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Sammanfattning 
Svår sepsis är ett allvarligt tillstånd med ett snabbt förlopp. Patientens tillstånd kräver tidig identi-
fiering och behandling vilket minskar lidandet, morbiditeten och mortaliteten. Många patienter 
upptäcks och behandlas för sent både prehospitalt och hospitalt. Svår sepsis och septisk chock 
orsakar många dödsfall världen över, en av fyra avlider. I Sverige insjuknar cirka 19000 individer 
årligen. Patienten kan ha ett eller flera symtom som är allmänna och kan tolkas vara orsakade av 
andra sjukdomstillstånd. Symtomen på sepsis är feber, frossa, pettekier, hög eller låg andnings-
frekvens, illamående, kräkningar, diarréer, svår smärta oftast i buken, muskelsvaghet och med-
vetandepåverkan. Symtomen kommer ofta plötsligt men kan gå i regress för att bara något eller 
några dygn senare återkomma. Att tidigt kunna identifiera och behandla sjukdomstillståndet kräver 
rätt kompetens av vårdaren och uppmärksamhet i vårdmötet. Som vårdare gäller det även att kunna 
ställa de rätta frågorna om insjuknande, tidigare sjukdomshistoria som infektioner och om en 
eventuell utlandsvistelse.  
Genom den här studien avser vi att förmedla kunskap om ambulanspersonalens bedömning av 
patienter med svår sepsis. Metoden som använts var kvalitativa forskningsintervjuer. Resultatet 
visade att utbildning är av stor vikt för att ambulanspersonalen tidigt ska kunna identifiera patienter 
med sepsis. Feedback från mottagande enhet om den bedömning och behandling som gjorts 
prehospitalt har varit korrekt visade sig vara av betydelse för framtida korrekta bedömningar. 
 
Nyckelord: Identification of sepsis, Sepsis, Suspision of severe sepsis, Symtom of sepsis. 
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Abstract 
Severe sepsis is a serious condition with a fast pattern. An early diagnosis with immediate treat-
ment is essential in minimizing the suffering, morbidity and mortality of the sick patient. Many 
patients with severe sepsis are being discovered too late for the treatment to have lifesaving effect, 
prehospital and in the hospital. Severe sepsis and septic shock are responsible for many deaths 
worldwide, and one in four dies from this disease. In Sweden alone there are approximately 19 000 
individuals who get ill from sepsis every year. The symptoms are common to several other diseases 
and can suddenly disappear to reoccur again a few days or weeks later. The symptoms are fever, 
shivering, high or low respiratory frequents, rashes, nausea, vomiting, diarrhoea, severe pain 
mostly in the abdomen, neurological effects and ailment. In able to identify and treat the patient 
correctly and swiftly requires competence and experience of the paramedics. It is also important 
that the personnel, in discussions with the patients, asks the correct questions in regards to 
symptoms and in earlier infections in previous days and weeks, previous diseases or if the patient 
has been abroad. The aim of this study is to raise awareness of the illness to the paramedics thus 
enabling them to make an early diagnosis of sepsis. The results through qualitative interviews 
showed that education is important to enable paramedics to discover sepsis at an early stage for 
future correct assessment. 
 
Keywords: Identification of sepsis, Sepsis, Suspicion of severe sepsis, Symptom of sepsis. 
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INLEDNING 
När olika förslag till ämnen presenterades för magisteruppsatsen fastnade vi direkt för att skriva om 
sepsis, ett ganska outforskat men intressant och spännande ämnesområde. Sepsis är ett allvarligt 
tillstånd med ett snabbt förlopp som kräver snabb diagnos och behandling. För tidig identifiering, 
tidiga insatser och lämpliga åtgärder krävs initialt vårdarens uppmärksamhet och kompetens för att 
kunna ställa rätt sorts frågor. Om presumtiva patienter upptäcks tidigt och får en diagnos samt en 
adekvat behandling minskar lidandet, sjuklighet och dödlighet.  
Vi har valt att skriva om sepsis för att öka vår egen kunskap och för att genom uppsatsen kunna 
informera våra kollegor och andra sjukvårdsinrättningar. Som arbetsmetod har vi valt att intervjua 
ambulanspersonal med erfarenhet av prehospital akutsjukvård, om deras upplevelser i samband 
med identifiering av patienter med misstänkt sepsis. För att underlätta för våra läsare har vi skapat 
en ordlista med förklaringar till de förkortningar vi använt, se bilaga 3. 

Bakgrund 
Sepsis 
Definition sepsis 
”Sepsis, av grekiskan Σήψις, "förruttnelse", är en medicinsk term som betecknar ett potentiellt 
dödligt tillstånd med en generell inflammatorisk reaktion, systemiskt inflammatoriskt respons-
syndrom (SIRS), orsakad av en infektion. Sepsis behandlas med antibiotika och intravenös vätska” 
(Wikipedia 2013).  
 
I vardagligt tal kallas sepsis för blodförgiftning. Sepsis orsakas av en infektion med en allmän 
reaktion av kroppens försvarssystem men orsaken behöver inte vara till följd av mikroorganismer i 
blodet. I de fall som sepsis orsakas av mikroorganismer i blodet innebär det svår sepsis (Lundh, 
Malmquist & Hedin 2009) vilket är ett allvarligt och i många fall ett livshotande tillstånd. Iwarson 
och Norrby (2007) framhåller att en inflammation i kroppen kan vara lokal men kan även involvera 
ett helt organsystem i kroppen, en så kallad systemisk inflammation. Cellerna i kroppen försvarar 
sig mot främmande mikroorganismer som tagit sig in i kroppen via sår, nedre luftvägsinfektioner, 
via huden, intravenösa infarter samt från mag- och tarmkanalen genom att orsaka en systemisk 
inflammation, en sepsis. Seymour, Band, Cooke, Mikkelsen, Hylton, Rea, Goss, och Gaieski 
(2010) informerar om att luftvägsinfektioner är den idag vanligaste orsaken till samhällsförvärvad 
svår sepsis. Cytokinerna, som kroppen har till försvar och som bildas snabbt kan också bli för 
många om inte kroppens naturliga bromssystem hinner reagera, vilket då kan leda till en sepsis 
(Iwarson & Norrby 2007). Sepsis är alltså en infektion som orsakar en systemisk inflammatorisk 
process i kroppen där inflammationen är kroppens försvar. Reinhart, Brunkhorst, Bone, Bardutzky, 
Dempfle, Forst, Gastmeier, Gerlach, Grundling, John, Kern, Kreymann, Kruger, Kujath, Marggraf, 
Martin, Mayer, Meier-Hellmann, Oppert, Putensen, Quintel, Ragaller, Rossaint, Seifert, Spies, 
Stuber, Weiler, Weimann, Werdan, Welte, German Sepsis och German interdisciplinary 
association of intensive care and emergency medicine (2010) visar i studien att bakterier endast 
förekom hos 30 procent av de patienter som insjuknade i svår sepsis eller septisk chock. 

Definitionen på Sepsis har varierat genom åren. Olika begrepp har använts där SIRS (Systemic 
Inflammatory Response Syndrome) sedan början av 1990 talet blivit den beteckning som används 
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världen över. SIRS är en systemisk inflammation, som kan utlösas av olika orsaker. Iwarson och 
Norrby (2007) samt Ljungström, Steinum, Brink, Gårdlund, Martner och Sjölin (2011) beskriver 
att patienter kan få en sepsis på grund av ett trauma, av en infektion, av en pankreatit eller av 
brännskador. Enligt Ljungström och Steinum et al. (2011) samt Brink, Cronqvist, Furebring, 
Gille-Johnson, Gårdlund, Lanbeck, Ljungström, Mehle, Otto, Sjölin och Svefors (2012) bör sepsis 
klassificeras med hjälp av följande begrepp: sepsis, svår sepsis och septisk chock, denna 
begreppsordning är vedertagen internationellt. Symtom på SIRS samt tecken på en infektion tyder 
oftast på att patienten har en sepsis (Ljungström & Steinum et al. 2011). Misstanken om sepsis 
uppkommer när patienten uppfyller två eller flera av följande kriterier: ett systoliskt blodtryck på 
under 90 mmhg (millimeter kvicksilver), en kroppstemperatur på över 38 grader eller under 36 
grader, en andningsfrekvens på över 20 eller under 8 andetag per minut och eller ett för högt eller 
lågt LPK (LeukocytPartikelKoncentration) i blodet (Brink & Cronqvist et al. 2012; Iwarson & 
Norrby 2007; Reinhart & Brunkhorst et al. 2010). 

Om patienten inte kan hålla blodtrycket trots adekvat vätsketillförsel och med symtom på sepsis är 
patienten sannolikt på väg in i en septisk chock (Iwarson & Norrby 2007). Laktatstegring i blodet 
är en tidig indikation på en systemisk inflammatorisk process i kroppen (Berkman, Ufberg, 
Nathanson & Shapiro 2009). 

Förekomst  
Svår sepsis och septisk chock står för många dödsfall världen över och kan jämställas med stroke, 
hjärtinfarkt och trauma. I USA insjuknar ca 750 000 personer årligen i svår sepis (Wang, Weaver, 
Shapito & Yealy 2010; Studnek, Artho, Garner & Jones 2012; Howell, Donnino, Talmor, Clardy & 
Shapiro 2007; Shapiro, Howell, Talmor, Donnino & Bates 2007). Enligt Guerra, Mayfield, 
Meyers, Clouatre och Ricco (2013); Howell och Donnino et al. (2007) avlider årligen cirka 215 
000 av dem. Enligt Sankoff, Goyal, Gaieski, Deitch, Davis, Sabel och Haukoos (2008) är sepsis 
den största orsaken till att många kritiskt sjuka patienter avlider på sjukhusen i USA. I Europa är 
motsvarande siffror för dödsfall orsakade av svår sepsis cirka 150 000 personer. Dellinger, Levy, 
Rhodes, Annane, Gerlach, Opal, Sevransky, Sprung, Douglas, Jaeschke, Osborn, Nunnally, 
Townsend, Reinhart, Kleinpell, Angus, Deutschman, Machado, Rubenfeld, Webb, Beale, Vincent, 
Moreno och The Surviving sepsis campaign guidelines committee including the pediatric 
subgroupet (2013) samt Herlitz, Bang, Wireklint-Sunstrom, Axelsson, Bremer, Hagiwara, 
Jonsson, Lundberg, Suserud och Ljungstrom (2012) lyfter fram att en av fyra i världen dör till följd 
av svår sepsis och septisk chock vilket är ett stort hälsoproblem och drabbar miljontals människor 
över hela världen. I USA är kostnaden drygt 16 miljarder amerikanska dollar (US$) varje år det vill 
säga cirka 22 100 US$ per fall (Báez, Hanudel, Perez, Giraldez & Wilcox 2013; Guerra & 
Mayfield et al. 2013; Studnek, Artho, Garner & Jones 2012).  

