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Sammanfattning    
 
Att insjukna i sepsis kan vara livshotande och leda till sjuklighet och nedsatt livskvalité 
samt långa vårdtider och dyra vårdkostnader för sjukvården. Forskning visar att dödlig-
heten ökar ju längre tid det tar innan behandling sätts in. Trots detta finns det ett behov 
av att förbättra identifieringen av sepsis. Det finns en mängd studier om sepsis, men det 
finns få som belyser patienters upplevelse av att insjukna i sepsis. Ambitionen med 
denna studie är att bidra till att minska denna kunskapslucka. 
 
Studiens syfte är att undersöka patienters upplevelser av att insjukna i sepsis. Studien har 
använt en kvalitativ och utforskande ansats. Datainsamlingen har skett genom telefonin-
tervjuer med patienter som insjuknat i sepsis i hemmet och data har analyserats med 
hjälp av kvalitativ innehållsanalys.  
 
Resultatet visar att informanterna till en början försökte hantera sina symtom på egen 
hand, vilket innebar att de avvaktade med att söka sjukvård då symtombilden påminde 
om åkommor som de haft tidigare. När informanterna tog kontakt med sjukvården upp-
levde de initialt misstro från vårdpersonalens sida. Resultatet visar att insjuknande i sep-
sis bland annat kännetecknas av sjukdomskänsla, svår trötthet, förlust av kontroll över 
sin kropp och nedsatt förmåga att ta hand om sig själv. Slutligen visar resultatet att in-
formanterna upplevde en lättnad och trygghet av att överlämna ansvaret till ambulans-
personalen. 
 
En slutsats är att det finns svårigheter med att identifiera sepsis prehospitalt, vilket beror 
på att insjuknandet är diffust och varierar mellan olika patienter. Det finns ett behov av 
kontinuerlig utbildning om diffusa tillstånd, såsom sepsis, för att förbättra patientom-
händertagandet. 
 
Nyckelord: sepsis, patient, ambulance, assessment, identification, prehospital, illness.  
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INLEDNING 
Detta är en studie om patienters upplevelser av att insjukna i sepsis. Det finns olika svå-
righetsgrader av sepsis; sepsis, svår sepsis och septisk chock. I aktuell studie används 
begreppet sepsis oavsett svårighetsgrad. I studien används begreppet ambulanssjukskö-
terska och avser då en sjuksköterska med specialistutbildning i ambulanssjukvård. 
 
Sepsis kännetecknas av ett snabbt och diffust insjuknande och tillståndet kräver en 
snabb handläggning, vilket innebär tidig identifiering och snabbt insatt behandling med 
vätska och syrgas samt adekvat antibiotika (Gårdlund, Cronqvist, Follin, Furebring, 
Gille-Johnson & Sjölin, 2011). Sepsis är lika vanligt som akut hjärtinfarkt och dödlig-
heten är minst lika hög (Ljungström, 2009). För varje timma som går innan behandling 
sätts in ökar sjukligheten och dödligheten drastiskt (Kumar, Roberts, Wood, Light, Par-
rillo, Sharma, Suppes, Feinstein, Zanotti, Taiberg, Gurka, Kumar & Cheang, 2006). Om 
behandling med adekvat antibiotika sätts in inom den första timman efter det att patien-
ten utvecklat hypotension ökar överlevnaden med 79,6 procent. Insjuknande i sepsis 
kännetecknas av en diffus och varierande sjukdomsbild, vilket försvårar identifieringen 
och ökar risken för missbedömning och förväxling med andra sjukdomar (Gårdlund et 
al., 2011). I förlängningen kan detta leda till långa vårdtider, dyra vårdkostnader och 
ökad dödlighet (Brink, Cronqvist, Follin, Furebring, Gille-Johnson, Gårdlund, Lanbeck, 
Ljungström, Mehle, Otto, Sjölin, Svefors & Vikerfors. 2013). 
 
