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Sammanfattning 
 
 
Bakgrund: Sepsis är ett livshotande tillstånd som kräver snabb diagnostisering och 
behandling. En begynnande sepsis har ofta diffusa symtom och ett snabbt sjukdomsförlopp 
och kan därmed vara svår att identifiera. Sjuksköterskans roll är av stor vikt för att observera 
försämring hos patienten och på så sätt identifiera en sannolik sepsis i ett tidigt stadium.  
Syfte: Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att identifiera 
tecken på sepsis hos personer som söker vård på en vårdcentral 
Metod: För att besvara studiens syfte användes en kvalitativ design i form av 
fokusgruppsintervjuer. Data samlades in med hjälp av tekniken Stimulated Recall Interview 
(SRI). Data spelades in, transkriberades och analyserades med en induktiv kvalitativ 
innehållsanalys beskriven av Graneheim och Lundman. 
Resultat: I analysen framkom fyra kategorier beträffande sjuksköterskors erfarenhet av att 
identifiera tecken på sepsis hos personer som söker vård på en vårdcentral; Svårigheter vid 
identifikation, vikten av att arbeta preventivt, bedömningsstrategier underlättar identifikation 
och förenat med en känsla av obehag. Sjuksköterskorna beskrev att sepsis hade ett obehagligt 
sjukdomsförlopp och för att tillståndet skulle identifieras i ett tidigt stadium önskade 
sjuksköterskorna ett beslutstöd vid identifiering.  
Slutsats: Sepsis är ett sjukdomstillstånd som behöver en högre prioritet och fler satsningar 
gällande utbildning behöver göras i syfte att öka kunskapen över identifikation av tecken på 
sepsis och därmed skapa en säkrare vård och en bättre omvårdnad för patienterna. 
  
 
Nyckelord: Erfarenhet, identifiering, sepsis, sjuksköterskan, vårdcentral   



 
 

Innehållsförteckning 

Inledning .................................................................................................................................... 4 

Bakgrund .................................................................................................................................... 5 

Sepsis ...................................................................................................................................... 5 
Patofysiologi ....................................................................................................................... 5 
Infektionens ursprung ......................................................................................................... 6 
Riskfaktorer för att utveckla sepsis .................................................................................... 6 

Vårdcentral ............................................................................................................................. 7 
Sjuksköterskans roll på vårdcentral .................................................................................... 7 

Omvårdnad vid sepsis ............................................................................................................ 8 
Omvårdnad i samband med att identifiera tecken på sepsis ............................................... 8 
Omvårdnad i samband med sepsis...................................................................................... 9 

Erfarenhet och erfarenhetsbaserad kunskap ......................................................................... 10 

Benner´s teori ....................................................................................................................... 10 
Från novis till expert ......................................................................................................... 10 

Sammanfattning ................................................................................................................... 11 

Syfte ......................................................................................................................................... 12 

Metod ....................................................................................................................................... 12 

Design................................................................................................................................... 12 

Urval ..................................................................................................................................... 12 

Datainsamling ....................................................................................................................... 13 

Dataanalys ............................................................................................................................ 14 

Etiska överväganden ............................................................................................................ 15 

Resultat .................................................................................................................................... 17 

Svårigheter vid identifikation ............................................................................................... 18 

Vikten av att arbeta preventivt ............................................................................................. 20 

Bedömningsstrategier underlättar identifikation .................................................................. 23 

Förenat med känsla av obehag ............................................................................................. 26 

Diskussion ................................................................................................................................ 27 

Metoddiskussion................................................................................................................... 27 

Resultatdiskussion ................................................................................................................ 30 

Slutsatser .............................................................................................................................. 34 
Fortsatta studier ................................................................................................................ 34 
Klinisk tillämpbarhet ........................................................................................................ 34 



 
 

Självständighet ......................................................................................................................... 34 

Referenser ................................................................................................................................ 36 

Bilaga 1. Informationsbrev till verksamhetschef ..................................................................... 40 

Bilaga 2. Informationsbrev till deltagarna ............................................................................... 42 

Bilaga 3. Fiktiva patientfall ...................................................................................................... 44 

Bilaga 4. Intervjuguide ............................................................................................................. 45 

Bilaga 5. Samtyckesblankett .................................................................................................... 46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

4 
 

Inledning 

Förekomsten av sepsis beräknas årligen vara cirka 1,8 miljoner fall runt om i världen 

(Lovick, 2009). I Sverige beräknas incidensen för sepsis årligen vara cirka 10–45 personer 

per 100 000 (Svenska Infektionsläkarföreningen, 2015). Jacobson, Johansson och Winsö, 

(2004) skriver att 14,3 procent av de som drabbas avleder av svår sepsis samt 57,7 procent 

avlider till följd av septisk chock i Sverige. Förekomsten av sepsis anses dock vara 

underrapporterad relaterad till fel diagnossättning och vårdpersonalens bristande kunskap 

(Svenska Infektionsläkarföreningen, 2015; Rhodes et al., 2017).  

 

Sepsis är en inflammatorisk reaktion orsakad av mikroorganismer i blodet (Ericson & 

Ericson, 2012). I ett tidigt stadium kan sepsis vara svårupptäckt (Bernstein & Lynn, 2013). 

Utan en korrekt bedömning och en tidig identifiering kan sepsis försämras snabbt. 

Sjuksköterskor spelar en kritisk roll vid bedömning genom att tolka tecken och symtom vid 

första mötet med patienten (Wolf, 2012). Chege och Cronin (2007) menar att vårdpersonal 

har lite, eller näst intill ingen kunskap kring hur de korrekt ska identifiera patienter med svår 

sepsis, trots att det är ett vanligt förekommande sjukdomstillstånd. Dodge (2010) skriver att 

ett stort antal patienter med begynnande sepsis missas utav vårdpersonal. Aiken et al. (2014) 

menar att dödsfall hos patienter blir färre hos sjuksköterskor med högre utbildning.  

 

Sepsis är ett akut tillstånd med hög mortalitet och ett snabbt omhändertagande är av stor 

betydelse (Svenska Infektionsläkarföreningen, 2015). Sherry (2003) menar att patienter ofta 

utvecklar sina septiska symtom redan i sitt hem, vilket innebär att även sjuksköterskor som 

arbetar och träffar patienter utanför sjukhuset är i stort behov av att känna till sjukdomsbilden 

vid sepsis. För att förbättra patientsäkerheten behöver sjuksköterskor veta hur de ska 

upptäcka tecken och symtom vid sepsis samt hur snabb behandling ska påbörjas (Robson & 

Daniels, 2008). Sepsis är en sjukdom som ofta leder till diffusa symtom hos den enskilde 

personen, är relaterad till en hög dödlighet och är svår att förutse, därför är det av betydelse 

att studera sjuksköterskors erfarenheter av att identifiera tecken på sepsis. Kunskap om 

tecken på sepsis är en förutsättning för att kunna bedriva en god och säker omvårdnad av 

dessa personer. Vid artikelsökning visade det sig att forskning om att identifiera tecken på 

sepsis vid en vårdcentral var begränsat, trots att många personer i första hand söker sig till en 

vårdcentral för vård, varför det är av betydelse att studera detta ämne vidare. 
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Bakgrund 

Varje år insjuknar cirka 10–45 personer per 100 000 utav sepsis i Sverige (Svenska 

Infektionsläkarföreningen, 2015). Det är dock svårt att sätta en exakt siffra på hur många som 

drabbas eftersom det finns misstanke om att ett stort mörkertal förekommer, varav 

epidemiologiska studier om sepsis inte alltid är tillförlitliga. Årligen drabbas cirka 19 000 

personer utav septisk chock i Sverige. Jacobson, Johansson och Winsö (2004) skriver att 14,3 

procent av de som drabbas avlider av svår sepsis samt 57,7 procent avlider till följd av septisk 

chock (ibid.). 

Sepsis 

Sepsis, eller i dagligt tal blodförgiftning, tillhör gruppen infektionssjukdomar och är en 

inflammatorisk reaktion orsakad av mikroorganismer i blodet (Ericson & Ericson, 2012). 

Mikroorganismerna kan nå blodbanan via lungor, centrala venkatetrar, mag- och 

tarmkanalen, urinvägarna samt genom skadad hudvävnad (Melhus, 2010). Sepsis bör ses som 

ett akut tillstånd som kräver akut bedömning och behandling (Rhodes et al., 2017). För att 

förbättra resultatet av de personer som drabbas av sepsis bör evidensbaserade åtgärder 

ligga till grund.  

Patofysiologi  

Sepsis utvecklas genom att bakterier, virus eller patogena svampar tar sig in i blodbanan och 

framkallar en inflammatorisk reaktion (Ericson & Ericson, 2012). När mikroorganismerna 

når blodbanan leder det till att en produktion- och frisättning av olika substanser startar 

(Andreassen, Fjellet, Haegeland, Wilhelmsen & Stubberud, 2011). Substanserna stör de 

normala funktionerna i kroppens organ och det biologiska systemet som finns. Den 

inflammatoriska reaktion som framkallas i kroppen kallas SIRS (Socialstyrelsen, 2016). SIRS 

står för ”Systemiskt Inflammatoriskt Svarssyndrom” och är kroppens egna reaktion på en 

allvarlig infektion (ibid.). Det uppkommer flera symtom vid reaktionen, och internationellt är 

det fyra av symtomen som har valts ut som en definition av SIRS (Iwarson, 2011). Se tabell 

1. 
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SIRS består av olika kriterier och för att sjukdomstillståndet ska klassificeras som en sepsis 

krävs att minst två av de fyra SIRS-kriterierna är uppfyllda, samt att tillståndet är orsakat av 

en infektion (Iwarson, 2011). Det septiska tillståndet kan graderas i sepsis, svår sepsis och 

septisk chock (Socialstyrelsen, 2016). Om en person med sepsis går obehandlad kan 

sjukdomen utvecklas till svår sepsis eller septisk chock (Andreassen et al., 2011). Enligt 

Iwarson (2011) föreligger svår sepsis om patienten antingen har tecken på organsvikt, dålig 

genomblödning av vävnader, eller lågt blodtryck samt uppfyller de krav som finns för sepsis. 

Septisk chock föreligger om det finns tecken på organsvikt eller dålig genomblödning av 

vävnader samt om patientens låga blodtryck inte svarar på adekvat vätsketillförsel.  

Infektionens ursprung  

Sepsis delas in i tre kategorier utifrån uppkomst, dessa är primär, sekundär och tertiär sepsis 

(Andreassen et al., 2011). Infektionen vid sepsis kan uppkomma primärt, vilket innebär att 

infektionen i blodet har uppkommit i direkt anslutning till blodbanan, exempelvis vid 

lunginflammation eller vid infektioner i samband med kirurgiska ingrepp (Iwarsson, 2011). 

De patienter som insjuknar i en primär sepsis är ofta friska individer utan föregående trauma 

eller infektioner. Dessa patienter drabbas oftast av de mest virulenta bakterierna och detta 

resulterar i en kraftig aktivering av det inflammatoriska systemet, varav sjukdomsförloppet är 

plötsligt och en snabb progress till svår sepsis kan ske. Infektionen kan även uppstå 

sekundärt, vilket betyder att infektionen har sitt ursprung från en annan primär källa, 

vanligtvis en sårinfektion (Andreassen et al., 2011). Vid tertiär sepsis utvecklas 

sjukdomstillståndet ofta över tid och tillståndet förekommer många gånger hos personer som 

har trauman eller infektioner som inte svarar på optimal behandling (Iwarsson, 2011).  

Riskfaktorer för att utveckla sepsis  

En svår infektion handlar inte enbart om mikroorganismen som orsakar infektionen utan även 

om samspelet mellan patogenen och dess värd (Melhus, 2010). Det finns vissa faktorer som 

Tabell 1. Definition av systemiskt inflammatoriskt svarssyndrom, SIRS. 

