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SAMMANFATTNING  
 

Bakgrund: Sepsis är en livshotande diagnos som idag drabbar många patienter i Sverige och 

runt om i världen. Forskning visar att det är av största vikt med en tidig identifiering av 

diagnosen för att patienten ska få adekvat behandling och därmed öka chansen för dennes 

överlevnad. Sjuksköterskan har en nyckelroll vad gäller tidig identifiering och initial 

behandling av sepsis.  

Syfte: Syftet var att belysa sjuksköterskans erfarenhet av att identifiera patienter med sepsis. 

Metod: En kvalitativ metod där sju sjuksköterskor med erfarenhet av att identifiera sepsis 

intervjuades med hjälp av en semistrukturerad intervjuguide. Intervjuerna spelades in, 

transkriberades och analyserades utifrån Graneheim och Lundmans kvalitativa 

innehållsanalys. 

Resultat: Tre huvudkategorier framkom: Rutiner och skattningsinstrument, Samarbete och 

kommunikation och Kunskap och kompetens. Informanterna upplevde det svårt att följa 

rutiner för NEWS-kontroller. För att identifiera misstänka sepsis- patienter krävdes att NEWS 

kompletterades med en helhetsbedömning av patientens tillstånd med hjälp av den kliniska 

blicken. Samarbete och kommunikation ansågs viktig både i arbetet med tidig identifiering av 

sepsis och i akuta situationer.   

Slutsats: Sepsis upplevs som svårt att identifiera om det inte uppvisas tydliga symtom hos 

patienten, som feber och frossa. Utbildning och erfarenhet bidrar till ökad kunskap kring 

sepsis och hur tidig identifiering kan ske. 

 

 

FÖRORD 
Författarna vill tacka samtliga avdelningschefer och informanter som gjort studien möjlig. 

Författarna vill även tacka Lisbet Andersson för god handledning och stort engagemang. 
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INLEDNING 
 

Då författarna inom kort tar sin sjuksköterskeexamen finns intresse av att undersöka ett 

aktuellt ämne som kan vara till nytta i det kommande arbetet. Sepsis är en vanligt 

förekommande diagnos inom sjukvården (Sepsisfonden, 2015) som författarna med största 

sannolikhet kommer att stöta på under sin yrkesverksamhet. Sjuksköterskan har ett stort 

ansvar för att uppmärksamma och inleda behandlingen mot sepsis. Författarna är medvetna 

om att som nyutexaminerade sjuksköterskor kommer erfarenheten och därmed även den 

kliniska blicken till en början vara begränsad. Det är därför intressant att få ta del av 

sjuksköterskors erfarenhet och upplevelser av arbetet med tidig identifiering av sepsis, för att 

på så sätt få fördjupade kunskaper inom just detta ämne. 

 

 

BAKGRUND 
 

Varje år drabbas 27 miljoner människor världen över av sepsis. Av dessa avlider ca åtta 

miljoner till följd av diagnosen och de som överlever riskerar att drabbas av bestående men. I 

Sverige beräknas 28 000 människor per år drabbas av sepsis och dödssiffran uppgår till 5000 

(Sepsisfonden, 2015). Sepsis är idag en lika vanlig diagnos som hjärtinfarkt och för de 

patienter som drabbas av svår sepsis är dödligheten 10-20 % inom 28 dagar. En ökad kunskap 

om diagnostik och behandling av sepsis hos vårdpersonalen kan minska patientens lidande 

(ibid.). 

 

Sepsis 

Sepsis, eller i dagligt tal blodförgiftning, innebär att mikroorganismer som bakterier eller 

virus tar sig in i blodbanan och orsakar en infektion, vilket får kroppen att svara med ett 

kraftigt aktiverat immunförsvar (Ericson & Ericson, 2012). Symtombilden vid sepsis är dock 

mycket varierande och diagnosen kan därför vara svår att identifiera. Hos en tidigare frisk 

person kan hög feber och frossa vara dominerande symtom, medan en person som har andra 

pågående sjukdomar eller infektioner kan uppvisa mycket vaga och otydliga tecken på sepsis. 

Andra symtom som kan förekomma är diarréer, kräkningar, buksmärta och 

medvetandepåverkan. Infektionen vid sepsis kan uppkomma primärt i direkt anslutning till 

blodbanan vid bland annat lunginflammation, infektion i övre urinvägar eller i samband med 

kirurgiska ingrepp. Den kan även uppstå sekundärt vilket betyder att den har sitt ursprung från 

en annan infektion, vanligtvis en sårinfektion (ibid.). 

 

Svår sepsis innebär en systemreaktion där infektionen i blodet aktiverar flera olika 

försvarsreaktioner i kroppen. Bland annat utsöndras stora mängder cytokiner 

(proinflammatoriska proteiner) som vidgar blodkärlen vilket leder till blodtrycksfall. När 

blodtrycket sjunker blir genomblödningen i vävnaderna otillräcklig vilket i sin tur kan leda till 

att vitala organ som njurar, lever och lungor börjar svikta (Ericson & Ericson, 2012). 

Chocktillståndet vid sepsis inträffar då patienten har en svår sepsis som inte svarar på 

vätskebehandling. Trots att patienten tillförs intravenös vätska förblir blodtrycket fortsatt lågt 

och en organsvikt, vilket innebär att vitala organ slutar fungera normalt, är då oundviklig 

(ibid.). 

 

Diagnostik och behandling 

För att diagnostisera och fastställa infektionsorsaken ska alltid en blododling tas. Andra 

odlingar så som sårodling, urinodling eller odling från mun och näsa kan även vara aktuellt 



2 

 

för att få reda på varifrån bakterierna kommit. Genom odlingssvaret kan smittämnet påvisas 

och rätt antibiotikasort väljas, det är därför av största vikt att odlingen tas innan den 

livsviktiga antibiotikabehandlingen påbörjas. Även stabilisering av vätskebalansen är en 

viktig del av behandlingen, patienten kan då tillföras vätska genom dryck men vanligast är 

intravenös tillförsel i form av ett dropp. Målet med vätskebehandlingen är att se till att 

patienten inte förlorar för mycket vätska eftersom blodtrycket då riskerar att sjunka till en 

livshotande nivå. Patienten kan även förlora vätska genom svettningar vid feber, varvid 

febernedsättande behandling vanligtvis ges (Ericson & Ericson, 2012). Det finns ett starkt 

samband mellan hur snabbt åtgärder för att behandla sepsis sätts in och patientens överlevnad 

(Zambon, Ceola, Almeida-de-Castro, Gullo & Vincent, 2008). Behandling där patienten inom 

en timme får antibiotika, intravenös vätska och syrgas har visat sig vara effektiv och minska 

dödligheten (Daniels, Nutbeam, McNamara & Galvin, 2011). 

 

Vitala parametrar och “Track- and trigger”-System 

Vitala parametrar är fysiologiska mätningar som görs för att bedöma patientens aktuella 

tillstånd. Idag används skattningsinstrument, så kallade “Track and trigger”-system både 

internationellt och på de allra flesta sjukhus i Sverige. Syftet med dessa är att tidigt identifiera 

kritiska förändringar i patientens tillstånd (Smith & Roberts, 2014). Bland annat används 

“National Early Warning Score” (NEWS) där principen är att observera och registrera 

patientens vitala parametrar som en första bedömning. Parametrarna som ingår är puls, 

blodtryck, andningsfrekvens, temperatur, saturation (syremättnad i blodet) och 

medvetandegrad. För varje avvikande parameter får patienten ett visst antal poäng på NEWS- 

skalan, poäng ges även för tillförsel av syrgas. Poängen räknas samman och kan vara från 0-

20, ju högre poäng desto mer avvikande är parametrarna från det normala (Corfield et al., 

2014). Det finns även skattningsinstrument som är mer specifika för identifiering av sepsis, så 

kallade “Sepsis screening tools”. Om puls, andningsfrekvens (AF) och temperatur, samt vita 

blodkroppar (LPK) mäts två gånger per dygn kan sepsis identifieras i tid och därmed minska 

dödligheten (Moore et al., 2009). Det har visat sig vara effektivt att införa standardiserade 

arbetsrutiner, som NEWS, för tidig identifiering av försämring hos patienter. Detta ökar 

personalens medvetenhet kring sepsis vilket i sin tur leder till fler korrekta och omedelbara 

åtgärder (Hancock, 2015). 

 

Uppsökande akutteam 

Vid upptäckt av akut försämring hos patienter har vårdpersonal inom många 

sjukvårdsorganisationer idag möjlighet att tillkalla ett akutteam (Smith & Roberts, 2014). I 

Sverige benämns sådana team “mobila intensivvårdsgrupper” (MIG). Målsättningen med 

MIG är att tidigt identifiera riskpatienter på vårdavdelningar, sätta in tidiga åtgärder och på så 

sätt förebygga inläggning på intensivvårdsavdelning (IVA) eller förflytta patienten till IVA 

vid livshotande tillstånd. Varje intensivvårdsklinik definierar vilken poäng som krävs för att 

tillkalla MIG själva (Hederström & Wickberg, 2015). 

 

Vikten av tidig identifiering 

Felaktiga bedömningar eller för sent agerande från vårdpersonal får en rad negativa 

konsekvenser, varav den allvarligaste är att patienten kan avlida. Luettel, Beaumont och 

Healey (2007) granskar i sin rapport 576 patientdödsfall som rapporterats av vårdpersonal då 

de ansågs ha inträffat på grund av brister i patientsäkerheten. Rapporten visar att en av de 

största anledningarna till att dödsfallen inträffat är att vårdpersonalen inte upptäckt tidiga 

tecken på försämring, eller att försämringen upptäckts men att inga åtgärder vidtagits (ibid.). 