Denna studie har som ambition att öka kunskapen om patienters upplevelse av att in-
sjukna i sepsis. Bakgrunden till detta är att författarna till vald studie inte funnit några 
studier som beskriver patienters upplevelse av att insjukna i sepsis. Ambitionen grundar 
sig på att en ambulanssjuksköterska skall kunna identifiera tecken och symtom på sjuk-
dom utifrån kliniska iakttagelser och patientens berättelse (Riksföreningen för ambu-
lanssjuksköterskor och Svensk sjuksköterskeförening, 2013). En ökad kunskap om pati-
enters upplevelse av insjuknande i sepsis kan förhoppningsvis leda till en ökad förmåga 
hos ambulanssjuksköterskan att identifiera sepsis.  
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BAKGRUND 
För att beskriva patienters upplevelse av att insjukna i sepsis ges först en beskrivning av 
ambulanssjukvårdens uppdrag och bedömning av patienter. Därefter ges en redogörelse 
för sepsis som sjukdomstillstånd.  
 

Ambulanssjukvårdens uppdrag 
 
Samhällets förväntningar och krav på ambulanssjukvården har medfört att ambulans-
sjukvårdens uppdrag har förändrats de senaste decennierna (Jonsson, 2009). Tidigare 
hade ambulansen i huvudsak ett transportuppdrag där snabb förflyttning till sjukhus var 
det viktiga. Idag har ambulanssjukvården ett avancerat sjukvårdsuppdrag där bedöm-
ning och behandling sker i kombination med specialiserade transporter (Wireklint 
Sundström, 2005). Exempel på det kan vara när ambulanssjuksköterskan tar elektrokar-
diografi (EKG) vid misstänkt hjärtsjukdom och kontaktar hjärtintensiven för direktin-
läggning samt startar medicinsk behandling på plats hemma hos patienten eller under 
transport. För att klara av detta uppdrag har det tillkommit föreskrifter som stipulerar att 
det ska finnas minst en legitimerad sjuksköterska i varje ambulans (SOSFS 2005:24). 
En ambulans skall vara utrustad så att det finns möjligheter att bedriva avancerade vård-
åtgärder på plats och under transport (SOSFS 2009:10). 
 

Bedömning av patienter 
 

Vårdmötet mellan patient och ambulanssjuksköterskan 
 
Vårdmötet mellan patienten och ambulanssjuksköterskan, och eventuell närstående, 
präglas av att mötet är kort och äger rum en gång, det vill säga utan möjlighet att träffas 
igen för ytterligare samtal. Vårdmötet syftar till en vårdrelation och präglas av en inre 
och yttre närvaro. Den inre närvaron kännetecknas av ambulanssjuksköterskans vilja att 
skapa kontakt för att få förståelse för patientens lidande. Den yttre närvaron skapas ge-
nom att ambulanssjuksköterskan finns vid patientens sida under hela vårdtiden (Wire-
klint Sundström, 2005). Den bedömning ambulanssjuksköterskan gör är viktig för vår-
dandet och påverkar förutsättningarna för att patienten skall återfå hälsa, känna välbe-
finnande och/eller minskat lidande. Ambulanssjuksköterskan behöver ge akt på den 
enskilda patientens önskemål och vårdbehov liksom planera och utföra omvårdnadsåt-
gärder utifrån dessa behov (Baggens & Sandén, 2009; Wireklint Sundström & Dahl-
berg, 2011). Vårdvetenskapen tar sin utgångspunkt i förståelsen att det är patientens 
lidande som utgör grunden för vårdandet, utan lidande behövs ingen vård (Wireklint 
Sundström, 2005). För att få uppfattning om patientens lidande krävs det att ambulans-
sjuksköterskan kommunicerar med patienten (Baggens & Sandén, 2009). I det här 
sammanhanget ses kommunikation som en social handling där två eller flera parter ut-
byter information, det vill säga det som kan ses och höras, med målet att nå en delad 
förståelse. Genom att lyssna till patientens berättelse skapas en förståelse för patienten 
som en individ och leder i förlängningen till att patienten ges utrymme att medverka 
mer aktivt i sin vård (Frank, Asp & Dahlberg, 2009; Larsson, Sahlsten, Sjöström, Lin-
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dencrona & Plos, 2007). I en studie av Holmberg & Fagerberg (2010) framkommer det 
att ambulanssjuksköterskor anser att den medicinska behandlingen får bättre effekt när 
patienten är delaktig i vården. 
  