Två eller fler av nedanstående kriterier ska vara uppfyllda: 

1. Kroppstemperatur> 38� eller <36�  

2. Hjärtfrekvens> 90 slag per minut 

3. Andningsfrekvens> 20 andetag per minut eller PaCO2> 4 kPa 

4. Antal leukocyter (LPK)> 12 x 10�/L; eller <4 x 10�/L, eller> 10 procent omogna former 
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ökar risken för insjuknande av sepsis. Risken att insjukna kan öka om personen är av manligt 

kön, har diabetes, cancer, missbruk, nedsatt immunförsvar, mycket hög eller låg ålder samt 

ifall patienten tidigare har genomgått ett större kirurgiskt ingrepp. Bernstein och Lynn (2013) 

menar även att dålig nutrition är en riskfaktor för sepsis. Rhodes et al. (2017) har föreslagit 

att det borde finnas ett resultatförbättringsprogram för sepsis, samt en sepsisscreening för 

sjuka patienter med en hög riskfaktor. 

Vårdcentral 

Basen för det svenska sjukvårdssystemet utgörs av primärvården (SFS 2008/09:74). En 

vårdcentral är en vårdenhet med mottagningsverksamhet inom primärvården, och inom denna 

verksamheten arbetar många olika professioner (Socialstyrelsen 2004). Inslag som är 

grundläggande för primärvården är mottagningsverksamhet, samverkan med andra 

vårdgivare, kvalitetssäkring, jour och hembesök. I Hälso-och sjukvårdslagen (HSL, SFS 

1982:763) framställs att primärvården är en del av den öppna vården som ska svara för 

behovet av grundläggande medicinsk behandling som inte kräver sjukhusens medicinska och 

tekniska resurser eller annan särskild kompetens. Primärvården ansvarar exempelvis för att 

bedriva individuellt förebyggande arbete, rehabilitering och omvårdnad (HSL, SFS 

1982:763), samt samordna åtgärder som den aktuella patienten är i behov av (SFS 

2008/09:74). Inom primärvården är infektioner den särklass vanligaste orsaken till besök 

(Socialstyrelsen, 2009).  

Sjuksköterskans roll på vårdcentral 

Sjuksköterskan är en viktig del av hälso- och sjukvården (Rhodes et al., 2017). 

Grundläggande ansvarsområden för sjuksköterskan är att lindra lidande, främja hälsa, 

förebygga sjukdom samt att återställa hälsa (International Council of Nurses, 2007). För att 

förebygga, upptäcka och behandla sepsis bör sjuksköterskan använda evidensbaserad vård 

(Rhodes et al. 2017). En detaljerad första bedömning och fortlöpande utvärdering av svar 

på behandling är en viktig princip för att förstå dessa komplexa patienter. Utvärderingen 

bör inleda med en grundlig klinisk undersökning samt utvärdering av fysiologiska 

variabler som kan beskriva patientens kliniska tillstånd, såsom hjärtfrekvens, blodtryck, 

syremättnad, andningsfrekvens, temperatur och urinutsöndring.  
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En möjlighet för sjuksköterskan att träffa patienten utan fysisk närvaro är genom tekniken 

(Wahlberg, 2007). I Sverige är ett exempel på teknologi att patienten ringer till sin 

vårdcentral och knappar in sitt telefonnummer, för att senare bli uppringda utav en 

sjuksköterska. Sjuksköterskor som arbetar med telefonrådgivning på en vårdcentral kan 

beskrivas som grindvakter, då de utifrån patienten ska utforska det medicinska problemet 

som presenteras och samtidigt fatta beslut om vilka åtgärder som bör vidtas (Leppänen, 

2002). En sjuksköterska som arbetar med telefonrådgivning ska utifrån samtalssituationen 

kunna främja hälsa och förebygga ohälsa genom att föra en dialog med den enskilda patienten 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2011). Att arbeta med telefonrådgivning på mottagningar 

eller vårdcentraler kan upplevas som en konflikt, då sjuksköterskan ska verka för patientens 

bästa och samtidigt verka för det bästa för hälso- och sjukvårdsorganisationen (Leppänen, 

2002). Sjuksköterskan strävar efter att hjälpa personen som söker vård och vill handla utifrån 

dennes behov, men bristen på resurser kan göra det problematiskt (ibid). 

Omvårdnad vid sepsis 

Det vårdande mötet och det vårdande samtalet är en stor tillgång för sjuksköterskan 

(Dahlberg & Segesten, 2010). I det vårdande mötet med patienten behöver sjuksköterskan 

lyssna till individen och sätta sig in i dess livsvärld. En person kan uppleva sin livsvärld på 

olika sätt, och det finns därför individuella skillnader över hur en person upplever sina 

symtom vid ohälsa. Symtom kan beskrivas som patientens subjektiva upplevelse av obehag 

relaterat till sjukdom. Foucault (2003) menar att i sin materiella verklighet identifieras ett 

tecken med själva symtomet, detta innebär att det oftast inte finns något tecken utan ett 

underliggande symtom. Med all rätt är varje symtom ett tecken, men däremot är inte varje 

tecken ett symtom. Detta innebär att symtomet aldrig kan ta ut verkligheten hos tecknet 

(ibid.).  

Omvårdnad i samband med att identifiera tecken på sepsis 

Tidig identifiering och en skyndsam behandling kan vara livsavgörande för patienter som 

drabbas av sepsis (Rhodes et al., 2017). Prognosen kan ha en snabb progress, vilket gör att 

den kliniska blicken är av stor betydelse för identifikation (Iwarson, 2011). Vid typiska fall 

där anamnes med hög feber eller frossa förekommer, samt påverkade vitalfunktioner 

uppträder i kombination med infektionssymtom är diagnosen inte så svår att misstänka. Dock 

förekommer det ofta en osäker anamnes, vilket gör att många utav sepsisfallen är betydligt 

svårare att upptäcka (Svenska Infektionsläkarföreningen, 2015). För att identifiera personer 
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med sepsis är därför en tydlig anamnes mycket viktig (Gårdlund et al., 2011). Uppgifter som 

feber, frossa, diarré, smärta eller fokala symtom ger viktiga ledtrådar. En väl genomförd 

status med iakttagelse av vitalparametrar kan också ge viktig information vid identifiering av 

sepsis. Ett bedömningsinstrument som kan användas vid identifiering av sepsis är modellen 

BAS 90-30-90. Modellen används på Sveriges akutmottagningar och vårdavdelningar för 

bedömning av vitalparmetrar. Modellen anger kriterier som innebär att om en patient har ett 

systoliskt blodtryck på 90 mm Hg eller lägre-, en andningsfrekvens på 30 andetag per minut 

eller mer samt en saturation på 90 procent eller lägre ska svår sepsis övervägas (ibid.). 

 

Mortaliteten ökar efter varje timmes fördröjning av administrering av antibiotika, därav är en 

snabb administrering av central betydelse (Rhodes et al., 2017). Faktorer som tycks påverka 

fördröjning av behandling mot sepsis är organisatoriska faktorer som exempelvis ett högt 

patienttryck. En förbättrad kommunikation mellan vårdpersonal, apoteket och medicinsk 

ansvarig personal skulle kunna effektivisera vårdförloppet (Rhodes et al., 2017). Orsaken till 

sepsis är många gånger svårt att fastställa, men information om infektionsorsak och diagnos 

kan tas fram via blododling (Ericsson & Ericsson, 2012). Vid misstanke om sepsis kan 

odlingar tas ifrån potentiella smittkällor, såsom urinodling, sårodling, odling från en 

inneliggande kärlkateter, sputumodling eller naspfarynxodling. 

Omvårdnad i samband med sepsis  

Det är vanligt att sepsis ger allvarlig svikt i de vitala funktionerna i kroppen, vilket kan 

framställa ångest och otrygghet hos patienten (Andreassen et al., 2011). Sjuksköterskan bör 

därför ge kontinuerlig information och uppdatering till patienten om dess aktuella 

hälsotillstånd. Kontinuerlig information leder till att patientens tillit ökar och ger en 

förbättrad relation mellan vårdgivare och patient. Patienter med sepsis bör vårdas i ett enskilt 

rum med en noggrann övervakning av andningsfunktion, njurfunktion, medvetande, 

cirkulation, allmäntillstånd, hudkondition och kroppstemperatur (ibid.). Det är viktigt att 

vitalparametrar följs regelbundet med täta kontroller, eftersom försämring ofta sker tidigt i 

förloppet (Iwarsson, 2011). Det kan vara en utmaning för sjuksköterskan att möta patientens 

psykosociala behov vid sepsis, men med kontinuerlig information av vad som sker kan 

patienten få en känsla av trygghet och mening (Andreassen et al., 2011). 



 

10 
 

Erfarenhet och erfarenhetsbaserad kunskap  

Levi (1997) menar att begreppet beprövad erfarenhet saknar en korrekt definition och att det 

finns en förvirring över vad begreppet innebär, vilket är riskabelt då begreppet är öppet för 

många olika slags tolkningar. Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) är hälso- och 

sjukvårdspersonal skyldig att utföra sitt arbete i enlighet med vetenskap och beprövad 

erfarenhet (SFS 2010:659). Erfarenhetsbaserad kunskap inom hälso- och sjukvård kan 

förklaras som en kunskap som skapas genom erfarenhet av vårdarbete (Östlinder, Norberg, 

Pilhammar Andersson & Öhlén, 2006). Erfarenhetsbaserad kunskap kan ses som en 

kombination av teoretisk kunskap, tyst kunskap, intuition, praktisk visdom, personlig mognad 

och erfarenhet. Lång erfarenhet syftar dock inte per automatik på stor kunskap, utan 

erfarenhetsbaserade kunskap utvecklas genom mötet med patienten, diskussioner med 

kollegor samt genom praktiska situationer. Socialstyrelsen (2009) skriver att kunskap 

innefattar medel för att förebygga sjukdom, bota sjukdom, främja hälsa, trösta och lindra. 

Socialstyrelsen skriver även att kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso-och sjukvård ett av 

de sex kvalitetsområden rörande god vård.  

Benner´s teori 

Benner (2001) betonar i sin teori ”från novis till expert” att erfarenhet är grundläggande för 

sjuksköterskans förmåga att hantera olika situationer som kan uppstå i vårdsammanhang. 

Teorin innehåller fem steg som beskriver sjuksköterskans utvecklingsmönster ifrån novis till 

expert. Benner menar att expertis utvecklas stegvis och att en sjuksköterska får en större 

förståelse och en högre prestationsförmåga ju mer erfarenhet han eller hon får. För att få en 

djupare förståelse för sjuksköterskors handlingsmönster intresserade sig Benner för ”Being in 

the situation” som är ett förhållningssätt för att karaktärisera en expertsjuksköterska. Med 

expertsjuksköterskans erfarenhet kan han eller hon via intuition uppfatta tillstånd och urskilja 

vad problemet är. Sjuksköterskor som har denna expertis beskriver ofta sin 

iakttagelseförmåga med en oroskänsla eller en känsla av att något är på tok.  

Från novis till expert  

Benner har utgått från Dreyfusmodellen för att forma sin teori (Benner, 2001). 

Dreyfusmodellen innehåller fem utvecklingssteg, dessa benämns som novis, avancerade 

nybörjare, kompetent, skicklig och expert. Benner menar att sjuksköterskan går igenom dessa 

fem stadier i sin professionella utveckling och att sjuksköterskan kan befinna sig på olika 

nivåer i olika situationer. För att bli en skicklig sjuksköterska krävs tre till fyra års erfarenhet 
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inom en och samma specialitet. Det första utvecklingssteget i Benner´s teori är novis, en 

novis sjuksköterska saknar erfarenhet ifrån kliniska situationer och individen är mycket 

regelstyrd. Den avancerade nybörjaren har skaffat sig erfarenhet i omvårdnadssituationer och 

detta hjälper sjuksköterskan att identifiera återkommande situationer samt utarbeta egna 

beslut, dock behöver sjuksköterskan ofta hjälp att prioritera sina arbetsuppgifter. När 

sjuksköterskan uppnått stadiet kompetent har individen två eller tre års erfarenhet på samma 

arbetsplats, inom samma område. Prioriteringsförmågan har vid detta stadiet ökat, vilket 

hjälper sjuksköterskan att planera sina egna handlingar och bli mer effektiv. När 

sjuksköterskan har nått upp till nästa stadie i Dreyfusmodellen är sjuksköterskan skicklig. Då 

har individen utvecklat en mer holistisk förståelse för omvårdnad och uppfattar och förstår 

situationer i sin helhet. De skickliga sjuksköterskorna lär sig vad som kan förväntas i vissa 

situationer, samt hur planer kan behöva förändras vid behov. Sista stadiet i modellen är 

expert, i detta stadie förlitar sig inte längre sjuksköterskan på principer, regler eller riktlinjer 

för att kunna dra slutsatser om situationer. En expertsjuksköterska har en djup erfarenhet och 

en intuitiv förståelse av kliniska situationer. Deras prestation är flytande, flexibla, och 

högpresterande. Dock kan även expertsjuksköterskor befinna sig i novisstadiet, särskilt i 

samband med att sjuksköterskan byter inriktning och därmed får en helt ny arbetsmiljö. 

