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Sammanfattning 

Bakgrund: Sepsis är ett akut sjukdomstillstånd med varierande symtom och är därför 
svårt att upptäcka. Tillståndet innebär lidande för patienten och mortaliteten bland 
drabbade är hög. Snabb identifiering och behandling är av betydelse för patientens 
hälsa och överlevnad. Sjuksköterskan har ansvar för omvårdnaden, såväl för beroende 
som oberoende omvårdnadsåtgärder. För att möjliggöra god och säker vård ska 
sjuksköterskan arbeta förebyggande med patientsäkerhetsarbete.  
 

Syfte: Syftet var att undersöka faktorer i sjuksköterskans arbete som är viktiga för att 
tidigt upptäcka och behandla patienter med sepsis.  

 

Metod: Artiklar med kvantitativ design har sammanställts till en litteraturöversikt 
och analyserats med deduktiv ansats. I urval och datainsamling har Polit och Becks 
niostegsmodell används och totalt gick 11 artiklar vidare från kvalitetsgranskning till 
resultat.  

 
Resultat: Tre faktorer hittades; Utbildning, screeningverktyg samt riktlinjer för 
behandling vid sepsis. Utbildning ledde till ökad kunskap och ökade sjuksköterskans 
förmåga att identifiera sepsis. Vid användning av riktlinjer ökade följsamheten till 
behandlingsåtgärder och tiden till behandling minskade. Screeningverktyg och 
riktlinjer för behandling minskade mortaliteten.  
 
Slutsats: Sjuksköterskans är central i arbetet för tidig upptäckt och behandling, då 
sjuksköterskan screenade patienter för sepsis, initierade till och utförde 
behandlingsåtgärder. För att säker vård ska möjliggöras vid sepsis krävs såväl kunskap, 
screeningverktyg samt riktlinjer för behandling.  
 
Nyckelord: kvantitativ metod, riktlinjer, sepsis, sjuksköterskans arbete, behandling vid 
sepsis, tidig upptäckt 
 

 



 
 

Summary 

Title: Early detection and treatment in the nurse´s work with sepsis.  
 

Background: Sepsis is a critical condition with varying symptoms that makes it 
difficult to detect. The mortality is high and the condition causes the patient suffering. 
Early identification and rapid treatment is important for the patient's health and 
survival. The nurse is responsible for nursing care, both independent interventions and 
ordered by physicians.  The nurse needs to work preventing regards patients and 
providers safety to provide good care.  
 
Aim: To survey factors for early detection and treatment in the nurse's work with 
patients having sepsis. 
 
Method:  A literature overview with quantitative articles and a deductive approach. 
For selection and collection of data Polit and Becks nine-way model was used. A total 
of 11 articles was quality reviewed and included to the result. 
 
Results: Three factors were found; Education, screening tools and guidelines for 
treatment of sepsis. Education led to increased knowledge and increased the nurse's 
ability to identify sepsis. When using guidelines, adherence to treatment measures 
increased and time to treatment decreased. Furthermore, screening tools and 
treatment guidelines were found to reduce mortality. 
 
Conclusion: The nurse is central in the work of early detection and treatment. The 
nurse screened patients for sepsis, initiated and fulfilled treatment measures. 
Knowledge, screening tools and guidelines for treatment are required to enable safe 
care in the case of sepsis.  
 
 
 
Keywords: early detect, nurse´s work, quantative method, guidelines, sepsis, sepsis 
care  
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Inledning 

Varje år drabbas 31 miljoner människor i världen av sepsis (Fleischmann et al., 2015). 
Den årliga incidensen 2015 i Sverige var 780/100000 personer (Mellhammar et al., 
2016). Sepsis kan orsaka patienter lidande såsom ångest, otrygghet, avhumanisering 
och sårbarhet (Andreassen, Fjellet, Hægeland, Wilhelmsen & Stubberud, 2011) samt 
ge varaktiga kognitiva och funktionella begränsningar (Iwashyna, Wesley Ely, Smith & 
Langa, 2010). Sepsis är ett dödligt tillstånd (Angus et al., 2001) som för 5 miljoner 
människor leder till döden årligen (Fleischmann et al., 2015). Dödligheten hos 
patienter drabbade av sepsis på en intensivvårdsenhet var 6 gånger högre än för övriga 
patienter som vårdades på samma enhet (Jacobson, Johansson & Winsö, 2004). Sepsis 
är en medicinsk akutsituation som kräver omedelbar behandling (Rhodes et al., 2017), 
vilket minskar mortaliteten och möjliggörs genom tidig identifiering (Rivers et al., 
2001). Sepsis innebär stora kostnader för hälso- och sjukvården (Angus et al., 2001). 
  
Sjuksköterskan har ansvar för omvårdnaden och i arbetet ingår att bedöma, planera 
och genomföra den tillsammans med patienten (Svensk sjuksköterskeförening, 
2017b). Sjuksköterskan har en viktig roll i upptäckten av sepsis (Lopez-Bushnell, 
Demaray & Jaco, 2014) och är oftast den som först uppmärksammar tecken på sepsis 
(Alberto, Marshall, Walker & Aitken, 2017). Sjuksköterskor i allmänhet anses ha 
bristande kunskap om tecken och symtom på sepsis (Robson, Beavis & Spittle, 2007). 
 

Bakgrund 

Sepsis 

Sepsis innebär infektion i blodet orsakat av antingen virus, bakterier eller patogena 
svampar. Det finns flera olika vägar som mikroorganismerna kan nå blodbanan, 
exempelvis via lungor, njurar, urinblåsa eller skadad vävnad. Sepsis leder till generell 
inflammation i patientens vävnader och organ, vilket startar olika reaktioner i 
kroppen. Bland annat påverkas centrala nervsystemet vilket leder till att patienten får 
feber, sjukdomskänsla, trötthet, aptitlöshet och i vissa fall muskel- och ledvärk. 
Vidgning av kärlen uppstår vilket leder till försämrad vävnadsperfusion och patienten 
utvecklar organdysfunktion (Ericson & Ericson, 2012). Kapillärernas permeabilitet 
ökar, vätska läcker ut i vävnaden och leder till hypovolemi (Andreassen et al., 2011). 
Det är viktigt med tidig upptäckt för snabb antibiotikabehandling och 
infusionsbehandling för att inte patienten ska utveckla septisk chock. Om adekvat 
behandling inte lyckas kommer hjärtats minutvolym minska, blodtrycket falla och 
patientens medvetande sjunka samt fler organ och vävnader utsättas för syrebrist 
vilket kan leda till multipel organsvikt (Ericson & Ericson, 2012).  
 

Definition 
Singer et al., (2016) definierar sepsis som livshotande organdysfunktion med stört 
systematiskt svar på infektion. Begreppet SIRS står för Systemic Inflammatory 
Response Syndrome, och är ett instrument som har använts för bedömning av sepsis. 
Vid två av följande kriterier tillsammans med konstaterad infektion har patienten 
sepsis enligt SIRS; feber>38°C eller <36°C, hjärtfrekvens >90/min, andningsfrekvens 
>20min eller PaCO2<4,3kPa, högt eller lågt antal vita blodkroppar >12 000 per ml 
eller <4000 per ml (Chege & Cronin, 2007).  
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Singer et al. (2016) menar dock att SIRS inte är ett tillräckligt specifikt eller känsligt 
instrument. Framför allt då SIRS inte alltid är ett tecken på sepsis, det kan vara andra 
inflammatoriska processer i kroppen. I den nya Sepsis-definitionen från 2016 är SIRS-
kriterierna inte med vare sig det gäller diagnos eller definition (Brink et al., 2018). 
Singer et al. (2016) anger istället att akut förändring av 2 eller mer Sequental Organ 
Failure Assessment Score (SOFA-poäng) identifierar en organdysfunktion som 
orsakats av en infektion. SOFA (Bilaga 1) är ett mätinstrument för att kliniskt 
karakterisera en patient med sepsis (Singer et al., 2016) och rekommenderas användas 
som kriterier för sepsis (Seymour et al., 2016), vilket även rekommenderas i Sverige 
(Svenska infektionsläkarföreningen, 2018). En akut förändring på 2 eller mer poäng 
på SOFA ökar risken för dödlighet med 10% hos patienter med misstänkt infektion på 
sjukhus (Singer et al., 2016). När blodtryck inte kan upprätthållas trots 
vätskebehandling övergår sepsis till septisk chock (Chege & Cronin, 2007), vilket 
väsentligt ökar dödligheten (Singer et al., 2016).   

 

Symtom 

Typiska symtom hos patienter med sepsis är allmänpåverkan, hög feber som även kan 
vara låggradig och utdragen, frossa och uttalad trötthet. Yngre personer kan dock vara 
relativt opåverkade och komma gående till sjukhuset. Påverkan på medvetandet är ett 
annat symtom vid sepsis. Hos äldre personer kan konfusion förekomma, därav bör 
patienter som ramlat väcka misstanke om sepsis. Diarré, kräkningar och diffusa 
buksmärtor är också symtom vid sepsis (Ericson & Ericson, 2012). Hos patienter med 
annan pågående infektion eller som är svårt sjuka kan symtomen bli mer otydliga 
(Ericsson & Ericsson, 2012). Snabb hjärtfrekvens, snabb andning och lågt blodtryck 
var de vanligaste kliniska tecknen vid sepsis, men förekom i mindre än 50% av fallen 
(Seymour et al., 2016). Wallgren, Bohm & Kurland (2017) fann att de sju vanligaste 
dokumenterade symtomen hos patienter med sepsis ankommande med ambulans var; 
Onormal/misstänkt onormal kroppstemperatur, smärta, akut förändrad mental 
status, svaghet i benen, andningssvårigheter, energiförlust samt kräkningar och 
diarréer.  

