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Introduktion: Sepsis är ett allvarligt och vanligt tillstånd med hög mortalitet. 30 miljoner människor världen 

över drabbas varje år, varav 6 miljoner avlider. Surviving Sepsis Campaigns behandlingsrekommendationer 

är skapade med syfte att minska mortalitet hos patienter med sepsis när de tillämpas i rutiner. Syfte: Syftet var 

att belysa effekten av interventioner som syftade till att öka följsamheten till tretimmarsrutinen. Metod: 

Studiens metod är en litteraturstudie enligt Polit och Becks (2017) nio steg. Databaserna CINAHL och 

PubMed har använts. Tio artiklar ingår i resultatet. Samtliga artiklar har granskats enligt Polit och Becks 

(2017) granskningsmall. Resultat: Efter databearbetning och analys kunde resultatet presenteras under 

följande rubriker; ”Följsamhet till rutinen minskar mortalitet”, ”Färre IVA-inläggningar och vårddygn samt 

lägre kostnader”, ”Fler identifierade patienter och minskad mortalitet”, ”Ökade kunskaper”, ”Antibiotika 

administrerades snabbare” och ”Uteblivna effekter av interventionen”. Slutsats: Följsamhet till rutinen 

minskar mortalitet. Interventionerna som implementerades gav flera positiva effekter. Sjuksköterskans 

bedömning av vitala parametrar är central för tidig identifiering, behandling och kan därför leda till minskad 

mortalitet för patienter med sepsis.  
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Introduktion 
 

Sepsis är ett vanligt och allvarligt tillstånd, över 30 miljoner människor i världen drabbas 

årligen av sepsis, varav 6 miljoner avlider (Fleischmann m.fl. 2016). Incidensen för sepsis i 

Sverige är över 40 000 vuxna varje år och av dessa avlider cirka 20 procent (Mellhammar m.fl. 

2016). Att drabbas av sepsis medför hög risk för mortalitet (Svensk Infektionsläkarförening 

2018) och tillståndet kan drabba alla med pågående infektion (Gotts & Matthay 2016). 

Litteraturstudien tillhör forskningsområdet modeller och innovationer för säker vård. 

 

Sepsis 
Sepsis är ett tillstånd med livshotande organdysfunktion som orsakas av ett stört systemiskt 

svar på infektion (Socialstyrelsen 2018). Singer m.fl. (2016) beskriver den aktuella definitionen 

av sepsis, så kallad Sepsis-3, som tillämpas av Socialstyrelsen (2018) i Sverige. Enligt Sepsis-

3 delas sepsis in i två grader; sepsis och septisk chock (Singer m.fl. 2016). Den tidigare 

definitionen av sepsis, Systemic Inflammatory Response Syndrome [SIRS], delade in sepsis i 

tre grader; sepsis, svår sepsis och septisk chock (Bone m.fl. 1992). 

 

Symtom och tecken 
Symtom och tecken vid sepsis är hög andningsfrekvens (≥20 andetag per minut), hög eller låg 

kroppstemperatur (≤36 grader eller ≥38 grader), ökad puls (≥90 slag per minut), lågt blodtryck 

(≤100 mmHg), minskad urinproduktion, låg syrgasmättnad (≤95 %), medvetandepåverkan och 

avvikande laboratorievärden (Svensk Infektionsläkarförening 2018). 

 

En stigande andningsfrekvens är ett tidigt och viktigt tecken på begynnande sepsis. Även hög 

eller låg temperatur förekommer, men feber är vanligast vid sepsis. Vidare är förhöjd puls, 

sjunkande blodtryck och minskad urinproduktion tecken som uppstår på grund av kärldilatation 

och vätskeförlust. Den sviktande cirkulationen leder till minskad syrgasleverans till vävnaderna 

vilket ses som låg syrgasmättnad. Den sviktande cirkulationen leder också till 

medvetandepåverkan, förhöjda njurvärden, avvikande lever- och koagulationsvärden samt 

förhöjt serumlaktat. Förhöjt serumlaktat indikerar att kroppens vävnader får för lite syre 

(Svensk Infektionsläkarförening 2018). 

 

Bedömningsinstrument 
Tidig identifiering av symtom och tecken på sepsis är viktigt för att kunna påbörja behandling 

omgående (Fohlman 2013; Shankar-Hari m.fl. 2016). Prognosen försämras drastiskt och risk 

för mortalitet ökar om tillståndet förvärras och utvecklas till septisk chock (Fohlman 2013; 

Shankar-Hari m.fl. 2016). Singer m.fl. (2016) poängterar att andningsfrekvensen, 

medvetandegraden och blodtrycket är mycket viktiga parametrar. Singer m.fl. (2016) har därför 

utvecklat ett bedömningsinstrument specifikt för sepsis, Quick Sequental Organfailure 

Assessment [qSOFA]. qSOFA innefattar en bedömning av patientens andningsfrekvens (≥22 

andetag/minut), medvetandegrad och systoliskt blodtryck (≤100 mmHg). qSOFA kan användas 

av all vårdpersonal för att identifiera patienter med risk för- eller begynnande sepsis (Singer 

m.fl. 2016). Ett annat bedömningsinstrument är National Early Warning Score [NEWS] som 

kan användas för att identifiera eventuell klinisk försämring (Royal College of Physicians 

2017). NEWS innefattar en bedömning av medvetandegrad och vitala parametrar. Varje 

parameter ger noll till tre poäng, beroende på om och hur mycket värdet avviker från det 

normala. Fler poäng indikerar en större risk för en kritiskt sjuk patient (Royal College of 

Physicians 2017). Med vitala parametrar menas puls, syrgasmättnad, andningsfrekvens, 

blodtryck och kroppstemperatur (Svenska Infektionsläkarföreningen 2018).  
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Surviving Sepsis Campaign 
Surviving Sepsis Campaign [SSC] är resultatet av ett globalt samarbete som startades år 2002 

(Dellinger m.fl. 2004). Syftet var att öka kunskapen om sepsis, förbättra prognosen för drabbade 

patienter och att skapa internationella rekommendationer för tidig identifiering, diagnos och 

behandling (Dellinger m.fl. 2004). SSC har reviderats var fjärde år, rekommendationerna är 

uppbyggda utifrån bästa tillgängliga evidens och är skapade för patienter som befinner sig på 

sjukhus (Rhodes m.fl. 2017). Rekommendationerna är framtagna för att skapa 

behandlingsrutiner (Rhodes m.fl. 2017). Rutiner är ett förbestämt och systematiskt sätt att 

arbeta (AFS 2001:01 § 5). Det innebär att en rutin beskriver vem som ska göra vad, när och hur 

ofta. Syftet med en rutin är bland annat att förhindra felaktiga beslut (AFS 2001:01 § 5).  

 

Tretimmarsrutinen 
SSC rekommenderar en behandlingsrutin som innehåller fyra komponenter (Dellinger m.fl. 

2013; Rhodes m.fl. 2017). Dessa ska helst ska utföras inom en timma, men maximum inom tre 

timmar på patienter med identifierad sepsis, en så kallad tretimmarsrutin (Dellinger m.fl. 2013). 

Tiden startar när symtom på sepsis identifieras. Rutinens fyra komponenter består av att mäta 

serumlaktat, blododla innan administrering av antibiotika, administrera antibiotika och 

administrera 30 milliliter per kilogram kroppsvikt kristalloid vätska intravenöst [intravenös 

vätska]. SSC betonar att dessa komponenter enligt evidensen har störst betydelse i behandlingen 

av patienter med sepsis (Dellinger m.fl. 2013; Rhodes m.fl. 2017). I den senaste reviderade 

versionen poängteras att antibiotika bör administreras inom en timma (Rhodes m.fl. 2017). Av 

de fyra komponenterna faller tre under en grundutbildad sjuksköterskas arbetsområde; 

blododla, administrera antibiotika och administrera intravenös vätska (Björvell & Thorell-

Ekstrand 2014). Den fjärde komponenten, mäta serumlaktat faller inte under en grundutbildad 

sjuksköterskas arbetsområde. De tre komponenterna som faller under en grundutbildad 

sjuksköterskas arbetsområde är beroende omvårdnadsåtgärder, vilket innebär att 

läkarordination krävs (Björvell & Thorell-Ekstrand 2014). Enligt VIPS-modellen beskrivs 

beroende omvårdnadsåtgärder som specifik omvårdnad där sjuksköterskan kan vårda patienter 

med svåra sjukdomstillstånd som kräver omedelbar vård (Ehnfors m.fl. 2014). Kraven på snabb 

och korrekt handläggning är höga. Specifika omvårdnadsåtgärder kan initieras av en 

sjuksköterska eller ordineras av andra professioner, till exempel läkare (Ehnfors m.fl. 2014).  