Sammanfattning  

Då sepsis är en sjukdom som ofta leder till diffusa symtom hos den enskilde personen, är 

relaterad till en hög dödlighet och är svår att förutse, är det av betydelse att studera 

sjuksköterskors erfarenheter av att identifiera tecken på sepsis. Sjuksköterskan har en viktig 

roll då hon eller han måste lyssna till patienten och sätta sig in i dennes livsvärld. Sepsis kan 

ha många olika ursprung och se olika ut beroende på vilken personen som drabbas. Trots att 

många personer i första hand söker sig till en vårdcentral för vård, visade det sig att forskning 

om sjuksköterskors erfarenheter av att identifiera tecken på sepsis på vårdcentral var 

begränsat. Enligt Benner´s teori har expertsjuksköterskan skaffat sig erfarenhet av 

omvårdnadssituationer och har därför lättare att identifiera återkommande situationer, därav 

kan längre erfarenhet sammankopplas med lättare identifikation av sepsis. Sjuksköterskor 

med djup erfarenhet kan ha en skild syn på identifiering i jämförelse med en 

novissjuksköterska som är första utvecklings steget i teorin. Härav leder detta fram till att det 

är av betydelse att studera detta ämne vidare. 
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Syfte 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att identifiera tecken på 

sepsis hos personer som söker vård på en vårdcentral. 

Metod 

Design 

En kvalitativ design i form av en intervjustudie valdes för studien. En kvalitativ metod syftar 

till att ta fram beskrivande data, såsom människans egna talande eller skrivna ord och 

observerbara beteenden (Olsson & Sörensen, 2011). Forskningsarbete som bedrivs med en 

induktiv ansats utgår från forskarens upptäckter från verkligheten och används vanligtvis vid 

kvalitativa metoder (Olsson & Sörensen, 2011). En induktiv ansats är en process med 

resonemang om specifika observationer istället för generella regler (Polit & Beck, 2012). 

Data samlades in enligt en teknik som kallas Stimulated Recall Interview (SRI). Den centrala 

idén bakom SRI är att använda en stimulans för att väcka tankar, uppfattningar och intresse 

åter ifrån någonting som har hänt tidigare och därmed bidra till att rikare och djupare 

information framkommer (Lyle, 2003).  

Urval  

Undersökningsgruppen för studien bestod av sammanlagt tio sjuksköterskor, fördelade på tre 

olika fokusgrupper. Förutsättningarna för att ingå i studien var att de var legitimerade 

sjuksköterskor, arbetade på en vårdcentral samt hade minst ett års yrkeserfarenhet. 

Rekrytering av deltagare skedde genom ett bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsurval 

innebar att om det fanns 3–5 sjuksköterskor som uppfyllde inklusionskriterierna och ville 

delta, rekryterades dessa personer till studien. Enligt Polit och Beck (2012) är ett 

bekvämlighetsurval lämpligt att använda när inklusionskriterierna är få och inga specifika 

egenskaper krävs vid rekrytering.  

 

Totalt tillfrågades verksamhetschefer på 14 vårdcentraler, både privata och landstingsstyrda 

om deltagande. Verksamhetscheferna kontaktades genom telefon och mejl. Författarna hade 

ingen tidigare relation till de vårdcentraler som tillfrågades. Informationsbrev (Bilaga 1) om 

projektet skickades till de verksamhetschefer som visade intresse för studien. De fick sedan 

tid att fundera över projektet, samt informera om studien till sjuksköterskorna på 
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vårdcentralen och se om intresse fanns att delta. Det var verksamhetschefen på respektive 

vårdcentral som var kontaktperson och som kontaktade sjuksköterskorna på sin enhet för att 

se om intresse fanns för att delta. Ett informationsbrev skickades ut till deltagarna via 

verksamhetschefen (Bilaga 2) och författarna erbjöd sig även att komma till respektive 

arbetsplats och presentera projektet om så önskades. Författarna presenterade studien på en 

utav vårdcentralerna, efter önskemål. Deltagarna fick möjlighet att välja plats och tid för 

intervjun.  

Datainsamling  

Projektet genomfördes under vecka 10–11, år 2017, och genomfördes som en kvalitativ 

intervjustudie i form av fokusgruppintervjuer. Fokusgrupper används vanligtvis för att samla 

in information relaterat till känslor, åsikter och reaktioner samt tidigare erfarenheter av olika 

situationer (Olsson & Sörensen, 2011). Det användes en ostrukturerad fokusgruppsintervju 

eftersom det innebar att deltagarna i så stor utsträckning som möjligt fick tala med varandra 

och inte med moderatorn (Wibeck, 2010). Intervjuerna genomfördes även enligt en SRI 

teknik (Lyle, 2003). Stimulus som användes i intervjuerna var två skriftliga patientfall 

(Bilaga 3). De två fiktiva patientfallen baserades på fakta om riskfaktorer för sepsis, utifrån 

källor redovisade i studiens bakgrund. Deltagarna fick läsa igenom patientfallen enskilt innan 

intervjuerna började. Det användes en intervjuguide för insamling av data (Bilaga 4). En 

intervjuguide kan med fördel användas för den oerfarna intervjuaren, då det kan vara en 

trygghet att utgå ifrån en intervjuguide (Kristensson, 2014). För att säkerhetsställa att 

intervjufrågorna svarade på studiens syfte, att inspelningsutrustning fungerade och för att få 

en uppfattning om tidsåtgången, intervjuades en pilotgrupp innan själva intervjustudien skulle 

äga rum. Pilotgruppen bestod av fyra studiekamrater till författarna. Pilotgruppens intervju 

spelades in och transkriberades för att se om intervjuguiden och att de två fiktiva patientfallen 

var lättförståeliga. Efter pilotintervjun genomfördes några justeringar av formuleringarna i 

intervjuguiden för att öka tydligheten inför de planerade fokusgruppintervjuerna inom ramen 

för studien.  

 

Projektet genomfördes på tre olika vårdcentraler i södra Sverige. Två av vårdcentralerna som 

inkluderades i studien var privatdrivna och en vårdcentral var driven utav landstinget. Varje 

fokusgrupp bestod av 3–4 deltagare och det genomfördes totalt tre intervjuer. Samtliga 

intervjuer spelades in på band, för att minska förlust av data. Intervjuerna ägde rum i ett 

enskilt rum på respektive arbetsplats, efter verksamhetens önskemål. Intervjuerna 
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genomfördes på olika dagar så att tankar och reflektioner för eventuella förbättringar inför 

nästkommande intervju kunde diskuteras. Kristensson (2014) skriver att tankar och känslor 

ska skrivas ned och diskuteras efter varje intervju så att reflektioner kan leda till förbättringar 

inför nästa intervju (ibid.). Samtliga intervjuer inleddes med en kort presentation utav 

författarna och om syftet med studien. Olsson och Sörensen (2011) skriver att det är 

nödvändigt att skapa en lättsam och trevlig stämning så att intervjudeltagarna kan känna sig 

trygga och på så sätt kan lämna pålitliga svar (ibid.). Innan intervjun påbörjades fick alla 

deltagare underteckna en samtyckesblankett (Bilaga 5) som ytterligare förstärkte att 

deltagandet i studien var frivilligt och att de utan förklaring kunde avbryta sitt deltagande i 

studien om de så önskades. Intervjuerna varade mellan 35–50 minuter och resulterade i totalt 

2 timmar, 8 minuter och 40 sekunder data. Intervjuernas längd hade ett medelvärde på drygt 

42 minuter och 53 sekunder. Transkriptionen resulterade i totalt 74 sidor text. Intervjuerna 

skrevs ner ordagrant och skratt, hostningar och pauser noterades.  

Dataanalys  

De transkriberade intervjuerna analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys 

beskriven av Graneheim och Lundman (2004). Analysmetoden som valdes i studien var 

manifest ansats, vilket innebar att analysen av texten skedde utan tolkning av innehållet. 

Graneheim och Lundman (2004) skriver att manifest ansats handlar om det textnära och 

uppenbara innehållet i texten (ibid.). Författarna såg varje intervju som en analysenhet. Först 

lästes varje transkriberad intervju igenom tre gånger var för att öka förståelsen för helheten 

och innebörden av texten. Läsningen av respektive analysenhet och uttagning av 

meningsenheter gjordes först var för sig. Efter detta träffades studenterna för att diskutera 

innehållet och de uttagna meningsenheterna. De meningsenheter som kunde kopplas till syftet 

markerades och skrevs in i matris-mallar. 

 

Genom att finna ord, meningar eller stycken i materialet som var relevanta i förhållande till 

syftet kunde meningsbärande enheter skapas. Därefter genomfördes en kondensering av de 

meningsbärande enheterna. Samtidigt som enheterna kortades ner bevarades det centrala 

innehållet och betydelsen av enheten. Därefter abstraherades den kondenserade 

meningsenheten och försågs med en kod. Graneheim och Lundman (2004) skriver att koden 

är en beteckning och sammanfattning som beskriver innehållet av meningsenheten. I det 

skedet av analysen som innebar att identifiera underkategorier och kategorier tillämpades 

delvis latent ansats, eftersom det då skedde en viss tolkning av materialet (ibid.). Alla koder 
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som ansågs svara på syftet skrevs därefter ut och placerades på ett bord. De koder som ansågs 

höra samman parades ihop och bildade underkategorier och kategorier. De koder som ansågs 

höra samman parades ihop och bildade underkategorier, och sedan kategorier. Vid 

innehållsanalysen framkom totalt 181 meningsenheter som ansågs vara relevanta i 

förhållande till syftet. Analysen resulterade i fyra kategorier med sammanlagt 9 

underkategorier. 

 

Etiska överväganden 

Innan studien påbörjades genomfördes en egengranskning. Därefter skickades 

egengranskningen tillsammans med intervjuguide, fiktiva patientfallen, informationsbrev till 

verksamhetschefen, informationsbrev till deltagarna och samtyckesblankett till etikkommittén 

Tabell 2. Exempel från analysprocessen. 

Meningsbärande enhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 

Det är jätteviktigt ju… 
kontinuitet… ja, att 
patienten känner sig 
trygga. ja, vi är inte 
stressade och alla är trygga 
med det dem gör, 
arbetssättet liksom 

Det är jätteviktigt med 
kontinuitet, att patienten 
känner sig trygg och att 
vi inte är stressade utan 
att alla är trygga i 
arbetssättet  
  

Kontinuitet i 
arbetssättet ger 
trygghet  
 

Arbeta med 
kontinuitet 
 

Vikten av 
att arbeta 
preventivt 
 

Båda två hade sår men han 
hade haft såret under en 
lång tid, han är det mer så 
här... kan det vara annat 
också? 
 