 

Riskfaktorer 

Angus et al. (2001) fann att personer över 65 år hade ökad risk att drabbas av sepsis, 
vilket även påvisades inom allmänkirurgin där patienter över 60 år i större 
utsträckning drabbades av septisk chock (Moore, Moore, Jones, Xu & Bass, 2009). 
Studier har visat att det var vanligare med sepsis bland män än hos kvinnor (Barnato, 
Alexander, Linde-Zwirble & Angus, 2008; Martin, Mannino, Eaton & Moss, 2003; 
Moore et al., 2009). Mellhammar et al. (2016) påvisade motsatsen inom två regioner i 
Sverige där istället 54 % av de drabbade var kvinnor. Patienter med en bakteriell 
infektion, särskilt i lungor, tarmar, urinvägar och i blodet hade ökad risk (Barnato et 
al., 2008). Andra riskgrupper är patienter med cancer, som hade 10 gånger så stor risk 
att drabbas av sepsis (Danai, Moss, Mannino & Martin, 2006), och nästan en femtedel 
av de som drabbades av sepsis hade en bakgrund med malignitet (Jacobson et al., 
2004). Moore et al. (2009) fann att inom allmänkirurgin hade patienter som 
klassificerades underviktiga högre förekomst av sepsis. Rökning och 
alkoholkonsumtion var också associerade med högre förekomst av sepsis (Moore et al., 
2009). Misstanke om sepsis bör väckas om patienter med öppna sår, inopererad 
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protes, pågående övre urinvägsinfektion, kirurgiska ingrepp i bukhålan eller ingrepp i 
munhålan, CVK-behandling eller patienter med immunsupprimerande läkemedel får 
feber (Ericson & Ericson, 2012). 

Sjuksköterskans ansvar 

All hälso- och sjukvårdspersonal ska tillgodose patientens behov av trygghet, 
kontinuitet, säkerhet, självbestämmande och integritet (SFS 2017:30). Hälso- och 
sjukvårdspersonal ska utföra sitt arbete genom vetenskap och beprövad erfarenhet och 
bär själva ansvaret över hur arbetsuppgifter utförs (SFS 2010:659), därav ska 
sjuksköterskans omvårdnad vila på evidens och sjuksköterskan ansvarar för sin 
kompetensutveckling (Svensk sjuksköterskeförening, 2017a). Vidare ska 
sjuksköterskan identifiera problem som rör exempelvis andning, cirkulation, nutrition 
och rikta omvårdnaden mot patientens problem inom både fysisk, psykosocial och 
andlig hälsa och samverka med andra professioner. Patientens närstående ska också 
involveras i vården och bli sedda och förstådda (Svensk sjuksköterskeförening, 2017b).  

Sjuksköterskan ska bedöma patientens hälsotillstånd genom både objektiv och 
subjektiv datainsamling (Svensk sjuksköterskeförening, 2017b) och har en nyckelroll i 
att identifiera patienter med sepsis (Lopez-Bushnell et al., 2014). För att kunna 
identifiera och tidigt behandla sepsis bör sjuksköterskan ha den kunskap som krävs för 
att observera symtom och tecken (Chege & Cronin, 2007).  Varningssignaler på sepsis 
och därmed parametrar som sjuksköterskan ska observera är kroppstemperatur, 
hjärtfrekvens, blodtryck och blodets syremättnad (Ericson & Ericson, 2012). Det finns 
olika objektiva mätinstrument som sjuksköterskan kan använda för upptäckt av sepsis 
(Svenska infektionsläkarföreningen, 2018). 

 

Behandling 

Farmakologisk behandling 
För att stoppa utvecklingen av sepsis och svikt i vitala organ är det viktigt att snabbt 
starta adekvat behandling (Andreassen et al., 2011). The surviving sepsis campaign 
(SSC) är ett globalt initiativ med strävan att minska dödlighet och sjuklighet i sepsis 
och septisk chock över hela världen. Kampanjen innehåller evidensbaserade riktlinjer 
för identifiering och behandling av sepsis (Rhodes et al., 2017). Svenska 
infektionsläkarföreningen (2018) har tagit fram nationella riktlinjer vid sepsis som 
grundar sig på SSC riktlinjer. SSC rekommendationer för behandlingsåtgärder inom 
tre respektive sex timmar har reviderats hösten 2019 till att påbörjas inom en timma. 
Behandlingsåtgärderna som rekommenderas att påbörjas inom en timme är; mäta 
laktatnivå, blododlingar före insatt antibiotikabehandling, administrera 
bredsprektrum-antibiotika intravenöst samt bolusdos 30ml/kg kristalloidvätska och 
applicera vasopressorer för att upprätthålla genomsnittligt arteriellt tryck (MAP) 
≥65mmHg (Levy, Evans & Rhodes, 2018; Rhodes et al., 2017). För att upprätthålla 
syresättning på minst 93% ges syrgasbehandling (Svenska infektionsläkarföreningen, 
2018). Om det finns ett fokus för infektionen exempelvis abscess, nekrotiserande 
mjukdelsinfektion eller tarmperfusion ska detta åtgärdas snabbt (Rhodes et al., 2017). 
I partnerskap med patienten ska sjuksköterskan utföra såväl omvårdnadsåtgärder 
samt åtgärder ordinerade av en annan profession (Svensk sjuksköterskeförening, 
2017b), därav är sjuksköterskan delaktig i den farmakologiska behandlingen genom att 
administrera antibiotika, infusion, syrgas och ta blododlingar för att tillfredsställa 
patientens behov (Andreassen et al., 2011).   



4 
 

Icke-farmakologisk behandling 
Övervakning av vitala parametrar är nödvändigt då försämring ofta sker de närmsta 
timmarna efter ankomst till sjukhus (Ericson & Ericson, 2012; Svenska 
infektionsläkarföreningen, 2018). Utifrån ökad risk för trycksår bör lägesändringar ske 
kontinuerligt. Sängläge bör även anpassas utifrån ökad risk för intrakraniellt tryck och 
patienten bör därför ligga i 30° högläge med huvudet (Andreassen et al., 2011). 
Patientens näringsbehov kräver näringsplan och behandling (Andreassen et al., 2011), 
där nutritionsjournal över dagligt behov uppskattas och intagen mängd av vätska och 
energi registreras (Ericson & Ericson, 2012). Patienter som kan äta, rekommenderas 
enteral näring tidigt då det har fysiologiska fördelar (Rhodes et al., 2017). Patienter 
som inte kan äta ges parenteral näring antingen enskilt eller som stöd till den enterala 
näringen (Rhodes et al., 2017). Vid septisk chock ges vätska och elektrolyter och 
återhållsamhet sker med nutrition (Ericson & Ericson, 2012). Patientens psykosociala 
behov behöver tillgodoses av sjuksköterskan då en akut och kritisk fas vid sepsis kan 
orsaka otrygghet, ångest, känsla av att vara avhumaniserad och sårbar (Andreassen et 
al., 2011). Sjuksköterskans uppgift blir att förmedla hopp, mening, förutsägbarhet och 
trygghet genom att berätta vad som händer och vad patienten kan förvänta sig. Att 
underlätta sömn, vila och realitetsorientera patienten är centrala delar i omvårdnaden 
(Andreassen et al., 2011).    

 

Patienter som vårdats på en intensivvårdsavdelning för sepsis alternativt septisk chock 
påpekade alla vikten av sin familj som viktigt för att beskriva deras välbefinnande efter 
att ha drabbats av sepsis. De kunde lita på sina närstående och de fick stöd och i många 
fall blev banden mellan familjen starkare efter tillfrisknandet (König, Matt, Kortgen, 
Turnbull & Hartog, 2019). I de fall patienten utvecklat ett förvirringstillstånd relaterat 
till sepsis är det enligt Andreassen et al. (2011) viktigt med tydlighet, struktur och 
trygghet.  De närstående ses som en resurs vid förvirringstillstånd och behöver stöd 
och information för att förstå patientens beteende och vara delaktiga i behandlingen 
(Stubberud, 2011). Sjuksköterskan ska ha helhetssyn och kunskap om patientens 
komplexa situation (Svensk sjuksköterskeförening, 2017b), vilket blir centralt vid 
omvårdnad av patienter med sepsis.   

 

Teoretisk anknytning - säker vård 

Alla patienter har rätt till god och säker vård. Likaså har hälso- och sjukvårdspersonal 
rätt till att arbeta i en miljö som ger förutsättningar för en patientsäker vård (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2014). Säker vård är en av sjuksköterskans sex 
kärnkompetenser (Svensk sjuksköterskeförening, 2017b). För att kunna ge god och 
säker vård krävs ett arbetssätt som innefattar övriga fem kärnkompetenser; 
personcentrerad vård, teamarbete, evidensbaserad vård, förbättringsarbete och 
informatik där samtliga kärnkompetenser är beroende av varandra (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2016).   
 