Vid sepsis är det viktigt att diagnostik och behandling snabbt påbörjas då diagnosen 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zambon%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19056006
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ceola%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19056006
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Almeida-de-Castro%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19056006
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gullo%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19056006
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vincent%20JL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19056006
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Daniels%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21036796
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nutbeam%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21036796
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McNamara%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21036796
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Galvin%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21036796
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obehandlad kan leda till utveckling av svår sepsis och septisk chock. Om vårdpersonal tidigt 

identifierar tecken på sepsis ökar patientens chans att överleva (Moore et al., 2009).  

 

Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskan har en viktig roll inom hälso- och sjukvården när det gäller tidig identifiering 

av sepsis och påbörjan av den livsviktiga behandlingen. Sjuksköterskan måste således ha god 

kunskap om sepsis och hur denna diagnos kan yttra sig för att kunna agera i tid och på så sätt 

ge patienten bästa möjliga vård (Tazbir, 2012). Även om skattningsinstrument är en god hjälp 

för att upptäcka tecken på försämring räcker det inte enbart att sjuksköterskan tittar på vad de 

vitala parametrarna visar. Det är av stor vikt att sjuksköterskan samtidigt använder sin 

kliniska blick för att göra en bedömning av patientens aktuella tillstånd (Smith & Roberts, 

2014). Sjuksköterskans erfarenhet och kunskap om patientens sjukdomshistoria och 

normaltillstånd spelar en stor roll i den kliniska beslutsfattningen (Bunkenborg, Samuelson, 

Åkeson & Poulsen, 2013). Om sjuksköterskan har en sådan kunskap kring patienten är 

chansen större att på ett tidigt stadium upptäcka försämringen, exempelvis genom att 

observera ett för patienten avvikande beteende (Gazaria, Henneman & Chandler, 2010). 

 

 

TEORETISK REFERENSRAM 
 

Studien utgår från ett vårdvetenskapligt perspektiv. Vårdvetenskapen är ett kunskapsområde 

och akademiskt ämne som beskriver och analyserar vårdande. Ofta formuleras 

vårdvetenskapliga teorier utifrån de fyra konsensusbegreppen patient, hälsa, miljö och 

vårdande (Dahlberg & Segesten, 2010). Syftet med vårdvetenskapen är att skapa kunskap om 

vårdande och hälsa för att på så sätt kunna stärka patientens hälsoprocess. Vårdverksamheten 

har således till uppgift att använda denna kunskap för att gynna den enskilda patientens hälsa 

på bästa sätt (ibid.). 

 

Från teori till praxis 

Inom sjukvården är det ett krav att all vård som ges ska bygga på vetenskap och beprövad 

erfarenhet (Dahlberg & Segesten, 2010). För att det ska bli möjligt att omvandla vetenskaplig 

kunskap till praktik måste det till en början formuleras frågor. Många gånger är det lämpligt 

att de som vårdar också är de som ställer dessa frågor då de har kunskap om hur praktiken 

verkligen ser ut. Sådana frågor bör syfta till att förbättra vården för patienten och kan handla 

om vårdande handlingar som utförs, om rådande rutiner på avdelningen eller om den mest 

tillförlitliga kunskapen och metoden används i det dagliga arbetet (Dahlberg & Segesten, 

2010). För att öka patientens chans att överleva sepsis krävs tidig identifiering av diagnosen 

och att vårdpersonalen så tidigt som möjligt påbörjar initial behandling (Tazbir, 2012). Ett 

effektivt sätt att förbättra arbetet med tidig identifiering av försämring hos patienter är att 

vårdpersonalen har tydliga och strukturerade rutiner för detta (Hancock, 2015). 

 

Ett öppet och följsamt vårdande 

Det öppna och följsamma vårdandet handlar om att använda sin professionella expertkunskap 

med en samtidig öppenhet och följsamhet till den individuella livsvärlden hos patienten 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Förförståelsen fungerar som en inre guide, som kan vara till 

hjälp eller leda vårdaren i fel riktning. Där ingår bland annat teorier, forskningsresultat, 

personliga erfarenheter och värderingar. Den samlade kunskapen utgör en viktig referensram i 

den vårdande situationen men måste granskas med kritiska ögon och avvägas i relation till 

patienten och den specifika situationen (ibid.). De symtom som uppvisas vid sepsis kan 

variera stort mellan olika individer, beroende på bland annat sjukdomshistoria (Ericson & 
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Ericson, 2012). Sjuksköterskan måste därför kunna använda sin kunskap men samtidigt sätta 

den i relation till den patient som vårdas och därmed beakta tidigare sjukdomar och annan 

viktig kunskap om patienten (Bunkenborg, Samuelson, Åkeson & Poulsen, 2013). 

 

När vården inte är vårdande 

Vårdlidande innebär ett lidande som skapas när vården inte stärker patientens hälsoprocess 

och således inte är vårdande. Det kan uppstå på grund av ett omedvetet handlande som beror 

på bristande kunskap eller avsaknad av reflektion hos den som vårdar (Dahlberg & Segesten, 

2010). För sjuksköterskan kan det vara svårt att åstadkomma ett gott vårdande om patientens 

lidande inte är tydligt uttalat, vilket i sin tur kan skapa ännu mer lidande för patienten (ibid.). 

Då symtomen vid sepsis inledningsvis kan vara diffusa, kan diagnosen vara svår att ställa 

vilket i sin tur kan leda till ett lidande hos patienten (Sepsisfonden, 2015). Det krävs att 

vårdpersonalen har god kunskap om diagnostik och behandling av sepsis för att kunna erbjuda 

patienten så god vård som möjligt (ibid.). 

 

 

PROBLEMFORMULERING 
 

Sepsis är en livshotande diagnos som varje år drabbar 28 000 personer i Sverige och 

dödligheten är hög. Symtomen vid sepsis är dock mycket varierande vilket försvårar 

identifieringen av diagnosen. Forskning visar att genom att uppmärksamma tidiga tecken på 

försämring hos patienten och vidta adekvata åtgärder ökar patientens chans att överleva, då 

sena symtom som sjunkande blodtryck är tecken på svår sepsis och septisk chock, vilket leder 

till livshotande organsvikt. Det har på senare år utvecklats ett flertal ”Track and trigger”-

system med vilka syftet är att hjälpa vårdpersonal att tidigt upptäcka försämring hos patienten.  

 

Sjuksköterskan har ett stort ansvar när det gäller att identifiera sepsis genom mätning av vitala 

parametrar och klinisk bedömning av patientens tillstånd. Det finns dock relativt lite forskning 

kring sjuksköterskans upplevelse av detta arbete. Författarna anser att en studie som lyfter 

fram sjuksköterskans upplevelse och erfarenhet kan bidra till att ge en bild av vad som krävs 

för att förbättra arbetet med tidig identifiering av sepsis. 

 

 

SYFTE 
 

Syftet var att belysa sjuksköterskans erfarenhet av att identifiera patienter med sepsis. 

 

 

FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

Hur upplever sjuksköterskan rutiner kring tidig identifiering av sepsis? 

Hur upplever sjuksköterskan de eventuella skattningsinstrument som används vid tidig 

identifiering av sepsis? 

Vilken betydelse upplever sjuksköterskan att samarbetet har för tidig identifiering av sepsis? 

Hur upplever sjuksköterskan sin egen kunskap när det gäller tidig identifiering av sepsis? 
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METOD 
 

En kvalitativ vårdvetenskaplig ansats valdes i form av en intervjustudie. Kvalitativa studier 

lämpar sig väl då författarna söker en fördjupad förståelse för ett visst fenomen (Segesten, 

2012). I den kvalitativa studien är individens upplevelse i fokus snarare än själva fenomenet, 

vilket ger en djupare dimension av det ämne som studeras (Dalen, 2015). Författarna använde 

sig av ett induktivt arbetssätt, vilket innebar att data först samlades in och därefter drogs en 

slutsats (Forsberg & Wengström, 2013). 

 

Datainsamling 

Datainsamlingen skedde genom semi- strukturerade intervjuer. En sådan intervjuform är 

lämplig då den som intervjuar vill försäkra sig om att få svar på studiens syfte, men utan att 

för den sakens skull styra informanternas svar genom alltför strikta frågor (Polit & Beck, 

2012). Författarna utarbetade en intervjuguide utifrån studiens syfte och frågeställningar, med 

sex huvudfrågor och flertalet följdfrågor (Bilaga 1), vilken användes under samtliga 

intervjuer. Huvudfrågorna utformades på ett sådant sätt att intervjuerna skulle svara an mot 

studiens syfte (Polit & Beck, 2012). 

 

Urvalsförfarande 

Informanterna valdes genom ett strategiskt urval, vilken innebar att författarna försökte finna 

personer som hade tillräckligt med kunskap och erfarenhet för att kunna svara an mot studiens 

syfte (Polit & Beck, 2012). Författarna ställde därför upp ett flertal inklusions- och 

exklusionskriterier. Inklusionskriterierna var att informanterna skulle vara legitimerade, 

verksamma allmänsjuksköterskor som arbetade på somatiska vårdavdelningar på sjukhus och 

som minst en gång hade identifierat en patient med sepsis. Sjuksköterskorna skulle arbeta 

med vuxna patienter (över 18 år) då skattningsinstrument och rutiner skiljer sig åt från 

barnavdelningarna. I studien exkluderades således specialistsjuksköterskor, sjuksköterskor 

inom primärvård samt sjuksköterskor på akut- och intensivvårdsavdelning. Sjuksköterskor 

från akut- och intensivvårdsavdelning exkluderades eftersom deras dagliga arbete med att 

identifiera kritiska patienter kunde ses som en form av specialistkunskap. Primärvården 

exkluderades även den då arbetsrutinerna skiljer sig från den somatiska vården på sjukhus. 