Han hade haft såret 
under en lång tid och det 
kanske kunde vara något 
annat 

Sår under lång tid, 
kan vara något 
annat 
 

Uppmärksamma 
riskfaktorer  

Jag tycker ju att det hade 
vart av värde kanske om 
man fick en uppdatering på 
det, för jag har inte läst det 
sedan jag gick i skolan… 
alltså vi har inte haft någon 
mer utbildning eller 
uppdatering eller så... för 
jag menar det var säkert 15 
år sen man läste där tänker 
jag  

Det hade varit av värde 
om man fick en 
uppdatering om sepsis. 
Jag har inte läst det sedan 
i skolan och inte haft 
någon mer utbildning 
eller uppdatering om det 

Finns behov av 
uppdatering om 
sepsis  
 
 

Ta del av 
utbildnng 
 

Beslutstöd i telefonen hade 
inte varit fel heller… det är 
faktiskt inte lätt och 
komma ny och sitta där… 
det tar ett bra tag innan 
man får den säkerheten att 
man kan låta någon vara… 
liksom, avvakta... man 
måste få en trygghet i det  
 

Beslutstöd i telefonen 
hade underlättat eftersom 
det tar ett tag innan man 
får en säkerhet och 
trygghet i att avvakta 

Beslutstöd i 
telefonen för att 
skapa säkerhet 
och trygghet 
 
 

Beslutstöd 
behövs vid 
identifikation 
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sydost för granskning. Etikkommittén sydost ansåg att det inte fanns några etiska hinder med 

att genomföra studien (dnr. EPK 414–2017). Etiska kommittén ansåg dock att eftersom 

deltagarna till studien redan var utvalda, var det väsentligt att noga informera deltagarna om 

att medverkan i intervjun var frivillig. Om möjligt borde deltagarna vända sig direkt till 

författarna om medverkande efter att verksamhetschefen lämnat sitt godkännande. Detta för 

att det kunde påverka frivilligheten hos deltagarna om de anmälde sitt intresse via 

verksamhetschefen och inte direkt till författarna. 

 

Studien byggde på konfidentialitet. Henricson (2012) beskriver konfidentialitet som plikten 

att se till människans rättigheter. Konfidentialitet består av två delar, den första är att data 

skall förvaras på ett säkert sätt så att spridning till obehöriga inte sker. Den andra delen 

innebär att data redovisas på ett sätt så att den inte kan återföras till en enskild person (ibid). 

Data har redovisats på ett sätt så att den inte kan återföras till enskild person. Namn på person 

eller plats har inte lämnats ut. För att anonymisera deltagarna och platsen har deltagarna fått 

en siffra i ej kronologisk ordningsföljd i samband med transkriberingen och namn på 

vårdcentralerna har skrivits med XXX. Samma förfarande har använts i samband med 

citering i examensarbete för att minska risken att röja deltagarnas identitet. Data har förvarats 

och hanterats konfidentiellt och på ett säkert sätt så att obehöriga inte kan ta del av materialet. 

Allt material har förvarades på en extern hårddisk och har hållits skiljt ifrån internet. Endast 

handledaren och författarna har haft tillgång till materialet.  

 

Vid empiriska studier krävs ett informerat samtycke som bygger på etiska principer om att 

skydda deltagarnas självbestämmande och frihet (Henricson, 2012). Ett informerat samtycke 

kräver att deltagarna skall få information om studien, att deltagaren ska ha förmågan att 

kunna förstå informationen, fatta beslut och frivilligt vara deltagande. Frivillighet innebär att 

deltagarna har rätt att delta, men samtidigt att de kan avbryta medverkan utan påverkan eller 

press. Information bör ges både muntligt och skriftligt och det är viktigt att lämna betänketid 

för att underlätta deltagarnas självbestämmande (ibid). För att få delta i studien krävdes att 

deltagarna skrev under ett informerat samtycke i form av en samtyckesblankett innan 

intervjun startade. Detta för att skydda deras självbestämmande och frihet. Fokusgrupper kan 

innebära ett konfidentiellt problem då författarna kan lova att inte sprida information som 

sägs på intervjun vidare, medan författarna inte kan lova att övriga deltagare gör detsamma. 

Det krävs därför tydlig information till de som deltar att det som sägs vid intervjun inte sprids 

vidare, utan stannar i rummet. 
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Resultat 

Deltagarkarakteristika  

Tio kvinnliga sjuksköterskor deltog i studien. Av dessa var en sjuksköterska grundutbildad 

och nio sjuksköterskor var specialistutbildade som distriktsjuksköterskor. Informanterna hade 

varit verksamma som sjuksköterskor i mellan åtta till fyrtio år (medel≈ 24,5 år, median = 22,5 

år). Åldern bland informanterna varierade mellan 33–62 år (medel≈ 52 år, median = 52,5 år). 

Ingen av sjuksköterskorna uppgav att de hade någon specifik fortutbildning inom sepsis. 

Samtliga sjuksköterskor uppgav att de regelbundet träffade på personer med 

infektionssymtom.  

 

Resultat av innehållsanalysen  

Det framkom att sjuksköterskorna i studien fann svårigheter vid identifikationen av tecken på 

sepsis. När en patient inte gav tillräcklig information eller när tiden inte räckte till var 

identifikationen problematisk. Det framkom i resultatet att sjuksköterskorna arbetade 

preventivt för att förhindra att en sepsis skulle utvecklas. Genom att uppmärksamma 

riskfaktorer för sepsis hos de vårdsökande och arbeta med kontinuitet. Något som framkom i 

studien var att utbildning och att ett beslutstöd för sepsis efterfrågades för att tillståndet skulle 

kunna identifieras i ett tidigt stadium. Det framkom att sjuksköterskorna använde olika 

bedömningsstrategier för att identifiera tecken på sepsis hos personer som söker vård på en 

vårdcentral. Genom att använda sin kliniska intuition, skapa ett underlag i mötet med 

patienten samt genom att ta hjälp utav teamet kunde en helhetsbild över patienten skapas. Det 

framkom i resultatet att sepsis var förenat med en känsla av obehag, då sjuksköterskorna 

upplevde att sjukdomsförloppet var obehagligt.  

 

Efter att innehållsanalysen genomfördes av de transkriberade intervjuerna framstod fyra 

kategorier med sammanlagt nio underkategorier (Figur 1) som belyser sjuksköterskors 

erfarenhet av att identifiera tecken på sepsis hos personer som söker vård på en vårdcentral. 

Utvalda citat från intervjuer har inkluderats i resultatet och redovisats i kursiv text. Siffrorna i 

citaten representerar respektive intervju samt sidnummer. 
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Figur 1. Presentation av underkategorier och kategorier. 

Svårigheter vid identifikation 

Sjuksköterskorna i studien beskrev att bristande tillgång till information var en faktor som 

försvårade identifikationen av sepsis. Det visade sig även att tiden var av stor betydelse för att 

identifiera tecken hos personer som sökte vård på en vårdcentral. Under analysprocessen 

identifierades två underkategorier; Bristande tillgång till information och tiden har betydelse.   

 

Bristande tillgång till information 

Sjuksköterskorna i intervjun beskrev att patienterna som sökte vård av kunde av olika 

anledningar ge otillräcklig information, vilket försvårade för dem vid identifikationen av 

sepsis. Många gånger var sjuksköterskan tvungen att lita på den informationen som patienten 

gav i telefonen och utifrån det göra en uppskattning över situationen. Om patienten som sökte 

vård inte berättade om de symtom som denne hade eller gav missvisande information, kunde 

patienten leda in sjuksköterskan på fel spår. Alla personer uttryckte sig olika vilket kunde 

försvåra identifikationen av tillståndet i de situationer som sjuksköterskan inte såg personen 

framför sig. En annan fallgrop kunde vara om patienten undanhöll information, i tron att 

sjuksköterskan visste mycket mer om dem än vad hon egentligen gjorde. Sjuksköterskan 

kunde bara se de besök som patienten tidigare gjort på vårdcentralen i deras journal, i och 

med detta kunde mycket information gå förlorad om patienten inte berättade allt som var 
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väsentligt. Vissa saker visade sig vara så självklara för patienten att de ansåg att det inte 

behövdes nämnas, exempelvis om patienten hade en tidigare diagnos. 

  

”Då ser ju inte jag det per automatik om inte dom öppnar munnen och 

talar om… många tror ju med att du har min journal uppe så du ser allt 

där, men vi ser ju bara precis här om man inte aktivt går in. Så det är ju 

liksom fallgrop med, att dom tror att du vet mycket mer.” (3 s.12) 

 

Många informanter ansåg att det svåraste arbetet på vårdcentralen var att skapa sig en 

helhetsbild av patienten via telefonen, när de inte såg personen i fråga framför sig. 

Sjuksköterskorna menade att det då fanns en risk att få en felaktig uppfattning och därmed 

missa något, då de inte kunde se hela bilden. Sjuksköterskan hade då inte möjligheten att se 

själva patienten, dennes symtom eller kunna göra en objektiv bedömning av patienten. 

 

”…men i telefonen är det jättesvårt, det är det. Vissa kan uttrycka sig 

väldigt verbalt och det låter väldigt allvarligt och sen är det...  andra som 

håller inne med information... så det är en jättesvår bedömning…” (2 s.5) 

 

En annan aspekt som försvårade identifikationen var när det förekom språkförbristning och 

den vårdsökande inte kunde göra sig förstådd. Till följd av detta kunde sjuksköterskorna inte 

alltid förstå hur dessa patienter mådde eller kände. Sjuksköterskorna uttryckte att pågrund av 

språkförbristningen fanns det svårigheter att uppräcka patientens tidigare sjukdomar och 

därmed att det fanns en risk att missa viktig information. 

 

”Sen så är det ju svårt också som det kommer ifrån andra länder som inte 

kan språket och det är ju också jättesvårt att förstå hur dom känner”  

(2 s.14) 

 

Tiden har betydelse 

Det framkom att tiden var av stor betydelse för informanterna. En svårighet som beskrevs var 

att hitta tid till att prioritera in dåliga patienter vid ett högt patienttryck, via telefonen eller vid 

brist på tid på mottagningen. Sjuksköterskorna beskrev att det var svårt att hinna ge råd till 

patienten under ett kort möte, och att det då fanns en risk att missa viktig information. Att ha 
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möjlighet till fysisk uppföljning av patienterna beskrevs som betydelsefullt och ansågs skapa 

patientsäkerhet.  

 

”Sen likadant tiden tycker jag i telefonen, att man bara får liksom sex 

minuter, du ska ju klara dom här samtalen annars så… eeh, det är ju 

liksom någonting, det viktigaste nästan som cheferna tycker att man inte 

klarar av, att ta sina samtal och då kan man ju missa mycket ju…” (2 

s.15) 

Vikten av att arbeta preventivt 

Sjuksköterskorna i studien använde sig av olika preventiva arbetsmetoder för att förhindra att 

en sepsis skulle utvecklas. Genom att uppmärksamma riskfaktorer för sepsis hos de 

vårdsökande och arbeta med kontinuitet kunde sjuksköterskorna fånga upp personer i tid och 

därmed förhindra att en sepsis skulle utvecklas. För att underlätta identifikationen av sepsis 

önskade informanterna ett beslutstöd. I analysprocessen framkom underkategorierna; Arbeta 

med kontinuitet, uppmärksamma riskfaktorer, ta del av utbildning och fler beslutstöd behövs 

vid identifikation.  

 

Arbeta med kontinuitet 

I det preventiva arbetet sågs kontinuitet som en viktig del. Genom att samma sjuksköterska 

vårdade en och samma person kontinuerligt kunde sjuksköterskorna observera personen 

under en längre tid. Om det skulle ske en försämring hos personen skulle sjuksköterskan 

lättare kunna upptäcka detta. Att arbeta med kontinuitet resulterade även i att 

sjuksköterskorna var mindre stressade, vilket gav en trygghet för både patienterna och för 

dem själva. Arbetssättet gjorde att risken att missa något reducerades, och på det sätt var det 

en förebyggande åtgärd för att identifiera sepsis.  