Säker vård enligt Cronenwett et al. (2007) handlar om att minimera risker för skada 
för patienter och personal inom hälso- och sjukvård genom effektiva system och 
individuell prestation. Detta genom kvalitets- och säkerhetsarbete med effektiva 
system i organisationen och utveckling av den individuella prestationen (Cronenwett 
et al., 2007). Effektiva system möjliggörs genom standardiserade metoder vilket bidrar 
till vård på lika villkor. Standardiserade metoder kan vara vårdprocesser och 
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kommunikationsverktyg samt checklistor (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 
Enligt Cronenwett et al. (2007) krävs kompetens hos sjuksköterskan för att använda 
standardiserade metoder och teknik. Den individuella prestationen är således 
beroende av sjuksköterskans kompetens och handlar om både tekniska och icke-
tekniska färdigheter. Tekniska färdigheter i sjuksköterskans kompetens beskrivs som 
yrkesspecifik kunskap där fortlöpande utveckling behövs. Icke- tekniska färdigheter 
kan vara förmågan att kommunicera, leda, arbeta i team, samt hantera stress och lösa 
problem. Utöver icke- tekniska och tekniska färdigheter menar Svensk 
sjuksköterskeförening (2016) att följande kompetenser är viktiga för säker vård; 
systemkunskap, kunskap om vårdprocesser och nätverk, förbättringskunskap använda 
och utveckla IT-system. Vidare menar Cronenwett et al. (2007) att det är av vikt att ha 
insikt om sina styrkor och begränsningar för att kunna arbeta patientsäkert och 
utveckla den individuella prestationen.  
 
Fördröjd behandling kan innebära en vårdskada för patienten (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2016). Hälso- och sjukvårdspersonal har skyldighet att 
rapportera både inträffade vårdskador samt risk för vårdskada till vårdgivaren. 
Vårdskada innebär lidande, kroppsligt eller psykiskt, dödsfall eller sjukdom som hade 
kunnat undvikas vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården om relevanta 
åtgärder hade satts in (SFS 2010:659). Enligt SSC riktlinjer ska de första 
behandlingsåtgärderna vid sepsis påbörjas inom en timma (Levy et al., 2018), vilket 
ställer krav på snabb identifiering och behandling för att möjliggöra säker vård i mötet 
med patienter med sepsis.  
 

Syfte 

Syftet var att undersöka faktorer i sjuksköterskans arbete som är viktiga för att tidigt 
upptäcka och behandla patienter med sepsis.  

 

Material och metod 

Design 

För att besvara syftet har artiklar med kvantitativ metod sammanställts till en 
litteraturöversikt. Litteraturöversikten genomfördes med Polit & Beck (2017) 
strukturerade process i 9 steg. En deduktiv ansats användes, med den teoretiska 
referensramen som utgångspunkt (Priebe & Landström, 2017). Säker vård valdes som 
teoretisk förankring där områdena sjuksköterskans kompetens och standardiserade 
metoder ingår (Cronenwett et al., 2007; Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Dessa 
två områden användes vid analys och bearbetning av de inkluderade artiklarna.  

 

Urval och datainsamling 

I enighet med Polit & Beck (2017) formulerades syftet i steg 1.  
 
I steg 2 bestämdes sökstrategi, relevanta databaser och sökord (Polit & Beck, 2017). 
Beslut togs om att söka artiklar i CINAHL, MEDLINE och psykINFO. CINAHL är en  
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databas med inriktning på omvårdnadsvetenskap och där finns referenser från 
samtliga engelskspråkiga omvårdnadstidsskrifter som godkänts av databasen. 
MEDLINE är en databas med bland annat medicin, omvårdnad och hälso- och 
sjukvårdsadministration från över 5000 tidskrifter och 95% av den medicinska 
litteraturen inklusive omvårdnadstidsskrifter finns här. PsykINFO är en databas med 
psykologisk inriktning och artiklarna studerar psykologiska aspekter av områden inom 
exempelvis medicin och omvårdnad (Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 
2016; Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, 2017). Följande sökord 
identifierades utifrån syftet och den teoretiska referensramen tillsammans med en 
bibliotekarie från Högskolebibloteket i Jönköping: Sepsis, nurs*, early discovery, 
early treatment, early care, early screen*, early detect, guidelines och protocols. 
Inklusionskriterier var att studierna skulle vara vetenskapligt granskade, ha 
kvantitativ ansats samt skrivna på engelska. Artiklarna skulle vara publicerade mellan 
åren 2010 - 2019 och innefatta vuxna patienter som vårdats på sjukhus. 
Exklusionskriterier var kvalitativa studier samt tvärsnittsstudier. Artiklar som 
inkluderar specifika patientgrupper såsom barn, patienter med septisk chock, 
hematologiska sjukdomar samt gravida sattes som exklusionskriterier. 
 
I steg 3 genomfördes databassökningar och potentiella artiklar identifierades (Polit & 
Beck, 2017). I samtliga databaser användes trunkering vid sökorden nurs* och screen*, 
trunkering innebär att ändelsen av ordet tas bort och ersätts med (*) för att databasen 
ska söka efter ordet med alla tänkbara ändelser (Willman et al., 2016). Vidare användes 
de booeliska termerna OR och AND i kombination med sökorden. Resultatet av de 
kombinerade sökningarna gav 64 träffar i CINAHL, 102 träffar i MEDLINE och 6 
träffar i PsykINFO.  Sökningarna redovisas i Bilaga 2. 
 
I steg 4 sker urval av relevanta artiklar enligt Polit & Beck (2017). Artiklarnas titlar 
granskades, abstrakt lästes och urval gjordes. Utifrån litteraturöversiktens syfte och 
inklusions- och exklusionskriterier valdes 13 artiklar från CINAHL, 16 artiklar från 
MEDLINE och 3 artiklar från PsykINFO.  De tre artiklarna från PsykINFO samt två 
artiklar från MEDLINE visade sig vara dubbletter och valdes därför bort.  Efter att 
dubbletter exkluderats kvarstod 27 artiklar. Urval redovisas i Bilaga 2. 
 
I steg 5 lästes artiklarna i sin helhet (Polit & Beck, 2017). Artiklarna granskades enskilt 
utifrån inledning, bakgrund, metod, resultat och diskussion med den teoretiska 
anknytningen som utgångspunkt.  Relevant innehåll från artiklarna sammanfattades 
därefter i en artikelmatris enligt steg 6 (Bilaga 3). Utifrån databasen CINAHL 
granskades totalt 13 artiklar och från MEDLINE granskades totalt 14. Fem artiklar 
valdes bort på grund av att de inte svarade på litteraturöversiktens syfte, två artiklar 
valdes bort då de ej uppfyllde inklusionskriterierna och sex artiklar valdes bort då 
tillgång till artiklarna i fulltext saknades. I detta steg kvarstod åtta artiklar från 
CINAHL och sex artiklar från MEDLINE. 
 
Enligt Polit & Beck (2017) kvalitetsgranskas artiklarna i steg 7. Artiklarna granskades 
enskilt utifrån granskningsmallen “Protokoll för basala kvalitetskriterier för studier 
med kvantitativ metod” (Bilaga 4). Därefter jämfördes och diskuterades de enskilda 
granskningarna tills konsensus uppnåddes. Totalt kvalitetsgranskades 14 artiklar. För 
att studien skulle inkluderas till fortsatt granskning skulle samtliga frågor under del 1 
besvaras med ja. Tre artiklar besvarades med nej och exkluderades (Bilaga 2). 
Resterande artiklar kvalitetsgraderades enligt förutbestämda kriterier utifrån låg, 
medel och hög kvalité. Artiklar graderades med låg kvalité då de uppfyllde fyra av totalt 



7 
 

sju frågor i del 2. Uppfyllde artikeln fem till sex frågor graderades den till medelhög 
kvalité och uppfyllde artikeln samtliga sju frågor graderades den till hög kvalité. Till 
resultatet återstod 11 artiklar, varav fem med hög kvalité och sex med medelhög kvalité 
(Bilaga 3). 
 

Dataanalys  

I steg 8 analyserades och organiserades resultatet (Polit & Beck, 2017). Artiklarna 
analyserades utifrån de två områdena, sjuksköterskans kompetens och 
standardiserade metoder,  vilka innefattas under teorin säker vård. Analysen 
genomfördes genom att varje område tilldelades en färg och resultat ur de inkluderade 
artiklarna som svarade mot området samt litteraturöversiktens syfte färgmarkerades. 
Analysen av artiklarna genomfördes först enskilt för att sedan diskuteras gemensamt 
tills att konsensus uppnåtts. Artikelmatrisen uppdaterades utifrån den gemensamma 
förståelsen och enbart signifikanta resultat i artiklarna som svarade mot 
litteraturöversiktens syfte inkluderades (Bilaga 3). Utifrån artikelmatrisen 
identifierades skillnader och likheter i artiklarna (Polit & Beck, 2017). I steg 9 
sammanställdes resultatet (Polit & Beck, 2017), utifrån områdena sjuksköterskans 
kompetens och standardiserade metoder hittades tre faktorer som svarande mot 
litteraturöversiktens syfte. 
 