 

Sjuksköterskan professionella ansvar 
Sjuksköterskans kompetensbeskrivning beskriver att sjuksköterskan ska kunna arbeta utifrån 

omvårdnadsprocessen, med personcentrerad vård och genom att samverka i team (Svensk 

Sjuksköterskeförening [SSF] 2017). Vidare ska sjuksköterskan även kunna arbeta med 

evidensbaserad- och säker vård, informatik, ledarskap, pedagogik, förbättringskunskap och 

kvalitetsutveckling (SSF 2017). I Patientsäkerhetslagen kapitel 6 1 § (SFS 2010: 659) beskrivs 

sjuksköterskans ansvar att arbeta utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet; “Hälso- och 

sjukvårdspersonalen ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad 

erfarenhet.”. International Council of Nurses’ [ICN] (2012) etiska kod för sjuksköterskor 

framhäver fyra grundläggande ansvarsområden; främja och återställa hälsa, förebygga sjukdom 

och lindra lidande (ICN 2012). Sjuksköterskans ansvar finns beskrivet ovan (SSF 2017; SFS 

2010: 659; ICN 2012). Griscti och Jacono (2006) menar att sjuksköterskor behöver fortsatt 

utbildning för att utveckla den professionella kunskapen. Jones m.fl. (2016) visade att 

uppdaterade kunskaper genom utbildning ledde till att sjuksköterskor var bättre på att göra 

korrekt bedömning av patienter med risk för sepsis. Det är vanligt att patienter med sepsis 

kvarstannar på vårdavdelningar istället för att flyttas till intensivvårdsavdelning [IVA] (Esteban 

m.fl. 2007; Rohde m.fl. 2013). Vilket kan innebära en risk då studier visar att mortalitet vid 



 6 

sepsis är högre på vårdavdelningar jämfört med IVA (Esteban m.fl. 2007; Rohde m.fl. 2013). 

En studie visade även att sjuksköterskor saknade standardiserade riktlinjer och protokoll för 

tidig identifiering och behandling av patienter med sepsis (Burney m.fl. 2012). 

 

Interventioner 
Idag finns höga krav på att vården ska vara evidensbaserad. Forskning kommer fram till ny 

evidens och därför är vården under ständig förändring (Willman m.fl. 2016). Förändring kan 

ske när interventioner implementeras i arbetet (Nilsson Kajermo m.fl. 2014). Interventioner kan 

vara åtgärder, metoder eller utbildning (Nilsson Kajermo m.fl. 2014). Dessa kan användas för 

att öka effektiviteten, patientsäkerheten och/eller kliniska konsekvenser (American Academy 

of Family Physicians u.å.; SSF 2017). Olika metoder kan användas beroende på vad som 

behöver förbättras (American Academy of Family Physicians u.å.; SSF 2017). 

Interventionsstudier kännetecknas av en process för utveckling där interventioner 

implementeras, testas och sprids (Polit & Beck 2017). Interventionsstudier kan användas för att 

utvärdera effekter av en implementerad intervention (Nilsson Kajermo m.fl. 2014). 

Implementering används för att beskriva införandet av en intervention med ett specifikt mål 

(Nilsson Kajermo m.fl. 2014). 

 

Problemformulering 
Sepsis är ett vanligt förekommande tillstånd med snabb utveckling och hög mortalitet. Patienter 

med sepsis förekommer i stor utsträckning på vårdavdelningar där mortaliteten är högre än på 

IVA. Sjuksköterskor saknar implementerade standardiserade protokoll och riktlinjer. SSC’s 

behandlingsrekommendationer är skapade utifrån bästa tillgängliga evidens. SSC betonar fyra 

viktiga komponenter i tretimmarsrutinen, varav tre faller under en grundutbildad sjuksköterskas 

arbetsområde; administrera intravenös vätska, blododla och administrera antibiotika. 

Tretimmarsrutinen syftar till att reducera mortalitet hos patienter med sepsis. Det finns därför 

ett behov av att belysa hur tretimmarsrutinen påverkar mortalitet. Det kan göras genom att 

jämföra studier som har genomfört olika interventioner med syfte att öka följsamheten till 

rutinerna. Det finns även ett behov att belysa vilka andra effekter interventionerna ger och om 

de eventuella effekterna påverkar sjuksköterskans professionella ansvar. 

 

Syfte 
Syftet med litteraturstudien var att belysa effekten av interventioner som syftade till att öka 

följsamheten till tretimmarsrutinen. Till syftet formulerades två frågeställningar: ”Hur 

följsamheten till rutiner påverkade mortaliteten hos patienter med sepsis?” och ”Vilka andra 

effekter har interventionerna gett?”. 
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Metod 
 

En litteraturstudie är en systematisk sammanställning av aktuell forskning och litteratur inom 

ett specifikt område (Polit och Beck 2017). Litteraturstudien följer Polit och Becks (2017) nio 

steg som beskrivs i Figur 1. 

 
Figur 1. Litteraturstudie enligt Polit och Becks (2017) nio steg. Fritt översatt.   

 

Urvalskriterier 
Urvalskriterier används för att begränsa sökningen till relevanta artiklar som svarar på 

litteraturstudiens syfte (Polit & Beck 2017). 

 

Inklusionskriterier var artiklar som var peer reviewed, skrivna på engelska och innefattade 

patienter över 18 år. Artiklarna var publicerade tidigast 2014-01-01. Artiklar som hade använt 

både SIRS-kriterier och Sepsis-3 inkluderades då båda begreppen har använts i forskning om 

följsamhet av rutiner de senaste fem åren. Studier som genomförts över hela världen har 

inkluderats. Inkluderade artiklar skulle innehålla en eller flera interventioner som syftade till 

att öka följsamheten till tretimmarsrutinen baserad på SSC’s behandlingsrekommendationer. I 

artiklarna skulle även följsamhet till rutinen samt mortalitet redovisats.  

 

Exklusionskriterier var litteraturstudier. Även artiklar som enbart fokuserade på intensivvård 

valdes bort då sjuksköterskor som jobbar där är specialistutbildade. Studier som enbart har 

undersökt barn och gravida har exkluderats då dessa patienter uppvisar en annan symtombild. 

Barn har definierats som personer under 18 år i den här litteraturstudien. Studier som har 
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studerat patienter med ett specifikt sjukdomstillstånd, som inte var sepsis, där sepsis var en 

komplikation av sjukdomen har exkluderats. Även studier som enbart handlat om 

specialistutbildade sjuksköterskor har exkluderats.  

 

Litteratursökning 
Först formulerades syfte och frågeställningar till litteraturstudien med hjälp av PICO-modellen 

(Considine m.fl. 2017), samt beskrivning av relevanta begrepp, enligt steg 1 från Polit och Beck 

(2017). I steg 2 bestämdes vilka databaser och sökord som skulle användas i 

databassökningarna. Databaserna som valdes ut var CINAHL och PubMed då de är relevanta 

för omvårdnad (Polit & Beck 2017). I CINAHL användes sökorden sepsis, guideline 

adherence, practice guidelines, quality improvement, quality assessment, mortality och 

hospital mortality från Major Subject Headings (MH) samt sepsis bundle*, care bundle*, 

outcome* och consequence* i fritext. I PubMed användes sökorden sepsis, nurses, nursing, 

guideline adherence, practice guidelines [Publication Type], patient care bundles, quality 

improvement, mortality, hospital mortality och quality assurance, health care från Medical 

Subject Headings (MeSH). MH och MeSH användes för att specificera databassökningen och 

göra sökningen likvärdig i båda databaserna (Polit & Beck 2017). Efter sökord kan *, en så 

kallad trunkering, användas. Detta för att få fram artiklar som är relevanta för sökordet oavsett 

vilken ändelse ordet har (Forsberg & Wengström 2016) och det har använts i CINAHL.  