Enligt Seymour, Rea, Kahn, Walkey, Yeale och Angus (2012) var antalet insjuknade personer som 
transporterades med ambulans till sjukhusen i USA högre för de med svår sepsis än för de med 
hjärtinfarkt eller stroke. I Sverige, beräknat enligt Brink och Cronqvist et al. (2012) insjuknar 
årligen cirka 19 000 individer i samhällsförvärvad svår sepsis. I studien av Seymour och Rea et al. 
(2012) framkommer att av de patienter som ligger på sjukhus i USA efter att de insjuknat i sepsis 
anländer fler än 40 procent med ambulans till akutmottagningarna. Av dessa identifierade 
ambulanspersonalen svår sepsis hos 4/5 av patienterna redan innan ankomsten till 
akutmottagningarna. 
I England, Wales och Nord Irland är det enligt Robson, Nutbeam och Daniels (2009) vanligt med 
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svår sepsis på intensivvårdsavdelningarna (IVA) där 27 procent av patienterna som var inlagda på 
IVA hade svår sepsis. Vårdtiden för dessa patienter på sjukhus var i genomsnitt 4 veckor och totalt 
46 procent av sjukhusens intensivvårdsplatser upptogs av patienter med svår sepsis. 

Dödlighet och sjuklighet 
Mortalitetsökningen i sepsis är kraftigt stigande relaterat till sepsisens svårighetsgrad. Hansson och 
Wikström (2009) noterade även att vid endast ett SIRS-kriterium är mortaliteten endast ett par 
procent men vid sepsis är mortaliteten cirka 15 procent, 20 procent vid svår sepsis och uppgår 
slutligen till cirka 50 procent vid en septisk chock. Sepsis drabbar ofta ett eller flera organsystem i 
kroppen och är ofta utlöst av en infektion i någon form någonstans i kroppen (Iwarson & Norrby 
2007). Av de patienter som avlider i sepsis dör de flesta på grund av en septisk chock som sålunda 
är den allvarligaste formen (Báez & Hanudel et al. 2013; Gårdlund, Cronqviist, Follin, Furebring, 
Gille-Johnsson & Sjölin 2011; Wernerman, Gårdlund, Larsson, Lundin, Rubertsson & Sjölin 
2003). Idag finns moderna och relativt välutrustade intensivvårdsavdelningar med tillgång till bra 
antibiotika, avancerad vård både prehospitalt och hospitalt, men trots detta har mortaliteten i 
septisk chock varit fortsatt hög. Svår sepsis och septisk chock skördar offer inom alla åldrar oavsett 
sjukdomsbakgrund (Wernerman & Gårdlund et al. 2003). 
 
O'Neal, Koyama, Koehler, Siew, Curtis, Fremont, May, Bernard och Ware (2011) belyser att acute 
lung injury (ALI) och acute respiratory distress syndrome (ARDS) och sepsis är allvarliga tillstånd 
som ofta följs åt. ALI, sepsis och hypoperfusion har samma inflammatoriska 
utlösningsmekanismer i kroppen (O'Neal & Koyama et al. 2011). ARDS, ALI och sepsis är alla 
förenade med hög dödlighet. I USA är sepsis den vanligaste dödorsaken hos svårt sjuka patienter 
(O'Neal & Koyama et al. 2011). För patienter som insjuknar i sepsis är förloppet snabbt och 
mortaliteten är i USA 30-50 procent (Shapiro, Wolfe, Moore, Smith, Burdick & Bates 2003). 

Patofysiologi  
Brink och Cronqvist et al. (2012) klarlade att svår sepsis och septisk chock är akuta tillstånd som 
kan leda till hypotoni, hypoperfusion och laktatacidos och kräver därför snabb identifiering och 
behandling. Seymour och Band et al. (2010) nämner att ett laktat på 2mmol/L eller högre hos en 
tidigare frisk person är indikation på hypoperfusion. Svår sepsis innebär en infektionsutlöst 
systemreaktion i kroppen med ett eller flera organsystem involverade vilka sviktar i sina 
funktioner; (i) respiratorisk, (ii) renal, (iii) hematologisk, (iiii) cerebral eller (iiiii) hepatisk svikt. 
Den allvarligaste formen av svår sepsis är enligt Gårdlund och Cronqviist et al. (2011) septisk 
chock. Septisk chock definieras enligt Brink och Cronqvist et al. (2012) som kvarstående hypotoni 
trots adekvat vätsketillförsel i kombination med tecken på hypoperfusion eller organdysfunktion. 
Samhällsförvärvad septisk chock utvecklas som regel inom 24 timmar efter ankomst till sjukhuset 
och oftast redan inom 6 timmar. Brink och Cronqvist et al. (2012); Herlitz och Bang et al. (2012); 
Ljungström (2009) påpekar att en andningsfrekvens på över 30 andetag/minut är ett tidigt tecken på 
svår sepsis eller en septisk chock.  
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Symtom 
Symtomen på sepsis är plötslig feber och eller frossa (vanligast förekommande), hög eller låg 
andningsfrekvens (oftast det första symtomet), plötsligt illamående med kräkningar och diarréer, 
plötslig svår smärta, oftast belägen i buken och svår att smärtstilla, plötslig muskelsvaghet och 
plötslig påverkan på medvetandet. En komplikation är att dessa symtom lätt kan förväxlas med 
andra sjukdomstillstånd såsom influensa, magsjuka, stroke, urinvägsinfektion eller förkylning. Hos 
unga tidigare friska individer är en noterad påverkan på centrala nervsystemet (CNS) ett allvarligt 
tecken jämfört med en äldre individ med redan tidigare nedsatt kognitiv förmåga, där även lindriga 
infektions tillstånd kan ge en påtaglig kognitiv dysfunktion (Brink & Cronqvist et al. 2012). Det är 
viktigt att vara uppmärksam på eventuell förekomst av symtom, som kanske redan gått i regress då 
patienten söker akutsjukvård, som till exempel feber och frossa (Brink & Cronqvist et al. 2012). 
Tidiga symtom får oftast den prehospitala vårdpersonalen uttryckligen fråga patienten om. Om han 
eller hon inte berättar självmant beror detta troligen på att dessa symtom oftast avtagit och inte tros 
ha något värde för den aktuella vårdinsatsen. I studien av Herlitz och Bang et al. (2012) framkom 
det att patienterna hade svårt att komma ihåg när de första symtomen debuterade. 

Symtom hos äldre 
Desorientering och vakenhetssänkning i samband med sepsis har olika prognostisk betydelse be-
roende på patientens grundförutsättningar (Brink & Cronqvist et al. 2012). Äldre personer och 
personer med redan tidigare nedsatt kognitiv förmåga, kan uppvisa medvetanderubbning vid för-
hållandevis lindriga infektionstillstånd. Symtom som hypotermi, buksmärta, palpationsömhet, 
förvirring, desorientering, konfusion eller takykardi utan genes kan påvisas hos äldre patienter, 
men även hos patienter med nedsatt immunförsvar med en allvarlig sepsis. Brink och Cronqvist et 
al. (2012) tar i sitt vårdprogram upp att ett vanligt kliniskt symtom på sepsis är att det debuterar 
med ett förmaksflimmer (Hansson 2002). Förmaksflimmer uppkommer då de elektriska 
ledningarna i hjärtat inte riktigt fungerar som det bör utan det skapas ett kaos i hjärtats elektriska 
ledningssystem. Detta elektriska kaos resulterar i att förmaken drar ihop sig och kontraherar 
samtidigt från flera håll enligt Herlitz, Nilsson och Svensson (2009). 

Sepsis hos barn 
Små barns symtombild skiljer sig från vuxnas. Barn är jämfört med vuxna ofta kalla perifiert och 
har ingen vasodilatation. Vid kall chock har barn en förlängd kapillär återfyllnad med en fyll-
ningstid på >2 sekunder, extremiteterna är ofta kalla och marmorerade, vid varm chock har de en 
för snabb kapillär återfyllnad. Gemensamt för barn och vuxna vid dessa chocker är förändrad 
mental status och lite diures med en timdiures på <1ml/kg kroppsvikt. Ett sent symtom hos barn är 
takykardi och hypotension (Bentsen 2008). Sepsis hos små barn skall behandlas snabbt och med en 
injektion av isoton vätska 20ml/kg kroppsvikt. Inom några få minuter, ca15, bör minst 60ml/kg 
eller mera ha getts till dessa barn där det finns en misstanke om sepsis. Viktigt att kontinuerligt 
under infusionen kontrollera puls, diures, andningsfrekvens och utföra regelbundna palpationer av 
buken för att minimera risken att barnet övervätskas. Målet är att behandla och vända dessa 
symtom inom ”den gyllene timman” (Bentsen 2008). Inwald, Tasker och Paediatric intensive care 
society study group (2009) tar upp betydelsen av att det inom en timma bör ha getts 60ml vätska/kg 
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kroppsvikt eller mera för barn med septisk chock för att förbättra chanserna till en lyckad 
behandling. 
 
I en artikel av Nystad och Waage Nielsen (2008) beskrivs ett patientfall där en sju veckor gammal 
pojke kom in till sjukhuset med feber, hosta och nedsatt allmäntillstånd. En första misstanke var 
sepsis och eller en allvarlig pneumoni. Strax innan pojken insjuknade hade ett syskon haft 
långvarig hosta. Knappt ett dygn senare fick barnet problem med andningen och lades i respirator. 
Barnet hade låg diures och leukocytos samt kramper i ena armen. Vårdpersonalen lämnade tanken 
på sepsis och var istället inne på diagnosen akut leukemi. Efter många tester och prover om olika 
tillstånd avled pojken efter nio dagar på sjukhuset i multipel organ svikt (MOS).  
Nystad och Waage Nielsen (2008) skriver att ett högt leukocytprov hos små barn och pneumoni 
innebär dålig prognos för överlevnad. Sepsis är enligt Inwald och Tasker et al. (2009) en hög faktor 
till dödsfall i USA. Årligen drabbas ca 42 000 barn av sepsis och av dessa barn avlider ungefär 10 
procent. I England insjuknar många barn i infektioner som leder till sepsis, och fler än 10 procent 
av de barn under fyra år som avlider gör det de till följd av infektioner. Varje år läggs det in drygt 
1000 barn med svår sepsis på barnintensiven i England där cirka 20 procent avlider till följd av 
tillstötande komplikationer. Enligt Inwald och Tasker et al. (2009) är det även många barn som 
drabbas av septisk chock till följd av trauman och som avlider på akutmottagningarna innan de ens 
hinner komma under intensivvård. 