Etiska överväganden 

För att en studie ska vara etisk krävs det att den har ett väsentligt värde, har god 
vetenskaplig kvalité samt genomförs på ett etiskt sätt (Sandman & Kjellström, 2013). 
Etiska ställningstaganden har tagits under hela processen genom att resultatet av 
översikten beskrivits objektivt och inte plagierats eller snedvridits i resultat (Polit & 
Beck, 2017). Att engelska inte var modersmålet var en anledning till varför enskild 
granskning gjordes. Ytterligare anledning till detta arbetssätt var att inte riskera 
snedvridning av de inkluderade artiklarna. I denna litteraturöversikt ingår enbart 
primärkällor. Kunskap om de etiska principerna har krävts för att kunna bedöma hur 
artiklarna som används i litteraturöversikten svarar mot de etiska principerna.   Det 
innebär att forskningen i granskade studier ska vara utförda i enlighet med de fyra 
övergripande grundläggande etiska principerna; respekt för personen, göra-gott-
principen, rättviseprincipen, samt autonomiprincipen. Detta innebär att forskarna ska 
ha behandlat deltagarna lika, informerat om samtycke, skyddat konfidentialitet samt 
balanserat deltagarnas risker med forskningens nytta (Kjellström, 2012). Hänsyn till 
de etiska principerna har även tagits mot litteraturöversikten. Göra-gott-principen 
syftar till att förebygga skada (Sandman & Kjellström, 2012), vilket var centralt för 
litteraturöversiktens syfte. Icke-skada-principen innebär att inte förvärra patientens 
situation (Sandman & Kjellström, 2012) och synliggjordes genom att vikten av tidig 
behandling belystes. Vidare bedömdes inte litteraturöversikten åsamka patienterna i 
de inkluderade studierna någon ytterligare skada. Säker vård med sjuksköterskans 
kompetens och standardiserade metoder som områden i litteraturöversikten, kan 
kopplas till rättviseprincipen då dessa skapar förutsättningar för vård på lika villkor. 
Genom krav på etiskt granskade studier togs hänsyn till autonomiprincipen. Enligt 
Sandman & Kjellström (2013) ska det som undersöks ha en nytta för människan, 
professionen eller samhället. Nyttan med denna litteraturöversikt var att belysa tidig 
identifiering och behandling för patienten. En nytta för professionen genom fördjupat 
lärande och ökad förståelse om tidiga tecken och symtom vid sepsis. Då sepsis även 
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innebär stora kostnader för samhället (Angus et al., 2001) fanns en samhällelig nytta 
med litteraturöversikten. 
 

Resultat  

Utifrån syftet “att undersöka faktorer i sjuksköterskans arbete för tidig upptäckt och 
behandling av patienter med sepsis” sammanställdes ett resultat. Utifrån området 
sjuksköterskans kompetens framkom faktorn utbildning. Utifrån området 
standardiserade metoder framkom faktorerna screeningverktyg och riktlinjer för 
behandling. Samtliga studier visade sig innefatta en eller flera interventioner.  

 

Sjuksköterskans kompetens 

En faktor som framkom var förbättrad kompetens genom utbildning. I en av studierna 
bestod interventionen enbart av utbildning (Delaney, Friedman, Dolansky & 
Fitzpatrick, 2015) och i tre ingick utbildning som del av interventionen (Drahnak, 
Hravnak, Ren, Haines & Tuite, 2016; MacRedmond et al., 2010; Palleschi, Sirianni, 
O’Connor, Dunn & Hasenau, 2014). Utbildningens innehåll varierade mellan 
studierna. Samtliga studier innehöll utbildning inom områdena; patofysiologi, 
riskfaktorer och behandlingsåtgärder vid sepsis (Delaney et al., 2015; Drahnak et al., 
2016; MacRedmond et al., 2010; Palleschi et al., 2014). Utöver teoretisk utbildning 
innehöll utbildningen att arbeta med patientfall (Delaney et al., 2015; MacRedmond et 
al., 2010). Efter genomförd utbildning ökades sjuksköterskors kunskap om sepsis 
(Drahnak et al., 2016; Delaney et al., 2015). Utbildning gav ökad förmåga att upptäcka 
sepsis (Delaney et al., 2015; Drahnak et al., 2016; MacRedmond et al., 2010). Vidare 
påvisades en signifikant förbättring i sjuksköterskornas självskattade kompetens 
gällande omvårdnad av patienter med sepsis samt att aktivera vårdteamet för att starta 
tidig målinriktad behandling när patienter uppvisar symtom på sepsis (Delaney et al., 
2015). Efter utbildning var sjuksköterskor signifikant mer trygga i att sjukhuset hade 
en gemensam definition och behandling av sepsis. De kände ökad tilltro till kollegors 
förmåga att upptäcka sepsis och rapportera till ansvarig (Drahnak et al., 2016). 
Interprofessionell utbildning ledde till förbättrad vård av patienter med sepsis genom 
att antal laktattester ökade och tid till antibiotikaadministrering minskade signifikant 
samt att andelen blododlingar som togs innan antibiotikaadministration förbättrades 
(Palleschi et al., 2014). 

 

Standardiserade metoder 

Utifrån området standardiserade metoder framkom faktorerna screeningverktyg och 
riktlinjer för behandling. I nio av studierna innefattade interventionen både 
screeningverktyg och riktlinjer (Drahnak et al., 2016; Ferguson, Coates, Osborn, 
Blackmore & Williams, 2 019; Gatewood, Wemple, Greco, Kritek & Durvasula, 2015; 
Manaktala & Claypool, 2016; MacRedmond et al., 2010; McDonald et al., 2018; 
Palleschi et al., 2014; Romero, Fry & Roche, 2017; Tromp et al, 2010), och i en av 
studierna ingick enbart screeningverktyg (Westphal et al., 2018). 
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Screeningverktyg 
I 10 av 11 studier användes screeningverktyg för tidig upptäckt och identifiering av 
patienter med sepsis, vilka redovisas i Tabell 1 (Drahnak et al., 2016; Ferguson et al., 
2019; Gatewood et al., 2015; MacRedmond et al., 2010; Manaktala & Claypool, 2016; 
McDonald et al., 2018; Palleschi et al., 2014; Romero et al., 2017; Tromp et al., 2010; 
Westphal et al., 2018). Av dessa byggde sju av studierna sina screeningverktyg på SIRS-
kriterierna (Drahnak et al., 2016; Ferguson et al., 2019; Gatewood et al., 2015; 
MacRedmond et al., 2010; McDonald et al., 2018; Palleschi et al., 2014; Tromp et al., 
2010).  

Tabell 1 Screeningsverktygens innehåll 

 Drahnak 
et al. , 
2016 

Ferg-
uson  
et al., 
2019 

Gate-
wood  
et al., 
2015 

Mac-
Redmond  
et al., 
2010 

Mana-
ktala 
& 
Clay-
pool, 
2016 

Mc-
Donald 
et al., 
2018 

Palle- 
schi  
et al., 
2014 

Romero et 
al., 2017 

Tromp 
et al., 
2010 

West-
phal et 
al., 
2018 

Temp 
°c 

>38 / 
<36 

>38 / 
<36 

>38 / 
<36 

>38 / 
<36 

 >38 / 
<36 

>38 / 
<36 

≤35,5 / 
≥38,5 

>38 / 
<36 

X 

AF 
andetag/ 
min 

>20 / 
PaCO2 

<32 
mmHg 

>20 / 
PaCO2 

<32 
mmHg 

>20 / 
PaCO2 

<32 
mmHg 

>20 / 
PaCO2  

<32 
mmHg 

 >20 / 
PaCO2 

<32 
mmHg 

>20 / 
PaCO2  

<32 
mmHg 

≤10 /  
≥25 

>20 / 
PaCO2  

<32 
mmHg 

X 

Puls  
slag/min 

>90 
 

>90 
 

>90  >90  >90 
 

>90 
 

≤50 / 
≥120 

>90  X 

S-laktat 
mmol/l 

      förhöjt ≥4    

LPK  
X 109 

<4 / >12 
/ >10% 

 

<4 /  
>12 

<4 /  
>12 / 
>10% 

  <4 / 
>12/ 
>10% 

<4 /  
>12/ 
>10% 

   

Syre-
sättning 

       <95%   

Blodtryck 
mmHg 
 

     MAP 
<65 

 

Hypo-
tension 

≤100 
 
 

<90 /  
MAP 
<65 

X 

Misstänkt 
infektion 

X  X X X X  X X  

Ändrad 
mental 
status 

   X    X X  

MEWS           ≥3 
Specifika  
risk-faktorer 

     X  X X  

Frossa         X  
BE         <5.0   
Tecken på 
hypo-
perfusion 

      X   X 

Elektronisk 
journal 
screenade 
via flertal 
faktorer.  

    X      

Ingick i screeningverktyget (X), Andningsfrekvens (AF), Base-excess (BE), 
Leukocyter (LPK), Modified early warning score (MEWS), Serumlaktat (S-laktat) 

 
Det var sjuksköterskans ansvar att screena patienter med screeningverktyget (Drahnak 
et al., 2016; Ferguson et al., 2019; Gatewood et al., 2015; MacRedmond et al., 2010; 
McDonald et al., 2018; Palleschi et al., 2014; Romero et al., 2017; Tromp et al., 2010). 
I två av studierna genomfördes screeningen via den datoriserade journalen och det 
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skickades ett automatiskt alarm till den ansvariga sjuksköterskan när en patient 
screenades positivt för sepsis (Manaktala & Claypool, 2016; Westphal et al., 2018).  
Antalet screenade patienter för sepsis ökade signifikant efter införandet av ett 
elektroniskt screenings- och dokumentationsverktyg (Drahnak et al., 2016). När ett 
elektroniskt sepsisövervakningssystem där ett alarm skickades till sjuksköterskan 
användes, minskade mortaliteten signifikant (Manaktala & Claypool, 2016; Westphal 
et al., 2018). Sjukhusmortaliteten minskade även efter ett införande av 
sjuksköterskedrivet protokoll för screening och behandlingsåtgärder av sepsis 
(Ferguson et al., 2019; MacRedmond et al., 2010). Vid ett direkt larm till 
sjuksköterskans mobil var det signifikant tidsminskning i tid, triage – diagnos, diagnos 
- antibiotika samt triage - antibiotika (Westphal et al., 2018). 
 