 

I steg 3 genomfördes databassökningen med de valda sökorden, se Tabell 1 och Tabell 2. Först 

uppskattades forskningsområdets storlek genom att söka på varje sökord enskilt. I 

kombinationerna av sökorden begränsades resultatet till artiklar publicerade mellan år 2014-

01-01 och 2019-10-04 i CINAHL respektive 2014-01-01 och 2019-10-05 i PubMed. I CINAHL 

begränsades resultatet även till artiklar som var skrivna på engelska och peer reviewed. I 

PubMed kontrollerades att artiklarna var peer reviewed manuellt i urval 1 genom att kontrollera 

att artikeln var Indexed for Medline. I kombinationerna användes AND eller OR som 

Boolean/Phrase-termer. Enligt Considine m.fl. (2017) kan kombinationer med OR användas 

för att få fram träffar med flera sökord som utgår från samma komponent i PICO-modellen. 

Kombinationer med AND kan användas för att få fram träffar med sökord från flera 

komponenter i PICO-modellen (Considine m.fl. 2017). 

  



 9 

Tabell 1. Databassökning i CINAHL 2019-10-04. 

Sökning Sökord Antal 

träffar 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 

S1 (MH ”Sepsis”) 14239    

S2 (MH ”Guideline Adherence”) 13331    

S3 (MH ”Practice Guidelines”) 69628    

S4 Sepsis bundle*  395    

S5 Care bundle* 3026    

S6 (MH ”Quality Improvement”) 47441    

S7 (MH ”Quality Assessment”) 7060    

S8 (MH ”Mortality”) 25457    

S9 (MH ”Hospital Mortality”) 15010    

S10 Consequence* 67174    

S11 Outcome* 67174    

S12 S2 OR S3 OR S4 OR S5 OR S6 OR S7 131497    

S13 S8 OR S9 OR S10 OR S11 893501    

S14 S1 AND S12 AND S131 209 38(4) 9 9 
1Begränsning peer reviewed, engelska och tidigast publicering 2014-01-01. 

( ) Interna dubbletter. 

 

Tabell 2. Databassökning i PubMed 2019-10-05. 

Sökning Sökord Antal 

träffar 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 

S1 (MeSH ”Sepsis”) 118596    

S2 (MeSH ”Nurses”) 85978    

S3 (MeSH ”Nursing”) 248954    

S4 (MeSH ”Guideline Adherence”) 30607    

S5 (MeSH ”Practice Guidelines 

[Publication Type]”) 

25802    

S6 (MeSH ”Patient Care Bundles”) 673    

S7 (MeSH ”Quality Improvement”) 22494    

S8 (MeSH ”Quality Assurance, Health 

Care”) 

317674    

S9 (MeSH ”Mortality”) 365928    

S10 (MeSH ”Hospital mortality”) 36818    

S11 S2 OR S3 OR S4 OR S5 OR S6 OR S7 

OR S8 

659944    

S12 S9 OR S10 365928    

S13 S1 AND S11 AND 122 143 18((8)) 1 1 
2Begränsning maximum fem år gamla. 

(( )) Externa dubbletter. 

 

Urval 
I urval 1, steg 4 granskades studiernas titlar och abstract för att avgöra om de motsvarade 

litteraturstudiens syfte och urvalskriterier. Totalt valdes 44 artiklar ut, 34 unika artiklar från 

CINAHL och 10 unika artiklar från PubMed.  

 

I urval 2, steg 5 lästes kvarstående 44 artiklar i sin helhet, med fokus på syfte, metod och 

resultat, för att kontrollera om studierna motsvarade litteraturstudiens syfte och innefattade 
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samtliga inklusionskriterier. I steg 6 granskades artiklarna för att identifiera användbara data 

som var relevant för litteraturstudiens syfte. I urval 2 exkluderades 34 artiklar. Detta eftersom 

det framkom först när artiklarna lästes i sin helhet att de inte kunde svara på syftet eller 

uppnådde inklusionskriterierna. Totalt 10 artiklar, 9 artiklar från CINAHL och 1 artikel från 

PubMed kunde svara på syftet och inklusionskriterierna och valdes därför ut.  

 

I urval 3, steg 7 genomfördes en kvalitetsgranskning enligt Polit och Becks (2017) 

granskningsmall ”Guide to an Overall Critique of a Quantitative Research”. Med hjälp av 

granskningsmallen säkerställdes att alla valda artiklar hade en god kvalité. Ingen artikel från 

steg 7 valdes bort.  

 

Databearbetning och dataanalys  
I steg 8 enligt Polit och Becks (2017) nio steg ska data från samtliga utvalda artiklar från urval 

3 sammanfattas och analyseras. Först lästes artiklarna individuellt och sedan gemensamt flera 

gånger. Därefter diskuterades artiklarnas innehåll och en sammanfattning till varje artikel 

skrevs där relevant data lyftes fram för att lättare sammanställa artiklarna. Sedan infördes 

relevant data i en Följsamhet- och mortalitetstabell (Bilaga 1) och en Interventionstabell (Tabell 

3). Syftet med de två tabellerna var att få en översikt över artiklarnas resultat som var relevant 

för litteraturstudiens syfte. Följsamhet- och mortalitetstabellen (Bilaga 1), Interventionstabellen 

(Tabell 3) och sammanfattningen av artiklarna användes som grund för att skapa en struktur i 

dataanalysen. I dataanalysen identifierades mönster, samband och skillnader mellan följsamhet 

och mortalitet. Artiklarnas resultat analyserades även för att identifiera andra signifikanta 

skillnader. I denna analys användes även post-it lappar som ett hjälpmedel. Resultatet kunde 

enligt steg 9 sammanställas under sex rubriker; ”Följsamhet till rutinen minskar mortalitet”, 

”Färre IVA-inläggningar och vårddygn samt lägre kostnader”, ”Fler identifierade patienter och 

minskad mortalitet”, ”Ökade kunskaper”, ”Antibiotika administrerades snabbare” och 

”Uteblivna effekter av intervention”. 

 

Forskningsetiska ställningstaganden 
Polit och Beck (2017) menar att litteratursökningar ska vara systematiska för att möjliggöra 

granskning av materialet. Polit och Beck (2017) menar vidare att alla artiklar som framkommit 

ur litteratursökningen ska tas med även om de inte stämmer med hypotes och förväntningar, 

vilket har följts i denna litteraturstudie. Det förekommer material som översatts från engelska 

till svenska, vilket innebär risker för att originalförfattarens ursprungliga budskap kan ha 

ändrats. Detta trots att engelskt lexikon har använts vid översättningar och diskussioner mellan 

författarna till litteraturstudien. Artiklarna lästes först individuellt för att sedan följas av en 

gemensam diskussion för att minska risken för att relevanta artiklar exkluderades av misstag 

eller feltolkning av resultatet. Samtliga författare till material som använts i litteraturstudien 

står med på referenslistan. Alla inkluderade artiklar har även varit peer reviewed. Det betyder 

att artiklarna har blivit granskade av forskare inom samma område innan publicering (Polit & 

Beck 2017). Alla litteraturstudier har exkluderats för att säkerställa att endast primärkällor har 

använts i litteraturstudiens resultat (Polit & Beck 2017). Några av de inkluderade studierna har 

ett etiskt godkännande men de flesta har enbart en diskussion om etiska ställningstagande och 

motivering till varför etisk granskning inte behövs. Kliger m.fl. (2015) och Shah m.fl. (2017) 

har inkluderats trots att de saknade granskning av etisk kommitté eller diskussion kring etiska 

ställningstaganden. Författarna anser att det är en brist att Kliger m.fl. (2015) och Shah m.fl. 