Ambulanssjuksköterskans bedömning 
 
I ambulanssjuksköterskans yrkesutövning ingår det att bedöma sjuka och skadade pati-
enters behov av vård (Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor och Svensk sjukskö-
terskeförening, 2013). För att genomföra en helhetsbedömning av patienten är det bety-
delsefullt att ambulanssjuksköterskans bedömning inte endast består av kontroll av fysi-
ologiska tecken utan också handlar om att ”känna in” patienten och dennes omgivning. 
För att kunna möta detta och utföra vården på ett professionellt sätt krävs såväl medi-
cinska som vårdvetenskapliga kunskaper (Nyström & Herlitz, 2009), vilket bland annat 
innebär bedömning av medicinska, existentiella och etiska frågeställningar. Ambulans-
sjuksköterskan måste bedöma både objektiva tecken och symtom. Med tecken menas 
här till exempel ett blodtryck, en svullnad eller blek och kallsvettig hud. Symtom däre-
mot innefattar det som patienten upplever och beskrivs som subjektiva uttryck för att 
förklara sjukdom eller skada (Dahlberg & Segesten, 2010; Wireklint Sundström & 
Dahlberg, 2011). Det är viktigt att här belysa vårdteknologins inverkan på bedömning-
en. Användning av utrustning och monitorer, som exempelvis EKG, skall ses som 
hjälpmedel i bedömningen och inte värderas mer än patientens symtom (Crouch, Char-
ters, Dawood & Bennet, 2009). Det finns en risk att patienters subjektiva upplevelser 
reduceras när ny teknologi och därmed nya undersökningsmetoder utvecklas (Dahlberg 
& Segesten, 2010). Ambulanssjuksköterskan behöver skapa sig en samlad bild utifrån 
såväl kliniska iakttagelser, med eller utan hjälpmedel, som patientens berättelse (Riks-
föreningen för ambulanssjuksköterskor och Svensk sjuksköterskeförening, 2013).  
 
Vid ankomst till patienten påbörjar ambulanssjuksköterskan en första bedömning med 
syfte att snabbt identifiera tecken och symtom på livshotande tillstånd och sjukdom 
(Hagiwara & Wireklint Sundström, 2009). Ambulanssjuksköterskan gör en bedömning 
av luftvägar, andning, cirkulation och medvetandegrad enligt Airway-Breathing-
Cirkulation-Disability-Exposure/Environment-principen (Riksföreningen för ambulans-
sjuksköterskor och Svensk sjuksköterskeförening, 2013). Om patienter inte uppvisar 
tecken på livshotande tillstånd eller behov av omedelbara åtgärder görs en andra mer 
utförlig bedömning. Bedömningen består då av ett bedömningssamtal, kontroll av vital-
parametrar och diagnostiska undersökningar med syfte att förstå vad som hänt, ta beslut 
om vårdåtgärder och vårdtempo, det vill säga vårdtiden anpassad efter patientens vård-
behov (Hagiwara & Wireklint Sundström, 2009; Riksföreningen för ambulanssjukskö-
terskor och Svensk sjuksköterskeförening, 2013). Under hela uppdraget skall ambulans-
sjuksköterskan vara beredd att omvärdera sin bedömning och utvärdera vårdåtgärder 
(Hagiwara & Wireklint Sundström, 2009). Till sin hjälp har ambulanssjuksköterskan 
beslutstöd och standardiserade bedömningsmodeller (Wireklint Sundström, 2005), som 
till exempel Rapid Emergency, Triage and Treatment System (RETTS) (Widgren, 
2012).  RETTS syftar till en sortering och prioritering av patienter efter angelägenhets-
grad genom ett systematiskt och standardiserat arbetssätt. Utöver triagesystem som 
RETTS har ambulanssjuksköterskan behandlingsriktlinjer som reglerar den medicinska 
behandlingen och rutinerna kring behandling. Dessa riktlinjer skall vara utarbetade av 
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den medicinskt ledningsansvarige läkaren i respektive landsting (Jonsson, 2009; SOSFS 
2009:10). 
 