Riktlinjer för behandling 
Flertalet studier innefattar riktlinjer eller algoritmer för initiala åtgärder vid sepsis och 
redovisas i Tabell 2 (Drahnak et al., 2016; Ferguson et al., 2019; Gatewood et al., 2015; 
MacRedmond et al., 2010; Manaktala & Claypool, 2016; Mcdonald et al., 2018; 
Palleschi et al., 2014; Romero et al., 2017; Tromp et al., 2010). Riktlinjer som beskrivs 
i Romero et al. (2017) grundas på rekommendationer från den australienska 
regeringen medan övriga studier grundas på SSC rekommendationer (Drahnak et al., 
2016; Ferguson et al., 2019; Gatewood et al., 2015; MacRedmond et al., 2010; 
Manaktala & Claypool, 2016; McDonald et al., 2018, Palleschi et al., 2014; Tromp et 
al., 2010).  
 
Tabell 2 Initiala riktlinjer vid sepsis 

 Drahnak
et al.,  
2016 

Fergu-
son 
et al.,  
2019 

Gate- 
wood  
et al.,  
2015 

Mac- 
Redmond  
et al.,  
2010 

Manak-
tala & 
Clay- 
pool, 
2016 

Mc-
Donald  
et al., 
2018 

Palleschi 
et al.,  
2014 

Romero 
et al., 
2017 

Tromp 
et al., 
2010 

Serum-
laktat 

Inom  
3 h 

Inom  
1 h 

X X Inom 
 1 h  

X X X Inom  
6 h 

Blod- 
odling 

Inom  
3 h 

Före  
AB  

Inom 
 1 h 

Före  
AB 

Före  
AB 

Inom  
3 h 

Före  
AB 

Före  
AB 

X Före 
AB 

Inläggning 
av PVK 

     2 st 1,1-
1,3mm 

 

   

Vätske-
behandling 

30 
 ml/kg 

2  
liter 

2  
liter 

Max  25 
ml/kg 

X 1  
liter 

20-
30ml/kg 

20 
ml/kg 

X 

Antibiotika  Inom  
1 h 

Inom  
1 h 

Inom  
3 h 

Inom  
3 h 

Inom  
3 h 

Inom 
65min 

Inom  
1 h 

Inom 
1 h 

Inom  
3 h 

Syrgas      Syre-
sättning 
>90% 

Syre-
sättning 

>93% 

  

Vaso-
pressorer 

MAP  
>65 

mmHg 

MAP  
>65 

mmHg 

    MAP  
>65 

mmHg 

  

Urin-odling         X 
EKG      X    
Röntgen  
av thorax 

     X   X 

In-/ 
utskrivning 

       IVA Inom 
3 h 

 
Åtgärd ingår i riktlinjen men ingen tidsbegränsning är angiven (X) 
Antibiotika (AB), Elektrokardiogram (EKG), Intensivvårdsavdelning (IVA) 
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Sjuksköterskans ansvar var att identifiera sepsis hos patienter och att initiera till 
behandlingsåtgärder (Drahnak et al., 2016; Ferguson et al., 2019; Gatewood et al., 
2015; MacRedmond et al., 2010; McDonald et al., 2018; Palleschi et al, 2014; Romero 
et al., 2017; Tromp et al., 2010). Sjuksköterskor fick utbildning innan införandet av 
implementeringsprogram för sepsis (Drahnak et al., 2016; Ferguson et al., 2019; 
Gatewood et al., 2015; MacRedmond et al., 2010; McDonald et al., 2018; Palleschi et 
al., 2014; Romero et al., 2017). I studien av Tromp et al. (2010) fick sjuksköterskorna 
utbildning samt återkoppling efter införandet av implementeringsprogrammet. Tromp 
et al. (2010) anger att i de fall där sjuksköterskan identifierade patienter med sepsis 
med hjälp av screeningverktyget ökade följsamheten till  samtliga 
behandlingsåtgärder. 
 
Implementering av sepsisalgoritmer eller riktlinjer ledde till att följsamheten till SSC 
rekommendationer förbättrades (Gatewood et al., 2015; Ferguson et al., 2019; Tromp 
et al., 2010). Efter implementering av riktlinjer minskade tiden till 
antibiotikaadministration signifikant (McDonald et al., 2018; Romero et al., 2017). 
Även följsamhet till att starta antibiotikabehandling inom tre timmar förbättrades 
(Gatewood et al., 2015; Tromp et al., 2010). Ferguson et al. (2019) såg en förbättring i 
andel patienter som fick antibiotikabehandling startad inom en timma. Antalet utförda 
laktatprov ökade signifikant (McDonald et al., 2018; Romero, et al., 2017; Tromp et al., 
2010). Ökade gjorde även antalet utförda blododlingar (McDonald et al., 2018). Vidare 
ökade antalet patienter som fick intravenös vätska (McDonald et al., 2018; Gatewood 
et al., 2015), samt utförda urinodlingar och röntgen av thorax (Tromp et al., 2010). 
Införandet av riktlinjer ledde till att tid till bedömning av läkare minskade (McDonald 
et al., 2018; Romero et al., 2017). Enligt Romero et al. (2017) kunde även tiden till 
bedömning av sjuksköterska minska.  
 

Diskussion 

Metoddiskussion 

En litteraturöversikt syftar till att skapa en översikt över ett omvårdnadsrelaterat ämne 
eller problem inom sjuksköterskans område (Friberg, 2017), därav var 
litteraturöversikt innehållande studier med kvantitativ design en lämplig metod för att 
besvara syftet att undersöka faktorer i sjuksköterskans arbete. Artiklar med kvalitativ 
design exkluderades då syftet inte handlade om att undersöka sjuksköterskans 
upplevelse, erfarenheter eller uppfattningar (Willman et al., 2016). En deduktiv ansats 
valdes för att undersöka den teoretiska förankringen i förhållande till faktorer i 
sjuksköterskans arbete för tidig upptäckt och behandling vid sepsis. Då den valda 
teoretiska förankringen säker vård är omfattande upplevdes det komplext att analysera 
artiklarna utifrån den som helhet. Därför valdes att utgå från de två områdena 
sjuksköterskans kompetens och standardiserade metoder, vilket underlättade i såväl 
analys som bearbetning av resultat, genom att analysen blev mer specificerad.  
 
En styrka var att litteraturöversiktens sökningar genomfördes i tre olika databaser 
vilket stärker validiteten då det ökar möjligheten att hitta relevanta artiklar 
(Henricson, 2012; Willman et al., 2016). Sökning i tre databaser bidrog till att 
artiklarna blev fler till antalet än om sökningen hade begränsats till en databas. 
Utesluta dubletter och göra urval utifrån titel och abstrakt var ett tidskrävande 
moment vilket orsakade att manuella sökningar uteslöts. Detta kan ha inneburit att 
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värdefull och relevant information har missats (Willman et al., 2016) dock kan det 
bidra till att litteraturöversikten lättare går att replikera. De booleska termerna samt 
trunkering användes vid sökningen för att kombinera, ringa in och avgränsa sökningen 
till relevanta artiklar (Willman et al., 2016). Användningen av söktermerna AND och 
OR ökade sökningens sensitivitet (Kristensson, 2014), se Bilaga 2. En svaghet kan dock 
vara att söktermerna blandades i söksträngen (Willman et al., 2016), vilket kan 
förklaras av begränsad kunskap om litteratursökning. Därför söktes stöd av 
bibliotekarie vid identifiering av sökord, trunkering och booleska termer samt sökning 
i databaser. En avgränsning i årtal vid sökningen av artiklarna gjordes vilket kan ha 
begränsat sökresultatet, men ett tidsspann på 10 år bedömdes relevant för att använda 
aktuell forskning (Kristensson, 2014). Vid granskning av artiklarna framkom att två 
artiklar hade deltagare från 16 år. Kjellström (2012) menar att barn över 15 år är 
kapabla att själva bestämma om de vill medverka i en studie. Då vuxen som 
inklusionskriterie inte var definerat till en viss ålder, diskuterades artiklarna utifrån de 
fyra etiska principerna och beslut togs att inkludera dessa studier.  
 
Tillgång i fulltext saknades till sex artiklar och dessa exkluderades. Vilket kan innebära 
att studier som hade tillfört litteraturöversikten forskning gick förlorad, dock ansågs 
datainsamlingen vara mättad och beslut togs att inte begära ut artiklarna i fulltext. 
Vidare var alla artiklar som lästes peer-reviewed artiklar vilket stärker resultatet då 
samtliga var granskade av specialister inom området (Willman et al., 2016). Av 11 
artiklar uppfyllde fem artiklar hög kvalité, vilket skulle kunna ha påverkan på 
litteraturöversiktens kvalité (Bilaga 3), och därav påverka litteraturöversiktens 
reliabilitet (Henricson, 2012). Dock var kravet för hög kvalitetsgradering högt ställt, då 
samtliga kvalitetsfrågor skulle vara uppfyllda. Ytterliggare aspekt att ta hänsyn till är 
att examensarbetet är på kandidatnivå och därav kan kunskapsnivån påverka 
kvaliteten på kvalitetsgranskning och kavalitetsgradering. En styrka är dock att 
kvalitetsgraderingen först genomfördes enskilt för att sedan diskuteras vilket kan ha 
stärkt litteraturöversiktens reliabilitet (Henricson, 2012). Vidare togs hänsyn till de 
inkluderade artiklarnas reliabilitet och validitet genom att en fråga berörde detta i 
kvalitetsgranskningen och därav påverkade kvalitetsgraderingen av artikeln.  En styrka 
i litteraturöversikten, vilket leder till ökad generaliserbarhet, var att 9 av 11 artiklar 
grundade sig på redan kända mätverktyg: Australasian Triage Scale (ATS), MEWS, 
SIRS & SSC (Bone et al., 1992; Chamberlain, Willis, Clark & Brideson, 2015; Rhodes et 
al. ,2017; Stubbe, Kruger, Rutherford & Gemmel, 2001). Därav ansågs artiklarna hålla 
god reliabilitet. Dock menar Singer et al. (2016) att SIRS inte är tillräckligt specifikt 
och är utbytt till SOFA i de senaste SSC riktlinjerna. Då denna rekommendation är 
relativt ny (2016) hittades inga artiklar som grundade sina screeningverktyg på SOFA 
och ett ställningstagande att inkludera artiklar med SIRS-kriterier gjordes. De två 
övriga artiklarna bedömdes också hålla god reliabilitet och inkluderades.    
  