 

Författarna kontaktade avdelningscheferna på samtliga avdelningar inom medicin, kirurg, 

ortoped och infektion på ett medelstort sjukhus i södra Sverige via telefon. Dessa avdelningar 

valdes för att få ett så representativt urval som möjligt. Fem avdelningschefer meddelade att 

de ville ha skriftlig information via mail och två informationsbrev skickades då ut (Bilaga 2), 

varav ett med information till informanterna (Bilaga 3). Avdelningscheferna valde i sin tur ut 

en eller två sjuksköterskor på respektive avdelning som kunde tänka sig att delta i studien och 

vidarebefordrade information om studien till dessa. Informanterna fick på så sätt möjlighet att 

läsa igenom informationen innan de tackade ja till att medverka i studien. 

 

Sammanlagt tackade åtta sjuksköterskor ja till att bli intervjuade och därmed ingå i studien. 

Ett bortfall förekom då en av sjuksköterskorna återkopplade till författarna via mail efter sista 

datum för intervjuer. På grund av begränsad tid och att analys av datamaterialet redan 

påbörjats fick författarna tacka nej till sjuksköterskans deltagande i studien. Efter att 

informanterna tackat ja skickade avdelningscheferna deras kontaktuppgifter till författarna, 

som i sin tur kontaktade informanterna via mail för att bestämma tid och plats för intervju, 

vilka beräknades ta ca 30 minuter vardera. Totalt genomfördes sju intervjuer varav en 

pilotintervju. Pilotintervjun genomfördes för att kontrollera att frågorna i intervjuguiden 

svarade an mot studiens syfte samt för att ge författarna möjlighet att reflektera över sin 
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intervjuteknik (Dalen, 2015). Efter pilotintervjun fick författarna feedback på om frågorna var 

lättförståeliga av sjuksköterskan som deltog, vilket hon ansåg att de var. Pilotintervjun 

transkriberades och granskades tillsammans med handledaren och inkluderades i studien då 

den ansågs besvara studiens syfte. 

 

Informanter 

Informanterna var sju legitimerade allmänsjuksköterskor från kirurg-, medicin- och 

infektionsavdelningar. Samtliga informanter var kvinnor i åldrarna 27-60 år och deras 

yrkesverksamma tiden varierade mellan 10 månader till 34 år. 

 

Intervju 

Informanterna valde själva tid och plats för intervjun. Fem av intervjuerna genomfördes på 

informanternas respektive arbetsplatser i avskilda rum. En intervju genomfördes på en allmän 

plats, också i ett avskilt rum, och en i informantens hem. Det förekom inga störande moment 

under någon av intervjuerna som skulle kunna ha påverkat kvaliteten på dessa. Samtliga 

intervjuer spelades in på båda författarnas mobiltelefoner för att författarna skulle slippa föra 

anteckningar eftersom det då fanns en risk för felcitering. Ännu en fördel med att spela in 

intervjuerna var att författarna kunde koncentrera sig på dynamiken i intervjun (Polit & Beck, 

2012). 

 

Under intervjuerna var en av författarna ledande medan den andra observerade, antecknade 

stödord och flikade in relevanta följdfrågor vid behov. Författarna varierade dessa roller 

mellan intervjuerna för att på så sätt få chans att lära sig av varandras intervjuteknik. 

Intervjuerna, som varade mellan 19-26 minuter, inleddes med bakgrundsfrågor om 

sjuksköterskornas ålder och antal yrkesverksamma år. Under intervjuerna var målet att få svar 

på samtliga huvudfrågor i intervjuguiden vilket uppfylldes. Frågorna ställdes i olika ordning 

beroende på hur informanten besvarade dem för att på så vis hålla en konversation snarare än 

en utfrågning. Vilka följdfrågor som ställdes varierade något under de olika intervjutillfällena, 

detta för att få så uttömmande svar som möjligt. De inspelade intervjuerna fördes över till 

författarnas datorer samma dag som intervjuerna genomförts och raderades därefter från 

mobiltelefonerna för att begränsa åtkomsten till det inspelade materialet. 

 

Analys 

Intervjuerna transkriberades, vilket innebar att författarna lyssnade på inspelningen och 

samtidigt skrev ut texten ordagrant. Författarna transkriberade intervjuerna samma dag som 

de genomfördes. Författarna lyssnade sedan på inspelningarna ytterligare en gång och läste 

igenom intervjun efter transkriberingen, detta för att försäkra att inga felciteringar förekom 

och att intervjun tolkats korrekt vilket var av stor vikt för att inte vinkla resultatet (Polit & 

Beck, 2012). Därefter raderades alla inspelningar från författarnas datorer.  

 

Datamaterialet analyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim & 

Lundman (2004) vilket innebar att materialet till en början lästes igenom flertalet gånger av 

författarna enskilt för att lära känna materialet och få en övergripande känsla för helheten. 

Därefter togs meningsenheter ut och kondenserades. En meningsenhet är en mening som 

kortas ner men som bevarar själva essensen och som svarar mot studiens syfte (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2012). Därefter kodades de kondenserade meningsenheterna med ett 

eller flera ord som beskrev det viktigaste innehållet (Bilaga 4). Detta första steg i analysen 

genomförde författarna enskilt för att undvika att färgas av varandras tolkningar av 

datamaterialet. Slutligen jämförde och diskuterade författarna sina respektive analyser och 

kom gemensamt, och utifrån koderna, fram till de kategorier och underkategorier som 
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utgjorde resultatet. Denna analysmetod valdes eftersom det gjorde det enklare att se skillnader 

och likheter i materialet och på så sätt komma fram till ett tillförlitligt resultat (Graneheim & 

Lundman, 2004). 

 

Etiska överväganden 

En etisk egengranskning utifrån Etikkommittén Sydost (Bilaga 5) genomfördes och 

bekräftade att ingen etisk prövning behövdes för studiens genomförande. I studien 

eftersträvades fyra forskningsetiska krav i enlighet med Helsingforsdeklarationen (2013), 

vilka var informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet. 

 

Samtliga informanter fick skriftlig information angående studiens syfte innan intervjutillfället 

och även muntlig information vid intervjutillfället. De fick även information om att 

deltagandet i studien var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan utan 

motivering, att intervjuerna skulle spelas in och att dessa endast skulle komma att användas i 

forskningssyfte samt att ljudfiler och transkriberat materiel skulle raderades direkt efter att 

studien slutförts. Allt datamaterial har behandlats konfidentiellt, vilket betyder att inga namn 

eller annan information som kan kopplas till informanterna har nämnts under intervjuerna. 

Datamaterialet har förvarats på ett sådant sätt att det varit åtkomligt endast för författarna. 

 

I vetenskapliga studier är det omöjligt för forskaren att vara helt skild från det fenomen som 

valt att studeras, vilket i sin tur kan komma att påverka resultatet i större eller mindre 

utsträckning (Forsberg & Wengström, 2013). Det är därför av stor vikt att forskarna så långt 

det är möjligt försöker sätta sin förförståelse åt sidan för att undvika att vinkla resultatet 

(ibid.). Under studien har författarna hela tiden försökt att medvetandegöra sin förförståelse 

genom att diskutera och reflektera över de tolkningar som gjorts av datamaterialet och därmed 

minimera risken att på något sätt förvränga resultatet. 

 

 

RESULTAT 
 

Efter att datamaterialet analyserats framkom tre huvudkategorier och sex underkategorier som 

beskrev informanternas erfarenhet av att identifiera sepsis (Tabell 1).  

 

Tabell 1. Resultatöversikt  

Huvudkategori Underkategori 

Rutiner och skattningsinstrument NEWS 

Initial behandling och åtgärder 

Samarbete och kommunikation Personal på avdelningen 

MIG 

Kunskap och kompetens Utbildning 

Erfarenhet 

 

Rutiner och skattningsinstrument 

Det skattningsinstrument som användes vid identifiering av sepsis var NEWS. På samtliga 

avdelningar togs alltid kontroller när patienten kom till avdelningen för att ha ett värde att 

utgå ifrån. Beroende på vilken poäng patienten fick fortsatte kontrollerna ett visst antal gånger 
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per dygn eller avslutades om patienten fick mycket låga eller inga poäng ett flertal gånger i 

rad. 