 

”Kontinuiteten är viktig. Ja, det håller vi ju alltid, kontinuiteten. Man 

bokar alltid till samma person, eller en kollega. Det är ju max två stycken 

vi är om.” (1 s.6) 

 

Sjuksköterskorna i studien ansåg att dokumentation var en viktig del i det kontinuerliga 

arbetet, eftersom de då kunde observera och följa patienterna över tid. Dokumentationen 

kunde underlätta för andra sjuksköterskor som inte träffat patenten tidigare. Hos patienter 
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som återkom kontinuerligt, som vid exempelvis sår ansågs det vara extra viktigt att 

dokumentera. Informanterna beskrev att det ibland var svårt att tyda anteckningar i journalen 

och att de då valde att hämta en kollega som träffat patienten tidigare för att få en bättre 

klarhet i situationen. Genom att sjuksköterskorna arbetade med kontinuitet kunde eventuella 

försämringar upptäckas i tid, varav många patienter kunde fångas upp. För att detta skulle 

upprätthållas var det särskilt viktigt för sjuksköterskorna att ledningen bidrog genom att stötta 

dem i deras arbetssätt.  

 

”Jag har ju suttit i en callback där man inte hade möjligheten till att ta in 

patienten och det är inte roligt kan jag säga. Så detta arbetssättet, är 

precis som du säger, det bästa. det är en stor fördel, det är otroligt. Det 

är ju för patientsäkerheten kan jag ju tycka, att det är den största 

vinsten.” (1 s.13) 

 

Uppmärksamma riskfaktorer 

Det framkom i resultatet att en del av det preventiva arbetet som beskrevs av 

sjuksköterskorna var att ha kännedom om riskfaktorer för sepsis. Detta för att kunna fånga 

upp infektionen i tid och förhindra att en sepsis utvecklades. Några riskfaktorer som 

sjuksköterskorna i studien reagerade på var om personen som söker vård hade diabetes, 

nedsatt allmäntillstånd, hade återinsjuknat eller vid förekomst av sår. När diabetes förekom 

hos personer som sökte vård på vårdcentralen beskrev sjuksköterskorna att tecknen på 

infektion kunde vara otydliga. Detta var något som fanns i åtanke hos sjuksköterskorna vid 

mötet med dessa patienter. Om en person hade haft infektion tidigare och återinsjuknat 

beskrev sjuksköterskorna detta som en varningsklocka för sepsis. Det framkom i resultatet att 

det var av stor vikt att fråga om personen varit sjuk tidigare. 

 

”Det är ju lurigt, och när dom är sjuka igen. just den är ju en sån där 

sepsis-varningsklocka… om man har haft halsinfektioner, 

lunginflammationer eller urinvägsbesvär och sen trillar dit bara en kort 

tid efter igen och man kan fånga upp det "har du vart sjuk innan".”  

(3 s.12) 

 

Sjuksköterskorna i intervjun beskrevs att det inte krävdes så mycket för att en bakterie skulle 

få fäste hos en person som var nedsatt och skör, sjuksköterskorna var därför extra vaksamma 
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på dessa patienter. När en patient var nedsatt rekommenderade sjuksköterskorna 

nutritionsinsatser så att allmäntillståndet hos patienten kunde förbättras. Informanterna ansåg 

att sår var en infartsport för bakterier. Om ett sår pågått under lång tid, kunde det vara ett 

tecken på någonting annat och det var därför viktigt att vara uppmärksam på 

infektionstecknen vid alla typer av sår.  

 

”… sen beror det ju lite på hur patienterna… alltså han är ju en sån 

typiskt också som är sjuk innan och det kan ju också vara patienter som 

är liksom nedsatta. dom har något annat… mycket sjukdomar och då är 

dom liksom sköra i sig själv så behövs det ju inte så mycket för att en 

bakterie ska ta fäste…” (2 s.4) 

 

Ta del av utbildning 

I det preventiva arbetet sågs utbildning som en viktig byggsten. Sjuksköterskorna ansåg att 

möjligheten till att få fortbilda sig och friheten att läsa kurser kunde leda till att de hängde 

med i den kunskap som var ny och uppdaterad. Det framkom även att det fanns ett behov av 

en uppdatering inom sepsis, då vissa utav informanterna inte hade läst om tillståndet sedan de 

studerade på sjuksköterskeutbildningen. En uppdatering och utbildning av sådant som var 

självklart ansågs vara viktigt eftersom vissa saker lätt kunde falla i glömska. Med en sådan 

uppdatering kunde även sjuksköterskorna få en bekräftelse på att de tänkte rätt.  

 

”Jag tycker ju att det hade vart av värde kanske om man fick en 

uppdatering på det, för jag har inte läst det sedan jag gick i skolan… 

alltså vi har inte haft någon mer utbildning eller uppdatering eller så... 

för jag menar det var säkert 15 år sen man läste där tänker jag.”  

(3 s.24) 

 

I intervjuerna framkom att en preventiv aspekt var att sjuksköterskorna använde sin egen 

kunskap till att upplysa patienten och för att bedriva en god vård var det viktigt att patienten 

också kände tillit till sjuksköterskans kunskap. Sjuksköterskorna ansåg att det var viktigt att 

förbereda patienten genom att ge information om att återkomma eller höra av sig vid 

försämring av deras tillstånd, om behandling inte verkade eller var de kunde vända sig när 

vårdcentralen inte var öppen. Detta ansågs vara en del i det förebyggande arbetet mot sepsis. 
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Beslutstöd behövs vid identifikation 

I intervjuerna framkom det att sjuksköterskorna önskade beslutstöd för att lättare kunna 

identifiera tecken på sepsis. De ansåg att riktlinjer som exempelvis en checklista hade varit 

värdefull eftersom de då skulle kunna följa listan och på så sätt se om någonting avvek ifrån 

det normala. Sjuksköterskorna förklarade att ett beslutstöd skulle kunna leda till att de blev 

mer vaksamma på vad de ska kolla efter, fråga efter eller tänka på. Att ta beslut i telefon 

ansågs vara en svår uppgift, och för att skapa en säkerhet efterfrågades ett beslutstöd även 

där. Sjuksköterskorna i studien önskade att beslutstödet skulle finnas lättillgängligt så att de 

enkelt skulle kunna läsa om tillståndet vid osäkerhet. Informanterna upplevde att ett 

beslutstöd skulle kunna skapa en trygghet och säkerhet för dem, samt underlätta vid 

identifikationen av sepsis.  

 

”… men jag tror en checklista hade varit bra och att man går igenom det. 

att man får en uppdatering på det för att bli mer vaksam, vad är det jag 

ska kolla, vad är det jag ska tänka, vad ska jag fråga om. Eeh, för då 

kunde man ha det, både vid telefonen och så kan man ha det när dom 

kommer hit, där när man sitter och kollar blodtrycket. det skulle kunna 

sitta där på väggen det hade ju inte gjort något.” (3 s.27) 

Bedömningsstrategier underlättar identifikation 

För att få en helhet av patienten och underlätta identifikationen använde sjuksköterskorna sig 

utav olika strategier. I mötet med patienterna använde informanterna den kliniska blicken och 

rådfrågade vid behov kollegor för att göra en god bedömning av patientens tillstånd. I 

analysprocessen identifierades tre kategorier; Skapa underlag i mötet med patienten, använda 

klinisk intuition samt ta hjälp utav teamet. 

 

Skapa underlag i mötet med patienten   

Det framkom vid intervjuerna att informanterna använde sig utav olika bedömningsstrategier 

för att underlätta identifikationen av sepsis. En av dessa var att ta en utökad anamnes i mötet 

med patienten för att skapa en helhetsbild över situationen. För att skapa ett underlag 

lyssnade sjuksköterskorna till patientens uppfattning om situationen och jämförde med 

tidigare värden. Det framkom vid intervjuerna att personkännedom underlättade 

identifikationen, eftersom det då var enklare att notera om tillståndet inte var normalt för den 

enskilda personen. För att kunna bedöma, hitta ursprunget och för att se om något avvek 
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använde sjuksköterskorna sig av frågor. Frågorna kunde således leda till att sjuksköterskorna 

valde att boka in personen till mottagningen eller skicka patienten vidare för ytterligare vård. 

 

”Forskar lite, har du varit sjuk innan eller hur blev det? eller har du varit 

kärnfrisk hela tiden och plötsligt nu kommer det nånting. Eller har man 

ett sår, inspektera dom. En del är ju lite halvsnurriga så inte riktigt koll 

och då kanske ja dom har nåt. Eller om dom är diabetiker så är vi ju 

också extra vaksamma.” (3 s.20) 

 

För att skapa ett underlag och för att finna något som avvek från det normala använde sig 

sjuksköterskan utav den kliniska blicken. Det framkom i intervjuerna att sjuksköterskorna 

skapade sig en bild av patienten genom att se och fråga patienten hur han- eller hon kände 

sig. Allmänpåverkan, förvirring, feber och frossa var några tecken som skapade en misstanke 

hos sjuksköterskorna vid mötet. Vid sådana tecken reagerade sjuksköterskorna genom att gå 

vidare med allmänna kontroller av vitalparametrar för att utöka bilden av personen. 

 

”Den kliniska blicken! … den är ju viktig… Man får en... ja men man lär 

sig det och sen behöver man inte så mycket lita på alla prover och 

parametrar, man är inte så beroende utav det utan man... neeh, du ser 

faktiskt inte så bra ut.” (3 s.12) 

 

Informanterna upplevde att det var en frihet att använda sig utav vägledande instrument som 

kunde påvisa en infektion, då instrumenten kunde ge en bekräftelse på deras misstanke. Det 

framkom vid intervjuerna att sjuksköterskorna beskrev att fokuset var osäkert innan odling, 

eftersom det var genom odling som bakterierna identifierades. En svårighet som framkom var 

att blododling inte genomfördes på vårdcentralerna och sårodlingar var tvungna att skickas 

för att få ett provsvar, vilket kunde ta flera dagar.  

 

”… Alltså det är det jag tänker, feber, man är tveksam. Får man en CRP 

är det ändå ett mått på hur pass mycket påverkar den här infektionen? 

Det tänker jag nästan är det… när den kliniska blicken inte räcker.”  

(1 s.12) 
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”Man ju inte vad den kommer ifrån som sagt va, den kan ju komma ifrån 

urinen, den kan komma ifrån nått annat… det kan komma ifrån allting 

egentligen man vet ju inte riktigt… Eeh, vad själva fokuset är förrän… 

utan… man får odla på dom.” (2 s.4) 

 

Använda klinisk intuition 

Informanterna beskrev att erfarenhet inte var någonting som kunde läsas in, utan erhölls 

genom att vara verksam som sjuksköterska. De sjuksköterskorna med djup erfarenhet beskrev 

att de utförde handlingar av vana, utan att reflekterar över att de gjorde det. Informanterna i 

studien beskrev att genom erfarenhet skapades ett tränat öga för att upptäcka det som avvek, 

eftersom de varit med om liknande situationer tidigare. Vid en telefonkontakt med en patient 

behövdes erfarenhet för att kunna få en känsla av att ställa rätt frågor, höra stämningen och 

förstå patientens upplevelse. 

 

”Autopiloten! Som väl är så får man den. Ja, och sen erfarenheten. Den 

är också något man inte kan läsa sig till…/… men jag tror vi är så vana 

med det med på något vis… och forska i det, jag har inte ens tänkt på det 

men vi gör det.” (1 s.11) 

 

Informanterna beskrev att varje patientfall gav erfarenhet och genom varje patientfall följde 

nya kunskaper. Det framkom att med längre erfarenhet skapades en försiktighet och en 

säkerhet i arbetet och att erfarna sjuksköterskor hellre kontrollerar en gång för mycket än för 

lite vid en känsla av oro för patienten. Med längre erfarenhet skapades en eftersträvan att 

hjälpa alla och inte missa något viktigt. Informanterna beskrev att en ny kontakt vid 

misstanke togs genom att återkomma till personen och ta ett nytt beslut. 

 

”Man blir räddare ju längre man håller på, på något sätt. Man blir 

försiktigare och då vet man det brukar inte vara såhär.” (1 s.9) 

 

Ta hjälp utav teamet 

Att kunna ta hjälp utav teamet och känna tillit till sina kollegor beskrevs som en strategi för 

att underlätta identifieringen av sepsispatienter. Att ta tillvara på varandras kunskap, 

erfarenheter och upplevelser för att på det sättet arbeta utifrån en samlad erfarenhet och 
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kunskap var av värde. Vid osäkerhet uttryckte sjuksköterskorna att de frågade någon med mer 

erfarenhet om hjälp och genom det skapades också nya kunskaper för de själva.  