En styrka med denna litteraturöversikt är att artiklarna lästes och analyserades enskilt 
(Henricson, 2012). Vidare lästes artiklarna flera gånger under tiden resultatet 
bearbetades för att säkerställa att korrekt tolkning gjordes. Att artiklarna 
sammanställdes i en artikelmatris har flera fördelar då det dels underlättar i 
identifiering av skillnader och likheter mellan studierna (Pilot & Beck, 2017), dels för 
att en så korrekt tolkning av resultatet som möjligt ska framgå för läsaren. Då 
litteraturöversikten enbart grundas på signifikanta resultat finns risk för selektiv 
rapportering av resultat (Rosén & Anttila, 2012). P-värden är ett mått för att säkerställa 
att resultatet inte beror på slumpen utan kan säkerställas (Billhult & Gunnarsson, 
2012), och därav valdes enbart signifikant resultat att presenteras vilket kan öka 
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litteraturöversiktens reliabilitet.  En inkluderad artikel angav signifikanta resultat men 
redovisade inte p-värden, se Bilaga 3. Artikeln bedömdes ha så pass hög kvalité och 
trovärdighet att resultat valdes att inkluderas. 
 
För att kunna avgränsa problemområdet, presentera aktuell forskning inom området 
samt formulera syftet lästes litteratur om området inledningsvis, vilket höjer 
validiteten. Dock kan även detta ha skapat en förförståelse som senare kan ha färgat 
analysen (Wallengren & Henricson, 2012). Att tiden var av yttersta vikt vid sepsis 
konstaterades vid introduktion till ämnet. En medvetenhet om denna förförståelse 
gjorde att den synliggjordes och diskuterades vilket minskade risken för ett subjektivt 
analysarbete. Diskussion och redogörelse av förförståelsen höjer därmed 
litteraturöversiktens validitet och reliabilitet (Priebe & Landström, 2012). 
 
Artiklarna som användes kommer från olika länder, majoriteten från USA. Detta kan 
medföra att generaliserbarheten av resultatet i denna litteraturöversikt kan begränsas 
då sjukvårdssystemen och synen på säker vård och vårdkvaliteten kan variera mellan 
länderna (Henricson, 2012). Då de svenska riktlinjerna vid sepsis är grundade på SSC 
riktlinjer, likt majoriteten av studierna i denna litteraturöversikt, kan resultatet antas 
vara representativt även i Sverige. 
 
En svaghet med litteraturöversikten kan vara att efter sammanställning av resultatet 
upplevdes de oberoende omvårdnadsåtgårderna vid sepsis saknas, detta kan bero på 
att manuella artikelsökningar utlämnades. En annan orsak kan vara att erfarenhet från 
tidigare litteraturöversikter saknades. Vid en framtida litteraturöversikt finns mer 
erfarenhet och kunskap vilket kan påverka datainsamlingen och således hela 
processen. 
 

Resultatdiskussion  

Resultatets huvudfynd visade att faktorn utbildning hade positiv effekt för 
sjuksköterskans kunskap och förmåga att identifiera sepsis, att sjuksköterskan var 
central vid upptäckt av sepsis med hjälp av faktorn screeningverktyg samt att faktorn 
riktlinjer hade betydelse för tidig upptäckt och behandling av sepsis.  
 

Resultatet visade att sepsisspecifik utbildning ökade sjuksköterskors kunskap och 
förmåga att identifiera sepsis. Liknande fynd har gjorts i andra studier (Huff, 
Stephens, Whiteman, Swanson Biearman & Mori, 2018; Nucera et al., 2018). 
Sjuksköterskor ansåg att brist på kunskap om lämplig behandling kunde vara en 
anledning till försenade behandlingsåtgärder, en annan anledning var fördröjd 
diagnostisering av läkare (Burney et al. 2012). Litteraturöversiktens resultat visade att 
majoriteten av screeningverktygen är utformade från SIRS-kriterierna. Burney et al. 
(2012) fann dock att 85% av sjuksköterskorna “inte alls” eller bara var “något bekanta” 
med SIRS-kriterierna. I den senaste definitionen av sepsis ersattes SIRS-kriterierna 
med SOFA-kriterier för identifiering av sepsis (Singer et al., 2016). Sjuksköterskors 
bristande kunskap vad gäller tidig identifiering och behandling av sepsis har visats 
även där SOFA och qSOFA (Quick Sepsis Related Organ Failure Assessment) legat till 
grund (Nucera, Esposito, Tagliani, Baticos & Marino, 2018). Cronenwett et al. (2007) 
menar att det krävs kompetens hos sjuksköterskan för att använda standardiserade 
metoder för säker vård. För att utveckla denna kompetens krävs fortlöpande utbildning 
(Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Litteraturöversikten visade att sjuksköterskan 
var den som identifierade kliniska tecken oavsett vilka kriterier som 
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användes. Liknande resultat kom Alberto et al. (2017) fram till, där sjuksköterskan var 
den som var ansvarig att initiera ett sepsisprotokoll, samt att sjuksköterskan var den 
som först svarade på sepsisalarm. Enligt Huff et al. (2018) uppgav 62% av 
sjuksköterskorna att ett elektroniskt alarmsystem för vitala parametrar hjälpte dem att 
uppmärksamma symtom på sepsis. Cronenwett et al. (2007) menar dock att det är 
viktigt att vara medveten om fördelar och nackdelar vid arbete med 
säkerhetsförbättrande tekniker så som elektroniska varningar. En studie visar att 
erfarna sjuksköterskor använde elektroniska varningssystem parallellt med sin 
kliniska bedömning och intuition för att identifiera försämring hos patienter, medan 
hos mindre erfarna sjuksköterskor uppstod en förvirring när varningssystem och 
intuition inte överensstämde, vilket skapade tvivel på den egna förmågan 
(McGaughey, O`Halloran, Porter & Blackwood, 2017). Litteraturöversiktens resultat 
representerar enbart studier som undersökt vad implementeringen av 
screeningverktyg och standardiserade metoder har för effekter. Att 
sjuksköterskan screenar patienter med screeningverktyg samt initierar till att starta 
behandlingsåtgärder visade sig ha positiva effekter men det krävs en medvetenhet om 
för- och nackdelar med dessa standardiserade metoder för att möjliggöra säker vård i 
mötet med patienter som drabbats av sepsis.   
 

I arbetet med säker vård ska standardiserade metoder användas (Cronenwett et al., 
2007), vilket styrks av denna litteraturöversikt då följsamheten till 
behandlingsåtgärder ökade vid införandet av standardiserade metoder. Andra studier 
påvisade liknande resultat, där ett sjuksköterskeinitierat sepsisprotokoll minskade 
tiden till antibiotikabehandling signifikant (Assuncao et al., 2014; Bruce, 
Maiden, Fedullo & Kim, 2015). Bruce et al. (2015) såg också att efterföljandet av 
serumlaktatmätning och blododling efterföljdes mer efter protokollet, detta påvisar 
även Assuncao et al. (2014) där efterlevnaden till SSC riktlinjer 
förbättrades. Cronenwett et al. (2007) menar att säker vård innebär att minska risk för 
skada på patienter såväl som på hälso- och sjukvårdspersonal. Då litteraturöversikten 
visade att standardiserade metoder kan minska tiden till behandling och att varje 
timmas fördröjning i antibiotikaadministration är associerad med ökad dödlighet 
(Rhodes et al., 2017), kan standardiserade metoder för upptäckt och behandling leda 
till säkrare vård för patienterna. Vidare är samtliga studier som innefattades i denna 
litteraturöversikt genomförda innan revideringen av SSC riktlinjer, reducering till start 
av behandling inom en timma. Ferguson et al. (2019) undersökte detta redan innan 
revideringen. I de studier som inkluderades i resultatet hade flera valt att ändra tiden 
till antibiotikaadministration att påbörjas inom en timma (Drahnak et al., 2016; 
McDonald et al., 2018; Palleschi et al., 2014; Romero et al., 2017). 
Litteraturöversiktens resultat visade att mortaliteten minskade efter införandet av 
sjuksköterskeledda screeningverktyg och riktlinjer för behandling, vilket även 
framkom i Assuncao et al. (2014). Att sjuksköterskan identifierade och initierade tidig 
behandling, som ledde till att behandlingen startade tidigare, kan kopplas till den 
minskade mortaliteten. Litteraturöversiktens resultat visade att de initiala 
behandlingsåtgärderna vid sepsis är beroende omvårdnadsåtgärder. Dessa 
behandlingsåtgärder ställer krav på teamsamverkan, då det är beroende 
omvårdnadsåtgärder (Cronenwett et al., 2007; Svensk sjuksköterskeförening, 
2017b). Cronenwett et al., (2007) menar att sjuksköterskan ska ha kompetens och 
strategier i sitt arbete som förhindrar skada för såväl patient, kollegor och sig själv. För 
patientsäker vård krävs således att sjuksköterskan har ämnesspecifik kunskap, 
förmåga att samverka men även kompetens och färdigheter att kunna utföra och 
prioritera behandlingsåtgärder.  
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Slutsatser 

Faktorer som är av vikt i sjuksköterskans arbete för att tidigt upptäcka och behandla 
patienter med sepsis visade sig vara utbildning, screeningverktyg och riktlinjer för 
behandling. Sjuksköterskan har en nyckelposition vid vårdandet av patienter med 
sepsis. Sjuksköterskan är central i såväl tidig upptäckt som tidig behandling. Det är 
vanligtvis sjuksköterskan som med hjälp av screeningverktyg identifierar patienter 
med sepsis och initierar behandlingsåtgärder. En säker vård vid sepsis förutsätter att 
sjuksköterskan kan identifiera kliniska tecken på försämring hos patienter och för att 
detta ska vara möjligt krävs kunskap, screeningverktyg och riktlinjer för behandling.  