 

NEWS 

NEWS ansågs vara ett bra skattningsinstrument att utgå ifrån i arbetet med att identifiera 

sepsis, speciellt för oerfarna sjuksköterskor som inte hade jobbat så länge och därför kunde 

behöva ett tydligt och strukturerat skattningsinstrument att utgå ifrån i sin bedömning av 

patientens tillstånd: “Om man har oerfaren personal så är det ju en bra rutin för att upptäcka 

när en patient är dålig om man inte har den kliniska blicken, alltså om man är ny.” (Informant 

2) 

 

Informanterna upplevde att de fick fram värdefull information om patientens parametrar 

genom att ta kontroller. Samtidigt kunde instrumentet ibland vara missvisande på så sätt att en 

patient som ansågs vara i sitt normaltillstånd kunde få ett visst antal poäng varje gång 

kontrollerna togs, vilket enligt NEWS innebar att ytterligare kontroller skulle tas inom en viss 

tid. Det kunde i sin tur bero på att patienter med en eller flera grundsjukdomar gjorde att de 

alltid hade avvikande värden på en eller flera parametrar. Det ansågs därför att det ibland togs 

kontroller i onödan. Det upplevdes även svårt att följa riktlinjerna för hur ofta kontrollerna 

skulle tas om flera patienter på avdelningen fick poäng som krävde ständigt täta kontroller, då 

det innebar en ökad arbetsbelastning för personalen. Någon uttryckte att hon var osäker på om 

NEWS egentligen var ett adekvat skattningsinstrument då hon upplevde att det inte kunde 

användas såsom det var tänkt: 

 
Många har av våra patienter ju sex-sju i NEWS- poäng och då ska det ju vara kontroller varje 

timma och det är ju orimligt för en vårdavdelning. Så att jag tycker att själva instrumentet blir 

fel när man inte kan använda det som det är tänk. (Informant 7) 

 

Då rutinen på samtliga avdelningar även var att ta täta kontroller på patienter under första 

dygnet sedan de anlänt till avdelningen kunde det bli svårt att hinna med. Någon menade att 

om de skulle hinna ta korrekt antal kontroller på patienter som kom till avdelningen från 

akuten så skulle dessa patienter behöva vara uppkopplade till en monitor. Särskilt onödigt 

ansågs det vara att ta flertalet kontroller på nya patienter som inte fick någon poäng alls, 

enbart för att det var en rutin: ”Och det kan jag ju säga att det följs ju inte för att ta kontroller 

gånger tre på patienter som har noll det är alldeles för personalkrävande. Då får vi inte göra 

annat än ta kontroller hela tiden.” (Informant 7).  

  

Vidare beskrevs att det var svårt att följa riktlinjer för kontroller om det fanns extra 

skyddsåtgärder som skulle vidtas innan kontakt med patienten, såsom att ta på speciell 

skyddsutrustning. Att det togs mycket kontroller kunde dock ses som både positivt och 

negativt. Trots att det kunde vara stressigt att hinna med alla kontroller så ansågs det vara ett 

bra tillfälle för extra tillsyn av patienten. Det beskrevs även att de patienter som verkligen 

ansågs behöva täta kontroller på grund av att de var instabila prioriterades av personalen. 

  

Det fanns delade meningar om vem som hade ansvaret för att bestämma om kontrollerna 

skulle fortsätta eller avvecklas. Några informanter ansåg att det var avdelningsläkarens 

ansvar, andra att det var läkare och sjuksköterska tillsammans som skulle avgöra detta. Någon 

upplevde att det inte fanns en rutin för hur och när kontrollerna skulle avvecklas och ansåg att 

en sådan borde skapas. Informanterna var medvetna om att rutinen var att ta kontakt med 

läkare om patienten fick fyra poäng eller högre, men att det inte alltid gick att följa eftersom 

det i många fall skulle innebära ständig läkarkontakt. Det upplevdes vara av stor vikt att som 
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sjuksköterska kunna göra en självständig bedömning av huruvida det var nödvändigt med 

läkarkontakt eller inte. Det ansågs viktigt att inte enbart titta på vilken poäng patienten fick 

utan även på vilken parameter som gav poäng. Någon beskrev att hon skulle reagera starkare 

på om patienten fick alla poäng på ett lågt blodtryck än om patienten hade låg, men inte 

oroväckande låg saturation samt syrgas, vilket också kunde generera flera poäng. Flera 

informanter berättade att de inte heller ville störa sin läkare om det inte var nödvändigt:  

 
Patienten kan få fyra poäng, och fyra poäng betyder att man ska ta kontakt med läkare... Jag är 

ganska så säker på att den här läkaren inte blir så nöjd med mitt samtal utan tycker mest att jag 

ringer och stör. (Informant 6) 

 

Initial behandling och åtgärder 

Överlag upplevdes att avdelningens rutiner för initial behandling och åtgärder vid misstanke 

om sepsis var tydliga och informanterna kunde beskriva precis vad dessa innebar. 

Läkarkontakt för ordination av antibiotika och att denna skulle sättas in inom en timme, 

blododling, eventuellt andra odlingar och prover, att ta NEWS- kontroller samt ha tät tillsyn 

av patienten. Åtgärderna innefattade symtomlindring och förebyggande behandling vilket 

innebar att ge paracetamol (febernedsättande) om patienten hade feber, sätta dropp vid lågt 

blodtryck eller för att förebygga detta samt ge syrgas om patienten hade dålig saturation. Att 

ha tydliga riktlinjer att gå på var en trygghet då informanterna visste vilka åtgärder som skulle 

vidtas: ”Det är väl en trygghet. Det ger ju uppstrukturerat... man behöver inte fundera så 

mycket. Säger läkarna att det ska sättas in antibiotika och man misstänker infektion så vet 

man precis vad man ska göra.” (Informant 3) 

 

De flesta menade dessutom att rutinerna var mycket tydliga och att det fanns skriftliga 

anvisningar på avdelningen som de gick efter. En informant beskrev att det fanns rutiner men 

att hon hade dem “i huvudet” och att man fick lära sig dessa allt eftersom man jobbade, 

eftersom det inte fanns nedskrivet någonstans på avdelningen. En annan upplevelse var att det 

inte fanns särskilda rutiner vilket inte heller ansågs möjligt att skapa då alla patienter skiljde 

sig åt: “Nej, det känner jag inte för det är så olika från fall till fall så man kan liksom inte 

skapa fasta rutiner heller på det viset.” (Informant 4) 

 

Det upplevdes att det fanns rutiner kring vem som skulle kontaktas då en patient försämrades, 

vilket i första hand var avdelningsläkaren därefter eventuellt MIG- teamet. Dessa rutiner 

kunde dock vara svåra att följa då läkaren inte alltid var anträffbar. Det kunde bero på hög 

arbetsbelastning och tidsbrist för läkaren eller att läkaren hade jour och därför befann sig på 

akuten. Då kontaktades istället MIG-teamet först vilket upplevdes resulterade i att patienten 

fick hjälp mer omgående. Ytterligare en anledning att frångå rutinerna kunde vara att MIG 

ansågs ha högre kompetens när det gällde akuta situationer: 

  
“... då är det bättre att kalla på MIG-team och det tycker, alltså så säger vi efter erfarenhet av 

att vi har varit med i de situationerna och då tycker vi att patienten får hjälp mycket fortare om 

man påkallar MIG-team.” (Informant 6) 

 

Samarbete och kommunikation 

Samarbete ansågs viktigt både i arbetet med tidig identifiering av sepsis och i akuta 

situationer. Rutinerna kring ansvarsområden varierade mellan de olika avdelningarna, men 

trots detta upplevdes att alla på avdelningen visste vad som skulle göras och vem som skulle 

göra vad vid en misstänkt sepsis. Några informanter upplevde att denna uppdelning var fasta 

rutiner som de alltid gick efter, andra menade att det var någonting som gjordes upp kollegor 

emellan i en sådan situation. Oavsett vilket så framhölls vikten av att samarbetet måste flyta 
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på i akuta situationer, att det inte skulle ha någon betydelse vem man jobbade med: “Vissa 

samarbetar ju jättebra och vissa samarbetar man inte alls med och så kommer det ju alltid 

vara, var man än jobbar, så är det ju. Men samarbetet är jätteviktigt i sådana akuta 

situationer.” (Informant 1) 

 

Personal på avdelningen 

Då det är många yrkeskategorier kring en patient, så som arbetsterapeut, fysioterapeut, 

undersköterskor, sjuksköterskor och läkare framkom att det var viktigt att kommunicera och 

signalera till varandra om någonting inte stod rätt till. Detta bidrog till att tecken på 

försämring hos patienten kunde upptäckas tidigt. 

 

Samarbetet mellan sjuksköterskor och undersköterskor skiljde sig åt mellan avdelningarna 

men samtliga informanter upplevde att det var ett viktigt samarbete. Erfarna undersköterskors 

kunskap ansågs vara oerhört värdefull både för tidig identifiering och initial behandling av 

sepsis. Informanterna menade att det många gånger var undersköterskorna som först 

upptäckte förändringar i patientens tillstånd då de ofta arbetade närmare patienten och att de 

då rapporterade vidare till sjuksköterskan. Undersköterskorna kunde i vissa fall vidta åtgärder 

redan innan de kontaktade sjuksköterskan. Det kunde vara att de tog en extra NEWS på 

patienten om de upplevde en oro: 

 
Går de (undersköterskorna) in till en patient som de ser är sämre än tidigare så tar ju de kanske 

en NEWS-kontroll utan att ens gå fram till mig först utan de gör det så att de får nått att gå på. 

Sen gå de till mig och pratar. Syresätter patienten sig dåligt, ja men då kopplar hon 

(undersköterskan) på syrgas innan så att jag kan ringa till läkaren och säga att nu har vi 

kopplat syrgas.  (Informant 3) 

 

Det ansågs att en god kommunikation kolleger emellan var stor vikt för tidig identifiering av 

sepsis, likaså framhölls vikten av ett gott samarbete i akuta situationer. Undersköterskorna 

kunde vara de som stöttade upp i akuta situationer och stanna hos patienten medan 

sjuksköterskan gick och blandade antibiotika. Undersköterskorna hjälpte också många gånger 

till vid blododling och andra provtagningar: 
 

Det är ju mycket samarbete. Oftast är det ju undersköterskorna som ser patienten först och 

kommer och kontaktar oss för att de är oroliga, så deras kunskap är ju ovärderlig. Så hade inte 

de funnits så hade inte vi kunnat lyckas identifiera de (patienterna) heller. ( Informant 3) 

 

I situationer där informanterna kände sig osäkra tog de ofta hjälp från sina 

sjuksköterskekollegor. Det kunde vara allt ifrån att få hjälp med bedömning av en patients 

tillstånd till att rådfråga någon kollega innan kontakten med läkaren eller att få hjälp och 

stöttning kring rutiner. Det samarbetet värdesattes högt av informanterna. 