 

”Det viktiga är att man tar tillvara varandras erfarenheter och hjälps åt. 

och ju mer man ser ju mer lär man sig, så är det ju också.” (1 s.15) 

 

I intervjuerna uttryckte sjuksköterskorna att de hade ett bra teamarbete mellan professionerna. 

Informanterna beskrev att ett bra teamarbete, tid och tillgänglighet att hämta en kollega vid 

behov gjorde att fler personer med sepsis kunde identifieras. Ett bra samarbete visade sig vara 

viktigt i ett team eftersom sjuksköterskorna då inte behövde känna sig osäkra eller rädda att 

be om hjälp ifall det skulle behövas. Det beskrevs att fler personer ser mer än en, och att det 

var lättare att vara flera i en bedömning eftersom de då kunde bolla mellan varandra. Om 

eventuell läkarkonsultion behövdes, kände sjuksköterskorna att det var av stor vikt att ha en 

läkare lättillgänglig. Sjuksköterskorna uttryckte att det var en trygghet att kunna gå till 

läkaren vid osäkerhet och ansåg att det var svårt att vara ensam vid första bedömningen. 

Sjuksköterskorna uttryckte därför en önskan om att läkaren skulle varit mer tillgänglig som 

stöd vid första bedömningen. Informanterna uttryckte att i ett sådant arbetssätt skulle de ha 

lärt sig mer, och känt sig mer säkra vid första bedömningen.  

 

”Inte vara rädd att ”det här har jag aldrig sett” eller ”det här kan jag 

inte” och så hämtar man en kollega, och så hämtar man doktorn, och sen 

hämtar doktorn EN TILL doktor för han vet inte heller!” (1 s.15) 

Förenat med känsla av obehag 

Sjuksköterskorna i studien beskrev att sepsis var förenat med en känsla av obehag, då det 

innebar ett snabbt sjukdomsförlopp och diffusa symtom. Flertalet informanter utryckte det 

snabba förloppet som obehagligt, hemskt och läskigt, då sepsis ofta uppträdde så plötsligt. 

Obehagskänslan grundade sig i att sjuksköterskorna var oroliga att missa patienten i 

intervallet innan utbrott eller missta symtomen för något annat. Sjuksköterskorna vid 

intervjuerna utryckte att de var stressade över att pågrund utav tidspress inte få den tid som de 

behövde för att hinna med att identifiera tecken på sepsis. Vidare beskrev informanterna att 

patienterna inte alltid hade några symtom vid mötet, och att det därför fanns en risk att skicka 

hem patienten på grund av symtombrist. Till följd av detta tror sig sjuksköterskorna att de 

möter dessa patienter oftare än vad de faktiskt är medvetna om. 
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”Svårigheter är att det finns ju… dom blir ju oftast knalldåliga med 

dessförinnan den lilla stunden innan behöver dom inte vara så himla 

dåliga och det kanske är då jag möter den. Eeh, att den inte har så många 

symtom.” (2 s.10) 

Diskussion 

Metoddiskussion  

Då syftet med studien var att få fördjupad förståelse över sjuksköterskors erfarenheter 

bedömdes en induktiv ansats vara mest lämplig. En kvalitativ metod kan vara en fördel när ett 

resonemang kring ett fenomen och erfarenheter ska diskuteras (Polit & Beck, 2012). För att 

få en djupare diskussion användes en teknik så kallad Stimulated Recall Interview (SRI). 

Enligt Lyle (2003) är den centrala idén bakom (SRI) att använda en stimulans för att väcka 

tankar hos individer (ibid.). I denna studie användes två fiktiva patientfall som stimulans. 

Författarna ansåg att patientfallen påverkade resultatet positivt då fallen väckte tankar hos 

informanterna och därmed bidrog till ett djupare resultat. 

 

Vid rekrytering av informanter användes ett bekvämlighetsurval. Det finns en risk att ett 

bekvämlighetsurval blir skevt då lättillgängliga personer väljs ut från ett specifikt 

sammanhang och därmed inte är representativa för populationen (Kristensson, 2014). Dock är 

ett bekvämlighetsurval lämpligt för en uppsats då de är ett enklare sätt att få tillgång till 

deltagare, samt för att det är en tidseffektiv strategi (ibid.). För att få ett tillförlitligt resultat 

valdes därför att rekrytera från tre olika vårdcentraler, både privatdrivna vårdcentraler och 

vårdcentraler inom landstinget, vilket minskade risken för att resultatet skulle bli skevt. 

Förutsättningarna för att ingå i studien var att informanterna var legitimerade sjuksköterskor, 

arbetade på en vårdcentral samt hade minst ett års yrkeserfarenhet. Vid planeringen av arbetet 

var grundtanken att intervjua tio allmänsjuksköterskor, denna idé blev förkastad på grund av 

bristande resurser relaterad till informanter. Därför togs beslutet att även inkludera 

distriktsjuksköterskor. Sammanlagt deltog nio distriktsjuksköterskor och en 

allmänsjuksköterska i studien. Då erfarenheter av att identifiera tecken på sepsis inte kräver 

specialistutbildning utan faller under en allmänsjuksköterskas kvalifikationer anser inte 

författarna att detta har påverkat resultatet. Enligt Graneheim och Lundman (2004) var 

varierande erfarenheter, kön, ålder och uppfattningar hos deltagare att föredra samtidigt som 
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det ökar arbetes trovärdighet (ibid.). Åldern bland informanterna varierade mellan 33–62 år 

och yrkeserfarenhet var i genomsnitt 24,5 år och varierade från åtta till fyrtio år. Varierande 

yrkeserfarenhet och ålder ansågs ha positiv inverkan för studien samt ansågs bidra till ett mer 

trovärdigt slutresultat. Samtliga informanter var kvinnor vilket författarna inte anser hade 

någon betydelse då studiens syfte var att beskriva erfarenheter av att identifiera sepsis och 

inte att se till skillnaden mellan kvinnliga och manliga sjuksköterskors erfarenheter av detta 

arbete. Kvinnor är även överrepresenterade i vården, därför ansåg författarna att 

informanterna speglade den populationen som skulle undersökas.  

 

Författarna tog inte kontakt direkt med informanterna, utan de verksamhetschefer som 

godkände deltagande i studien fungerade som en kontaktperson till författarna. 

Verksamhetscheferna tog sedan kontakt med sjuksköterskorna som önskade att delta i studien 

och meddelade därefter författarna om tid och plats för intervjun. Detta påpekades utav Etiska 

kommittén sydost som ansåg att eftersom sjuksköterskorna redan var utvalda var det 

väsentligt att noga informera informanterna om att medverkan i intervjun var frivillig (dnr. 

EPK 414–2017). Detta togs i beaktande vid möte med informanterna. Det skulle kunna 

tänkas att resultatet kan ha påverkats negativt av att verksamhetschefen tillfrågat 

sjuksköterskor med mycket erfarenhet inom ämnet till studien, eller att bara sjuksköterskor 

som var nöjda med ledningen blev utvalda. Dock kan uttagningen påverkat studien i en 

positiv riktning då författarna fick tillgång till mycket data.  

 

För att säkerhetsställa att intervjufrågorna svarade på studiens syfte, att inspelningsutrustning 

fungerade och för att få en uppfattning om tidsåtgången intervjuades en pilotgrupp. Detta 

ansågs påverka resultatet positivt, då eventuella förbättringar kunde göras innan själva 

intervjustudien skulle äga rum. Kristensson, (2014) menar att inspelningsutrustningen bör 

testas i förväg så att inte komplikationer uppstår under intervjutillfället. Att intervjua är 

energikrävande och kan skapa mycket känslor och funderingar. Om möjligheten finns bör 

därför en intervju planeras in per tillfälle (ibid.). Därav valdes det att intervjua en fokusgrupp 

åt gången på åtskilda dagar eftersom att det då fanns möjlighet till reflektion och diskussion 

mellan intervjuerna. Alla intervjuer genomfördes med båda författarna närvarande. Trost 

(2010) skriver att när två intervjuare medverkar finns risken att informanterna känner sig i 

underläge. Inför varje intervju bestämdes därför vem av författarna som skulle leda just den 

intervjun. Rollen som observatör respektive rollen som moderator delades upp i samråd 

mellan författarna. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är det fördelaktigt att ha olika 
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ansvarsområden, då den som intervjuar endast har fokus på intervjufrågorna och inte behöver 

tänka på till exempel deltagarens kroppsspråk (ibid.). 

 

För datainsamlingen användes en ostrukturerad fokusgruppsintervju som innebar att 

informanterna i så stor utsträckning som möjligt fick tala med varandra och inte med 

moderatorn (Wibeck, 2010). Nackdelar med ostrukturerad fokusgruppsintervju är att 

diskussionen kan bli oorganiserad och det kan bli svårt att analysera materialet (ibid.). 

Författarna såg en ostrukturerad intervju som en fördel då de eftersträvade en fri diskussion 

mellan informanterna, samt ansåg att detta bidrog till ett djupare resultat. Eftersom författarna 

var oerfarna användes en intervjuguide som hjälpmedel för insamling av data. Författarna såg 

intervjuguiden som ett bra komplement till den ostrukturerade fokusgruppsintervjun. 

Kristensson (2014) skriver att det kan upplevas vara en trygghet att utgå ifrån en 

intervjuguide för den oerfarna intervjuaren (ibid.). Totalt utfördes tre fokusgruppsintervjuer 

med 3 respektive 4 deltagare i varje grupp. Krueger och Casey (2009) skriver att en 

traditionell storlek på en fokusgrupp består av 10–12 deltagare. Dock har det blivit allt 

vanligare med mindre fokusgrupper då en större grupp deltagare förhindrar deras möjligheter 

att dela insikt och observationer, samt är svår att kontrollera. I en mindre fokusgrupp ingår 4–

6 deltagare och det blir enklare att rekrytera, leda grupperna och mer bekvämt för deltagarna. 

En fokusgrupp med färre deltagare gör att de får en större känsla av samhörighet och 

inflytande (Wibeck, 2010). Då författarna sedan tidigare inte hade erfarenhet av 

fokusgruppsintervjuer valdes att genomföra fokusgrupper med mindre antal deltagare.  

 

Författarna valde att inleda intervju med en kort presentation för att skapa en god stämning 

innan intervjun startade. Detta ansågs ha en positiv inverkan på informanterna i studien, då de 

upplevdes bekväma i intervjusituationen. Olsson och Sörensen (2011) skriver att det är 

nödvändigt att skapa en lättsam och trevlig stämning så att intervjudeltagarna kan känna sig 

trygga och på så sätt kan lämna pålitliga svar (ibid.). Alla intervjuer spelades in med hjälp av 

inspelningsutrustning. Författarna upplevde en trygghet i att ha all data inspelad istället för att 

enbart föra anteckningar under intervjun. Detta ansågs ge en mer tillförlitlig transkribering av 

data, eftersom risken att missa viktig information reducerades. Enligt Kvale och Brinkmann 

(2009) kan en ljudinspelning användas för att öka studiens trovärdighet (ibid.). Författarna 

upplevde att en av inspelningsutrustningen gav en dålig ljudkvalité, vilket förlängde tiden för 

transkribering. 
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Samtliga transkriberingar lästes genom flera gånger för att få en grundlig förståelse för 

materialet. Det insamlade datamaterialet diskuterades sedan mellan författarna för att jämföra 

tolkning av innehållet. Lundman och Hällgren Graneheim (2012) menar att detta stärker 

arbetets trovärdighet (ibid.). Författarna ansågs att arbetssättet skapade en större förståelse 

över innehållet i intervjuerna och därmed en helhet över analysenheten. Genom att författarna 

först analyserade var för sig och därefter diskuterade mellan varandra kunde nya 

infallsvinklar skapas. Författarna estimerade att intervjuerna skulle ta cirka 60 minuter, den 

faktiska längden blev mellan 35–50 minuter vilket ansågs vara tillräckligt eftersom 

intervjuerna genererade rik data. 