Den nya definitionen av sepsis inkluderar SOFA-kriterier istället för SIRS-kriterier vid 
identifiering av sepsis. Revidering har även skett i tid gällande behandlingsåtgärder. 
Vid framtida forskning är det intressant att undersöka hur dessa förändringar påverkar 
sjuksköterskans arbete för tidig upptäckt och behandling av sepsis. Få studier om 
sjuksköterskans oberoende åtgärder hittades, vilket efterfrågas i framtida forskning. 
Kvalitativa studier med djupintervjuer skulle bidra till en fördjupad förståelse för 
sjuksköterskans arbete vid identifiering och omvårdnad av patienter med sepsis.   

 

Kliniska implikationer 

Resultatet förväntas ge sjuksköterskor och annan vårdpersonal fördjupad kunskap 
relaterat till säker vård i arbetet med patienter med sepsis. Att ha kunskap och insikt 
om vilka tecken och symtom som ska uppmärksammas hos patienter med sepsis har 
betydelse för såväl sjuksköterskan i klinisk verksamhet som under utbildning. Likaså 
vikten av standardiserade mätverktyg och riktlinjer för behandling, på såväl regional 
som på nationell nivå, för att möjliggöra tidig behandling. Gemensamma riktlinjer kan 
leda till en ökad teamsamverkan, vilket är positivt för både patient, närstående och 
hälso- och sjukvårdsteamet. 
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Nursing. 
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influence of a 
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program for critical 
care and emergency 
department nurses 
on knowledge 
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competence in the 
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patients with sepsis. 
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improve sepsis care 
by adopting the SSC 
guidelines and IHI 
bundles, applying a 
nurse education 
intervention, and 
using an electronic 
health record 
(EHR) sepsis 
screening and 
documentation tool. 

Före- och efter 
interventionsstudie. 
Interventionen bestod av 
utbildning för sjuksköterskor 
samt användning av ett 
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patienter över 18 år 
screenades, vid positivt 
utslag skulle 
sjuksköterskorna rapportera 
till läkaren och fick order att 
implementera SSC åtgärder. 

681 sjuksköterskor.  
178 patienter. 

-Sjuksköterskorna bedömde sig vara betydligt 
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skillnader i sepsistillstånd och förmåga att 
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<0,0001).  
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Ferguson, 
Coates, 
Osborn, 
Blackmore & 
Williams. 
(2019). USA. 
American 
Journal of 
Nursing. 

Early, Nurse-
Directed Sepsis 
Care. 

The goal of this 
quality 
improvement (QI) 
initiative was to 
promote early 
recognition and 
treatment of sepsis 
through the 
establishment of a 
multidisciplinary, 
executive-led sepsis 
guiding team that 
leveraged nursing 
skills and expertise. 

Retroperspektiv 
kohortstudie med 
intervention bestående av 
kvalitets-förbättring i form 
av förändrade rutiner för 
tidig identifikation och 
behandling av sepsis. 
Förbättrings-arbetet 
modifierades SSC-
riktlinjerna till att fullföljas 
inom 1 timme.  

40545 utskrivningar 
varav sepsis 3423 
preintervention 
49837 utskrivningar 
varav sepsis 4782 
intervention 15838 
utskrivningar varav 
sepsis 1483 
postintervention. 

-Den sepsisrelaterade mortaliteten på sjukhuset 
sjönk från 12,5% till 8,4% (P <0,001)  
 
-Förbättrad följsamhet till behandlingsåtgärder 
inom tre timmar från 40,5% till 73,7%, p<0,001.  
 
-Förbättrad följsamhet till behandlingsåtgärder 
inom en timme från 2,3% till 19,5%, (p<0,001) 
och –-Antibiotika-administration inom en 
timma förbättrades från 6,6% till 31,1%, 
(p<0,001).  
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Gatewood, 
Wemple, 
Greco, Kritek 
& Durvasula. 
(2015). USA. 
BMJ Quality 
& Safety. 

A quality 
improvement 
project to improve 
early sepsis care 
in the emergency 
department. 

A quality 
improvement task 
force at a large, 
quaternary care 
referral hospital 
sought to develop a 
protocol focusing on 
early identification 
of patients with 
uncomplicated 
sepsis, in addition 
to severe sepsis and 
septic shock. 

Retrospektiv kohortstudie 
med intervention. 
Interventionen bestod av (1) 
ett sjuksköterskelett 
screeningverktyg (2) en 
datoriserad screening-
algoritm som genererade en 
"sepsis-varning"-
popupskärm i den 
elektroniska journalen för 
behandlande hälso-och 
sjukvårdspersonal, (3) 
automatiserade föreslagna 
sepsis-specifika 
behandlingsåtgärder. 

1032 fall varav 624 
ingick i analysen 
postintervention. 

-Följsamheten till behandlingsåtgärder ökade 
signifikant (p=<0.001). 

-Följsamhet till antibiotika ökade signifikant 
(p=<0.001).  

-Följsamhet till intravenös vätska ökade 
signifikant (p=0.001).  
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Medelhög 

MacRedmond
Hollohan, 
Stenstrom, 
Nebre, Jaswal 
& Dodek. 
(2010). 
Canada. 
Quality and 
Safety in 
Health Care. 

Introduction of a 
comprehensive 
management 
protocol for severe 
sepsis is 
associated with 
sustained 
improvements in 
timeliness of care 
and survival 

The purpose of this 
study was to 
evaluate the impact 
of this quality 
improvement (QI) 
initiative on key 
processes and 
outcomes for this 
patient. 

Före - efter interventions-
studie.  
86 akutvårds-sjuksköterskor 
genomgick en utbildning. En 
sepsis-algoritm utvecklades. 
En datoriserad uppsättning 
av ordinationer för läkare 
utvecklades. Sepsis 
algoritmen aktiverades av 
den triagerande 
sjuksköterskan som 
initierade lämpliga 
undersökningar, intravenös 
vätska och läkarunder-
sökning inom 15 min. 

Kontrollgrupp  
37 patienter, 
interventionsgrupp  
37 patienter. 

-Varje sjuksköterska förbättrades signifikant i 
identifieringen av en septisk patient efter 
utbildningen (p = 0,002).  
 
-Sjukhusmortaliteten var signifikant lägre i post-
protokoll gruppen (p = 0.02).  
  
-Andelen patienter som hade nått målen för 
intravenös vätska inom 6 timmar var 62,2% i 
postinterventionsgruppen jämfört med 13,5% i 
preinterventionsgruppen (p = <0,0001). 

Del 1: 4/4  
Del 2: 6/7 

Medelhög 

Manaktala & 
Claypool. 
(2017). 
Alabama, 
USA. Journal 
of the 
American 
Medical 
Informatics 
Association. 

Evaluating the 
impact of a 
computerized 
surveillance 
algorithm and 
decision support 
system on sepsis 
mortality 

To fill the void for 
highly sensitive and 
specific automated 
sepsis surveillance 
and point-of-care 
CDS, we developed 
and implemented a 
CDS-system, then 
evaluated its test 
characteristics and 
the resultant sepsis-
related outcomes. 
 
 
 
 
 

Kvasi-experimentell studie. 
Jämförde före och efter 
 implementeringen av ett 
sepsisprogram som innehöll 
utbildning om sepsis, 
förändrad arbetssätt samt ett 
elektroniskt kliniskt 
beslutssystem med 
tillhörande mobilapplikation 
som alarmerar 
sjuksköterskor.  
P-värde <0.05. 

212 patienter i 
interventions-
gruppen, 566 
patienter i kontroll-
gruppen. 

- Sepsisdödlighet, minskade med 53%  
( P  = 0,03). 
 
- Systemet hade observerat känslighet på 95% 
och specificitet på 82% för att upptäcka sepsis 
jämfört med golden standard. 
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McDonald, 
West, 
Dushenski, 
Lapinsky, 
Soong, Van 
den Broek, 
Ashby, Wilde-
Friel, Kan, 
Mcintryne & 
Morris. 
(2018). 
Canada. 
International 
Journal for 
Quality in 
Health Care. 

Sepsis now a 
priority: a quality 
improvement 
initiative for early 
sepsis recognition 
and care 

To develop a triage-
based screening 
algorithm and 
treatment order-
sets aimed at 
improving the 
quality of care of all 
patients with sepsis 
presenting to our 
emergency 
department. 

Retrospektiv Kohortstudie. 
Interventionen inkluderade 
en algoritm som beskrev 
patientinkluderande 
kriterier, interventioner samt 
tidsmål för kliniker att 
uppfylla, en elektronisk 
sepsisindikator med länkad 
datainsamling, specifika 
orderuppsättningar som är 
specifika för sepsis. 
Personalen fick utbildningen 
innan införandet.  
Sepsis-algoritmen initierades 
av den triagerande 
sjuksköterskan när patienten 
uppfyllde 
inklusionskriterierna. 

346 patienter pre-
intervention, 270 
patienter post-
intervention. 

- Tid till bedömning av läkare  
minskade signifikant (p = <0,001).  
 