 

De flesta upplevde ett bra samarbete med sina avdelningsläkare men det framkom även att det 

berodde mycket på vilken läkare som arbetade. Vidare beskrevs att gehör från läkaren kunde 

bero på hur erfaren sjuksköterskan var och hur hen rapporterade och lade fram ärendet om 

patienten. Det ansågs lättare att få gehör för att någonting var fel med patienten om de hade 

NEWS- kontroller med avvikande värden att utgå ifrån: 

 
Alltså det är ju lättare om det är ett avvikande värde för att, ja det är så stor skillnad på vilka 

läkare, eller tyvärr så är det så, beroende på vilka läkare som jobbar där den dagen. Om de tror 

på en eller inte liksom. Om de lyssnar på en. (Informant 1) 
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Avdelningsläkarna ansågs ofta vara snabbare på plats än jourläkarna och brukade dessutom 

känna till patienterna bättre och där av göra en snabbare bedömning, vilket uppskattades. Om 

bedömningen från läkare dröjde eller om läkaren inte kom alls menade informanterna att detta 

berodde på hög arbetsbelastning hos läkaren snarare än viljan att samarbeta. En informant 

upplevde en stor trygghet då hon ansåg att läkaren alltid var snabbt på plats och gav henne 

gehör för sin oro: “Men det är klart är man orolig så ringen man ju läkaren och sen tror jag 

absolut att en högre NEWS-poäng slår högre än min magkänsla men de ignorerar oss inte, det 

gör de inte.” (Informant 3) 

 

MIG 

Samarbetet med MIG- teamet upplevdes som mycket gott. Teamet uppskattades då de var 

snabbt på plats och gjorde sin bedömning. MIG- teamets höga kompetens nämndes också som 

en trygghetsfaktor. En informant beskrev att hon kunde ringa MIG för att rådfråga om hur hon 

skulle agera i olika situationer, vilket upplevdes som positivt. Det ansågs däremot inte aktuellt 

att ta direktkontakt med MIG- teamet utan att först rådfråga sin läkare om de inte hade 

sviktande parametrar att gå på. En oro eller magkänsla ansågs inte vara skäl nog för att 

kontakta MIG på egen hand. MIG-teamets lugna bemötande bidrog till att minskad stress i 

akuta situationer. Vidare beskrevs att MIG-teamet brukade följa upp patienter som de träffat 

uppe på avdelningen, vilket uppskattades: 

 
Det fungerar bra (samarbetet med MIG). De kommer snabbt, är på plats och gör sin 

bedömning. Många gånger följer de upp det efteråt också om de har vart uppe och gjort nått 

och de inte är så pass att de ska med upp till IVA, så har vi ofta kontakt med de senare under 

dagen eller kvällen. (Informant 5) 

 

Kunskap och kompetens 

Kunskapen kring sepsis ansågs tillräckligt god och att det var ett uppmärksammat tillstånd på 

respektive avdelningar. Det upplevdes även att medvetenheten kring sepsis hade ökat i vården 

de senaste åren. 

 

Utbildning 

De flesta informanterna hade gått en eller flera internutbildningar som berörde rutiner kring 

tidig identifiering och behandling av akut försämring och livshotande tillstånd hos patienter, 

däribland sepsis. Flera hade även deltagit i utbildning kring MIG-teamets och samarbetet med 

dessa. Hur utbildningarna hade sett ut varierade dock. Flertalet hade då de var 

nyutexaminerade fått en eller två heldagars utbildning som handlade om akut sjuka patienter, 

där en del i utbildningen berörde sepsis. Flera informanter deltog dessutom i årliga 

utbildningar för all avdelningspersonal inom detta område. De flesta hade även fått utbildning 

i NEWS eftersom det nyligen hade ersatt det äldre skattningsinstrumentet “Modified early 

warning score” (MEWS). Några hade inte fått någon utbildning alls gällande sepsis förutom i 

sin grundutbildning. De som fått någon form av internutbildning ansåg att det var 

övervägande positivt och att den hade bidragit till en ökad kunskap och medvetenhet kring 

sepsis. De som inte hade fått någon internutbildning upplevde ändå att de hade en tillräckligt 

god kunskap om sepsis, men ansåg samtidigt att mer utbildning hade varit bra att få: “Jag 

känner väl att jag har en bra kunskap just med min erfarenhet eller så eftersom jag har jobbat, 

men visst utbildning är aldrig fel. All utbildning är bra.” (Informant 2) 

 

Det som kunde upplevas negativt med dessa internutbildningar var att under utbildningen 

tilldelas en roll i scenarion med akut sjuk patient vilken inte motsvarade deras yrkeskategori. 

En undersköterska kunde exempelvis få spela läkare vilket ansågs ligga för långt ifrån 

undersköterskans arbetsområden.  
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Utöver internutbildning framkom även att personalen på vissa avdelningar brukade ha 

reflektionstid om det hade uppstått någon akut situation. Detta upplevdes som givande 

eftersom sjuksköterskorna tillsammans med kollegorna fick en chans att reflektera över vad 

som hade gått bra men även mindre bra och då kunde lyfta fram vad de behövde förbättra till 

nästa gång. Vidare önskades mer utbildningar tillsammans med andra avdelningar på 

sjukhuset. 

 

Erfarenhet 

I samtliga intervjuer nämndes sjuksköterskans kliniska blick eller som några sjuksköterskor 

benämnde det, “magkänsla”. Denna känsla av att någonting inte stämde med patienten togs på 

stort allvar av alla sjuksköterskor. Det ansågs att den kliniska blicken utvecklades ju mer 

erfarenhet man fick och att den bidrog till att kunna göra en mer korrekt bedömning av 

patienten. Det ansågs att utbildning visserligen bidrog till mer kunskap om sepsis men att den 

mesta kunskapen kom med erfarenheten av att träffa på septiska patienter. Även om NEWS- 

kontrollerna inte visade något men informanterna hade en misstanke om att något inte stod 

rätt till så vidtog de alltid vidare åtgärder. De kunde i dessa lägen välja att rådgöra med en 

kollega för att “sätta fingret på” vad som var fel och sedan kontakta avdelningsläkaren, eller 

att ha extra täta kontroller och tillsyn av patienten: 

 
Får du ett obehag då har du ju koll på patienten, då tittar du ju till den tätt. Du kanske 

rådfrågar en doktor, ringer och säger kan du komma upp och titta på patienten, jag känner att 

det är något som inte stämmer, det kan man ju alltid göra. Då släpper man ju inte det, även om 

NEWS är okej, så släpper du ju inte det. Utan då har man ju koll. (Informant 4) 

 

Det upplevdes svårt att identifiera sepsis om det inte fanns tydliga symtom, men att det 

däremot oftast var mycket tydligt när de väl hade utvecklats en sepsis. Symtom som gav en 

klar misstanke om sepsis var feber och frossa. Andra symtom som nämndes var lågt 

blodtryck, hög puls, kräkningar, låg temp, låg saturation, förhöjd andningsfrekvens, låg 

urinproduktion, diarré, buksmärta samt synliga tecken på infektion kring infarter eller att 

patienten hade ett för den avvikande beteende såsom ovanlig trötthet. Någon menade att det 

inte krävdes någon särskild erfarenhet för att kunna identifiera en sepsis- patient då dessa 

vanligtvis uppvisade väldigt tydliga symtom: “Men de flesta patienterna är ju ganska tydligt 

att de är dåliga. Utav sepsis- patienterna då. Det syns utan att man behöver ha jobbat så länge, 

de är verkligen dåliga.” (Informant 7) 

 

Det upplevdes att det fanns särskilda patientgrupper som hade högre risk för att utveckla 

sepsis. Vilka dessa riskgrupper var skilde sig dock mycket åt beroende på arbetsplatsen. Det 

kunde vara patienter med nedsatt cirkulation, nyopererade eller multisjuka patienter, patienter 

med många infarter så som perifer venkateter (PVK), cental venkateter (CVK) eller 

kvarliggande urinkateter (KAD), patienter med en pågående infektion i kroppen eller 

immunsupprimerade patienter. Gemensamt var att det ansågs viktigt att se hela patienten och i 

relation till dennes sjukdomshistoria för att kunna göra en tidig identifiering av sepsis: “Det 

gäller ju att man tänker på alla delar. På hela patienten.” (Informant 6) 

 

 

DISKUSSION 
 

Det framkommer i resultatet att NEWS anses vara ett lämpligt skattningsinstrument att utgå 

från för att identifiera sepsis, men att det kan vara svårt att följa rutinerna kring NEWS. 
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Sjuksköterskorna menar att samarbete och kommunikation mellan kollegor på avdelningen 

har stor betydelse för arbetet med tidig identifiering av sepsis. Det upplevs relativt lätt att 

identifiera sepsis om patienten uppvisar tydliga symtom som feber och frossa, men svårare 

när symtomen är mer subtila. Då krävs att sjuksköterskan gör en samlad bedömning av 

patienten med hjälp av både NEWS och den kliniska blicken. Sjuksköterskorna har en positiv 

inställning till internutbildning, men oavsett om de erhållit någon sådan eller inte upplevs 

kunskapen i att identifiera sepsis som tillräckligt god.  

 

Metoddiskussion 

En vårdvetenskaplig, kvalitativ ansats ligger till grund för studien. Då syftet med studien är att 

få fördjupad förståelse för sjuksköterskors subjektiva upplevelse lämpar sig denna metod väl 

(Segesten, 2012). Då syftet med studien inte är att ta fram statistik, göra objektiva mätningar 

eller att pröva någon hypotes är en induktiv metod bäst lämpad (Forsberg & Wengström, 

2013). 