Resultatdiskussion  

Syftet var att beskriva sjuksköterskans erfarenhet av att identifiera tecken på sepsis hos 

personer som söker vård på en vårdcentral. I resultatet framkom att en svårighet vid 

identifikation av sepsis var när patienter av olika anledningar gav sjuksköterskorna bristande 

tillgång till information. Vissa saker visade sig vara så självklara för patienten att de ansåg att 

det inte behövdes nämnas, exempelvis om personen hade en sjukdom sedan tidigare. Sherry 

(2003) menar att patientens sjukdomshistoria kan vara den tydligaste orsaken till sepsis, det 

är därför viktigt att sjuksköterskan för en dialog med patienten och- eller anhöriga (ibid.). I 

resultatet framkom att personkännedom kunde underlätta bedömningen. Sjuksköterskor i 

primärvården bygger ofta upp en relation med patient och dess anhöriga, vilket gör att 

sjuksköterskan ofta utvecklar en känsla av att kunna bedöma om någonting är fel (Sherry, 

2003). 

 

Det framkom i resultatet att tiden många gånger hade betydelse för att sjuksköterskan skulle 

kunna göra en uppskattning över situationen. Att ha möjlighet till fysisk uppföljning av 

patienterna beskrevs som betydelsefullt och ansågs skapa patientsäkerhet. Kiessling och 

Kjellgren (2004) menar att otillräckligt med tid i vården kan påverka sjuksköterskans 

förmåga till att göra ett bra jobb. I resultatet framkom att sjuksköterskorna upplevde en 

känsla av stress över att missa något viktigt när det förekom ett högt patienttryck och brist på 

tid. Wahlberg, Cedersund och Wredling (2003) menar att det kan upplevas problematiskt att 

arbeta under tidspress och med bristande resurser i hälso-och sjukvården. När det är långa 

köer och sjuksköterskorna känner sig stressade kan de missa något viktigt och det kan leda 

till att patienten inte får den adekvata behandling som denne behöver (ibid.).  
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Resultatet i denna intervjustudie åskådliggjorde att kontinuitet sågs som en effektiv preventiv 

åtgärd och ansågs vara en viktig del i att öka patientsäkerheten. Kleinpell (2003) beskriver att 

prevention av sepsis kan vara det mest lämpliga tillvägagångssättet för att skapa kontroll. 

Med lämpliga omvårdnadsåtgärder och övervakning av infektionssymtom kan utvecklingen 

av sepsis förhindras (ibid.). Informanterna i intervjustudien betonade att de i möjligaste mån 

försökte boka in samma patient till samma sjuksköterska. Kiessling och Kjellgren (2004) 

beskriver i sin studie att patienterna uppfattade det mycket viktigt att känna igen 

vårdpersonalen. Få personer runt patienten gav underlag för en djupare relation med en 

öppenhet för samtal. Om det fanns flera personer runt patienten minskade möjligheten till 

delaktighet för patienten i vården (ibid.). I resultatet framkom att eventuella försämringar 

kunde upptäckas i tid och många patienter kunde fångas upp i tid om samma sjuksköterska 

vårdade en och samma person kontinuerligt.  

 

Resultatet visade att informanterna hade kännedom om att det fanns faktorer som ökade 

risken för att insjukna i sepsis. Patienter med diabetes, patienter som hade haft infektion 

tidigare och återinsjuknat samt sköra och nedsatta patienter beskrevs som personer som 

förekom i riskgruppen för sepsis. Melhus (2010) menar att det finns vissa faktorer som ökar 

risken för insjuknande för sepsis, bland annat om personen har diabetes eller har ett nedsatt 

immunförsvar (ibid.). Jacobsson, Johansson och Winsö (2004) menar att förekomsten av 

sepsis hos diabetespatienter var hög. Infektioner som inte svarar på optimal behandling kan 

också vara varningsklocka för sepsis (Iwarsson, 2011). En preventiv åtgärd som 

informanterna beskrev var att de var extra observanta på de personer som befann sig i 

riskgrupper, genom detta kunde risken för att en sepsis utvecklades minska. 

 

Resultatet i denna intervjustudie visade att informanterna hade en positiv attityd till 

utbildning vilket sågs som en del i det preventiva arbetet för att identifiera sepsis. De 

sjuksköterskor som fått utbildning var nöjda med denna, medan de som inte erhållit mer 

utbildning än den i grundutbildningen anser att detta hade varit önskvärt. Sherry (2003) 

menar att patienter ofta utvecklar sina septiska symtom redan i sitt hem, vilket innebär att 

även sjuksköterskor som arbetar och träffar patienter utanför sjukhuset är i stort behov av att 

känna till sjukdomsbilden vid sepsis. Dodge (2010) skriver att det är ett faktum att ett stort 

antal patienter med begynnande sepsis missas av vårdpersonalen och förespråkar att 

ytterligare kunskap och träning behövs (ibid.). Ansvaret för att inhämta ny kunskap och att 

använda sig av de mest tillförlitliga metoderna i sitt yrkesutövande ligger hos vårdaren, detta 
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med syfte att gynna den enskilda patientens hälsa på bästa möjliga vis (Dahlberg & Segesten, 

2010).  

 

I resultatet framkom det att informanterna önskade ett beslutstöd som kunde underlätta 

identifieringen vid sepsis. Gårdlund et al., (2011) menar att bedömningsinstrumentet BAS 90-

30-90 används på svenska akut-och vårdavdelningar i syfte att identifiera patienter med 

sepsis (ibid.). Det framkom under intervjuerna att informanterna inte använde sig utav 

modellen BAS 90-30-90 i det kliniska arbetet på vårdcentralen. Rhodes et al. (2017) har 

föreslagit att det borde finnas ett resultatförbättringsprogram för sepsis, samt en 

sepsisscreening för sjuka patienter med en hög riskfaktor. Tromp et al. (2010) utvecklade i 

sin studie ett sepsisprotokoll som bestod av en screeningslista- och en arbetslista för sepsis. 

Studien visade att med hjälp av sepsisprotokollet, utbildning, samt återkoppling av 

arbetsinsatser resulterade i en förbättring gällande tidig identifikation och behandling av 

patienter med sepsis (ibid.).  

 

För att skapa ett underlag i mötet med patienten togs den kliniska blicken på stort allvar och 

upplevdes vara en viktig del i tidig identifiering av sepsis. Informanterna i studien 

tydliggjorde vikten av att beakta patientens sjukdomshistoria vid bedömning av det aktuella 

tillståndet, lyssna till patientens uppfattning om situationen och jämföra med tidigare värden 

för att kunna göra en bedömning av situationen. Dahlberg och Segesten (2010) menar att vid 

ett vårdande möte stödjer sjuksköterskan patienten, lyssnar till denne och bejakar dess 

livsvärld. Sjuksköterskan kan därmed bidra till delaktighet för patienten (ibid.). Det framkom 

i resultat att sjuksköterskans roll i det vårdande mötet är av stor betydelse vid tidig 

identifiering av sepsis, då det är en diagnos med mycket varierande symtombild. 

Informanterna i studien beskrev att det fanns svårigheter att se en helhet av patienten vid 

telefonkontakt. Vid telefonkontakt med en patient behövdes en känsla av att ställa rätt frågor, 

detta för att höra stämningen och förstå patientens upplevelse. Wahlberg, Cedersund och 

Wredling (2003) skriver att vid telefonkontakt måste sjuksköterskan försöka ”se” vad 

personen beskriver i relation till deras uppfattning av de frågor som ställs. Svensk 

sjuksköterskeförening (2011) menar att en sjuksköterska som arbetar med telefonrådgivning 

ska utifrån samtalssituationen kunna främja hälsa och förebygga hälsa genom att föra en 

dialog med den enskilda patienten (ibid.). 
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Resultatet visade att kliniska färdigheter erhölls genom att vara verksam som sjuksköterska 

och inte var någonting som kunde läsas in. De sjuksköterskor med längre erfarenhet beskrev 

att de utförde handlingar utav vana. Erfarenhetsbaserad kunskap inom hälso- och sjukvård 

kan förklaras som en kunskap som skapas genom erfarenhet av vårdarbete och kan ses som 

en kombination av teoretisk kunskap, tyst kunskap, intuition, praktisk visdom, personlig 

mognad och erfarenhet (Östlinder et al., 2006). Benner och Tanner (1987) beskriver att dessa 

begrepp inte går inte att separera från varandra, utan de fungerar i ett samspel. Resultatet 

åskådliggjorde att med längre erfarenhet skapades en försiktighet och en säkerhet i arbetet. 

Det framkom att erfarna sjuksköterskor hellre kontrollerar en gång för mycket än för lite vid 

en känsla av oro för patienten. Benner (2001) menar i sin teori att expertis utvecklas stegvis 

och sker genom ökad skicklighet. En sjuksköterska får en större förståelse och en högre 

prestationsförmåga ju mer erfarenhet han eller hon får. Intuitionen kan tolkas mynna ut i 

sjuksköterskans kliniska blick, en förmåga som kommer efter många års erfarenhet (ibid.). 

 

En bedömningsstrategi som visade sig ha en betydande roll för att underlätta tidig 

identifikation utav sepsis var att kunna ta hjälp utav teamet genom ett gott samarbete och 

kommunikation. Särskilt nämndes vikten av samarbetet med läkaren och kollegor. Eftersom 

det kan vara svårt att känna igen tecken på sepsis i ett tidigt stadium, behövde sjuksköterskan 

stöd av mer erfarna kolleger för att ge en god vård till patienten. Benner (2001) stödjer detta 

då hon beskriver att sjuksköterskor i expertstadie kan vara värdefulla konsulter för andra 

sjuksköterskor (ibid.).  

 

Resultatet visade att symtomen för sepsis kunde vara otydliga och diffusa, samt att tillståndet 

ofta innebar ett snabbt sjukdomsförlopp. Svenska Infektionsläkarföreningen (2015) 

understöder detta och klargör att i ett tidigt utvecklingsskede betraktas sepsis som 

svårupptäckt (ibid.). I intervjuerna framkom det att sjuksköterskorna relaterade de diffusa 

symtomen och det snabba sjukdomsförloppet till en känsla av obehag. Benner (2001) menar 

att sjuksköterskans reaktion grundar sig i erfarenhet och kunskap. Med expertsjuksköterskans 

erfarenhet kan han eller hon via intuition uppfatta tillstånd och urskilja vad problemet är. 

Sjuksköterskor som har denna expertis beskriver ofta sin iakttagelseförmåga med en 

oroskänsla eller en känsla av att något är på tok (ibid.). Det framkom i intervjuerna att 

obehagskänslan grundades i att sjuksköterskorna var oroliga att missa patienten i intervallet 

innan utbrott eller missta symtomen för något annat.  
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Slutsatser 

Informanterna visade på stor medvetenhet om sin egen förmåga att bedöma patienter som 

uppvisar tecken på sepsis. De valde att använda sin kliniska blick och vid behov rådfråga 

kollegor för att göra en så korrekt bedömning som möjligt av patientens tillstånd och därmed 

upprätthålla patientsäkerheten. Resultatet visade att informanterna i största mån är nöjda med 

samarbetet mellan professionerna samtidigt som det tydliggörs att det finns utrymme för viss 

förbättring. 

Fortsatta studier  

Sepsis är ett sjukdomstillstånd som i nuläget inte har så hög prioritet. Ett förslag på fortsatta 

studier är att se över om ett underlag för bedömning av sepsis kan utformas. Detta arbete 

skulle kunna ligga till grund för vidare forskning för att ta fram ett bedömningsunderlag inom 

identifikation av sepsis för sjuksköterskor på vårdcentraler.   