Behandling och prognos 
Behandlingen under ”den gyllene timmen” är många gånger avgörande för hur utgången skall bli 
för en patient med sepsis (Gårdlund & Cronqviist et al. 2011). Vid varje timmas fördröjning utan 
någon antibiotikabehandling ökar mortalitetsrisken med 8 procent under de första 6 timmarna. Ges 
antibiotikabehandling inom ”den gyllene timmen” är överlevnaden 80 procent för denna 
patientgrupp (Gårdlund & Cronqviist et al. 2011). I ett senare arbete belyser Brink och Cronqvist et 
al. (2012) att en inaktiv eller fördröjd antibiotikabehandling visade på en kraftigt ökad 
mortalitetsrisk för patienter med sepsis. De första timmarna av patientens omhändertagande är helt 
avgörande för patientens överlevnad. Wernerman och Gårdlund et al. (2003) tar upp i sin artikel 
om att ett tidigt beslut om en antibiotikabehandling ökade chanserna till överlevnad samt minskade 
riskerna för en septisk chock hos patienter med sepsis. 
 
Åtgärder hos patienter med septisk chock inom de första timmarna är således av stor vikt avseende 
både sjuklighet och dödlighet. I behandlingssyfte har det visat sig att generös vätsketillförsel, 
kardiovaskulärt stöd samt antibiotikabehandling har stor betydelse (Brink & Cronqvist et al. 2012; 
Inwald & Tasker et al. 2009). Aggressiv vätsketillförsel vid chock, med upp till 60ml/kg 
kroppsvikt eller mer under den första timmen innebär markant förbättrat resultat. Mycket viktigt att 
ta ett blodprov avseende blodgas på en patient med misstänkt sepsis, då metabol acidos indikerar en 
utvecklad sepsis (Brink & Cronqvist et al. 2012). Före antibiotika ges bör blodprov tas med 
avsikten att skicka blodet för blododling (aerob + anaerob) och om möjligt även ett urinprov för en 
urinodling. Dock ska det sättas in en adekvat antibiotikabehandling vid svår sepsis utan onödig 
fördröjning. Att det inte görs odlingar före en antibiotikabehandling startas är tyvärr allt för vanligt, 
även vid de tillfällen då en sådan odling inte skulle försena en tidig behandling med antibiotika 
(Brink & Cronqvist et al. 2012). Noggrann kontroll av blodsocker kan förhindra att en sekundär 
sepsis uppstår som ökar mortaliteten. Detta är en enkel och samtidigt billig behandlingsform, som 
saknar biverkningar och därför fått ett högt genomslag (Wernerman & Gårdlund et al. 2003). 
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Brink och Cronqvist et al. (2012) nämner att hypoxi är ett viktigt symtom att behandla för att 
återupprätta patientens vitalstatus och det görs med hjälp av syrgastillförsel. Patienter med en 
uttalad hypoxi bör ges 5-10 liter syrgas även om patienten i grunden har en kronisk obstruktiv 
lungsjukdom (KOL), (Gårdlund & Cronqviist et al. 2011). Brink et al. (2012) upplyser om att 
riskfaktorer för svåra infektioner är hög ålder, diabetes, hjärtsvikt, KOL, cancer, HIV, och lever-
sjukdom. Av patienter med dessa olika sjukdomsbilder är mortaliteten vid en sepsis högre för 
patienter med cancer, leversjukdom och HIV än för patienter med diabetes och autoimmuna 
sjukdomar. Av de patienter som utvecklat och fått diagnosen septisk chock och dör, avlider nästan 
hälften av dem under den första veckan av behandlingen och resterande inom en månad av 
komplikationen MOS, (Iwarson & Norrby 2007). Mortaliteten vid sepsis var högre för patienter 
med infektionssjukdom redan vid insjuknandet i sepsis än för de som tidigare var friska. 
Mortaliteten var hos dessa patienter 16 procent högre vid sepsis, 20 procent högre vid svår sepsis 
och vid en utvecklad septisk chock 46 procent högre jämfört med de patienter som inte hade någon 
infektionssjukdom. På grund av ökade luftvägsinfektioner vintertid är det även vanligare med att 
människor insjuknar i sepsis under just denna årstid (Brink et al. 2012). 
 
Patienter som fick vård av ambulanspersonal hade snabbare upptäckt av sepsis och behandling 
jämfört med icke ambulanssjukvårdade patienter (Inwald & Tasker et al. 2009; Studnek & Artho et 
al. 2012). Hörnstenarna i akutmottagningens hantering av patienter med svår sepsis inkluderade 
utöver snabb diagnos, tidig tillförsel av lämplig antibiotika samt tidig och aggressiv vätske-
tillförsel. Patienter med sepsis som kom in till akutmottagning med ambulans hade en kortare tid 
från triage på akutmottagningen till initial administration av antibiotika, jämfört med patienter som 
inte transporterades av ambulanssjukvården. Inwald och Tasker et al. (2009); Studnek och Artho et 
al. (2012); Wernerman och Gårdlund et al. (2003) belyser den självklara vikten av att en patient 
med septisk chock får optimal vård och behandling. För att optimera vården för patienter med svår 
sepsis behövs utbildning av vårdpersonal för att kunna identifiera och behandla detta allvarliga 
sjukdomstillstånd (Dellinger & Levy et al. 2013; Wernerman & Gårdlund et al. 2003). 

Patientens upplevelse och vård 
För att tillfredsställa patientens behov av trygghet i vård och behandling krävs att patienten ges en 
god hälso- och sjukvård (Dahlberg & Segesten 2010). För att kunna återställa det hot och den 
otrygghet patienten känner krävs det att samtlig vårdpersonal tar hand om och behandlar den 
sjukdom som kan hota patientens vardag. När tryggheten hos patienten återställs har den botande 
behandlingen följaktligen gett resultat (Dahlberg & Segesten 2010). Den värsta och svåraste 
ensamheten är den då det finns folk runt om patienten, men där den sjuke ändå känner sig obekväm, 
rädd samt försvarslös och inte har någonstans att ta vägen. Målet med att uppnå hälsa enligt 
Dahlberg och Segesten (2010) är att ge varje patient just den behandling han eller hon behöver för 
att uppnå de planerade och tänkta målen. Vårdvetenskapen har som uppgift att skapa kunskap som 
kan stödja och stärka människors hälsa. Målet med hela vårdandet är att om möjligt skapa hälsa för 
den drabbade individen. Dahlberg och Segesten (2010) tar upp patientens utsatthet i en vård- 
relation. Om patienten inte vet vad som händer, tappar han/hon självkontrollen över sin kropp, sitt 
liv och får sätta hela sin tillit till sjukvården. Alla människor har lika rätt till vård i Sverige, vården 
skall tillgodose varje individs enskilda behov av vård och i den mån det är möjligt även erhålla rätt 
och saklig information om densamma på individens egen nivå enligt Svensk författningssamling 
(1982). 
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Vårdmöten 
Mötet är centralt i vården, ett vårdande möte sker mellan vårdare och patient och syftar till att 
stärka patientens hälsa. Dahlberg och Segesten (2010) betonar vikten av att kunna uppnå ett 
givande vårdmöte, där vårdare inte ”står över” en patient utan behandlar patienten med respekt. 
Ansikte mot ansikte eller för ett ännu bättre resultat, en gemensam ögonkontakt. Att vända sig bort 
från sin patient eller inte titta på denne inger inte respekt och trovärdigheten minskar kraftigt. Den 
verbala kommunikationen är den mest framträdande och självklara kommunikationen enligt 
Dahlberg och Segesten (2010). En tidig identifiering och behandling kräver ofta vårdarens upp- 
märksamhet i vårdmötet och att ställa frågor om insjuknande och tidigare sjukdomshistoria med 
särskilda frågor om olika infektioner. 

Prehospital vård – vårdarens bedömningskunskap 
Triagering startar redan prehospitalt och kan komma att ändras både under transport till sjukhus 
men även vid ankomst till och vid det första omhändertagandet på akutmottagningen. Ny triage- 
ring bör göras av akutmottagningens personal efter att personalen från ambulansen gett över- 
rapportering. Triage betyder patientstyrning och förekommer i och omkring samtliga vårdmöten 
mellan sjukvården och patienten (Kurland & Muntlin 2009). Detta arbetssätt tillämpas inom 
samtliga vårdinrättningar, exempelvis vid sjukvårdsrådgivning, SOS Alarm, inom den prehospitala 
vården, på vårdcentralen eller på akutmottagningen. Meningen med triage är att för patientens 
bästa snabbt och säkert kunna bedöma vårdbehov, vårdnivå och den rätta prioriteringen för 
patienten. Triageringen ger alltså ambulanssjuksköterskan hjälp för att bedöma vad som bör göras 
på plats och hur snabbt patienten behöver in till sjukhus för att komma under rätt vård. Triage- 
ringen bedöms utefter fem steg, blå, grön, gul, orange och röd. Blå betyder icke brådskande och röd 
betyder livshotande. Första bedömningen som startar i den prehospitala vården kan under vård- 
kontakten med specifik patient omvärderas flera gånger vid eventuella förändringar i patientens 
status under vårdtiden. 

Ambulanssjuksköterskans yrkesprofession 
År 2001 fick ambulanssjukvården en egen specialistutbildning för sjuksköterskor med en egen 
yrkesexamen. År 2005 bestämdes det att minst en av vårdarna i ambulansen måste vara sjukskö-
terska för att kunna ge de läkemedelsbehandlingar som patientens tillstånd ofta kräver direkt i 
ambulansen och eller direkt på platsen. Kompetensbeskrivningen för specialistutbildade ambu-
lanssjuksköterskor arbetades fram genom ett samarbete mellan Riksföreningen för Ambulans-
Sjuksköterskor (RAS) och Svensk Sjuksköterske Förening (SSF) under hösten 2009 enligt RAS. 
http://www.swenurse.se/Publikationer--Remisser/Publikationer/Kompetensbeskrivningar-och-rikt
linjer/Kompetensbeskrivning-for-ambulanssjukskoterska/. 

Bedömning  
Patientens sjukdomsanamnes kan ligga till grund för patientens insjuknande då patienten 
exempelvis på grund av tidigare sjukdomar kan ha ett nedsatt immunförsvar och då ha en större 
risk att drabbas av en akut sepsis. Här är ofta den anhöriges information väldigt viktig eftersom 
patienten själv många gånger är så påverkad av sitt insjuknande och inte på egen hand kan redo- 
visa denna viktiga information. Brink och Cronqvist et al. (2012) belyser vikten av att en relevant 
och detaljerad anamnes är grunden för att kunna ge rätt behandling till de svårt sjuka patienterna. 
Symtom hos patienter med misstänkt sepsis kan vara feber, frossa, diarré, smärta, pettechier och 
marmorering på huden, fördröjd kapillär återfyllnad, fokala symtom och förhöjd andnings- 

http://www.swenurse.se/Publikationer--Remisser/Publikationer/Kompetensbeskrivningar-och-riktlinjer/Kompetensbeskrivning-for-ambulanssjukskoterska/
http://www.swenurse.se/Publikationer--Remisser/Publikationer/Kompetensbeskrivningar-och-riktlinjer/Kompetensbeskrivning-for-ambulanssjukskoterska/
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frekvens ger viktiga ledtrådar (Brink & Cronqvist et al. 2012). Om inte patienten själv är i stånd att 
kommunicera och svara på frågor om sitt tillstånd, är det viktigt att söka kontakt med andra upp- 
giftslämnare såsom närstående eller grannar med flera i patientens närhet för att kunna få den 
viktiga information som annars kan missas eller upptäckas i ett allt för sent skede. 
 