(2017) saknar detta men har valt att inkludera studierna då denna typ av interventionsstudier 

sällan kräver ett etiskt godkännande.  
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Resultat 
 

Utifrån litteraturstudiens syfte och frågeställningar genomfördes en datainsamling till 

litteraturstudiens resultat. Resultatet bygger på tio kvantitativa artiklar från USA, Kanada och 

Brasilien. De tio artiklarna finns sammanställda i en Artikelmatris (Bilaga 2). Artiklarnas 

interventioner presenteras nedan i en Interventionstabell (Tabell 3). Artiklar som har haft en 

viss typ av intervention har redovisats med ett ”X”. De som hade utbildning i interventionerna 

syftade till att öka kunskaper om symtom, tecken och/eller behandling vid sepsis. Utbildningen 

kunde bestå av; tidig identifiering, vitala parametrars avvikande värden, webbutbildning, 

ledarskapsutbildning, utbildning i att snabbt rapportera till läkare, utbildning av team och 

sepsiskommittéer och/eller utbildning om nytt provtagningssystem. Implementering av nytt 

protokoll fungerade som ett stöd i att följa tretimmarsrutinen, att tidigt identifiera patienter med 

sepsis, stöd i diagnostiseringen och/eller stöd i när läkare skulle kontaktas. De elektroniska 

hjälpmedlen larmade vid misstänkt sepsis för att underlätta följsamheten till tretimmarsrutinen. 

Teamsamverkan gick ut på att skapa multidisciplinära team och/eller implementera rutiner för 

att sjuksköterskor snabbt skulle rapportera till läkare. 

 

Tabell 3. Interventionstabell. 
Artikel Utbildning Nytt protokoll Elektroniskt 

hjälpmedel 

Team- 

samverkan 

Bruce m.fl. 2015 X X  X 

Downing m.fl. 2019   X  

Grek m.fl. 2017 X   X 

Huff m.fl. 2018 X  X  

Kliger m.fl. 2015 X X   

Liu m.fl. 2015 X    

McColl m.fl. 2017 X X  X 

Noritomi m.fl. 2014 X X   

Ramsdell m.fl. 2017 X X X  

Shah m.fl. 2017  X   

 

 

Följsamhet till rutinen minskar mortalitet 
I litteraturstudiens resultat framhävdes sex studier som kunde visa signifikant högre följsamhet. 

Av dessa såg fem studier signifikant minskad mortalitet (Grek m.fl. 2017; Kliger m.fl. 2015; 

Liu m.fl. 2015; McColl m.fl. 2017; Noritomi m.fl. 2014) och en studie såg en trend mot 

reducerad mortalitet (Ramsdell m.fl. 2017). Ramsdell m.fl. (2017) såg en procentuell 

minskning av mortalitet, den var dock inte signifikant på grund av för högt p-värde. Ökad 

följsamhet innebär att fler patienter med sepsis fick behandling enligt tretimmarsrutinen. Kliger 

m.fl. (2015) kunde dock inte se någon signifikant skillnad i följsamheten till en av 

komponenterna, blododling. Följsamheten till blododling före interventionen var 89 procent 

och ändrades inte efter interventionen. Ökningen i följsamheten till hela rutinen berodde på en 

signifikant ökad följsamhet till de andra komponenterna (Kliger m.fl. 2015). Statistik för 

följsamhet och mortalitet finns presenterat i Bilaga 1. 

 

Färre IVA-inläggningar och vårddygn samt lägre kostnader 

I samband med ökad följsamhet kunde tre studier visa andra signifikanta effekter av 

interventionerna. Grek m.fl. (2017) kunde visa på färre vårddygn. McColl m.fl. (2017) kunde 

visa på färre inläggningar av patienter med sepsis på IVA efter interventionerna. Noritomi m.fl. 
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(2014) identifierade lägre kostnader för sjukhuset för de patienter med sepsis som fick vård 

enligt tretimmarsrutinen.  

 

Fler identifierade patienter och minskad mortalitet 
Huff m.fl. (2018) och Kliger m.fl. (2015) såg att signifikant fler patienter med sepsis 

identifierades. Kliger m.fl. (2015) kunde som tidigare beskrivet se signifikanta skillnader i 

följsamhet och mortalitet. Huff m.fl. (2018) kunde också se signifikant minskad mortalitet men 

ingen skillnad i följsamheten.   

 

Ökade kunskaper  
Utbildningsinterventionen enligt Huff m.fl. (2018) ledde till signifikant ökade kunskaper. 

Personalen fick kunskaper om vitala parametrars avvikande värden och framför allt hur viktig 

en ökad andningsfrekvens är vid identifiering av begynnande sepsis (Huff m.fl. 2018).  

 

Antibiotika administrerades snabbare 
Efter interventionerna kunde Bruce m.fl. (2015) och Shah m.fl. (2017) se en signifikant 

reducering i tiden till första antibiotikaadministreringen efter identifierad sepsis. Bruce m.fl. 

(2015) reducerade tiden från 135 minuter till 108 minuter och Shah m.fl. (2017) från 144 

minuter till 60 minuter. Shah m.fl. (2017) kunde även se att antalet patienter med identifierad 

sepsis som fick antibiotika inom tre timmar ökade, vilket ledde till signifikant ökad följsamhet 

denna komponent i tretimmarsrutinen. Dock kunde varken Bruce m.fl. (2015) eller Shah m.fl. 

(2017) se någon signifikant skillnad i mortalitet. 

 

Uteblivna effekter av intervention 
Downing m.fl. (2019) såg ingen signifikant skillnad i följsamheten till de olika komponenterna 

i tretimmarsrutinen eller mortalitet mellan grupperna. Följsamheten var redan acceptabel före 

införandet av interventionen då en stor del av patienterna redan hade fått antibiotika ordinerat 

(Downing m.fl. 2019).  
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Diskussion 
 

Litteraturstudiens syfte var att belysa effekten av interventioner som syftade till att öka 

följsamheten till tretimmarsrutinen. Till syftet formulerades två frågeställningar: ”Hur 

följsamheten till rutiner påverkade mortaliteten hos patienter med sepsis?” och ”Vilka andra 

effekter har interventionerna gett?”. Utifrån databearbetningen och dataanalysen kunde 

resultatet presenteras under sex rubriker. 

 

Resultatdiskussion 
Litteraturstudiens resultat visade att högre följsamhet till tretimmarsrutinen minskade 

mortaliteten. Resultatet visade även att interventionerna som implementerades gav andra 

positiva effekter för personal och patienter med sepsis.  

 

Resultatet kunde visa på att högre följsamhet till tretimmarsrutinen minskade mortaliteten hos 

patienter med sepsis (Grek m.fl. 2017; Kliger m.fl. 2015; Liu m.fl. 2015; McColl m.fl. 2017; 

Noritomi m.fl. 2014; Ramsdell m.fl. 2017). Fyra av de ovan nämnda studierna kunde även 

redovisa andra effekter som kortare vårdtider, färre inläggningar på IVA och lägre kostnader 

för sjukhuset (Grek m.fl. 2017; Liu m.fl. 2015; McColl m.fl. 2017; Noritomi m.fl. 2014). Dessa 

studier talar för att högre följsamhet leder till lägre mortalitet och kan även ge andra positiva 

effekter. Att högre följsamhet till tretimmarsrutinen leder till minskad mortalitet styrks av 

Damiani m.fl. (2015) och Rhodes m.fl. (2015) samt att högre följsamhet även kan ge andra 

positiva effekter har även Rhodes m.fl. (2015) visat. Detta indikerar starkt för att 

tretimmarsrutinen har positiva kliniska effekter. Enligt Patientsäkerhetslagen kapitel 6 1 § (SFS 

2010:659) ska sjuksköterskan arbeta utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Det finns 

evidens som visar att tretimmarsrutinen har positiva kliniska effekter vilket indikerar för att 

sjuksköterskor bör arbeta enligt dessa vid behandling av patienter med sepsis. När 

sjuksköterskor utför de tre komponenterna; blododling, administrering av antibiotika och 

administrering av intravenös vätska, utför sjuksköterskan beroende omvårdnadsåtgärder. Detta 

är i enlighet med ICN’s etiska kod, som säger att sjuksköterskor bör arbeta för att främja och 

återställa hälsa, förebygga sjukdom och lindra lidande (ICN 2012). 