 

För datainsamlingen valdes semistrukturerade intervjuer. Författarna diskuterade till en början 

om en annan metod så som en enkätundersökning kunde passa bättre till studiens syfte. En 

stor fördel med enkäter är att informanten kan svarar anonymt och inte påverkas av 

intervjuarens närvaro (Lundman & Hällgren- Graneheim, 2012). Författarna kom dock fram 

till att de fördjupade svar som önskades för studiens syfte skulle bli svårt att få fram genom 

enkäter. Fördelen med semistrukturerade intervjuer är att det finns möjlighet att ställa 

följdfrågor till informanterna på ett sätt som kan uppmuntra dem till att vidareutveckla sina 

svar och därmed generera ett rikare material (Polit & Beck, 2012). 

 

Författarna är medvetna om att i kvalitativa studier kan andra former av intervjuer användas 

som exempelvis helt öppna intervjuer. En sådan intervjumetod kräver dock mer av både den 

som intervjuar och av informanten. Författarna hade behövt känna sig helt trygga med 

intervjutekniken för att utan stöd från förformulerade frågor få fram väsentliga och relevanta 

svar. Det hade även kunnat bli ett mindre rikt material då en sådan intervjumetod även styrs 

av hur villig informanten är att dela med sig av sina erfarenheter (Dalen, 2015). Eftersom 

detta är författarnas första intervjustudie, anser sig författarna inte heller behärska en sådan 

intervjuteknik. En helt strukturerad intervju anses olämplig i det avseende att det skulle 

innebära ett bestämt antal frågor i en bestämd ordningsföljd, med möjlighet till kvantifiering 

av intervjuerna (Lantz, 2013), vilket inte är syftet med studien. 

 

Det planerades att genomföras åtta intervjuer men på grund av ett bortfall genomfördes endast 

sju, vilket ändå anses tillräckligt för att uppfylla studiens syfte då datamaterialet anses mättat. 

Antalet genomförda intervjuer anses också vara rimligt med tanke på att tiden för studiens 

genomförande varit begränsad. För mycket material hade kunnat resultera i en mindre väl 

genomförd analys där relevanta detaljer i intervjuerna missats om författarna hade arbetat 

under alltför stor tidspress (Trost, 2010). Efter dessa sju intervjuer kunde författarna se ett 

mönster då liknande erfarenheter och upplevelser hos sjuksköterskorna framkom. Polit & 

Beck (2012) menar att när datainsamlingen genererar liknande svar och ingen ny information 

tillkommer kan mängden datamaterial anses vara tillräcklig för att skapa ett resultat. 

 

Det faktum att författarna inte tagit direkt kontakt med informanterna, utan att de 

avdelningschefer som godkände studien i sin tur valde ut en eller två sjuksköterskor på 

respektive avdelning anses inte ha påverkat resultatet negativt. Det skulle kunna tänkas att 

avdelningscheferna valt ut de sjuksköterskor som anses ha bäst kunskap inom ämnet, men då 
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syftet inte är att undersöka sjuksköterskornas faktiska kunskap inom ämnet sepsis, utan den 

subjektiva upplevelsen, är detta dock ingenting som författarna anser har betydelse. 

Författarna anser att samtliga inklusion- och exklusionskriterier är relevanta och svarar an mot 

studiens syfte. Samtliga informanter var kvinnor vilket författarna inte anser har någon 

betydelse då studiens syfte är att belysa den subjektiva upplevelsen av att identifiera sepsis 

och inte skillnaden mellan kvinnliga och manliga sjuksköterskors upplevelser. 

 

Lantz (2013) menar att en pilotintervju bör genomföras i början av en intervjustudie för att 

testa intervjuguiden mot studiens syfte. Vidare menar Lantz (2013) att det är värdefullt om 

informanten efter intervjun återkopplar på ett konkret sätt. En pilotintervju genomfördes och 

återkoppling gavs. Eftersom återkopplingen var positiv och syftet ansågs besvarat gjordes 

inga justering av intervjuguiden inför resterande intervjuer. I efterhand ställer sig författarna 

frågan om det hade kunnat formuleras tydligare följdfrågor då det upplevs saknas fördjupade 

svar på några av huvudfrågorna. Särskilt frågan om utbildning saknas i vissa intervjuer 

information om varför och på vilket sätt utbildningen anses bidra till ökad kunskap och 

medvetenhet kring sepsis. 

 

Intervjuerna beräknades ta ungefär 30 minuter, den faktiska längden blev mellan 19-26 

minuter. Trost (2010) menar att det är innehållet och inte längden på intervjun som avgör 

kvaliteten. Intervjuerna pågick tills båda författarna ansåg att den svarade an mot syftet samt 

att informanterna inte kände att de hade något mer att tillägga. Trots varierande platser för 

genomförande av intervjuerna anses detta inte ha haft någon negativ inverkan på dessa då 

samtliga sjuksköterskor själva valde tid och plats och därmed ansågs bekväma i situationen. 

 

För att kunna fokusera fullt ut på det som framkom under intervjuerna och minska risken att 

inte få med allt som sades spelades dessa in på båda författarnas mobiltelefoner. En 

medvetenhet finns om risken att informanterna känner sig obekväma med vetskapen om att 

spelas in och därför kanske inte vill delge alla tankar och åsikter kring ämnet vilket skulle 

kunna begränsa intervjuinnehållet (Lantz, 2013). I det informationsbrev som informanterna 

fick ta del av innan sin medverkan i studien framkom att allt inspelat datamaterial skulle 

komma att raderas, detta för att minska just denna risk. Författarna anser inte heller att det 

under intervjuerna diskuteras något ämne eller några frågor av så känslig natur att det skulle 

kunna orsaka informanterna obehag eller lidande. Ett alternativ till inspelning hade varit att 

föra anteckningar under intervjuerna vilket skulle kunna bidra till ett störningsmoment samt 

en ökad risk för felcitering, vilket i sin tur hade kunnat bidra till en ökad risk för ett förvrängt 

resultat (Polit & Beck, 2012). 

 

Det faktum att båda författarna närvarar vid samtliga intervjutillfällen kan ha både för- och 

nackdelar. Då ingen av författarna har någon tidigare erfarenhet av att genomföra intervjuer 

har fördelarna varit att de har kunnat stötta varandra under intervjuerna, genom att exempelvis 

flika in följdfrågor som den författaren som var ledande i intervjun glömde att ställa. 

Författarna har också haft chans att lära sig av varandras intervjutekniker för att på så sätt bli 

säkrare i rollen som intervjuare (Trost, 2010). En nackdel med att vara två intervjuare är att 

informanten möjligtvis upplever sig hamna i underläge och därmed bli obekväm i situationen 

(ibid.). 

 

Studiens tillförlitlighet kan påverkas då förförståelsen kan försvåra en objektiv tolkning, men 

genom både enskild och gemensam reflektion i analysarbetet minskar risken för ett vinklat 

resultat (Lundman & Hällgren- Graneheim, 2012). Genom att jämföra och diskuterar de 

tolkningar som gjorts fick författarna ett bredare perspektiv och kunde lättare reflektera över 
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om förförståelsen hade präglat någon del i respektive analys. Författarna är medvetna om att 

resultatet är baserat på sju sjuksköterskors subjektiva upplevelser av att identifiera sepsis och 

anser därför inte att resultatet är helt överförbart till alla andra vårdkontexter. Däremot skulle 

resultatet till viss del kunna vara överförbart till liknande vårdkontexter där samma 

skattningsinstrument används, då det finns en överensstämmelse i svaren på flertalet frågor. 

Då sjuksköterskorna i studien arbetar på samma sjukhus kan resultatet eventuellt till större del 

vara överförbart just där, då det även finns överensstämmelse i rutiner och användning av 

skattningsinstrumentet.  

 

Resultatdiskussion 

Syftet var att belysa sjuksköterskans erfarenhet av att identifiera patienter med sepsis. 

Resultatet visar att NEWS anses vara ett lämpligt skattningsinstrument att utgå från för att 

identifiera sepsis på ett tidigt stadium, dock upplevs svårigheter att följa rutinerna för NEWS. 

Samarbete och kommunikation kolleger emellan anses vara av stor betydelse för att tidigt 

kunna identifiera sepsis hos patienter. I resultatet framkommer även att sjuksköterskornas 

erfarenhet är att sepsis är relativt lätt att identifiera om patienten uppvisar tydliga symtom som 

feber och frossa. Det upplevs däremot svårt om symtomen är mer subtila. Vidare framkommer 

att sjuksköterskorna har en övervägande positiv inställning till utbildning, men anser att 

kunskapen om att identifiera sepsis till största del erhålls genom erfarenhet av att träffa på 

septiska patienter.  

 

Samspelet mellan NEWS och den kliniska blicken 

I resultatet framkommer att NEWS anses som ett lämpligt skattningsinstrument att utgå ifrån 

för att tidigt kunna identifiera patienter med sepsis. Eftersom den kliniska blicken anses vara 

någonting som utvecklas ju mer erfarenhet sjuksköterskan får, upplevs det vara särskilt viktigt 

att utgå från ett strukturerat skattningsinstrument för oerfarna sjuksköterskor. Detta 

framkommer även i en studie av McDonnell et al. (2013) som vidare menar att det är skillnad 

på hur erfaren och oerfaren vårdpersonal använder sig av skattningsinstrument i sitt arbete. 