Tidigare vårdkontakter, antibiotikabehandling samt utlandsresor i samband med insjuknandet kan 
också vara av betydande värde för att kunna ge den bästa och mest optimala vården till en specifik 
patient (Brink & Cronqvist et al. 2012). Ett riktmärke för en tidig klinisk bedömning är BAS 
90-30-90 (Blodtryck 90, Andningsfrekvens 30, Saturation 90). B står för under 90mmHg i systo-
liskt blodtryck, A står för en andningsfrekvens över 30 andetag per minut och S står för under 90 
procent i saturation. Dessa värden visade på svår sepsis (Brink & Cronqvist et al. 2012; Dellinger 
& Levy et al. 2013). Kontroll av patienters vitalstatus med vitalparametrar har blivit allt mer van-
ligt både prehospitalt och hospitalt. För att kunna läsa av patientens status och triagera den speci-
fika patienten till rätt prioritering används BAS 90-30-90 som är ett svenskt bedömningsinstrument 
(Brink & Cronqvist et al. 2012). BAS har utvecklats för att på ett tydligt sätt kunna identifiera svårt 
sepsissjuka patienter på akutmottagningar och vårdavdelningar samt nu även inom den pre- 
hospitala vården. BAS-ett ”sepsis-EKG” är tänkt som ett stöd till all vård-personal för att kunna 
bedöma och identifiera patienter med misstänkt svår sepsis (Ljungström 2009). 

PROBLEMFORMULERING 
Svår sepsis är ett allvarligt tillstånd med ett snabbt förlopp. Patientens tillstånd kräver tidig identi-
fiering och behandling vilket minskar lidandet, morbiditeten och mortaliteten. Många patienter 
upptäcks och behandlas för sent både prehospitalt och hospitalt. 
 
Patienter med sepsis kan ha ett eller flera symtom som är allmänna och kan tolkas vara orsakade av 
andra sjukdomstillstånd. Karaktäristiskt är dock att symtomen kommer plötsligt. I patientens 
anamnes finns oftast en eller flera av följande symtombeskrivningar: feber, frossa, hög eller låg 
andningsfrekvens, illamående, kräkningar, diarréer, svår smärta som ofta är lokaliserad i buken. 
Vidare är muskelsvaghet och medvetandepåverkan förekommande symtom. 
 
Tidig identifiering och behandling kräver vårdarens uppmärksamhet i vårdmötet och att ställa 
frågor om insjuknande och tidigare sjukdomshistoria med särskilda frågor om infektioner. Den 
”tysta kunskapen” och ”kliniska blicken” är något som kommer med erfarenhet och utbildning för 
vårdaren. Det är därför viktigt att skapa kunskap om ambulanspersonalens bedömning av patienter 
med svår sepsis 

SYFTE 
Syftet med denna uppsats var att utforska och beskriva ambulanspersonalens upplevelser av att 
identifiera, vårda och behandla patienter med misstänkt sepsis. 

METOD 
Ansats 
För att uppnå syftet med uppsatsen har vi genomfört kvalitativa intervjuer, vilka har varit inriktade 
mot att få kunskap om ambulanspersonalens perspektiv och erfarenhet av svår sepsis samt bredda 
kunskaperna i den prehospitala bedömningen utifrån informanternas erfarenheter och upplevelser 
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(Kvale & Brinkmann 2009). 

Författarnas förförståelse  
Vår förförståelse har breddats efter den föreläsning som läkaren Lars Ljungström hade den 20 
september 2012 på högskolan i Borås. Han påtalade just vikten av den tidiga upptäckten och 
diagnostiken av en patient med sepsis. Ju tidigare som vi inom sjukvården upptäcker att patienten 
har en sepsis i någon form och snabbt får eller sätter in en behandling desto större chans har 
patienten att överleva. Det är många som dör till följd av att behandlingen oftast sätts in för sent. 
Det första och oftast det tidigaste symtomet på en sepsis är förändrad andningsfrekvens, under 8 
eller över 20 andetag per minut beroende på patientens sjukdomshistorik. Dock kan detta vara 
missvisande om patienten sedan tidigare har t.ex. en sjukdomshistorik med KOL (Kronisk 
obstruktiv lungsjukdom) där patienten oftast redan sedan tidigare har en förhöjd andnings- 
frekvens. Den första viktiga behandlingen är att snabbt få intravenös vätska och antibiotika. Här 
kan vi i ambulansen starta en bra behandling med vätska intravenöst vilket även Lars Ljungström 
påtalade var viktig för patientens fortsatta chans att överleva. Svår sepsis har ett snabbt förlopp 
och här är tiden viktig. Det är fler som dör i svår sepsis och septisk chock än i hjärtinfarkt eller 
stroke.  

Att tyda de klassiska symtomen, som oftast kommer plötsligt hos en patient med sepsis är många 
gånger svårt, då det finns flera differentialdiagnoser. Diagnoser som influensa, magsjuka, stroke, 
urinvägsinfektion, hjärtinfarkt och eller förkylning kan vara början till en sepsis. Den ”kliniska 
blicken” och den ”tysta kunskapen” är något som vi får med tiden, genom utbildning och 
erfarenhet. Det vore många gånger bra om en patients närstående följde med upp från akut- 
mottagningen till vårdavdelningen där patienten läggs in för att den vårdpersonal som arbetar på 
avdelningen skulle kunna hämta in viktig information som kan ha missats tidigare. Vi har båda 
sedan tidigare erfarenhet från prehospitalt arbete, dock var det många år sedan och då hörde vi 
inte talas om någon sepsisprocess. Båda författarnas förförståelse under arbetets gång med 
magisteruppsatsen har gjort att vi kunnat känna igen oss i både fakta och information som ligger 
till grund för vår uppsats. Men trots författarnas akutsjukvårdserfarenhet har vi under arbetets 
gång förstått att den förförståelse vi sedan tidigare hade bara var en väldigt liten del av den 
kunskap som finns att inhämta idag. Med vår förförstålse i bakhuvudet under de intervjuer som 
gjordes kände vi samtidigt båda två att med vår förförståelse tror vi att vi både kunde känna igen 
scenarier och berättelser på ett bättre sätt eftersom vi kunde förstå och känna igen oss i en del av 
de fall som exemplifierades. 

Val av informanter 
En förfrågan skickades till tre olika verksamhetschefer i västra Sverige (se bilaga 1). Infor-
manterna/deltagarna arbetade vid elva olika stationer. Kriteriet för att få medverka i studien var i 
första hand utbildad ambulanssjuksköterska med minst fem års erfarenhet av ambulanssjuk-
vårdens prehospitala arbete men även synpunkter från grundutbildad sjuksköterska samt am-
bulanssjukvårdare med liknande erfarenhet ansågs värdefulla (se bilaga 2). Några av infor-
manterna tillfrågades inte direkt utan via sociala medier som facebook och mail, personliga 
kontakter och vänner. En informant träffade en av författarna på ett tåg mellan Göteborg och 
Stockholm och intervjun genomfördes på tåget efter att informanten fått läsa igenom och god-
känna informationsbrevet. Målet var att intervjua tio informanter men då det var svårt att få tag i 
informanter fick kriterierna ändras något och informanterna utgjordes slutligen av sex 
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ambulanssjuksköterskor och en ambulanssjukvårdare. 

Då det har varit svårigheter med att få tag i informanter tog studien längre tid än väntat. Även det 
faktum att brevet till verksamhetscheferna från början var mindre väl formulerat medverkade till 
att förberedelserna drog ut på tiden. Författarna ringde till verksamhetschefer och 
avdelningschefer för att skynda på och få klartecken för studien. En svaghet har varit att 
författarna bor långt ifrån varandra och har inte kunnat träffas i den mån som var önskat utan 
varit tvungna att till stor del kommunicera via mail, telefon och sms. Det har även delvis varit 
svårt att få tid för handledning i den mån som författarna önskat och varit berättigade till. En av 
styrkorna har varit att vårt mål och arbetssätt med arbetet har varit ganska lika vilket gjort att vi 
kompletterat varandra bra samt haft många och intressanta diskussioner. 

Författarna gjorde var sin pilotintervju som båda innehöll användbart material och involverades i 
studien. En av dessa, hade tre års erfarenhet av den prehospitala akutsjukvården men många års 
erfarenhet från en akutvårdsavdelning och ansågs ändå värdefull och inkluderades därför bland 
informanterna. Erfarenhetsmässigt fanns från 3 år till över 30 års arbete inom ambulansens 
prehospitala verksamhet. Båda författarna delade på intervjuarbetet, Linda intervjuade fyra 
informanter och Mikael intervjuade tre. 

Datainsamling  
Tid och plats för intervjuerna bestämdes i samförstånd med informanterna via mail, sms och eller 
telefonsamtal. Samförstånd är viktigt för att inte minst informanterna skall känna sig delaktiga och 
trygga och vilja tala öppet och fritt utifrån sina kunskaper och erfarenheter. Utformningen av de 
kvalitativa intervjuerna var så kallade djupintervjuer där informanterna fick tala fritt med 
följdfrågor som intervjuaren ställde för att förtydliga informationen (Kvale & Brinkmann 2009). 
Tidsåtgången för intervjuerna var som kortast 19 minuter och som längst 48 minuter. Intervjuerna 
spelades in och transkriberades av respektive intervjuare. 
 
Öppningsfrågorna som användes till informanterna var ”Kan du berätta om en patient som du 
vårdat där du misstänkte sepsis?” ”Känner du till ett patientfall där du vårdade och som du miss-
tänkte sepsis och hur upptäckte du det?”. Kompletterande frågor utefter informantens berättelser 
kunde vara ”Hur kändes det då?” ”Hur fungerar det med färgkodningarna?” ”Vad var det som fick 
dig att misstänka sepsis?” ”Hur fungerar det när du rapporterar över till akutmottagningens 
personal?” ”Har du några fler fall som du vill berätta om?”. ”Vad menar du med RETTS?” ”Vad är 
BAS för något?” var frågor som ställdes om informanterna pratade om dessa bedömnings- 
instrument.  