 

I stycket ovan redovisas sex studier som talar för att det finns ett samband mellan följsamhet 

till tretimmarsrutinen och reducerad mortalitet. Vad som har orsakat att följsamheten ökat och 

därmed reducerarat mortaliteten har sett olika ut i studierna. Dock har samtliga studier haft 

någon form av utbildning för sjuksköterskor. Det tyder på att utbildning för sjuksköterskor i 

handläggning av sepsis är viktig. Detta är något som Jones m.fl. (2016) redan har påstått. 

Damiani m.fl. (2015) menade att interventioner som inkluderar både utbildning och 

effektivisering av befintliga rutiner, är det som påverkar följsamheten och reducerar 

mortaliteten mest. En annan orsak till att följsamheten ökade och därmed reducerade 

mortaliteten kan vara teamsamverkan. Det kunde även Grek m.fl. (2017) och McColl m.fl. 

(2017) se, i båda studierna framgick sjuksköterskans roll i teamet. Sjuksköterskan har en 

avgörande roll i teamsamverkan vid behandling av patienter med sepsis (Harley m.fl. 2019). 

Enligt kompetensbeskrivningen ska sjuksköterskan kunna samverka i team (SSF 2017). 

Drahnak m.fl. (2016) visade också exempel på sjuksköterskans roll i samverkan med andra 

professioner. En sjuksköterska med goda teoretiska och praktiska kunskaper var en viktig grund 

för att skapa ett samarbete mellan olika professioner för att tidigt identifiera patienter med 

sepsis och påbörja behandling (Drahnak m.fl. 2016). 

 

Enligt litteraturstudiens resultat framgick att fler patienter identifierades när sjuksköterskor och 

läkare aktivt arbetade med tidig identifiering och behandling (Huff m.fl. 2018; Kliger m.fl. 
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2015). Willhelms m.fl. (2010) och Mellhammar m.fl. (2016) påstod att sepsis var ett 

underdiagnostiserat tillstånd. Robson m.fl. (2007) och Matthaeus-Kraemer m.fl. (2016) menade 

att sjuksköterskor hade en bristfällig kunskap om sepsis och att det orsakade försenade 

diagnosisteringar. Både Huff m.fl. (2018) och Kliger m.fl. (2015) hade utbildning i sina 

interventioner. Det styrker påståendet att utbildning för sjuksköterskor är viktigt. Detta eftersom 

både Huff m.fl. (2018) och Kliger m.fl. (2015) kunde visa att utbildade sjuksköterskor 

identifierade fler patienter med sepsis. I kompetensbeskrivningen framgår att sjuksköterskan 

ska kunna leda genom att fördela och delegera arbete på ett patientsäkert sätt (SSF 2017). 

Utbildningen som Kliger m.fl. (2015) genomförde riktade sig till att utveckla sjuksköterskans 

ledarskapsroll. Eftersom Kliger m.fl. (2015) visade positiva effekter tyder det på att 

sjuksköterskan som ledare kan vara viktig. 

 

Huff m.fl. (2018) såg en reducerad mortalitet och ökade kunskaper om vitala parametrars 

avvikande värden hos sjuksköterskor och läkare. Machado m.fl. (2017) såg i sin studie att 

mortalitet saknade samband med högre följsamhet till rutiner. Ett uteblivet samband mellan 

följsamhet och reducerad mortalitet indikerar för att det kan finnas andra faktorer som påverkar 

mortaliteten. Enligt Machado m.fl. (2017) var tidig identifiering av patienter med sepsis det 

viktigaste för att minska mortalitet. Delaney m.fl. (2015) poängterade att sjuksköterskan hade 

en vital roll i att identifiera symtom och tecken hos patienter med sepsis. Det är därför viktigt 

att sjuksköterskan har kunskaper om innebörden av vilka avvikande vitala parametrar som kan 

indikera för sepsis. Sjuksköterskan kan använda bedömningsinstrumentet NEWS som stöd för 

bedömningen av patientens vitala parametrar (Spångfors m.fl. 2016). Dock är NEWS inte 

specifikt framtaget för att identifiera patienter med risk för eller begynnande sepsis (Spångfors 

m.fl. 2016), vilket bedömningsinstrumentet qSOFA är (Singer m.fl. 2016). Brink m.fl. (2018) 

menar dock att qSOFA inte bör användas inom svensk sjukvård då det saknas tillräcklig evidens 

som talar för dess positiva effekter. På grund av detta kan NEWS ses som ett bättre alternativ 

eftersom det är mer beprövat och även innefattar de parametrar som bedöms i qSOFA. Dorsett 

m.fl. (2017) poängterade att bedömningsinstrument ska användas som ett hjälpmedel i 

kombination med andra bedömningar, exempelvis anamnes. Författarna till litteraturstudien 

anser att oavsett vilket bedömningsinstrument en sjuksköterska använder ska det kombineras 

med sjuksköterskans kunskap om tillståndet, innebörden av avvikande vitala parametrar och 

patientens anamnes. Även om sjuksköterskan gör en korrekt bedömning kan det finnas barriärer 

för tidig identifiering och följsamhet till tretimmarsrutinen som sjuksköterskan inte kan 

kontrollera (Almeida m.fl. 2013). Almeida m.fl. (2013) såg i sin studie att sjuksköterskebrist 

ledde till minskad följsamhet och senare identifiering av patienter med sepsis. 

 

Resultatet visade på förbättrad antibiotikaadministrering (Bruce m.fl. 2015; Shah m.fl. 2017). 

Enligt Svenska Infektionsläkarföreningen (2018) är antibiotikaadministreringen avgörande för 

en positiv prognos i behandlingen av patienter med sepsis. Kortare tidsintervall från identifierad 

sepsis till antibiotikaadministreringen har visats sig vara associerat med lägre mortalitet (Ferrer 

m.fl. 2014; Jacob m.fl. 2012; Pruinelly m.fl. 2018). Trots förbättrad antibiotikaadministrering 

kunde varken Bruce m.fl. (2015) eller Shah m.fl. (2017) se skillnader i mortaliteten. En möjlig 

orsak till detta kan vara att tiden till antibiotikaadministrering inte förkortades tillräckligt 

mycket. Kumar m.fl. (2006) såg i sin studie en signifikant ökad mortalitet hos patienter med 

sepsis som fick antibiotika efter två timmar jämfört med de patienter som fick antibiotika inom 

den första timmen. Författarna anser att det är väsentligt att sjuksköterskor prioriterar 

administrering när ordination finns. Författarna anser även att sjuksköterskor bör ha kunskap 

om vikten av att påbörja administrering inom en timme i enlighet med den senaste reviderade 

versionen av SSC (Rhodes m.fl. 2017). Dock kan förseningar orsakas av faktorer som 

sjuksköterskans inte kan kontrollera, eftersom administrering av antibiotika är en beroende 
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omvårdnadsåtgärd och kräver läkarordination (Matthaeus-Kraemer m.fl. 2016; Roberts m.fl. 

2017).  

 

Uteblivna effekter av intervention sågs i studien av Downing m.fl. (2019) där ett elektroniskt 

hjälpsystem implementerades. En möjlig förklaring till det kan vara att patienterna var inlagda 

på vårdavdelning och följsamheten till rutinerna redan var acceptabel i båda grupperna före 

interventionen. Liknande interventioner med elektroniska hjälpsystem har genomförts på 

inlagda patienter med sepsis, där tretimmarsrutinen har följts, med liknande resultat (Hooper 

m.fl. 2012; Semler m.fl. 2015). Anledningen till att de uteblivna effekterna kunde enligt Hooper 

m.fl. (2012) och Semler m.fl. (2015) vara att de elektroniska hjälpsystemen inte användes. 