Oerfarna vårdpersonalen gör sin bedömning mer strikt utifrån skattningsinstrumentet, medan 

den erfarna använder detta som ett komplement till den kliniska blicken i syfte att få bekräftat 

att patientens tillstånd försämrats (ibid.). Det överensstämmer med resultatet där 

informanterna beskriver att om de upplever oro för patientens tillstånd så tas en NEWS-

kontroll. De menar att avvikande parametrar är ett starkare argument än enbart en känsla av 

oro vid läkarkontakt. Om patientens lidande inte är tydligt kan det vara svårt för 

sjuksköterskan att åstadkomma ett gott vårdande och därmed stärka patientens hälsoprocess 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Genom att använda sig av NEWS kan patientens tillstånd följas 

på ett strukturerat sätt och ge tydlig information om de vitala parametrarna (Corfield et al., 

2014).   

 

Det framkommer vidare i resultatet att informanterna betonar vikten av att se hela patienten 

och inte enbart förlita sig på NEWS- poängen. Den kliniska blicken tas på stort allvar och 

upplevs vara en viktig del i tidig identifiering av sepsis. Sjuksköterskor använder sig ofta av 

sin kliniska blick i bedömningen av patienters tillstånd och förlitar sig på den (McDonnell et 

al., 2013; Donohue & Endacott, 2010). Det framgår vidare i studien av Donohue och Endacott 

(2010) att kliniska observationer används mer frekvent än aktuella skattningsinstrument för att 

identifiera försämring hos patienten. Att vårdpersonalen inte på ett systematiskt och 

kontinuerligt sätt följer patientens vitala parametrar visar på bristande kunskap om vikten av 

att mäta vitala parametrar, vilket kan få negativa konsekvenser för patientens vård och 

säkerhet (ibid.). Enligt patientsäkerhetslagen (PSL, SFS 2010:659), 4 §, kap. 6, är det en 

skyldighet för all hälso- och sjukvårdspersonal att upprätthålla en hög patientsäkerhet. Det 
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framgår även tydligt i 2 §, kap. 6, i PSL 2010:659 att hälso-sjukvårdspersonal själva bär 

ansvaret för hur de egna arbetsuppgifterna utförs. Dahlberg och Segesten (2010) menar att 

ansvaret ligger hos vårdaren att inhämta aktuell kunskap och att använda sig av de mest 

tillförlitliga metoderna i sitt yrkesutövande. Detta med syfte att gynna den enskilda patientens 

hälsa på bästa möjliga sätt (ibid.). Författarna anser att sjuksköterskorna visar på stor 

medvetenhet om sin egen förmåga att bedöma patienter. De väljer att använda sin kliniska 

blick och NEWS- kontroller samt att vid behov rådfrågar kollegor. Detta för att göra en så 

korrekt bedömning som möjligt av patientens tillstånd och på så sätt upprätthålla 

patientsäkerheten.  

 

Resultatet visar att höga poäng på NEWS- skalan upplevs vara missvisande hos patienter med 

sjukdomar eller tillstånd som påverkar deras vitala parametrar att frångå normalvärdet, men 

som anses normalt för den patienten. Att skattningsinstrument inte anses vara anpassade till 

alla patientgrupper framkommer även i Donohue och Endacotts (2010) studie. Särskilt 

kroniskt sjuka patienter anses ofta få missvisande poäng vilket gör den kliniska blicken till ett 

viktigt komplement för bedömning hos dessa patienter. I en studie av Robson, Beavis och 

Spittle (2007) framkommer det att många sjuksköterskor inte ser en låg kroppstemperatur som 

ett möjligt tecken på sepsis, utan enbart reagerar om patienten har feber. I resultatet 

framkommer att sepsis upplevs som svårt att identifiera om det inte föreligger tydliga symtom 

som feber och frossa, men att det ändå finns en medvetenhet kring att sepsis kan ha en mycket 

varierande symtombild. Informanterna nämner bland annat sjunkande blodtryck, hög puls och 

låg saturation som varningstecken på sepsis men även mer subtila symtom som låg 

kroppstemperatur och ovanlig trötthet hos patienten. Informanterna framhåller även vikten av 

att beakta patientens sjukdomshistoria vid bedömning av det aktuella tillståndet. Dahlberg och 

Segesten (2010) betonar vikten av ett öppet och följsamt vårdande där den professionella 

kunskapen måste anpassas till den patient som vårdas. Det anser författarna är av stor 

betydelse vid tidig identifiering av sepsis då det är en diagnos med mycket varierande 

symtombild. Det kräver att sjuksköterskan kan sätta uppvisade symtom eller avvikande 

parametrar i relation till den enskilda patienten för att kunna ge en så god vård som möjligt.  

 

Dahlberg och Segesten (2010) menar att det finns ett ansvar hos vårdpersonal att ifrågasätta 

och utvärdera de rutiner och de metoder som används inom sjukvården för att försäkra sig om 

att patienten erbjuds bästa möjliga vård. Som det framkommer i resultatet upplevs antalet 

NEWS- kontroller upplevs vara alltför resurs- och tidskrävande för en vårdavdelning, 

speciellt då patienterna får höga poäng och kontroller ska tas varje timma. Det upplevs även 

onödigt att behöva ta upprepade kontroller på patienter som anses vara stabila. Då det finns 

riktlinjer att följa kring poängsystemet i NEWS för hur ofta kontroller ska tas, men då dessa 

inte går att följa på grund av hög arbetsbelastning, upplevs instrumentet inte alltid kunna 

användas helt korrekt. Författarna anser att det finns en risk att patienters hälsa och säkerhet 

äventyras då NEWS inte kan användas som det är tänkt, eftersom syftet med “Track and 

trigger”-system är att tidigt identifiera kritiska förändringar i patientens tillstånd (Smith & 

Roberts, 2014). Det är av största vikt att sepsis- patienter identifieras tidigt för att adekvat 

behandling ska kunna påbörjas och på så sätt rädda patienten (Moore et al., 2009). Författarna 

anser att detta är en fråga om resurser snarare än vårdpersonalens följsamhet till 

rekommenderade rutiner.  

 

Samarbete och kommunikation 

Det framkommer i resultatet att bra samarbete och kommunikation med övrig vårdpersonal 

har en betydande roll för tidig identifiering av sepsis. Särskilt nämns vikten av samarbetet 

med undersköterskor då de ofta har ett mer patientnära arbete än sjuksköterskan och därför 
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många gånger är de som upptäcker försämring i patientens tillstånd först. Det framkommer i 

en studie av Chua, Mackey, Ng, och Liaw (2013) att undersköterskor måste ha god kunskap 

om vitala parametrar för att förstå värdet av att mäta dessa. Studien visar även att den 

parameter som undersköterskor ofta exkluderar i mätningarna är andningsfrekvensen då det 

anses vara tidskrävande. Moore et al. (2009) menar att andningsfrekvens tillsammans med 

puls och temperatur är den parameter som först förändras vid sepsis och därför är viktig att 

mäta. Vårdande handlingar som utförs på ett oreflekterat sätt eller med bristande kunskap kan 

skapa ett vårdlidande hos patienten menar Dahlberg och Segesten (2010). Då sjuksköterskan 

delegerar arbetsuppgifter till annan vårdpersonal, så som undersköterskor, ansvarar 

sjuksköterskan för att bedöma om den som tilldelats uppgiften har förutsättningar att utföra 

den på ett patientsäkert sätt (PSL 2010:659, kap. 6, 3 §). Bristande kunskap hos 

undersköterskorna var dock inget som framkom i resultatet. Undersköterskorna anses ha god 

kunskap i att se försämring hos patienter och snabbt rapportera detta till sjuksköterskan. Det 

upplevs även som positivt att undersköterskorna tar extra kontroller och vidtar initiala 

åtgärder vid behov. Detta anser författarna skulle kunna bero på den internutbildning som 

erbjuds till vårdpersonalen på avdelningarna, vilket kan leda till en ökad medvetenhet kring 

sepsis och bidra till en tidigare identifiering.   

 

Det framkommer vidare att samarbetet och kommunikationen är betydelsefullt även i akuta 

situationerna då det finns en klar misstanke om sepsis och initial behandling påbörjas. Vikten 

av att vårdpersonalen vet vad som är deras uppgift i situationen, för att på så sätt kunna ge 

patienten bästa möjliga vård, framhålls av informanterna. Potter, Deshields och Kuhrik (2010) 

menar att konflikter uppstår när det inte finns en klar fördelning mellan sjuksköterskans och 

undersköterskans arbetsuppgifter eller brist på medvetenhet kring dessa. Författarna anser 

därför att det är viktigt att upprätthålla ett gott samarbete och en god kommunikation för att på 

så sätt bidra till en patientsäker vård. Förutom utbildning skulle möjligtvis reflektionsstunder 

på avdelningen, där alla medarbetare har möjlighet att diskutera olika scenarion som 

förekommit, kunna gynna både gott samarbete och den egna kompetensen ytterligare då 

styrkor och svagheter i avdelningens rutiner uppmärksammas.  