Klinisk tillämpbarhet 

Kunskap om att identifiera sepsis är en förutsättning för att kunna bedriva en god och säker 

omvårdnad. Författarnas förhoppning är att denna studie skall kunna öka kunskapen om hur 

viktig bedömningen av personer med misstänkt sepsis är. I studien framkom det att det fanns 

önskemål att öka kunskapen inom ämnet, och studier visar också på att detta är motiverat. 

Glädjande vore om studien kunde bidra till att motivera till mer utbildning om sepsis och 

därmed öka kunskapen om tecken på sepsis och skapa en säkrare vård.  

Självständighet  

Martina Lennartsson och Evelina Ljung har tillsammans haft ett gott samarbete präglat av 

gemensamt ansvar för hela arbetsprocessen. Uppsatsens samtliga kapitel har författats 

gemensamt. Kontakt med vårdcentralerna togs gemensamt och i väntan på svar söktes 

relevant litteratur till bakgrunden. Delar av bakgrunden delades upp och skrevs var för sig. 

Alla använda källor har diskuterats gemensamt. De fiktiva patientfallen författades av Evelina 

L. Intervjuerna genomfördes av både Martina L. och Evelina L. Första och sista intervjun 

leddes av Martina L. Den andra intervjun leddes av Evelina L. Transkriberingen av 

intervjuerna gjordes var för sig. Första intervjun transkriberades av Evelina L. Andra och 

sista intervjun transkriberades av Martina L. Varje intervju sågs som en analysenhet och 

analyserades först enskilt i den fas av analysen som bestod i att identifiera meningsbärande 
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enheter, därefter jämfördes respektive analys med varandra för att öka tillförlitligheten. 

Kategorier och underkategorier har framkommit i gemensam diskussion.   
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Bilaga 1. Informationsbrev till verksamhetschef  

 

Blekinge Tekniska Högskola  

Institutionen för hälsa  

Sjuksköterskeprogrammet 

 

Förfrågan till verksamhetschef på vårdcentral gällande godkännande av intervjustudie till vår 

kandidatuppsats.  

 

Hej! 

Vi är två sjuksköterskestudenter som nu skriver vår kandidatuppsats vid Blekinge tekniska 

högskola, Karlskrona. Vi planerar att genomföra en studie med syfte att beskriva 

sjuksköterskors erfarenheter av att identifiera tecken på sepsis hos personer som söker vård 

på vårdcentraler. För att besvara vårt syfte har vi valt att använda oss av en intervjustudie. I 

första hand vill vi genomföra en gruppintervju, en så kallad fokusgrupp men om detta ej är 

möjligt kan det genomföras enskilda intervjuer istället. Fokusgrupp är en gruppintervju med 

3–5 deltagare i varje grupp. Inklusionskriterier för medverkande är att deltagarna ska vara 

legitimerade sjuksköterskor med minst ett års yrkeserfarenhet. Vi ser gärna att män och 

kvinnor bli representerade i studien. Intervjuerna kommer att spelas in, transkriberas och 

analyseras. Vid intervjuerna kommer båda studenterna att medverka. Den information som 

samlas in kommer att hanteras konfidentiellt så att obehöriga ej får tillgång till data.  

 

Vi hoppas att ni vill ge ert godkännande till att intervjua 3–5 personer inom er verksamhet. 

Varje fokusgrupp beräknas ta cirka 60 minuter.  
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Jag godkänner härmed att Martina Lennartsson och Evelina Ljung får utföra studien” 

Sjuksköterskors erfarenheter av att identifiera tecken på sepsis hos personer som söker vård 

på en vårdcentral– en intervjustudie” på vårdcentralen under tidsperioden mars – maj 2017  

 

_________________________________________  

Ort och datum  

________________________________________  

Namnteckning 

 _________________________________________ 

Namnförtydligande  

 

Ytterligare information och svar på frågor om studien ges av: 

 

Student  Student  Handledare 

Martina Lennartsson Evelina Ljung Catharina Lindberg 

male15@student.bth.se evlj15@student.bth.se catharina.lindberg@bth.se 

0768414134  0702281293  0455 38 54 29 
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Bilaga 2. Informationsbrev till deltagarna  

 

Blekinge Tekniska Högskola  

Institutionen för hälsa  

Sjuksköterskeprogrammet 

 

Sjuksköterskors erfarenheter om sepsis på vårdcentral. 

Till dig som arbetar som legitimerad sjuksköterska på vårdcentral. 

Information och förfrågan om deltagande i en intervjustudie baserad på en fokusgrupp. 

 

Bakgrund och syfte 

Svår sepsis och sepsis chock är ett problem inom sjukvården då det drabbar 1,5 miljoner 

människor runt om i världen varje år. Av de drabbade dör mellan 25–50 % i sjukdomen, så 

precis som vid hjärtinfarkt och stroke kan en tidig identifikation och vård vara av stor 

betydelse för patientens överlevnad och återhämtning. Sepsis är en inflammatorisk reaktion 

orsakad av mikroorganismer i blodet. Sepsis uppkommer när en infektion orsakar ett 

systemiskt inflammationssvar. Infektionen kan orsakas av bakterier, svampar eller virus. Det 

är svårt att förutse när en lokal infektion utvecklas till en sepsis, likaväl som att upptäcka 

sepsis i tidigt stadium när symtomen är diffusa och kan hänföras till andra sjukdomstillstånd.  

 

Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskans erfarenhet av att identifiera tecken på 

sepsis hos personer som söker vård på en vårdcentral. 

 

Tillfrågan om deltagande 

Om du är legitimerad sjuksköterska med minst ett års yrkeserfarenhet tillfrågas du nu om att 

delta i en studie med syfte att beskriva sjuksköterskans erfarenhet av att identifiera tecken på 

sepsis hos personer som söker vård på en vårdcentral. Önskemålet är att få intervjua dig 
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tillsammans med dina kollegor om era erfarenheter av att identifiera tecken på sepsis på 

vårdcentral genom en gruppintervju.  

Intervjun kommer att spelas in på band och era svar och resultat kommer att behandlas så att 

obehöriga inte kan ta del av dem. Deltagandet i studien är frivilligt och du har rätt att avstå 

från deltagande, eller när som helst avbryta din medverkan i studien utan att ange orsak. Vi 

ber er kontakta oss via telefon eller mejl.  

 

Hantering av data 

Intervjun kommer att skrivas ut och användas till ett examensarbete vid Blekinge tekniska 

högskola i Karlskrona. Det godkända examensarbetet kommer att publiceras på DiVA. 

Intervjumaterialet kommer att hanteras konfidentiellt och avidentifieras så att det inte kan 

återkopplas till enskild person. Dock finns det en risk som medför vid gruppintervju att 

deltagarna som medverkar kan sprida informationen som ges vid intervjun vidare, detta vill vi 

undvika för att hålla konfidentialitet. Efter att betyget ”godkänt” erhållits på examensarbetet 

kommer allt material förutom slutprodukt att förstöras. Vid önskemål presenteras 

slutprodukten på verksamheten.   

 

Kontakt 

Kan du tänka dig att delta i studien? Vi kontaktar er arbetsplats inom två veckor efter att ni 

har fått brevet för mer information och planering inför fokusgrupp. 

Ytterligare information och svar på frågor om studien ges av: 

 

Student  Student  Handledare 

Martina Lennartsson Evelina Ljung Catharina Lindberg 

male15@eduroam.bth.se evlj15@eduroam.bth.se catharina.lindberg@bth.se 

0768414134  0702281293  0455 38 54 29 
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Bilaga 3. Fiktiva patientfall  

 

Blekinge Tekniska Högskola  
Institutionen för hälsa  
Sjuksköterskeprogrammet 
 

Bengt  
 
Bengt är en man på 72 år som har diabetes sedan fem år tillbaka. Han har haft regelbunden 
kontakt med vårdcentralen under de senaste fem veckorna för omläggning av ett bensår. 
Bengt har varit lite slarvig med medicinering och haft svårigheter med förändring av kosten 
och därför är det inte första gången han besöker vårdcentralen på grund av bensår. När 
förbandet tas bort är såret en aning rött och svullet och lite var har bildats. Bengt berättar att 
han tog en väninnas råd om att ”lufta” såret en dag då det, enligt hans väninna skulle vara bra 
för sårläkning. Du frågar Bengt hur han har mått de senaste dagarna och han berättar att han 
har haft 38 graders feber sedan en dag tillbaka. Vidare är Bengt en aning andfådd och han 
svarar att detta inte är hans normala tillstånd. Efter lite övertalning får du ta hans blodtryck 
och det visar 105/60 mm Hg.   
 
Lisa  
 
Lisa är en kvinna på 38 år som för två år sedan genomgick en gastric bypass operation. Tack 
vare operationen kunde hon gå ner till en mer hälsosam vikt och hennes tidigare 
hälsoproblem har försvunnit. För ett tag sedan genomgick Lisa en ganska omfattande 
operation där hon avlägsnade överflödig hud, specifikt på magen. Efter operationen blev Lisa 
ombedd att efter en viss tid kontakta vårdcentralen för att ta bort stygnen. När Lisa anländer 
till vårdcentralen ser hon trött och tagen ut. Hon är lite andfådd och fryser men säger själv att 
hon inte ville boka om mötet på grund av lite feber. När förbandet tas bort är operationssåret 
rött och svullet vid vissa partier. Lisa tillägger att hon har fått återsluta förbandet på vissa 
ställen själv för att det hade lossnat. När styngen är bortplockade och såret är omlagt tillfrågar 
du Lisa om du kan få ta lite kontroller, då du känner en oro för henne. Lisas blodtryck visar 
95/65 mm Hg, hennes saturation ligger på 92 % och hon har en andningsfrekvens på 24 
andetag per minut i vila. 
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Bilaga 4. Intervjuguide  

 
Blekinge Tekniska Högskola  
Institutionen för hälsa  
Sjuksköterskeprogrammet 
 
Inledningsvis, skulle vi gärna vilja veta lite om er: ålder, kön, utbildning, arbetslivserfarenhet 
samt hur länge ni har arbetat på denna arbetsplats? 
 

- Vad skapar dessa fiktiva patientfall för tankar hos er? 

- Skulle ni kunna berätta om liknande situationer där en patient eventuellt har 

drabbats av en sepsis? 

- På vilket sätt tror ni att ni kan använda era tidigare erfarenheter av att identifiera 

sepsis? 

- Hur kan ni som sjuksköterskor bidra till att tidigt upptäcka en sepsis? 

- Vad anser ni att det finns för svårigheter med att identifiera att en person har 

sepsis?  

- Vad anser ni skulle kunna hjälpa er att upptäcka sepsis i ett tidigt stadium? 

- Hur tror ni att verksamheten skulle kunna bidra i det arbetet? 

- Finns det någon som ni vill tillägga? 

  

Förslag på eventuella följdfrågor som anpassas utifrån deltagarnas svar: 

Vad gjorde du/ni då? Kan du/ni utveckla ditt svar?  Vad tänker du om det? 

 

Vad upplevde du/ni då? Vad tycker du/ni om det?  På vilket sätt då? 

Varför tror du det? Kan du/ni berätta mer?  Vad hände sedan? 
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Bilaga 5. Samtyckesblankett 

 

Blekinge Tekniska Högskola  

Institutionen för hälsa  

Sjuksköterskeprogrammet 

 

Samtycke till deltagande i studien " Sjuksköterskans erfarenhet av att identifiera 

tecken på sepsis hos personer som söker vård på en vårdcentral - en kvalitativ 

intervjustudie"  

 

Jag har tagit del av skriftlig information om studien " Sjuksköterskans erfarenhet av att 

identifiera tecken på sepsis hos personer som söker vård på en vårdcentral - en kvalitativ 

intervjustudie". Jag har möjligheten att kontakta de ansvariga för studien för att få mina 

frågor besvarade. Jag är medveten om att deltagandet i studien är frivilligt och att jag när som 

helst utan press eller förklaring kan avbryta mitt deltagande, även om jag har gett samtycke 

till deltagandet.  

 

Jag ger mitt samtycke till att delta i denna studie:  

_________________________________________  

Ort och datum  

________________________________________  

Namnteckning 

 _________________________________________ 

Namnförtydligande
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