Uteblivna effekter kan också förklaras av Shiramizo m.fl. (2011) som menar att det krävs flera 

interventioner för att ge effekt samt att det är en lång och komplex process. Sjuksköterskan har 

betydelse vid implementeringen av interventioner (Shiramizo m.fl. 2011) och det bör också 

finnas någon form av utbildning (Damiani m.fl. 2015). Utbildning var något som Downing m.fl. 

(2019) sakande i sin intervention. I litteraturstudiens resultat framgick att Ramsdell m.fl. (2017) 

Huff m.fl. (2018) såg positiva effekter av de elektroniska hjälpsystemen, vilket motsäger 

resultatet enligt Downing m.fl. (2019). Det talar för att elektroniska hjälpsystem kan ge positiva 

effekter men är inte avgörande för följsamhet och mortalitet. Ramsdell m.fl. (2017) och Huff 

m.fl. (2018) hade gemensamt att de båda även införde andra interventioner, som enligt 

Shiramizo m.fl. (2011) och Damiani m.fl. (2015) krävs för att ge positiva effekter. Long m.fl. 

(2018) hävdade att ett elektroniskt hjälpsystem kan bidra till att reducera mortaliteten och att 

sjuksköterskor var positiva till användandet av elektroniska hjälpmedel. Sjuksköterskorna 

ansåg att det fungerade som en påminnelse för arbetsuppgifter (Long m.fl. 2018). 

 

Metoddiskussion 
Polit och Beck (2017) menar att litteraturstudiers trovärdighet påverkas av reliabilitet, 

reproducerbarhet, generaliserbarhet och överförbarhet. Studien har genomförts enligt Polit och 

Becks (2017) nio steg. Metodbeskrivningen och alla nio steg är tydligt beskrivet i 

litteraturstudien och ökar reproducerbarheten och reliabiliteten. Det medför att tillförlitligheten 

styrks då det är lätt att följa vad som har gjorts under respektive steg.  

 

Databaserna som har använts i litteraturstudien var CINAHL och PubMed. Att använda flera 

databaser gör att publiceringsbias undviks och validitet styrks. I CINAHL framkom fyra interna 

dubbletter då studierna var publicerade i två tidskrifter. Nio artiklar i litteraturstudiens resultat 

var från CINAHL och en artikel var från PubMed. Den ojämna fördelningen beror på att åtta 

artiklar från PubMed var externa dubbletter till CINAHL, se Tabell 2.  

 

Under bakgrundsarbetet framkom artiklar som författarna ansåg var betydelsefulla för att 

besvara litteraturstudiens syfte. I databassökningen kom alla dessa artiklar med vilket tyder på 

att sökorden och kombinationerna som användes var relevanta för litteraturstudiens syfte och 

att alla relevanta artiklar har inkluderats i databassökningen. Databassökningarna var inte 

likvärdiga i CINAHL och PubMed vilket kan ses som en svaghet. Trunkering har använts i 

CINAHL men inte i PubMed på grund av att sökord med trunkering i PubMed gav färre träffar 

istället för fler. Det tyder på att det kan finnas ett fel i PubMeds databas när det gäller 

trunkeringar. I CINAHL användes sökorden outcome* och consequence* som fritext. I PubMed 

provades outcome assessment (MeSH) istället för outcome i fritext. Consequence saknade 

motsvarande MeSH i PubMed och provades därför i fritext. Dock gav inte kombinationerna 

med outcome assessment (MeSH) och consequence i fritext relevanta träffar och har därför inte 

redovisats i Tabell 2. 
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Totalt inkluderades tio kvantitativa artiklar i resultatet, enbart kvantitativa studier svarade på 

litteraturstudiens syfte. En styrka med litteraturstudien var att alla inkluderade artiklar var 

maximum fem år gamla, vilket gör studierna aktuella och litteraturstudiens resultat relevant. 

Inom den givna tidsramen inkluderades tio artiklar vilket kan uppfattas vara ett lågt antal. Det 

kan medföra en risk för att resultatet saknar variation och fler samband, mönster och/eller 

kategorier hade kunnat identifieras om fler artiklar inkluderades. En utökad tidsram i 

litteratursökningen hade kunnat användas för att inkludera fler artiklar men på bekostnad av 

resultatets relevans. 

 

Alla studier som inkluderades i resultatet har olika huvudförfattare, vilket gör att partiska 

värderingar från forskaren undvikits. Åtta av de tio inkluderade studierna är från USA, de 

övriga två är från Brasilien och Kanada. Det innebär att litteraturstudiens resultat saknar 

internationell variation och risk för bias kan finnas. Överbarheten kan därför vara begränsad till 

länder med utvecklade sjukvårdssystem som liknar de som finns i USA. Det betyder att 

resultatet kan vara överförbart till Sverige eftersom samhällssystemen är jämförbara. Båda 

länderna är medlemmar av Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD] 

(OECD u.å.). Det innebär att länderna är industrialiserade med marknadsekonomi och 

demokrati och både USA och Sverige räknas som höginkomstländer (OECD u.å.). En studie 

som har jämfört 195 ländes sjukvårdsystem där Sverige rankades som nummer 4 och USA som 

nummer 35 vilket gör att sjukvårdssystem likartade (GDB 2015 Healthcare Access and Quality 

2017).  

 

Alla inkluderade artiklar i resultatet har använt konsekutivt urval, som enligt Polit och Beck 

(2017) är det bästa att använda vid interventionsstudier. Att använda konsekutivt urval innebär 

att alla patienter som uppfyller inklusionskriterierna inom tidsramen som studien vill undersöka 

inkluderas. Det medför att generaliserbarheten ökar då urvalet blir brett och sker ofta över en 

längre tidsperiod (Polit & Beck 2017). Författarna till litteraturstudien menar att uteblivna 

redovisade bortfall i de inkluderade artiklar kan bero på att samtliga har använt konsekutivt 

urval.  

 

Tre av de inkluderade artiklarna i resultatet har infört interventioner som inkluderade patienter 

och sjuksköterskor på IVA. Dessa artiklar har inte exkluderats då samma interventioner 

genomförts på vårdavdelningar och akutmottagningar, vilket innebar att interventionerna gick 

under en allmänsjuksköterskans kompetensområde. Författarna till litteraturstudien har bedömt 

att studierna var relevanta då rutinen som undersökts var den samma som allmänsjuksköterskor 

följer även om sjuksköterskor på IVA är specialistutbildade. Majoriteten av inkluderade studier 

har genomförts på akutmottagningar, vilket kan bero på att många studier om sepsis genomförs 

på akutmottagningar då många patienter med sepsis identifieras där. 

 

Slutsats 
Litteraturstudiens resultat visade att högre följsamhet till tretimmarsrutinen minskade 

mortaliteten och att interventionerna som implementerades gav andra positiva effekter för 

personal och patienter med sepsis. De andra positiva effekterna var färre IVA-inläggningar, 

färre vårddygn, lägre kostnader och förbättrad antibiotikaadministrering. Resultatet kunde även 

visa att positiva effekter påverkades av att sjuksköterskor arbetade i team och som ledare samt 

fick utbildning. När sjuksköterskor fick ökade kunskaper om vitala parametrar identifierades 

fler patienter med sepsis. Sjuksköterskans bedömning av vitala parametrar är central för tidig 

identifiering, vilket gör att behandling kan påbörjas tidigt och leda till minskad mortalitet. 
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Klinisk betydelse 
Författarna till litteraturstudien anser att det är viktigt att uppmärksamma sepsis, då det är ett 

vanligt och allvarligt tillstånd. Forskning har även visat att sjuksköterskor har bristfälliga 

kunskaper om sepsis och nationella riktlinjer för hantering av tillståndet saknas i Sverige, vilket 

också bidrar till att området bör uppmärksammas. Litteraturstudien tillför en ökad förståelse för 

hur sambandet mellan följsamhet till tretimmarsrutinen och mortalitet vid sepsis ser ut. 