 

Utbildning 

McDonnell et al. (2013) menar att sjuksköterskors förmåga att upptäcka försämring hos 

patienter delvis är kopplad till deras erfarenhet och att självtilliten ökar ju fler kliniska 

situationer sjuksköterskan är med om, men att en annan viktig del i att öka kunskapen är 

utbildning. I resultatet framkommer att informanterna har en positiv attityd till utbildning. De 

som fått internutbildning är övervägande nöjda med denna medan de som inte erhållit mer 

utbildning än den i grundutbildningen anser att detta hade varit önskvärt. Det framkommer 

däremot inte att det skulle finnas något samband mellan utbildning och upplevd kunskap i att 

identifiera sepsis, utan samtliga informanter anser att den kunskapen är tillräcklig. Dahlberg 

och Segesten (2010) menar att den samlade kunskapen, som baseras på både vetenskap och 

erfarenhet, och som ligger till grund för vårdande handlingar inte helt kan frikopplas från 

förförståelsen. Den som vårdar måste hela tiden reflektera över på vilket sätt vården ges och 

varför (ibid.). Författarna menar att det kan finnas en viss risk med att inte få kontinuerlig 

utbildning, då sådan ger information om aktuella och uppdaterade riktlinjer. Ett vårdande som 

enbart baseras på erfarenhet skulle kunna styras alltför mycket av förförståelsen och därför 

inte vara till mest nytta för patienten. Enligt 1§, kap. 6, i PSL 2010:659 är hälso- och 

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

erfarenhet. Det finns dock ingen egentlig definition av vad beprövad erfarenhet innebär vilket 

är riskabelt då begreppet är öppet för många olika slags tolkningar (Levi, 1997). 
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Slutsats 

Författarnas slutsats efter genomförd studie är att informanterna upplever att det är relativt lätt 

att identifiera sepsis om patienten uppvisar typiska symtom som feber, frossa och lågt 

blodtryck, men svårare när symtomen är mer subtila. Det krävs då att det görs en bedömning 

av patientens tillstånd utifrån både NEWS och den kliniska blicken. Utbildning och erfarenhet 

bidrar till ökad kunskap om sepsis och hur symtom på denna diagnos kan yttra sig, vilket 

gynnar patientsäkerheten. Det finns en viss svårighet att följa rutinerna för NEWS på ett 

korrekt sätt, vilket främst verkar beror på en hög arbetsbelastning inom vården snarare än 

vårdpersonalens följsamhet till rutiner. Det finns en risk med att inte kunna följa 

rekommenderade rutiner för skattningsinstrumentet eftersom just syftet med detta är att fånga 

upp tidiga tecken på försämring hos patienter. Detta kan i sin tur påverka patientsäkerheten 

negativt.  

Informanterna är positiva till internutbildning och författarnas förslag är att denna möjligtvis 

skulle kunna kompletteras med kontinuerlig reflektionstid för avdelningspersonal. Sådan 

reflektion kring specifika situationer som inträffat på avdelningen och som personalen kan 

relatera till skulle kunna öka förståelsen för hur rutiner och samarbete påverkar den tidiga 

identifieringen och initiala behandlingen av sepsis. Detta skulle i slutändan bidra till bättre 

och säkrare vård för patienterna. Förslag på fortsatt forskning skulle därför kunna vara att 

studera och utvärdera om kontinuerlig reflektionstid för all vårdpersonal på avdelningen 

skulle påverka patientsäkerheten. 
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Bilaga 1 

 

Intervju-guide 

 

. Inledande frågor: 

- Hur gammal är du? 

- Hur länge har du arbetat som sjuksköterska? 

- Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats (avdelning)? 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1) Kan du berätta om en händelse där du identifierat en patient med misstänkt sepsis? 
- Hur upplevde du det? 

- Beskriv hur du gick tillväga?  

- Vilka åtgärder vidtog du? 

 

2) Finns det några rutiner på din avdelning för tidig identifiering av sepsis?  
-  I så fall, berätta!  

- Hur upplever du rutinerna? 

- Finns några skattningsinstrument som ni använder på avelningen? 

- I så fall, vilka? (ex. NEWS, Sepsis screening tools?) 

- Hur upplever du dessa? 

 

3) Vilken roll har samarbetet med övrig vårdpersonal när det gäller tidig identifiering 

av sepsis? Berätta!  
 Undersköterskor 

 Sjuksköterskor 

 Läkare 

 MIG-team 

 

4) Har du fått någon form av internutbildning på er avdelning?  
- Om ja, vilken och hur gick den till? Har den hjälp dig? 

- Om nej, skulle du önska det och i så fall varför?  

 

5) Hur upplever du din egen kunskap när det gäller att identifiera sepsis? 
- Vill du utveckla? 

- Utbildning? 

- Saknar du någonting i exempelvis utbildningen, rutiner, etc.? 

 

6) Upplever du att det finns andra faktorer (än de vi har pratat om) som påverkar ditt 

arbete med att identifiera sepsis? 
- I så fall vilka och hur påverkar de ditt arbete? 

 

  



 

 

Bilaga 2 

 

Förfrågan om tillstånd för genomförande av intervjuer 
 

Hej! 

 

Vi är två sjuksköterskestudenter som studerar på Linnéuniversitetet i Växjö och ska påbörja 

vår kandidatuppsats på 15 Hp. Syftet med vår studie är att belysa sjuksköterskans erfarenhet 

av att identifiera patienter med sepsis. 

 

För att studien ska kunna genomföras behövs ditt samtycke till att intervjua 

allmänsjuksköterskor som en eller flera gånger har identifierat en patient med sepsis. Vi 

skulle uppskatta om du frågar och utser en eller två sjuksköterskor på din avdelning som 

skulle vilja delta i studien. De som väljer att medverka får själva bestämma tid och plats för 

intervjun som kommer ske under veckorna 46-47, dock vore det önskvärt om de kan 

genomföras i ett ostört rum på arbetsplatsen. Intervjuerna beräknas ta ca 30 minuter och 

kommer att spelas in. 

 

Vi vore tacksamma om vi får deltagarnas kontaktuppgifter (mail) så snart som möjligt, helst 

senast onsdag vecka 45. Dela gärna ut bifogat informationsbrev till berörda sjuksköterskor 

(bifogad fil: ”Inbjudan till medverkan i intervjustudie”). 

 

De deltagande sjuksköterskorna i studien har rätt att när som helst avbryta denna medverkan 

utan särskild förklaring. 

 

 

Tillstånd att genomföra intervjuerna får göras: 

 

----------------------------------------------------- 

Avdelningschef 

 

 

Med vänliga hälsningar   
 

Agnes Eliasson (studerande)                                                                                   

tel. xxx                                                     

ae222rh@student.lnu.se                                            

 

Emma Persson (studerande) 

tel. xxx 

ep222gf@student.lnu.se 

 

Lisbet Andersson (handledare) 

lisbet.andersson@lnu.se 
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Inbjudan till medverkan i intervjustudie 
 

Hej!   

 

Vi är två sjuksköterskestudenter som studerar på Linnéuniversitetet i Växjö och ska påbörja 

vår kandidatuppsats på 15 Hp. Syftet med vår studie är att belysa sjuksköterskans erfarenhet 

av att identifiera patienter med sepsis. 

 

I studien kommer intervjuer med sjuksköterskor göras och vi vore tacksamma om du ville 

delta. Intervjun, som beräknas ta ca 30 minuter, kommer att spelas in med mobiltelefon för 

dokumentation. Allt material kommer att behandlas konfidentiellt, vilket betyder att endast vi 

studenter som genomför studien kommer att ha tillgång till materialet. Eftersom medverkan är 

anonym kommer inga namn att nämnas under intervjun. Det insamlade materialet kommer 

endast att användas för att uppfylla studiens syfte och kommer därefter att förstöras. 

Medverkan i intervjun/studien är frivillig och kan avbrytas när som helst utan krav på 

motivering.   

 

Vi kontaktar dig som vill delta i studien via mail eller telefon och du får då själv bestämma tid 

och plats för intervjun (förslagsvis på din arbetsplats), som kommer ske någon dag under 

veckorna 46-47. 

 

Vid övriga frågor, eller önskan om mer information, var vänlig kontakta oss via mail eller 

telefon.    

 

 

Med vänliga hälsningar   
 

Agnes Eliasson (studerande)                                                                                   

tel. xxx                                                          

ae222rh@student.lnu.se                                            

 

Emma Persson (studerande) 

tel. xxx 

ep222gf@student.lnu.se 

 

Lisbet Andersson (handledare) 

lisbet.andersson@lnu.se 

  

mailto:lisbet.andersson@lnu.se
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Exempel på innehållsanalys 

 

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 

Sen tycker jag 

ofta att man 

kanske inte ska 

stirra sig blind på 

siffror, utan 

också den 

kliniska bilden 

av patienten är 

väldigt talande.  

Man ska inte 

stirra sig blind på 

siffror. Den 

kliniska bilden är 

talande.  

Klinisk bild Erfarenhet Kunskap och 

kompetens 

På utbildningen 

brukar vi ha det 

som scenarion att 

man får liksom 

träna på då att 

kanske upptäcka 

en sepsis-patient. 

På utbildningen 

får vi träna på att 

upptäcka en 

sepsis-patient. 

Övning, 

sepsis patient 

Utbildning  

Det är ju mycket 

samarbete. Oftast 

är det ju 

undersköterskorn

a som ser 

patienten först 

och kommer och 

kontaktar oss. 

Det är mycket 

samarbete. Ofta 

ser 

undersköterskorn

a först om 

någonting är fel, 

och kontaktar 

oss.  

Samarbete 

med 

underskötersk

a 

Samarbete med 

personal 

Samarbete och 

kommunikation 

NEWS-

kontrollerna är 

ibland lite väl 

svart på vitt, 

faktiskt. Ibland 

så ger dom 

väldigt många 

poäng fast det 

kanske är deras 

(patientens) 

habitualtillstånd. 

NEWS är lite väl 

svart på vitt 

ibland. Dom kan 

ge väldigt många 

poäng fast det 

kanske beror på 

patientens 

habitualtillstånd. 

NEWS ger 

poäng 

NEWS Rutiner och 

skattningsinstru

ment 
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