Patienters upplevelse av sjukdom 
 
En grundläggande utgångspunkt inom vårdvetenskapen är att patienten ses som en ex-
pert på sin egen kropp och hälsa (Dahlberg & Segesten, 2010). Det innebär att patien-
tens berättelse om sitt insjuknande skall ges central plats i bedömningen av patienten. 
Vidare skall ambulanssjuksköterskan vara medveten om att patienter upplever sina sym-
tom på sjukdom olika och symtomen kan beskrivas olika beroende på tidigare upplevel-
ser och erfarenheter. Av den orsaken är det betydelsefullt att ambulanssjuksköterskan 
kan förhålla sig till plötsligt uppkomna medicinska tecken och samtidigt bejaka patien-
ters upplevelse av sin sjukdom (Nyström & Herlitz, 2009).  
 
Upplevelsen av akut sjukdom leder till känslor av ångest, rädsla och otrygghet (Moes-
mand & Kjøllesdal, 1998). Om ambulanssjuksköterskan inte beaktar patientens livs-
värld och respekterar patientens integritet förstärks denna upplevelse. Detta leder i sin 
tur till känslor av maktlöshet och förlust av personlig kontroll. Det är därför betydelse-
fullt att ambulanssjuksköterskan är medveten om att patienters beslut att ringa efter en 
ambulans kan ha föregåtts av tvekan och försök att själv bemästra situationen (Ahl, Ny-
ström & Jansson, 2006). När ambulansen anländer infinner sig ofta ett lugn hos patien-
ten samt en vilja att lämna över ansvaret till ambulanspersonalen.  

 

Sepsis som sjukdomstillstånd 
 

Definition, patofysiologi och incidens  
 
Sepsis är en systemisk reaktion till följd av en infektion. Vid en infektion aktiverar im-
munförsvaret en inflammatorisk reaktion i syfte att försvara kroppen mot invaderande 
bakterier, svampar, parasiter eller virus (Brink et al., 2013; Ljungström et al., 2011). 
Ibland leder detta till en systemisk reaktion, Systemic Inflammatory Response 
Syndrome (SIRS) (Bone, Balk, Cerra, Dellinger, Fein, Knaus & Sibbald, 1992). SIRS 
föreligger inte enbart vid en infektion utan kan förekomma vid flertalet sjukdomar, 
såsom vid trauma, brännskador och pankreatit (Bone et al., 1992; Brink et al., 2013; 
Ljungström et al., 2011). För diagnos skall minst två av följande kriterier vara upp-
fyllda:  
 

• Temperatur > 38 grader C eller < 36 grader C 
• Puls  > 90 slag/min 
• Andningsfrekvens > 20/min eller PCO2 <4,3 kPa 
• Leukocyter > 12x109/L eller < 4x109/L eller > 10 % omogna former 

(Bone et al., 1992).  
 
Vid sepsis sker en cytokinfrisättning som startar en kedjereaktion med påverkan på hela 
kroppen (Robson & Newell, 2005; Ljungström et al., 2011; Renck, 2003). Cytokinerna 
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orsakar en kärldilatation och ökar kapillärernas genomsläpplighet så att leukocyter och 
andra stora molekyler kan ta sig ut i vävnaden för att bekämpa infektionen. Detta med-
för även ett vätskeläckage ut i vävnaderna som leder till olika former av ödem. Lung-
orna vätskefylls tidigt i sjukdomsförloppet vilket leder till en nedsatt syresättning och 
ökat andningsarbete. Ett uttalat vätskeläckage leder på sikt även till hypovolemi och 
nedsatt perfusion, vilket medför ett ökat hjärtarbete för att upprätthålla blodtryck. Vi-
dare får ett fortskridet sjukdomsförlopp långtgående effekter på blodkemin och metabol-
ismen. Sammantaget generar detta i en organdysfunktion i ett eller flera organ som obe-
handlat leder till död (Renck, 2003). Orsaken till sepsis är i cirka 90 procent av fallen 
bakterieinducerad infektion (Cohen, Brun-Buisson, Torres & Jorgensen, 2004). De van-
ligaste smittvägarna är lungor, tarmar, njurar, bukhinna eller svalg (Ericson & Ericson, 
2008; Robson & Newell, 2005). Risken att drabbas av sepsis ökar med hög ålder, tidi-
gare kroniska sjukdomar och nedsatt immunförsvar. Ökad risk ses också vid skadad 
vävnad, såsom vid traumatiska sårskador, och hos bärare av katetrar av olika slag, som 
exempelvis urinkateter eller central venkateter (Robson & Newell, 2005; Brink et al., 
2013).  
 