- Andelen genomförda laktatprov ökade 
signifikant (p = <0,001).  
 
- Andel blododlingar ökade signifikant (p = 
0,003).  
 
- Tiden till antibiotikaadministrering  
minskade signifikant (p = 0,003).  
 
- Tiden till första vätske-bolus  
minskade signifikant (p = <0,001).  
 
- Andelen som fick vätske-bolus  
ökade signifikant (p= <0,001).  
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Palleschi, 
Sirianni, 
O'Connor,Dun
n & Hasenau. 
(2014). USA. 
Journal of 
Healthcare 
Quality. 

An 
interprofessional 
process to 
improve early 
identification and 
treatment for 
sepsis 

The primary 
objective was to 
investigate if 
interprofessional 
education improves 
care of patients at 
risk for sepsis. 

Pre-post interventionsstudie. 
Interventionen bestod av 
införande av 
sepsisvarningssystem samt 
interprofessionell utbildning 
till sjuksköterskor, 
akutteams-medlemmar, 
läkare och undersköterskor 
om vård vid sepsis 

Data från fas 1 
insamlades från 50 
patienter veckan 
innan 
sepsisvarnings-
systemet, i fas 2 
samlades data från 
47 patienter in 
direkt innan 
utbildning, i fas 3 
samlades data in 
från 53 patienter 
efter utbildningen 
på 4 olika sjukhus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Signifikant förbättring mellan grupperna i 
antalet laktat tagna (p = <0,000).  
 
-En förbättring i tid mellan fas 2 och 3 i tid till 
antibiotika-administration (p= <0,004). 
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Romero, Fry 
& Roche. 
(2017). 
Australien. 
Journal of 
Clinical 
Nursing. 

The impact of 
evidence-based 
sepsis guidelines 
on emergency 
department 
clinical practice: a 
pre-post medical 
record audit. 

The aim of this 
study was to explore 
 (1) the number of 
patients presenting 
with sepsis before 
and after guideline 
implementation;  
(2) the impact of 
guideline 
implementation on 
triage assessment 
and ED 
management; and 
(3) the impact of 
guideline 
implementation on 
time to antibiotic. 

En retrospektiv pre - post 
randomiserad studie. Data 
togs från journaler en 12 
månadsperiod innan 
implementeringen av sepsis 
riktlinjerna och en  
12- månaders period efter 
implementeringen. 
Riktlinjerna utvecklades för 
tidig upptäckt av sepsis samt 
klinisk beslutsfattning och 
innefattade sjuksköterskans 
triagering, identifiering av 
riskfaktorer, tecken, symtom 
och vitala parametrar, om 
det bedömdes att patienten 
möjligen hade sepsis 
fortsatte riktlinjerna med 
intravenös antibiotika inom 
60 min, intravenös vätska 
20ml/kg, blododling, laktat 
och tidig överflytt till IVA. 
Akutvårdsmottagning.  
P-värde ≤ 0.05. 

329 patienter, 164 i 
preinterventions-
gruppen och 165 i 
postinterventions-
gruppen 

-Signifikant minskning i tid för patienten att bli 
sedd av en sjuksköterska eller läkare efter triage 
av sjuksköterska efter implementering av 
riktlinjer, 39 minuter före och 20 minuter efter 
implementeringen av riktlinjer (p = ≤0,001).  
 
-Signifikant 230-minuters minskning av tiden 
till antibiotika efter implementering av 
riktlinjerna (p = ≤0,001).  
 
 -Signifikant skillnad i antalet laktatprov tagna i 
pre (36,6%) och postgruppen (67,9%)  
(p = ≤0,001).  
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Tromp, 
Hulscher, 
Bleeker-
Rovers, 
Peters, van 
den Berg, 
Borm, 
Kullberg, van 
Achterberg & 
Pickkers. 
(2010). 
Nederländerna. 
International 
Journal of 
Nursing 
Studies 

The role of nurses 
in the recognition 
and treatment of 
patients with 
sepsis in the 
emergency 
department: A 
prospective 
before-and-after 
intervention 
study. 

To determine the 
effects of a 
multifaceted 
implementation 
program including 
the introduction of 
a nurse-driven, care 
bundle based, sepsis 
protocol followed by 
training and 
performance 
feedback. 

Prospektiv pre- och  
Postinterventionsstudie. 
2 interventioner gjordes, 
intervention 1 innebar 
införandet av ett 
sepsisprotokoll som innehöll 
en screeningslista för 
sjuksköterskor och en sepsis 
behandlingslista för 
sjuksköterskor och läkare (6 
behandlingsåtgärder), 
intervention 2 innebar 
utbildning och återkoppling 
av prestation. 

825 patienter på 
Akutvårds-
mottagning 

-Implementeringsprogrammet resulterade i en 
signifikant förbättring i efterföljandet av SSC 
behandlingsåtgärder3.5 % i period 1, 10,8% efter 
intervention 1 och 12,4% efter period 3.  
 
-Signifikanta skillnader i 3 av 6 utförda 
behandlingsåtgärder efter intervention 1, och 
signifikant förbättring i 4 utförda 
behandlingsåtgärder efter intervention 2; mäta 
serumlaktat (23% till 80%), thorax-röntgen 
(67% till 83%), urinsticka och urinodling (49% 
till 67%), starta antibiotika inom 3 timmar (38% 
till 56%).  
 
- Patientfall som inkluderades av sjuksköterskor 
visade sig ha signifikant bättre följsamhet till 
behandlingsåtgärderna (13% respektive 7%).  
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Författare, 
År, Land, 
Tidsskrift 

Titel Syfte Metod Urval Resultat Kvalitets- 
granskning 

Kvalitets- 
grad 

Westphal, 
Pereira, 
Fachin, 
Sperotto, 
Gonçalves, 
Albino, 
Bittencourt, 
Franzini & 
Koenig. 
(2018). 
Brasilien. 
Revista 
Brasileira De 
Terapia 
Intensiva. 

An electronic 
warning system 
helps reduce the 
time to diagnosis 
of sepsis 

Our main purpose 
was to describe 
successive 
improvements in an 
early warning 
system used to 
identify septic 
patients and to 
evaluate its effect on 
the time to sepsis 
diagnosis, antibiotic 
delivery, and 
mortality 

Observerande kohortstudie. 
Beskriver successiva 
förbättringar under en 10-
årsperiod när man använder 
ett tidigt varningssystem för 
att upptäcka sepsis, 
inkluderat systematisk 
manuell övervakning, 
elektroniskt varningssystem 
baserad på MEWS med 
elektroniska alarm via en 
telefonist och elektroniskt 
varningssystem baserat på 
MEWS med alarm sända 
direkt till mobila enheter för 
sjuksköterskor.  
P-värde <0.05. 

637 patienter med 
sepsis på ett 
sjukhus i Brasilien. 

-Signifikant minskning i tid mellan triage- 
diagnos, före varningssystem till manuell 
övervakning (p=0,14), till indirekt alarm till 
telefonist (p=0,014) till direkt alarm till 
sjuksköterskans mobil (p = 0,016).  
 
-Signifikant minskning i tid, diagnos – 
antibiotika när alarmet skickades direkt till 
sjuksköterskans mobil (p = 0,02).  
 
- Signifikant minskning i tid mellan triage – 
antibiotika när alarmet skickades direkt till 
sjuksköterskans mobil (p = <0,001).  
 
-Minskad mortalitet, vilken blev signifikant först 
2013 (p=<0,05).  
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Intensivvårdsavdelning (IVA), Modified  Early Warning Score (MEWS),  Signifikansnivå (p),  Surviving Sepsis Campaign (SSC)



 

Bilaga 4 

Protokoll för basala kvalitetskriterier för studier med kvantitativ 
metod 
 
Titel:  

Författare:  

Årtal:  

Tidskrift:  

 
Del I.  
Beskrivning av studien 
 
Beskrivs problemet i bakgrund/inledning? Ja   Nej 
 
Kunskapsläget inom det aktuella området är   Ja   Nej 
beskrivet? 
 
Är syftet relevant till ert examensarbete? Ja  Nej  
 
Är urvalet beskrivet?   Ja   Nej  
 
Samtliga frågor ska besvaras med ja för att artikeln ska inkluderas till fortsatt granskning. Vid 
Nej på någon av frågorna ovan exkluderas artikeln. 

 

Del II 
Kvalitetsfrågor 
 
Hänger metod och syfte ihop?  Ja   Nej  

(Kvantitativt syfte – kvantitativ metod) 

Beskrivs statistiska metoder/analys?  Ja   Nej  

Beskrivs datainsamlingen?  Ja   Nej 

Beskrivs etiskt tillstånd/förhållningssätt/   Ja   Nej 

ställningstagande?  

Diskuteras metoden mot kvalitetssäkringsbegrepp validitet och reliabilitet i diskussionen? 

    Ja   Nej  

Diskuteras huvudfynd i resultatdiskussionen?   

    Ja   Nej  

Sker återkoppling till nyare forskning i relation till huvudfynden i diskussionen? 

    Ja   Nej  

 
 
 
 



 

Är resultatet relevant för ert syfte? 
Om ja, beskriv: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 
 
Om nej, motivera kort varför och exkludera artikeln: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 
 
Forskningsmetod/-design (t ex RCT, tvärsnittsstudie) 
…………………………………………………………. 
………………………………………………………… 
 
Deltagarkarakteristiska  
Antal……………………     
Ålder…………………....     
Man/Kvinna…………….     
 
 
Granskare sign: ………………………………………………. 
 
Framtaget vid Avdelningen för omvårdnad, Hälsohögskolan i Jönköping/henr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