Litteraturstudien bidrar även med kunskap om hur interventioner kan ge andra positiva effekter. 

En av dessa effekter som har belyst i litteraturstudien är sjuksköterskans viktiga bedömningar 

av patienter med sepsis. Bedömningsinstrumentet NEWS och elektroniska hjälpsystem kan 

användas som stöd i bedömningen av vitala parametrar.  

 

Förslag till framtida forskning 
Majoriteten av litteraturstudiens resultat bygger på artiklar som har studerat patienter med 

sepsis på akutmottagningar. Förslag till framtida forskning är därför att studera identifiering 

och behandling av patienter med sepsis inom andra verksamheter, då dessa patienter även 

förekommer där. Ytterligare ett förslag till vidare forskning är forskning om 

bedömningsinstrumentet qSOFA’s pålitlighet vid identifiering av begynnande sepsis, eftersom 

det i dagsläget saknas tillräckligt med evidens om detta för att qSOFA ska kunna tillämpas 

kliniskt. Ett annat förslag till vidare forskning är studier där enbart sjuksköterskans följsamhet 

till rutiner vid sepsis studeras. Detta eftersom att det i arbetet med litteraturstudien framkom 

avsaknad av forskning om enbart sjuksköterskans följsamhet till rutiner och dess effekter. 

Vidare behövs kontinuerlig forskning för att undersöka SSC’s behandlingsrekommendationer 

då de revideras var fjärde år. Slutligen är ett forskningsförslag att studera hur interventioner ska 

utformas och implementeras för att uppnå positiva effekter. Detta eftersom det förekom studier 

i litteraturstudiens resultat med interventioner som inte fått positiva effekter.  
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Bilaga 1. Följsamhet- och mortalitetstabell. 
Artikel Följsamhet 

till hela 

rutinen1, 3  

Följsamhet 

till hela 

rutinen2, 3 

Följsamhet 

blododling1, 

4 

Följsamhet 

blododling2,

4 

Följsamhet 

antibiotika1, 

4 

Följsamhet 

antibiotika2, 

4 

Följsamhet 

intravenös 

vätska1, 4 

Följsamhet 

intravenös 

vätska2, 4 

Mortalitet1 Mortalitet2 

Bruce m.fl. 2015   98,4 % 97,3 % 75,8 % 77,3 % 67,9 % 80,6 % 24,2 % 21,3 % 

Downing m.fl. 2019   5,1 % 4,7 % 36,7 % 35,0 % 19,89 % 23,7 % 6,8 % 6,2 % 

Grek m.fl. 2017 0 % 51 %* 76 % 98 %* 60 % 100 %* 33 % 93 %* 32 % 9,4 %* 

Huff m.fl. 2019 49 % 44 %       7 % 0 %* 

Kliger m.fl. 2015 18 % 49 %* 89 % 89 % 48 % 67 %* 34 % 72 %* 28 % 16 %* 

Liu m.fl. 2015 32,2 % 44,9 %*   95,7 % 95,9 %* 59,6 % 67,1 %* 8,8 % 7,9 %* 

McColl m.fl. 2017 20,3 % 80,5 %*       30,7 % 17,3 %* 

Noritomi m.fl. 2014 13 % 62 %* 67 % 89 %* 67 % 93 %*   55 % 26 %* 

Ramsdell m.fl. 2017 31,3 % 66,4 %* 91,7 % 88,2 % 81,3 % 90 % 18,8 % 39,1 %* 27,1 % 14,5 % 

Shah m.fl. 2017 36,2 % 47,4 % 91,4 % 100 % 58,6 % 89,5 %* 44,7 % 41,9 % 36,2 % 26,3 % 

 
1före intervention/kontrollgrupp. 
2efter intervention/interventionsgrupp 
3Följsamhet till hela tretimmarsrutinen innebär att rutinens alla fyra komponenter är inkluderade. 
4Följsamheten till komponenterna som faller under en grundutbildad sjuksköterskas arbetsområde. 
*Signifikant skillnad  
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Bilaga 2. Artikelmatris 

Författare, titel, år, land Syfte Metod Resultat 

Bruce m.fl.  

 

Impact of Nurse-Initiated 

ED Sepsis Protocol on 

Compliance with Sepsis 

Bundles, Time to Initial 

Antibiotic Administration, 

and In-Hospital Mortality. 

 

2015, USA 

1) Utvärdera effekter av ett 

sjuksköterskelett protokoll 

på akutmottagningen.  

2) Identifiera riskfaktorer 

för mortalitet hos patienter 

på akuten med svår sepsis 

och septisk chock.  

3) Identifiera riskfaktorer 

för sjukhusmortalitet hos 

patienter med sepsis.  

Metod: kvantitativ, experimentell design. 

Ett sjuksköterskelett sepsisprotokoll 

implementerades och webutbildning om 

protokollet utfördes. Enligt protokollet 

skulle sjuksköterskorna snabbt rapportera 

till läkare vid misstänkt sepsis.  

Urval: konsekutivt. 195 patienter på två 

akutmottagningar. 

Bortfall: inget redovisat. 

Analysmetod: deskriptiv statistik. 

Ingen följsamhet till hela 

tretimmarsrutinen redovisades. 

Studien kunde inte visa på någon 

signifikant skillnad vid följsamheten 

till blododling, vätskeadministrering 

och antibiotikaadministrering. Dock 

fanns en signifikant reduktion i tiden 

till första antibiotikaadministreringen. 

Implementering av sepsisprotokollet 

visade ingen signifikant skillnad i 

mortalitet. 

Downing m.fl. 

 

Electronic health record-

based clinical decision 

support alert for severe 

sepsis: a randomized 

evaluation. 

 

2019, USA 

Avgöra om ett elektroniskt 

hjälpsystem förbättrar 

följsamheten till riktlinjer 

och kliniska effekter hos 

patienter med misstänkt 

svår sepsis på sjukhus.  

Metod: kvantitativ, experimentell design. 

Ett elektroniskt hjälpsystem 

implementerades. Hjälpsystemet larmade 

vid misstänkt sepsis. Patienterna 

randomiserades med aktiva och tysta 

larm.  

Urval: konsekutivt urval. 1123 patienter 

på vårdavdelningar på ett sjukhus.  

Bortfall: inget redovisat.  

Analysmetod: deskriptiv statistik. 

Ingen följsamhet till hela 

tretimmarsrutinen redovisades. Ingen 

signifikant förbättring kunde ses i 

följsamheten till blododling, 

administrering av antibiotika eller 

administrering av intravenös vätska 

efter intervention. Följsamheten var 

acceptabel före interventionen då 

många patienter redan hade antibiotika 

ordinerat. Det var inte heller någon 

signifikant skillnad i mortalitet före 

och efter intervention. 

Grek m.fl. 

 

Sepsis and Shock 

Response Team: Impact of 

a Multidisciplinary 

Approach to Implementing 

Skapa en serie av 

interventioner som 

inkluderar tidig 

identifiering, teamledd 

behandling genom att 

Metod: kvantitativ, experimentell design. 

Det skapades team där sjuksköterskor 

inkluderades. Teamet utbildades för att 

tidigt identifiera och behandla patienter 

med sepsis. 

Interventionerna ledde till signifikant 

ökad följsamhet, signifikant lägre 

mortalitet och signifikant färre 

vårddygn för patienter med sepsis. 
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Surviving Sepsis 

Campaign Guidelines and 

Surviving the Process. 

 

2017, USA 

implementera SSC’s 

riktlinjer. 

Urval: konsekutivt. 449 patienter på en 

akutmottagning. 

Bortfall: inget redovisat. 

Analysmetod: deskriptiv statistik. 

Huff m.fl. 