Det finns inga tydliga uppgifter på incidens och dödlighet för sepsis (Brink et al., 2013). 
På grund av skillnader i definition och diagnossättning finns det en osäkerhet vad gäller 
incidens för sepsis både nationellt och internationellt. Uppskattningsvis dör det cirka 
150 000 personer i Europa varje år i sepsis och över 200 000 personer i USA (Angus, 
Linde-Zwirble, Lidicer, Clermont, Carcillo & Pinsky, 2001). I Sverige uppskattas en 
årlig incidens av svår sepsis på 210/100 000 invånare. Internationella studier tyder på en 
incidens från 50-300/100 000 invånare och år (Brink et al., 2013). Sepsis uppges vara en 
av de tio vanligaste dödsorsakerna (Guerra, Mayfield, Meyers, Clountre & Riccio, 
2013). Dödligheten vid svår sepsis är mellan 28-50 procent (Angus et al., 2011). En 
amerikansk studie visar att över 40 procent av alla patienter som får diagnosen sepsis 
har åkt ambulans in till sjukhuset (Seymour, Rea, Kahn, Walkey, Yealy & Angus, 
2012).  
 

Identifiera sepsis prehospitalt 
 
Tidig identifiering och snabbt insatt behandling påverkar utgången avsevärt (Kumar et 
al., 2006). Eftersom besvär med andningen är ett tidigt och vanligt tecken på sepsis be-
tonas bedömning av andningen som särskilt viktig för att identifiera sepsis i ett tidigt 
skede (Seymour et al., 2012; Gårdlund et al., 2011). Bedömning av vitalparametrar in-
går i triagesystemet RETTS och syftar till identifiering av patienter med påverkan på 
vitala funktioner (Widgren, 2012), men specificiteten för specifik sjukdom såsom sepsis 
är låg (Gårdlund et al., 2011). Påverkade vitalparametrar, i synnerhet vid andningspå-
verkan med andningsfrekvens över 20 andetag/min och/eller saturation under 90 pro-
cent, bör leda misstankar om att patienten kan ha drabbats av sepsis (Raghawan & Ma-
rik, 2006; Ljungström, 2009).  
 
Ett problem med att identifiera sepsis är att symtombilden kan vara diffus och variera 
mellan olika patienter (Seymour et al., 2012; Raghawan & Marik, 2006; Ljungström, 
2009; Gårdlund et al., 2011; Brink et al., 2013). Det finns en mängd olika faktorer som 
kan medföra en fördröjning i identifiering, några exempel är att feber inte alltid före-
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kommer, att örontermometrar är opålitliga, att symtom som diarré och kräkningar miss-
tolkas och att mental påverkan försvårar diagnostiken. I Sverige har en studie undersökt 
andelen identifierade patienter utifrån ambulanspersonalens kliniska bedömning jämfört 
med användandet av ett specifikt sepsisverktyg (Wallgren, Castrén, Svensson & Kur-
land, 2013). Enligt studien identifierar ambulanspersonal endast sepsis i 12 procent av 
fallen utifrån sin kliniska bedömning. Vid användning av en modifierad version av The 
Robson screening tool ökade dock träffsäkerheten avsevärt och upp emot 75 procent av 
patienterna med sepsis identifierades. Verktyget innebär kontroll av kroppstemperatur, 
puls, andningsfrekvens, plasma-glukos och mentalt status samt innehåller ett frågefor-
mulär. Frågeformuläret innehåller bland annat frågor om tidigare infektioner samt före-
komst av buksmärta, diarré, sårinfektion, främmande inopererat material med mera. Om 
det finns indikation på sepsis, utifrån formuläret, kompletteras ovanstående kontroller 
med kontroll av blodtryck och saturation. Enligt verktyget misstänks patienten vara sep-
tisk vid påverkan av minst två vitalparametrar. En annan studie har undersökt om an-
vändande av ett specifikt sepsisprotokoll med mätning av serum-laktat påverkar identi-
fieringen av sepsis prehospitalt (Guerra, Mayfield, Meyers, Clountre & Riccio, 2013). 
Resultatet visar att mätning av serum-laktat är en bra parameter för identifiering av sep-
sis. Patienter bedömda enligt sepsisprotokollet fick behandling med antibiotika insatt 
snabbare, hade en kortare sjukhusvistelse samt minskad dödlighet. 
 

