödig användning av antibiotika minska. 
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Bilaga 1  
 
Utvalda ICD-koder 
 
G 01.9 Meningit vid bakteriesjukdomar som klassificeras annorstädes 
A 02.1 Salmonellasepsis 
A 32.7 Sepsis orsakad av Listeria  
A 39.2 Akut meningokockemi 
A 39.4 Meningokockemi, ospecificerad  
A 40.0 Sepsis orsakad av Streptokocker typ A  
A 40.1 Sepsis orsakad av Streptokocker typ B 
A 40.2 Sepsis orsakad av Streptokocker typ D   
A 40.3 Sepsis orsakad av Streptococcus pneumoniae 
A 40.8 Annan streptokocksepsis 
A 40.9 Streptokocksepsis, ospecificerad 
A 41.0 Sepsis orsakad av Staphylococcus aureus 
A 41.1 Sepsis orsakad av annan specificerad stafylokock  
A 41.2 Sepsis orsakad av icke specificerad stafylokock  
A 41.3 Sepsis orsakad av Haemophilus influenzae  
A 41.4 Sepsis orsakad av anaeroba bakterier  
A 41.5 Sepsis orsakad av andra gramnegativa organismer 
A 41.8 Andra specificerade former av sepsis  
A 41.9 Sepsis, ospecificerad  
B 37.7 Candidasepsis 
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