 

Implementation of a Vital 

Sign Alert System to 

Improve Outcomes. 

 

2018, USA 

1) Förbättra frekvensen 

och dokumentation av 

vitala parametrar. 

2) Utveckla ett 

elektroniskt hjälpsystem 

för vitala parametrar. 

3) Förbättra kliniska 

effekter. 

4) Förbättra följsamheten 

till sepsisrutinen.  

Metod: kvantitativ, experimentell design. 

Ett elektroniskt hjälpsystem som 

övervakade patienternas vitala parametrar 

och larmade vid misstänkt sepsis. Läkare 

och sjuksköterskor fick utbildning om 

avvikande vitala parametrar och att en 

ökad andningsfrekvens är ett viktigt 

tecken som kan påvisa en begynnande 

sepsis.  

Urval: konsekutivt. 157 sjuksköterskor 

och 245 patienter på två vårdavdelningar. 

Bortfall: inget redovisat. 

Analysmetod: deskriptiv statistik. 

Ingen skillnad i följsamheten till 

tretimmarsrutinen men en signifikant 

förbättrad identifiering av patienter 

med sepsis, tack vare ökade kontroller 

av vitala parametrar, efter 

interventionerna. Utbildningen ledde 

till signifikanta ökade kunskaper hos 

personalen. Efter interventionerna 

kunde en signifikant minskning av 

mortalitet ses.  

Kliger m.fl. 

 

Using the Integrated Nurse 

Leadership Program to 

Reduce Sepsis Mortality. 

 

2015, USA 

Integrera en 

ledarskapsutbildning för 

sjuksköterskor med syfte 

att öka identifieringen av 

sepsis, tidig behandling 

och reducering av 

mortalitet. 

Metod: kvantitativ, experimentell design. 

Ledarskapsutbildning integrerades för 

sjuksköterskor och ett protokoll infördes.  

Urval: konsekutivt. 172 sjukhuspersonal 

och 15417 patienter på vårdavdelningar, 

akutmottagningar och IVA på åtta 

sjukhus. 

Bortfall: inget redovisat.  

Analysmetod: deskriptiv statistik. 

Signifikant ökad följsamhet till hela 

rutinen, administrering av både 

intravenös vätska och antibiotika efter 

interventionerna. Följsamheten till 

blododling var oförändrad. Mortalitet 

var signifikant minskad, samtidigt som 

antalet identifierade patienter med 

sepsis ökade efter intervention. 

Liu m.fl. 

 

Multicenter 

Implementation of a 

Treatment Bundle for 

Utvärdera en 

behandlingsrutin för 

patienter med sepsis som 

är hemodynamiskt stabila 

men har ett intermediärt 

Metod: kvantitativ, experimentell design. 

Det infördes en behandlingsrutin med 

nytt provtagningssystem för att 

identifiera patienter som var 

hemodynamiskt stabila men hade förhöjt 

Efter interventionerna kunde 

signifikanta skillnader ses i 

följsamheten och mortalitet. 

Följsamheten till hela rutinen, 

administrering av intravenös vätska, 
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Patients with Sepsis and 

Intermediate Lactate 

Values. 

 

2015, USA 

serumlaktat (2–4 mmol/L) 

på akutmottagning.  

serumlaktat, vilket benämns som ”osynlig 

sepsis”. Personalen fick utbildning om 

den nya behandlingsrutinen.  

Urval: konsekutivt. 18 122 patienter på 

akutmottagningar på 21 sjukhus. 

Bortfall: inget redovisat.  

Analysmetod: deskriptiv statistik. 

administrering av antibiotika ökade 

och mortalitet minskade. 

McColl m.fl.  

 

Implementation of an 

Emergency Department 

Sepsis Bundle and System 

Redesign: A Process 

Improvement Initiative 

 

2017, Kanada 

Utvärdera en sepsisrutins 

effekt på mortalitet. 

Metod: kvantitativ, experimentell design. 

Tretimmarsrutinen implementerades och 

ett protokoll användes som stöd för att 

följa rutinen. Sjuksköterskor fick även 

utbildning i identifiering av patienter med 

sepsis och att snabbt rapportera till läkare 

vid identifierad sepsis.  

Urval: konsekutivt. 352 patienter på två 

akutmottagningar.  

Bortfall: inget redovisat. 

Analysmetod: deskriptiv statistik. 

Följsamheten till rutinen ökade 

signifikant och mortalitet minskade 

signifikant efter interventionerna. 

Även IVA-inläggningar minskade 

signifikant efter interventionerna. 

Noritomi m.fl.  

 

Implementation of a 

multifaceted sepsis 

education program in an 

emerging country setting: 

clinical outcomes and 

cost-effectiveness in a 

long-term follow-up study. 

 

2014, Brasilien 

Utvärdera om ett 

förbättringsarbete på tio 

sjukhus kan öka 

följsamheten till 

sepsisrutinen och förbättra 

kliniska och ekonomiska 

effekter i ett 

utvecklingsland.  

Metod: kvantitativ, experimentell design. 

Utbildning genomfördes för personal som 

sedan bildade sepsiskommittéer på 

respektive sjukhus. Sepsiskommittéerna 

skapade sepsisprotokoll för att underlätta 

följsamheten till tretimmarsrutinen.  

Urval: konsekutivt. 2120 patienter på 

akutmottagningar, vårdavdelningar och 

IVA på tio sjukhus. 

Bortfall: 11% bortfall redovisades vid 

kostnadsanalysen. 

Analysmetod: deskriptiv statistik. 

Förbättringsarbetets interventioner 

associerades med signifikant högre 

följsamhet till tretimmarsrutinen och 

medförde en signifikant reduktion i 

mortalitet. Studien kunde visa på 

signifikant lägre kostnader för 

sjukhuset när patienterna fick vård 

enligt tretimmarsrutinen jämfört med 

de som inte fick det.  

Ramsdell m.fl.  

 

Utvärdera följsamheten, 

mortalitet och vårdtiden 

Metod: kvantitativ, experimentell design. 

Ett protokoll infördes för tidig 

Signifikant ökad följsamhet till 

tretimmarsrutinen efter 
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Compliance with Updated 

Sepsis Bundles to Meet 

New Sepsis Core Measure 

in a Tertiary Care 

Hospital. 

 

2017, USA 

 

före och efter att en ny 

evidensbaserad sepsisrutin 

infördes. 

identifiering av patienter med sepsis. Ett 

elektroniskt hjälpsystem 

implementerades i syfte att underlätta 

följsamheten till tretimmarsrutinen. 

Personalen fick även utbildning i 

identifiering och behandling av patienter 

med sepsis.  

Urval: konsekutivt. 158 patienter på en 

akutmottagning.  

Bortfall: inget redovisat. 

Analysmetod: deskriptiv statistik. 

interventionerna. Det fanns en 

procentuell reducering av mortalitet 

efter interventionerna men den var inte 

signifikant. 

Shah m.fl. 

 

Emergency department 

sepsis screening tool 

decreases time to 

antibiotics in patients with 

sepsis. 

 

2017, USA  

Utvärdera effekten av ett 

nytt sepsisprotokoll på 

akutmottagningen som 

fokuserade på identifiering 

av patienter med sepsis 

och hur det påverkade 

följsamheten till 

sepsisrutinen. 

Metod: kvantitativ, experimentell design. 

Ett sjuksköterskelett sepsisprotokoll 

implementerades.  

Urval: konsekutivt. 115 patienter på en 

akutmottagning.  

Bortfall: inget redovisat. 

Analysmetod: deskriptiv statistik. 

Det var ingen signifikant ökad 

följsamhet till tretimmarsrutinen efter 

interventionen, förutom följsamheten 

till antibiotikaadministreringen. Det 

innebär att fler patienter fick 

antibiotika inom tre timmar. Även 

tiden till första 

antibiotikaadministrering förkortades, 

från 144 minuter till 60 minuter. Dock 

kunde ingen signifikant skillnad i 

mortaliteten ses.  

 
 