Tidigare forskning 

 
Det finns en hel del studier om sepsis men få har riktat in sig på tidig identifiering och 
behandling av sepsis prehospitalt (Herlitz, Bång, Wireklint Sundström, Axelsson, Bre-
mer, Hagiwara, Jonsson, Lundberg, Suserud & Ljungström, 2012). En studie visar att 
det finns lite forskning om hur identifiering och behandling skall gå till i en ambulans 
(Robson, Nutbeam & Daniels, 2009). Studien lyfter fram behovet av att identifiera sep-
sis tidigt och eftersöker implementering av specifik intervention eller vårdkedja mellan 
ambulans och specifik vårdenhet, på samma sätt som vid hjärtinfarkt, stroke eller 
trauma. Enligt Robson, Beavis & Spittle (2007) har sjuksköterskor generellt bristfälliga 
kunskaper om sepsis samt omhändertagandet vid sepsis. Samtidigt menar Robson, 
Nutbeam & Daniels (2009) att utbildning av ambulanspersonal i identifiering av sepsis 
torde vara enkel att genomföra. 
 
Författarna till denna studie har inte funnit några studier som beskriver patienters upp-
levelse av att insjukna i sepsis.  
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PROBLEMFORMULERING 
I ambulanssjuksköterskans uppdrag ingår det att genomföra bedömningar av patienters 
uppvisade tecken och upplevda symtom.  
 
Ett problem med att genomföra bedömning av patienter som drabbats av sepsis är att de 
kan uppvisa diffusa tecken och symtom. Detta medför en risk att patienters tillstånd 
misstolkas eller förväxlas med andra sjukdomstillstånd. Ofullständiga eller felaktiga 
bedömningar kan medföra att patienter drabbas av både vårdskador och vårdlidande till 
följd av en fördröjning innan medicinska behandlingsåtgärder sätts in. Detta kan i sin 
tur leda till ökad sjuklighet och mortalitet hos patienter liksom antal vårddagar och 
vårdkostnader för sjukvården.  
 
En ökad kunskap för hur patienter upplever sitt insjuknande i sepsis kan medföra en 
ökad förståelse hos ambulanssjuksköterskan för diffusa tecken och symtom, vilket i 
förlängningen påverkar ambulanssjuksköterskans förmåga att tidigt identifiera patienter 
med sepsis. 
 

SYFTE 
Studiens syfte är att undersöka patienters upplevelser av att insjukna i sepsis. 
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METOD 

Ansats 
 
Aktuell studie har en kvalitativ och utforskande ansats där ambitionen är att undersöka 
vad patienter upplever i samband med att de insjuknar i sepsis. Ansatsen är lämplig för 
att undersöka patienters upplevelser och erfarenheter (Kvale & Brinkmann, 2009). Detta 
innebär en möjlighet att genom patienters beskrivningar erhålla nyanserade berättelser 
och därigenom försöka förstå deras upplevelser och erfarenheter.  
 

Urval 
 
Kontakt togs med en infektionsklinik och två intensivvårdsavdelningar i Västsverige för 
att genom dem få kontakt med informanter till studien. Följande inklusionskriterier an-
vändes: informanten 1) ska ha insjuknat i hemmet och vårdats för diagnosen svår sepsis 
eller septisk chock åren 2009-2010, 2) vara i åldrarna 18-90 år, 3) förstå och tala 
svenska och 4) kunna berätta om sitt insjuknande. 
 