Analys 
Vid analys av det transkriberade materialet användes en mall enligt Graneheim och Lundman 
(2004). Författarna transkriberade sina egna intervjuer. Efter transkriberingen lästes alla intervjuer 
noggrant flera gånger och numrerades av båda författarna enskilt och gemensamt. Därefter färg- 
kodades den information som svarade mot uppsatsens syfte. Informationen i intervjuerna färg- 
kodades för att hitta liknelser och skillnader avseende hela meningar, delar av meningar eller 
stycken som svarade mot syftet för att sedan kondenseras och kategoriseras i underkategorier och 
till slut till huvudkategorier. De meningar som innehöll liknande information fick samma färg och 
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lades i samma fack. Det framkom underkategorier som fick en egen färg och alla de menings-
bärande enheterna från intervjuerna som innehöll den information som föll in under en eller flera 
underkategorier färgmarkerades med respektive underkategoris färg för att sedan gås igenom 
ytterligare några gånger av båda författarna. Kondenserad meningsenhet är när de meningsbärande 
enheterna kortats ned, oväsentliga ord plockats bort. Kategorierna som så småningom framkom 
fick ett eget nummer och därefter numrerades underkategorierna. I Graneheim och Lundman 
(2004) föreslås en mall för kodning av meningarna men detta upplevde författarna dock vara 
mycket svårt varför detta steg ersattes av färgkodning. 
 

Meningsbärande enhet  Kondenserad meningsenhet Underkategori  Kategori  
de e ett ETT JÄTTEBRA [beto-
ning] STÖD å då har vi även fått 
en för barn nuu. 

”…ETT JÄTTEBRA [beto-
ning] STÖD då har vi även 
fått en för barn.” 

Följa bedömnings-
stöd 

Prehospital be-
dömning och 
behandling 

jag tror aldrig att jag någonsin 
fått ett larm alltså en Prio1-kör-
ning på en sepsis nej det har jag 
inte. Och i övrigt även på en 
Prio2-körning" får vi inte sepsis 
utan då är det feber eller frossa 

aldrig Prio1-körning" på en 
sepsis. Och i övrigt får vi inte 
sepsis utan feber eller frossa  

Kreativt tänkande 
vid utlarmning 

Utlarmning 

hade något sår på benet visade 
det sig som hade gett han en 
sepsis eh som å sen hade han gått 
in i en chock då 

sår på benet hade gett en sep-
sis hade gått in i en chock 

Att upptäcka och 
bedöma olika sym-
tom 

Erfarenhetsbase-
rad bedömning 

om alla individer är specifika så 
kunde vi använt en del av de vi 
lärt oss och som vi sett gett re-
sultat att gå vidare med och haft i 
ryggsäcken som en mall och 
varningsklocka och då lättare tror 
jag kunnat hitta fler sepsis 
patienter mycket tidigare. 

kunde vi använt del av de vi 
lärt oss och som vi sett gett 
resultat och haft i ryggsäcken 
en mall och varningsklocka 
lättare tror jag hitta fler sepsis 
patienter tidigare. 

Feedback Återkoppling 
mellan ambulans 
och vårdenhet 

Detta visade sig vara ett ilius som 
sakteliga hade gått i nekros och 
som då brast och utifrån detta tror 
läkaren att en ganska omedelbar 
sepsis då tillstötte och som tillägg 
till det redan inträffade orsakade 
detta barnets tragiska utfall 

ett ilius hade gått i nekros och 
brast och detta tror läkaren att 
en omedelbar sepsis tillstötte 
som tillägg till det inträffade 
orsakade detta barnets tra-
giska utfall” 

Återkoppling till 
ambulanspersonal 

Återkoppling 
mellan ambulans 
och vårdenhet 

…nåt barn med sepsis har jag 
inte haft 

barn med sepsis har jag inte 
haft 

Sepsis hos barn och 
ungdomar är ovanligt 

Prehospital be-
dömning och 
behandling 

      Analystabell 

Etiska övervägande 
I en vetenskaplig studie är det av vikt att de individer som berörs av studien informeras om studiens 
syfte, ger sitt samtycke, om sekretessen att den information som ges inte kan spåras av någon annan 



 
 

17 

än författarna till studien och även att allt material avidentifieras både informanternas namn samt 
sådan information som kan leda till att andra kan identifiera de specifika detaljerna i intervjuerna 
till vissa personer (WMA Declaration of Helsinki - Ethical Principles for Medical Research 
Involving Human Subjects 2013; Medicinska forskningsrådet & Nämnden för forskningsetik 
2000). 
Informanterna och patientfallen, som informanterna talat om, avidentifierades. Informanterna 
informerades om frivilligheten och att de utan att behöva motivera när som helst kunde avbryta 
intervjun. När barn och unga människor blir allvarligt sjuka och avlider blir det känsloladdat men 
informanterna valde trots detta att fullfölja intervjuerna. Vi har följt de etiska riktlinjerna för upp-
satser och studier i enlighet med bestämmelser utfärdade av Högskolan i Borås och då studien är en 
magisteruppsats och inte syftar på någon medicinsk behandling krävs det inget godkännande från 
en etisk kommitté.  

RESULTAT 
Prehospital bedöm-
ning och behandling 

Erfarenhetsbaserad 
bedömning 

Återkoppling 
mellan ambulans 
och vårdenhet 

Utlarmning Utbildning ger 
ökad kunskap 
 

Följa bedömningsstöd Att upptäcka och be-
döma olika symtom 
 

Feedback  Kreativt tän-
kande vid ut-
larmning 

Ambulansläkarnas 
erfarenhet och kun-
skap 

Sepsisprocessen  Värdering genom den 
sociala situationen 

Återkoppling till 
ambulanspersonal 

Information 
från hemtjänst 
eller hemsjuk-
vård 

Misstänkt sepsis 
trots normala vital-
parametrar 

Sepsis hos barn och 
ungdomar är ovanligt 

Närståendes informa-
tion vid medvetslös 
patient 

  Tragiska patientfall 
har ökat uppmärk-
samheten 

Närståendes informa-
tion kan vara vägle-
dande 

Förvarning till akut-
mottagningen 

  Teoretisk kunskap 
värdefull 

      Resultat tabell 

Prehospital bedömning och behandling 
Följa bedömningsstöd  
Analysen visade på att det i dagens ambulanssjukvård fanns stora brister vad det gällde att kunna 
arbeta utefter mätinstrumentet BAS, utbildning behövs för att veta hur BAS bör tolkas och an-
vändas, det kan skilja i kunskap och användande av instrumentet BAS både inom samma region 
som nationellt.  
 
I de analyser som gjorts har det framkommit att det fanns brister i kodningen vad det gäller pati-
enter med sepsis. Bedömningsinstrumentet RETTS (Rapid Emergency Triage and Treatment Sy-
stem) ger inte alltid en självklar bild av den allvarlighetsgrad där sepsis kan misstänkas. Detta har 
visats bero på att RETTS kan ge helt olika koder och som uppenbart inte talar för vad misstanken 
gäller. Vid misstanke om sepsis blir den närmaste koden i RETTS för dessa patienter infektion men 
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får inte alltid rätt prioritering på grund av att koden för sepsis saknas. Flera av informanterna 
beskrev att det skulle kunna vara till stor hjälp om sepsis fick en egen medicinsk kod. Det fanns en 
vilja och önskan hos informanterna i att få mer utbildning i BAS och RETTS, vilket skulle kunna 
bidra till att fler patienter med sepsis skulle identifieras tidigare. I analysen framkommer att 
ambulanspersonalen trots olika kunskaper om BAS och RETTS ändå kände ett förtroende och en 
trygghet med dessa bedömningsinstrument som ett stöd.  

”…de e ett ETT JÄTTEBRA [betoning] STÖD å då har vi även fått en för 
barn nuu.” 

”Risker med retts då kodningen oftast tycker jag blir infektion o [funderar] 
då tror jag sepsis döljs många gånger, inte alls bra inte alls.[suck]” 

”Bas använder inte vi bara retts…. Alla ska väl göra allt för den utsatta…” 

Sepsisprocessen 
Att inte ha mera kunskap om vad/vilken behandling som patienter med sepsis bör ges eller om hur 
denna patientgrupp bör tas om hand på bästa sätt skapade en viss osäkerhet enligt analysen. Detta 
eftersom flertalet ambulansdistrikt inte har infört specifika riktlinjer och behandlingsordning enligt 
sepsisprocessen. I resultatet kom det fram att det finns så många andra processer med ett antal 
andra diagnoser och sjukdomsfall och då borde det inte vara svårt att använda sig av sepsis- 
processen. Det skulle underlätta för ambulanspersonalen att tidigt upptäcka dessa patienter och för 
patienterna att så tidigt som möjligt kunna få den bästa vården i rätt vårdkedja vilket resultatet 
visade.  

”… Vi har ju idag höfter, rädda hjärnan vi har ju hjärtinfarkter och det är 
jättebra och jag lovordar dessa men det tar tid och det tar resurser… men 
sedan kan man ju slimma detta väldigt fort och så …” 

Sepsis hos barn och ungdomar är ovanligt  
I analysen framkom det att barn och ungdomar med svår sepsis är ovanligt inom den prehospitala 
akutsjukvården. Allvarligt sjuka barn triggar igång de flesta inom akutsjukvården men framförallt 
inom den prehospitala akutsjukvården och är en osäkerhetsfaktor. Personalen inom den pre- 
hospitala akutsjukvården bör kunna lite om mycket och det är sällan som de får behandla barn 
varav detta blir en osäkerhetsfaktor eftersom barn skiljer sig en hel del från vuxna. Det finns inte 
någon läkare med på plats prehospitalt om denna inte är kallad till platsen för att triagera och be- 
handla dessa barn i det akuta skedet. När barn insjuknar kan det gå fort.  

”…nåt barn med sepsis har jag inte haft.” 
En av informanterna berättade om ett fall där ett barn hastigt insjuknar och där de på väg till 
adressen diskuterade vad de hade att vänta sig vid ankomsten samt att de på vägen får uppdatering 
av det aktuella läget vilket upplevdes som viktigt i detta fall för att kunna förbereda sig på vad som 
väntade vid ankomsten. De får även i efterförloppet veta vad som orsakat detta barns tragiska fall. 
För ambulanspersonalen var det bra med feedback från barnläkaren för att få bekräftat att de gjort 
en korrekt bedömning samt vidtagit rätt åtgärder och eller vad som kunde ha gjorts bättre. 

”… här har vi alltså ett barn som är medvetslöst och under resans gång får vi en uppda-
tering från en duktig ambulansdirigent att HLR pågår.” 
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Närståendes information kan vara vägledande 
I analysen framkom det att det var av oerhörd vikt att det fanns anhöriga på plats till en patient där 
det kunde misstänkas vara sepsis. Speciellt då patienten hade sänkt medvetande eller av annan 
anledning inte själv kunde medverka till en korrekt information med svar på de frågor som var av 
stort värde. Dessa svar kunde enligt resultatet vara helt livsavgörande då en snabb behandlingsstart 
är viktig för hur patientens utgång i denna allvarliga infektion ska bli. I resultatet framkom det 
också att den ambulanspersonal som kände till sepsisprocessen hade en lättare förmåga att i ett 
tidigt vårdmöte ställa de rätta frågorna till patienten eller dennes anhöriga för att så snart som 
möjligt kunna påbörja en tillförlitlig behandling. Information som ges av den anhörige på plats hos 
patienten bör också värderas innan den används eftersom den närstående personen kan var t.ex. 
dement. 