Sammanlagt skickades 46 förfrågningar ut varav 12 var positiva till att delta i studien. 
En informant fick exkluderas då det visades sig att personen inte kunde berätta om sitt 
insjuknande på grund av sviktande minne. En annan informant hade vårdats för sepsis 
vid två tillfällen. Denna informants berättelse är avgränsad till att gälla ett av tillfällena. 
Totalt deltog tre kvinnor och åtta män med en åldersspridning på 22-90 år. Vårdtiden 
varierade från några dagar upp till flera veckor på sjukhus.  
 

Datainsamling 
 
Datainsamlingen genomfördes som telefonintervjuer och utfördes under våren och hös-
ten 2011. Varje intervju inleddes med följande öppningsfråga: ”Har du möjlighet att 
beskriva ditt insjuknande och hur det upplevdes?”. Författarna försökte utifrån öpp-
ningsfrågan få svar på syftet genom att få struktur på samtalet (Kvale & Brinkmann, 
2009). I de fall informanten tappade tråden i intervjun ställdes spontana kompletterande 
frågor i syfte att försöka få informanten tillbaka till ämnet. Den totala intervjutiden upp-
gick till 140 minuter med en variation mellan 9-22 minuter vardera. Intervjuerna spela-
des in på diktafon och transkriberades sedan ordagrant av författarna.  
 

Dataanalys 
 
Data analyserades med hjälp av kvalitativ manifest innehållsanalys (Graneheim & 
Lundman, 2004) av båda författarna. Analysen genomfördes i olika steg. Det första ste-
get var att läsa igenom texterna vid flera tillfällen för att få en helhet av innehållet. 
Nästa steg var att identifiera meningsbärande enheter i texten, såsom meningar som 
innehåller relevant information utifrån studiens syfte. De meningsbärande enheterna 
kondenserades sedan och förseddes med en kod. Dessa koder jämfördes med varandra 
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utifrån likheter och olikheter, för att sen grupperas i fem subkategorier. I det sista steget 
formulerades två kategorier utifrån subkategorierna, var god se tabell 1. 
 
 
Tabell 1. Exempel på analysprocessen 
 
Meningsbärande enhet Kod Subkategori Kategori 

Tog en tablett, gick o lade mig 
för att vila 

Återhämta sig/trött Inte orka med sig själv Bli tilltagande 
försämrad 

Lägga sig och sova, bli bättre Återhämta sig/sova   

Bara ville lägga sig någon-
stans 

Återhämta sig/lägga 
sig ner 

  

    

Väldigt konstig känsla i krop-
pen 

Inte känna igen sin 
kropp 

Förlora kontrollen över 
sig själv 

 

Vaknade upp på golvet Ingen kroppskontroll   

Jag vet inte vad vi pratade om Ingen kroppskontroll   

 
 

Forskningsetiska överväganden 
 
För aktuell studie behövdes ingen etikprövning eftersom studien skedde inom ramen för 
högskoleutbildning på avancerad nivå (Svensk författningssamling 2003:460). Trots 
detta har informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekra-
vet beaktats (Vetenskapsrådet, 2002). Informanterna har fått information via ett brev 
som skickades hem till dem om studiens syfte och förfrågan om medverkan (Bilaga A). 
I brevet fanns information om hur intervjun går till, att deltagandet är frivilligt, att de 
när som helst kan avbryta sin medverkan samt att allt material avidentifieras så att inga 
enskilda personer skall kunna identifieras. Genom att skicka ut en skriftlig förfrågan 
hade informanterna tid på sig att fundera om de ville delta eller inte i studien och ta 
ställning till medverkan utan att känna tvång. För att förhindra ojämnt maktförhållande 
valde författarna att intervjua informanterna var för sig. Informanterna tillfrågades om 
de var intresserade av att ta del av resultatet när studien är klar, vilket några av dem 
önskade. De kommer att få uppsatsen i sin helhet efter examination. Samtycke till delta-
gande har dokumenterats skriftligt. 
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RESULTAT 
Resultatet visar att insjuknade i sepsis dels är en upplevelse av att bli tilltagande försäm-
rad, dels om att inte bli tagen på allvar. För översikt av studiens resultat, se tabell 2. 
 