”Det kan ju vara svårt många gånger eftersom det som sagt ofta är äldre vi har att 
göra med och denne är för påverkad för att själv kunna redogöra för sig och dennes 
make eller maka inte uppfattat det hela på grund av t.ex. demens eller liknande. ” 

Erfarenhetsbaserad bedömning 
Att upptäcka och bedöma olika symtom. 
Det framkom i analysen att ambulanspersonalen inte alltid finner de klassiska symtomen hos 
patienterna vid en misstänkt sepsis. För att inte missa sepsis hos en patient som inte uppvisar de 
generella symtomen krävs att man först har byggt upp en erfarenhetsbank. Konsten här är att kunna 
lita på sin erfarenhet och basera sin bedömning på tidigare erfarenheter och inte stirra sig blind på 
vad mätinstrumenten visar utan lita på sin ”magkänsla”. Att detta kan vara en sepsis trots att det 
inte visade sig enligt symtomen. Patienten kan trots att symtomen enligt BAS och RETTS inte 
visar något alls vara i förstadiet till en sepsis. Om bara misstanken finns där bör patienten be- 
handlas enligt sepsisprocessens riktlinjer. Analysen visade att om inte vårdpersonalen specifikt 
frågar patienten hur de senaste dagarna varit med till exempel feber och frossa så nämner inte alltid 
patienten det då de inte tror att det har med tillståndet i nuläget att göra. Att inte se patienten med 
”öppna ögon” och tolka patientens tillstånd efter det mest uppenbara, kan innebära att patienter 
med diffusa tecken till sepsis inte upptäcks i den utsträckning och så pass tidigt som krävs för bästa 
möjliga behandling. 

”…Han hade ju aldrig tidigare varit sjuk heller och att hans symtom kommit 
ganska hastigt berättades också. Man kan ju få feber av olika anledningar men 
i detta fall var det ganska troligt att det hade med bensåren att göra.” 

Värdering genom den sociala situationen 
Det framkom i analysen att ambulanspersonalen ibland måste värdera patientens tillstånd genom 
att se till hela sociala situationen för att förstå vad patienten har råkat ut eller blivit utsatt för. Frågor 
som ambulanspersonalen ställer sig när de kommer till patienten är; vem eller vilka har larmat 
ambulans och för vad? Ett exempel på detta är citatet nedan där patienten är en medvetslös kvinna 
som troligtvis injicerat narkotika och där även vännerna som ringt efter ambulans tagit droger. 
Frågan uppkommer då; kan ambulanspersonalen lita på vad de drogade vännerna säger? 

”…hon ligger i en soffa i alla fall och hon har stora utslag, såriga utslag nästan 
kraterliknande utslag på stora delar av kroppen än det visar sig att hon har in-
jicerat narkotika där ju så att hennes kärl är ju så dåliga att så då får hon det 
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intramuskulärt till sig själv istället så blir det infektioner i detta då…” 

Närståendes information vid medvetslös patient 
Analysen visade på att ambulanspersonalen får värdera och sålla de närståendes information när en 
patient är medvetslös. För att kunna misstänka sepsis hos en medvetslös patient då denne inte själv 
kan redogöra för vare sig sin anamnes eller status är de närstående en viktig tillgång. Genom när- 
stående fås informationen om t.ex. avvikande beteende, status och insjuknande. Vitalparametrar 
kontrolleras men i analysen framkom det att informationen från närstående är lika viktig och kan 
många gånger även vara livsavgörande. Det kan vara svårt om patienten bor ensam eller bor långt 
ifrån sina närstående och då kanske inte dagligen håller kontakt eller inte har några närstående. I 
analysen framkom det att vid flertalet fall misstänktes flera diagnoser hos patienten men efter att 
närstående gett sin information kunde en del misstankar sorteras bort och fokusera misstankarna 
om en eventuell början till eller en pågående sepsis. 

”…hennes vänner var ju inte sämre utan att dem hade ju ordnat ähäh dem hade 
sett till att hon hade fått lite heroin i sig innan vi kom så att hon skulle klara sig så 
att hon inte blev så abstinent inne på sjukhuset…” 

Förvarning till akutmottagningen 
Att förvarna till akutmottagningen ökar tryggheten för ambulanspersonalen, eftersom det kan öka 
vårdtempot och patienten får snabb behandling. Detta görs dock inte rikstäckande eftersom inte 
sepsis processen är vedertagen inom samtliga ambulans distrikt ännu. Men tanken med just en 
sepsisprocess är just både att finna dessa patienter men även att snarast kunna ge dem den bästa och 
den rätta behandlingen som då består av antibiotika och vätska framför allt. De informanter som 
kände igen sepsisprocessen och arbetade ut efter denna tyckte att denna process bidragit till stor 
hjälp både för patient och personal. 

”…diagnoser slash symtom å så så skiljer man ju på vitalparametrar eh och blir 
faller patienten ut som en röd på antingen egentligen eh dem ja antingen vital-
parametrarna eller i den i dem symtom eh klassificeringen då ska vi larma in till 
akuten…” 

En av informanterna berättade om att han hört talas om ett fall där patienten blev liggande på 
akuten obehandlad i flera timmar och utav det senare avled beroende på att förvarning inte hade 
skett till akutmottagningen. De informanter som arbetade på detta sätt med att förvarna in var mer 
än nöjda och de som inte hört talas om det innan både kände och tyckte att de borde finnas även i 
deras organisation för att öka patientsäkerheten. 

Återkoppling mellan ambulans och vårdenhet 
Feedback 
Att använda feedback genom professionella relationer med nästa led i vårdkedjan är ett bra sätt att 
utbilda varandra över gränserna vilket framkom i resultatet. Vad det gäller just feedback framkom 
det i analysen att om det blev ett bättre samarbete i de olika vårdkedjorna skulle detta gynna 
patienten i fråga eftersom det skulle leda till både en bättre patientsäkerhet, ett bättre flyt i vård-
kedjan samt en högre och bättre kompetens hos ambulanspersonalen. 

”Helt klart helt säker är jag på det jag känner bara om jag talar för mig att jag 
skulle känna mig mycket mer säker och få en markant kunskapshöjning att kunna 
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arbeta efter med vinning både för egen del men framförallt för patienten. (skratt) 
Vi måste bli bättre här och få mer stöd och även stödja varandra eftersom det här 
är en allvarlig sjukdom med ofta ett snabbt förlopp som obehandlat som jag sa 
tidigare kan leda till döden.” 
”(kramar sina solglasögon) Ja definitivt det är jag ganska säker på för då även 
om alla individer är specifika så kunde vi använt en del av de vi lärt oss och som 
vi sett gett resultat att gå vidare med och haft i ryggsäcken som en mall och var-
ningsklocka och då lättare tror jag kunnat hitta fler sepsispatienter mycket tidi-
gare.” 

Återkoppling till ambulanspersonalen 
Resultatet visade på att ambulanspersonalen hade ett stort behov av att få vetskap om den be-
dömning och behandling som getts var korrekt. Detta uppfattades som viktigt för att få lärdom om 
att tidigt identifiera och behandla en patient med sepsis. Att aldrig få veta om behandling och 
bedömning var korrekt hos en patient med diffusa symtom skapade ibland en osäkerhet hos 
ambulanspersonalen vilket kom fram i analysen. De vill både få möjlighet till förbättring och då de 
gjort rätt kunna ta dessa erfarenheter med sig för att bli mer kompetenta och säkra i den bedömning 
som görs ute på plats. I analysen framkom det att det var frustrerande att inte kunna få feedback på 
om den bedömning och behandling som gjorts var korrekt. Att som ambulanspersonal få feedback 
är alltså mycket viktigt för att kunna växa i sin yrkesprofession och öka sin kunskap om den 
prehospitala bedömningen av patienter med sepsis. 

”Detta visade sig vara ett ilius som sakteliga hade gått i nekros och som då brast 
och utifrån detta tror läkaren att en ganska omedelbar sepsis då tillstötte och som 
tillägg till det redan inträffade orsakade detta barnets tragiska utfall” 

Utlarmning 
Kreativt tänkande vid utlarmning 
Utlarmningar saknar indikationer på att det kan vara en eventuell sepsis. Utlarmning kommer i 
dagsläget från SOS Alarm där operatören talar med inringaren (eventuellt patienten eller någon 
närstående) och under tiden tar en annan kollega på SOS Alarm och larmar ut ambulansen till 
uppdraget. Uppdraget kommet som ett pip i en sökare med lite textad information om vart ambu-
lansen skall åka, oftast med upplysning om patienten namn och personnummer samt problemet. I 
analysen framkom det att det oftast är en patient med feber och eller nedsatt allmäntillstånd som 
larmas ut från SOS Alarm som en Prio2 eller Prio3. Det gäller att som ambulanspersonalen vara 
bred i sitt utövande och inte bara gå på det som ges i utlarmningen utan ”tänka utanför ramarna”. 
Med det menas att se den patient som man har framför sig och bilda sig en uppfattning om vad det 
kan vara. Det gäller att vara lite av en detektiv ”tänka kreativt” för att hitta orsaken till patientens 
tillstånd, det handlar om att sätta på sig ”bredare glasögon” för att bedöma patienten vilket innebär 
att lägga fokus på mötet med patienten och inte bara fastna på den information som tidigare 
delgivits från SOS Alarm. Risken finns då att det egentliga problemet missas. 

”…det började ju som ett rutinuppdrag som vi inte hade diskuterat eller lagt upp 
något innan som snabbt fick en annan vändning än vi väntat oss när vi kom fram, 
eh vi fick tänka om helt och handla snabbt…” 
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Information från hemtjänst eller hemsjukvård 
I resultatet framkom att även om den medicinska kunskapen många gånger är begränsad hos 
personal inom hemtjänst eller hemsjukvård, så är det ändå denna personal som ofta känner 
patienten väl och vet när patienten är förändrad från sitt normala tillstånd. Vid förändrat tillstånd 
meddelar de oftast till sin sjuk-sköterska i organisationen om denna akuta förändring. Därefter kan 
denna sköterska besöka patienten och ta de vitalparametrar som hon eller han har möjlighet till och 
utefter det värdera patientens status och bedöma om patienten är i behov av akutsjukvård. Det 
framkom i analysen att det händer att personalen från hemtjänsten larmar om akut sjukdom men då 
bara uppger att patienten är väldigt sjuk. Väldigt sjuk kan stå för många olika saker och då gäller 
det att SOS Alarm vet vad de ska ställa för fråga samt att ambulanspersonalen som kommer till 
patienten vet vad de ska fråga och titta efter när de möter patienten. Detta kan i sig vara helt livs- 
avgörande för patienten. 

”…de undersköterskor som är ute på fältet är ju duktiga på att se detta tycker jag 
så de ska man inte förakta och de känner ju ganska ofta patenten väl och ser tidigt 
det som avviker.” 

Erfarenhet och utbildning ger ökad kunskap 
Ambulansläkarnas erfarenhet och kunskap 
Resultatet visar på att det är av stor vikt att ambulansöverläkarna är med och ser till att alla berörda 
och inblandade får baskunskaper om sepsis. Om ambulansläkarna med sina kunskaper är med och 
påverkar ökar uppmärksamheten kring sepsis. I analysen framkom att det vore önskvärt med 
nationella riktlinjer istället för att varje region eller distrikt väljer vilka riktlinjer som bör användas 
inom respektive organisation. Ambulanspersonalen i studien ansåg att det är viktigt att få intern- 
utbildningar inom sepsisprocessen, på samma sätt som det förekommer inom andra aktuella 
område exempelvis ”Rädda hjärnan” ”Höfter” och ”Hjärtan”. Detta kräver dock att ambulans- 
läkarna som har ansvaret för verksamheten är med och utbildar personalen. Det framkom i 
resultatet att ambulansläkarna är med och godkänner det material som används i utbildningarna 
tillsammans med någon ansvarig och erfaren sjuksköterska. 

”…har inte liksom fått igenom det via i och med att vi står utan ambulansöver-
läkare idag så e de ingen som kan godkänna materialet å tankegångarna med 
utbildningarna å så…” 

Misstänkt sepsis trots normala vitalparametrar 
Att bedöma patient med sepsis trots normala vitalparametrar kräver erfarenhet. I resultatet fram-
kom det att vikten av att lita på sin intuition och ”magkänsla” för att något är fel med patienten trots 
att alla kontroller och vitala parametrar är inom ramen för vad som anses vara normalt var lika 
viktigt som att använda BAS och RETTS. Ambulanspersonal är individer som möter andra 
individer som alla är unika i olika situationer. Patienterna är ofta i en utsatt och utlämnande situ-
ation där apparater används vid olika kontroller men som inte är hundra procentigt tillförlitliga och 
därför får ambulanspersonalen förlita sig på sin egen och sin kollegas intuition, kunskap, kliniska 
blick och den tysta kunskapen som oftast är erfarenhetsbaserade. 

”…vi använder oss av retts å sen har vi ju om vi misstänker att eh patienten är så 
pass sjuk men ändå inte faller i vitalparametrar inom retts eller rättskod så kan vi 
förvarna ändå för då går vi ju på erfarenhetsbaserad bedömning i stort sett” 
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Tragiska patientfall har ökat uppmärksamheten 
Efter tragiska patientfall har uppmärksamheten ökat kring hur allvarlig sepsis är och att det krävs 
snabb identifiering och behandling. Analysen visade att efter några tragiska dödsfall som skett de 
senaste åren vilka hade kunnat undvikas om personalen inom akutsjukvården, både den prehos-
pitala och den hospitala hade haft kunskapen om sepsis samt kunnat tyda de tidiga symtomen. I 
resultatet framkom det att ambulansläkarna till viss del blivit mer alerta med att personalen behöver 
utbildning efter dessa tragiska dödsfall. Dödsfall som hade kunnat undvikas med mer kunskap om 
sjukdomstillståndet sepsis, dess allvarlighetsgrad och snabba förlopp.  

”…det kom via en tragisk patient som avled på grund av att en misstänkt sepsis en 
småbarnsförälder…[drar in genom näsa, förkyld] efter där hade man nog missat 
sepsistanken å den som sagt va att…avled…” 

Teoretisk kunskap värdefull 
Teoretisk kunskap har ökat medvetenheten kring begreppet sepsis. I analysen framkom det att 
kunskap ger färdighet och en ökad förmåga i att kunna identifiera dessa patienter. För att veta vad 
man som ambulanspersonal bör uppmärksamma kräver det även att man har den teoretiska kun-
skapen i kombination med den kliniska. Dock så varierade det väldigt mycket både från region till 
region men även inom samma region avseende hur mycket information och utbildning som ges. 
Resultatet visade på att det finns behov av mer utbildning inom detta specifika område som ansågs 
intressant och där viljan finns i att bli bättre och mer kompetent. I analysen framkom det att sepsis- 
processen inom vissa organisationer var väl känt och inrotat, där tyckte de som arbetade inom dessa 
också att man just blivit bättre i att finna dessa patienter. I de regioner där de inte arbetade med 
sepsisprocessen hade de inte ens tänkt på huruvida de blivit bättre på att upptäcka eller identifiera 
just dessa patienter.  

” men personligen så lärde jag mig mycket om det på vidareutbildningen på vuuben mer än 
vad jag lärde mig här [syftar på ambulansen]…” 

DISKUSSION 
Det finns skäl att anta att det saknas forskning på hur patienter upplever den prehospitala sjuk-
vården i ett allvarligt och akut tillstånd som sepsis. Elmqvist (2012) återger en patients upplevelse 
vid en trafikolycka och trycker på vikten av att ett lugnt och professionellt bemötande i en utsatt 
situation inger trygghet. Hon beskriver en patients upplevelser av att bli omhändertagen på en 
olycksplats av räddningstjänst, ambulanspersonal och polis och hur viktigt det var för denna patient 
att personalen såg och hörde henne samt att hon fick bekräftelse på detta, oavsett om det var 
personal från räddningstjänsten, ambulansen, eller polisen. Vikten av ett lugnt och professionellt 
omhändertagande av patienten i den här utsatta situationen var oerhört viktigt då patienten lämnade 
över sig och sin kropp till någon annan att ansvara för. Bremer (2012) visar i en studie att patienten 
ofta tyckte det både var skönt och skrämmande att lämna över sig helt till ambulanspersonalen, 
men betonade att personalens beteende spelade en viktig roll i hur patienten upplevde hela 
situationen. Patienten uttryckte att personalens lugna och professionella omhändertagande ingav 
förtroende, tillit, trygghet, bekräftelse och fick patienten att känna sig delaktig i det som hände runt 
omkring den egna individen. 

METODDISKUSSION 
Ingen av författarna hade tidigare genomfört några intervjuer varför kunskap inhämtades från 
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Kvale och Brinkmann (2009) vilket resulterade i en kvalitativ djupintervju som metod. Intervju-
erna analyserades sedan utefter en modell av Graneheim och Lundman (2004). Denna metodik 
valdes för att informanterna skulle kunna tala fritt om sitt arbete när det gällde att misstänka, be-
handla och identifiera sepsis hos patienter. 
 
Inklusionskriterierna för informanterna i studien var minst fem års erfarenhet av prehospitalt arbete 
vilket under arbetets gång ändrades då en informant hade tre års erfarenhet men hade intressanta 
uppgifter som gjorde att denna intervju inkluderades.  
 
Författarna skrev ut sina egna intervjuer ordagrant. Databearbetningen av intervjuerna gjorde 
författarna tillsammans för att få ut meningsbärande enheter och de granskades sedan utefter den 
modell som föreslås av Graneheim och Lundman (2004) för att få fram likheter och skillnader som 
byggde upp kategorier och underkategorier. Alla informanter gavs information, även i skriftlig 
form före intervjun, om författarnas tystnadsplikt om avidentifiering av det inspelade materialet 
samt att ingen annan än författarna skulle läsa de utskrivna intervjuerna. Detta gällde även den 
informant som vidtalades på tåget. Alla informanterna godkände förutsättningarna och intervjuerna 
genomfördes individuellt med förbehåll att informanterna när som helst utan vidare förbehåll fick 
avbryta intervjun. Det hade varit önskvärt, intressant och bra med en jämn köns-fördelning mellan 
informanterna men det var bara män som deltog. När någon av författarna kände en informant som 
ville ställa upp på intervju fick den andra författaren genomföra den intervjun. Båda författarna 
hade tidigare erfarenhet av att arbeta prehospitalt vilket gjorde att vid intervjuerna krävdes en 
medvetenhet om att hålla tillbaka sina egna värderingar och kunskaper och låta informanterna tala 
fritt vilket gav bra och intressant material att arbeta med. Den prehospitala erfarenheten har också 
varit en styrka där intervjuerna kanske har kunnat nå ett djupare plan och en annan förståelse för 
informantens erfarenhet och känslor. 
 

RESULTATDISKUSSION  
I resultatet framkom det att ambulanspersonalen har olika kompetens för att kunna misstänka och 
identifiera en patient med sepsis. Det finns bedömningsinstrument för att kunna upptäcka och be- 
handla en patient med sepsis men ambulanspersonalen har olika kunskaper och tolkningar i hur 
dessa bedömningsinstrument bör användas. Samtliga informanter som ingick i studien välkomnade 
förbättring, utbildning, löpande fortbildning samt riktlinjer inom sepsis. För att få en bra och 
kompetent personal inom den prehospitala vården krävs det även feedback från de olika vården-
heter dit patienter transporteras men även för att kunna förbättra och utveckla vården, uppdatera 
riktlinjerna samt till att förbättra vidareutbildningarna och de interna fortbildningarna. 

Prehospital bedömning och behandling 
BAS och RETTS bedömningsinstrument som används i ambulanserna är ett hjälpmedel men det 
skiljer sig mellan de olika stationerna hur dessa bedömningsinstrument används. Det framkommer 
i resultatet att trots att de hade samma ansvariga läkare och arbetade inom samma region skiljde det 
sig åt avseende användning och tolkning av dessa hjälpmedel vid bedömning av en sjuk patient. 
RETTS kan ibland vara svårtolkad om patienten uppvisar sådana symtom att vederbörande hamnar 
på flera olika koder, vilket kan göra det svårt att sätta en preliminär diagnos med rätt behandling. 
Vad som är viktigt att tänka på hos patienter där det finns en misstanke om sepsis är att övervaka 
och göra täta kontroller av hjärtfrekvens, blodtryck och andningsfrekvens (Molander & Tran 
2012). 
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England, Wales och Skottland var först i världen med att ambulanspersonalen introducerades till 
att ge patienter Benzyl-Penicillin vid misstänkt sepsis i samband med pettekier på kroppen. 
Benzyl-Penicillin kan minska mortaliteten i infektioner orsakade av meningokocker enligt Cooke 
(2005). Det finns internationella riktlinjer uppdaterade av Guerra och Mayfield et al. (2013) där 
vikten av tidig upptäckt betonas samt betydelsen av behandling samt kontinuerlig utbildning och 
eller uppdatering av nya forskningsresultat inom sepsis. Molander och Tran (2012) tar i sin studie 
upp att det finns en risk för att effektiva behandlingar inte utnyttjas på rätt sätt om inte resultat och 
behandlingar backas upp eller stöds av något av de stora internationella multistudiecentra. 

Erfarenhetsbaserad bedömning 
Ambulanspersonalens kunskaper och erfarenheter är avgörande för hur patienter med misstänkt 
sepsis blir behandlade. Molander och Tran (2012) påtalar i sin studie att tidiga symtom på en sepsis 
är förändrad andningsfrekvens, takykardi och sjunkande blodtryck. Klassiska anamnestecken på 
sepsis är hög feber, frossa, samt kliniska tecken på pneumoni eller påverkan på vitalfunktioner. En 
septisk chockreaktion kan utvecklas om hemodynamiken försämras vilket betyder att dessa 
kontroller är av yttersta vikt att kontrollera för att kunna se en förändring (Dellinger & Levy et al. 
2013). Om dessa förändringar inte upptäcks och behandlas i tid kan det leda till att patienten får 
ödem och MOS som i sin tur leder till ökad mortalitet (Molander & Tran 2012).  

Återkoppling mellan ambulans och vårdenhet  
Att som ambulanspersonal få feedback från den vårdenhet som patienten lämnats av på ger kun-
skap om bedömningen och behandlingen var korrekt och vad som eventuellt hade kunnat göras 
bättre. Feedbacken bör vara en dialog mellan vårdenheterna men i dagens läge har det blivit hår-
dare med sekretessen och det blir allt svårare att få information om hur det gått för patienten efter 
det prehospitala omhändertagandet.  

Utlarmning 
Det är vanligt att det vid utlarmningen anges att patienten har eller har haft feber även om den inte 
är pågående för att få en så komplett information som möjligt. I resultatet framkommer att det är 
ovanligt med utlarmning om misstänkt sepsis beroende på att SOS Alarm inte intervjuar patienten 
eller den anhöriga fullt ut. Kan även vara så att den anhöriga eller patienten inte nämner alla 
symtom eftersom vissa symtom har varit men inte är pågående och då inte tros vara relevant. 
Informanter som deltog i studien beskriver att de många gånger kan ha svårt att förbereda sig på 
vägen ut till patienten där det kan röra sig om en sepsis om detta inte specificeras i utlarmnings-  
informationen. Flertalet informanter nämnde också att en utlarmning med informationen 
”temp/feber” ofta larmas ut som ett lågprioriterat uppdrag, Prio3 och detta anser sig de intervjuade 
många gånger beror på bristfällig uppdragsinformation, att SOS Alarm operatören inte har den 
klara bilden för sig om allvaret patienten befinner sig i och då prioriteras uppdraget för lågt trots att 
patientens liv kan befinna sig i livsfara med en fullt utvecklad akut sepsis. 

Utbildning ger ökad kunskap 
Informanterna påtalade tydligt att utbildning är viktigt för att kunna göra en bra bedömning och ge 
rätt behandling men att det kräver intresse från ambulansläkarna att vara behjälpliga med kunskap 
och utbildningsmaterial. I vissa regioner finns det ingen ansvarig ambulansläkare som kan 
godkänna utbildningsmaterialet vilket försvårar kompetensutveckling avseende sepsis och 
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sepsisprocessen inom den prehospitala akutsjukvården. Om det nu redan finns kunskapsstöd för 
omhändertagande av patienter med sepsis i olika akutverksamheter och det har även funnits i några 
år, varför är då kunskapen så bristfällig bland personalen inom den prehospitala och hospitala 
akutsjukvården? Wernerman och Gårdlund et al. (2003) tar i sin artikel upp kravet på att sjukhusen 
i regionerna bör utveckla riktlinjer och behandlingar för att främja god vård. 

Slutsats 
Den prehospitala vården måste bli ännu bättre på att organisera sina resurser och inte fördröja den 
livräddande behandlingsterapin samt upprätta ett behandlingsschema eller riktlinjer som bör gälla 
nationellt. Läkare inom både den prehospitala och den hospitala vården bör vara mer aktiva och 
uppdaterade med sepsisprocessens riktlinjer. Det finns en internationell guideline som kan eller bör 
användas i utbildningen av undersköterskor, sjuksköterskor och läkare på alla nivåer inom alla 
kliniker. Det finns behov av kontinuerlig och fortlöpande utbildning samt ett bättre samarbete 
mellan de olika vårdenheterna, kommunsköterskor, hemtjänst, vårdcentral, ambulans och mot- 
tagande vårdenheter. Det finns mycket att förbättra inom vården av patienter med sepsis. En 
nationell riktlinje som gäller på alla sjukhus, vårdcentraler, kommuner, regioner och ambulans- 
enheter skulle underlätta för att tidigt upptäcka sepsis hos patienter och tidigt sätta in rätt be- 
handling för att undvika svår sepsis eller septisk chock. En elementär början i komptenshöjning 
inom området är att lära personalen att ett tidigt tecken på en sepsis är en för låg eller hög 
andningsfrekvens samt om patienten haft feber och frossa för några dagar sedan.    
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Bilaga 1:  
Verksamhetschefs godkännande av datainsamling 
Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot 
ambulanssjukvård på Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör vi ett examensarbete 
på avancerad nivå.  
 
Syftet med examensarbetet är att beskriva ambulanspersonalens upplevelser av att identifiera 
patienter med svår sepsis. Metoden i examensarbetet är kvalitativa intervjustudier.  
 
Vi har för avsikt att intervjua 5 ambulanssjuksköterskor med minst fem års erfarenhet av 
prehospital akutsjukvård i er organisation men om kvoten inte går att uppfylla är 
ambulanssjukvårdare med motsvarande erfarenhet välkomna att deltaga. 
 
Uppgifter som kan identifiera deltagare tas bort. Ingen obehörig har tillgång till datamaterialet. Vid 
publicering kommer det analyserade resultatet att vara avidentifierat. Deltagandet är frivilligt och 
kan när som helst avbrytas utan förklaring. 
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Bilaga 2:  
Brevet till informanterna 
Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot 
ambulanssjukvård på Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör vi ett examensarbete 
på avancerad nivå. Vi har för avsikt att i första hand intervjua 5 ambulanssjuksköterskor med minst 
fem års erfarenhet av ambulanssjukvård men om kvoten inte går att uppfylla är 
ambulanssjukvårdare med motsatt erfarenhet välkomna att deltaga. Intervjun kommer att ta 45-60 
minuter och plats bestäms efter överenskommelse i första hand via mail. 
 
Uppgifter som kan identifiera deltagare tas bort. Ingen obehörig har tillgång till datamaterialet. Vid 
publicering kommer det analyserade resultatet att vara avidentifierat. Deltagandet är frivilligt och 
kan när som helst avbrytas utan förklaring. 
 
Tacksam för att du tar dig tid och hjälpa oss med vår uppsats. 
 
Hälsningar 
 
Mikael Lashari   Linda Gustafsson  
    
E-post: m_icke_77@hotmail.com  E-post: ankan-4622@hotmail.com  
Tfn: 0708- 397389   Tfn: 0731-538154 
 
Vi handleds i examensarbetet av nedanstående handledare. 
 
Handledare: Angela Bång 
Senior lecturer  
Institutionen för vårdvetenskap 
Högskolan i Borås 
E-post: Angela.Bang@hb.se  
Tfn: 033-4354783 
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Bilaga 3:  
Ordlista 
 
ACCM-PALS = American College of Critical Care Medicine/Pediatric Advanced Life Support 
ACS = Acute Coronary Syndrome 
AG = Anion Gap = anjongap = skillnaden mellan de i rutinsjukvård lätt mätbara positiva (natrium-, 
kalium-) och negativa (bikarbonat-, klorid-) jonerna i plasma; vid bl.a. förgiftningar ökar 
anjongapet som uttryck för att sura föreningar t.ex. laktat (mjölksyrajon) ansamlas. 
ALS = Advanced Life Support 
AMI = Acute Myocardial Infarction 
AMLS Acute Myocardial Life Support 
APC = Aktiverat Protein C 
ARDS = Acute Respiratory Distress Syndrome 
BAS = Blodtryck Andningsfrekvens Saturation 
BLS = Basic Life Support 
CHARS = Comprehensive Hospital Abstract Reporting System 
CIs = Confidence Intervals 
CNS = Central Nervous System 
CRP = C- Reaktivt Protein 
CURB- 65 score = Confusion, Urea nitrogen, Respiratory rate, Blood pressure, 65years of age and 
older 
CVK = Central Ven Kateter 
ECG = ElectroCardioGram 
ED = Emergency Department 
EGDT = Early Goal-Directed Therapy 
EMS = the Emergency Medical Service´s 
ESICM = European Society of Intensive Care Medicine 
GCS = Glasgow Coma Scale 
GRADE system = Recommendations Assessment, Development and Evaluation system 
Hb = Hemoglobin (blodfärgämne) 
HIV = Humani Immunbrist Virus 
Hypotension = underspänning; lågt artärblodtryck 
ICD-9-CM = International Classification of Disease, NinthRevision, Clinical Modification 
ICU = Intensive Care Unit 
IDSA = Infectious Disease Society of America 
IQR = InterQuartile Range 
IV = IntraVenous  
IVA = IntensivVårdsAvdelning 
KOL = Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom 
LPK = LeukocytPartikelKoncentration, Vita blodkroppar 
MAP = Mean Arterial Pressure 
MEDS score = Mortality in Emergency Department Sepsis score 
MIG = Mobil Intensivvårds Grupp 
MODS = Multipel Organ Dysfunction Syndrome 
Morbiditet = sjukdomsfrekvensen, sjukdomstillståndet  
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Mortalitet = kalkylerad dödlighet, vilket kan ske på många sett, t.ex. dödstal, som anges vanligen 
med antalet döda per 1000 invånare och år eller att ange antalet döda i en sjukdom i förhållande till 
antalet personer i en befolkning som kan drabbas av den aktuella sjukdomen. 
MOS = Multipel Organ Svikt 
mREMS = modified Rapid Emergency Medicine Score 
NRB = Non-ReBreathe (facemask) 
PEEP = Positive End-Expiratory Pressure 
PGC = Patient Group Direction 
PHTLS = PreHospital Trauma Life Support 
PICUs = Pediatric Intensive Care Units 
POA = Present On Admission 
REMS = Rapid Emergency Medicine Score 
RETTS = Rapid Emergency Triage and Treatment System 
RLS 85 = Reaction Level Scale 85 
SBP = Systolic Blood Pressure 
SCCM = Society of Critical Care Medicine 
SCCTG = Scandinavian Critical Care Trials Group 
SIRS = Systemic Inflammatory Responce Syndrome 
SOFA score = Sequential Organ Failure Assessment score 
SSAI = Scandinavian Society of Anaesthesia and Intensive Care Medicine 
SSC = Surviving Sepsis Campaign 
UTI = Urinary Tract Infection 
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