 
Tabell 2. Översikt av resultatet 
 
Subkategori Kategori 

Känna igen sina symtom Bli tilltagande försämrad 

Förlora kontrollen över sig själv  

Inte orka med sig själv  

Bli misstrodd av andra Att bli tagen på allvar 

Tryggt att få hjälp  

 
 

Bli tilltagande försämrad  
 
Att bli tilltagande försämrad innebär att informanterna försöker känna igen sina symtom 
och hantera sin sjukdomskänsla. De beskriver också förlust av kroppskontroll och av-
saknad av ork att ta hand om sig själva, se tabell 3. 
 

Känna igen sina symtom 
 
Informanterna beskriver ett varierande insjuknande. Det kan ske plötsligt med påtagliga 
symtom, eller som en successiv försämring. Det plötsliga insjuknandet sker som snabbt 
uppkommen sjukdomskänsla, från att ha känt sig helt frisk till att bli plötsligt påtagligt 
sjuk. Den successiva försämringen kännetecknas av en diffus stegrande trötthet och or-
keslöshet. Oavsett sjukdomsförlopp beskriver informanterna att de aldrig känt sig så 
sjuka tidigare och att upplevelsen av att bli allvarligt sjuk är påfallande. Denna sjuk-
domskänsla beskrivs av samtliga informanter.  
 
De kroppsliga symtomen varierar men gemensamt för alla informanter är upplevelsen 
av smärta och feber. Smärtupplevelsen varierar från att vara specifik, såsom exempelvis 
bröstsmärta och huvudvärk, till att vara av generell karaktär, som värk i hela kroppen. 
Upplevelsen av feber med frossa och svettningar beskrivs som uttröttande. Kroppstem-
peraturen kan pendla upp och ner men påverkas inte av febernedsättande läkemedel, 
vilket förleder den drabbade att tro att sjukdomen är på väg över. Andningspåverkan är 
ett annat symtom vid sepsis och beskrivs som svårigheter att få luft, en känsla av att det 
är tungt att andas och att andningen blir kort och ansträngd. Ett fjärde symtom infor-
manterna beskriver är besvär med magen, såsom diarré, matleda och kräkningar. Slutli-
gen är yrsel och svimningskänsla vanligt.  
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Informanterna försökte få en förklaring till sina symtom och sjukdomskänsla innan de 
beslutar sig för att kontakta sjukvården. Symtomen känns igen från tidigare episoder av 
sjukdom och tolkas som influensa, lunginflammation, alkoholabstinens och gastroente-
rit. Samtidigt är symtomen mer diffusa och svåra att förstå. En informant beskriver in-
sjuknandet på följande vis: 
 
”Jag vaknade på natten och mådde…, verkligen jättedåligt… tänkte att jag hade fått 
svininfluensa och… herregud vad sjuk man blir ”. 
 
Trots sjukdomskänsla beskriver informanterna att de ville avvakta med att kontakta 
sjukvården så länge som möjligt. De beskriver att de försökte kurera sig med egenvård 
såsom att använda läkemedel för att få ner febern, dricka rikligt med vätska och vila. 
När det inte hjälpe tog dem kontakt med sjukvården via sjukvårdsrådgivningen (1177), 
vårdcentralen eller SOS Alarm (112). 
 
Förlora kontrollen över sig själv 
 
Efter ett tag i sjukdomsförloppet infinner sig en känsla av förlust av kroppskontroll som 
relateras till trötthet och orkeslöshet. Förlust av kroppskontroll innebär en oförmåga att 
styra och känna igen sin kropp. Informanterna beskriver att detta yttrade sig på olika 
sätt. Ett sätt är ett nytillkommet behov av att få hjälp med att klä sig och sköta personlig 
hygien. Ett annat sätt är perioder av frånvarande och svimning, vilket ledde till både 
minnesförlust och förlust av tidsuppfattning. Informanterna beskriver vidare att förlust 
av kroppskontroll medför en stark upplevelse av oro och obehag. Detta resulterade i 
ångest och panik, något som förvärras särskilt på natten. Dessa känslor innebär problem 
med att komma till ro, vilket påverkar möjligheterna att vila och sova. En informant 
beskriver det på följande vis: 
 
”Var jag väldigt dålig… kunde inte riktigt komma till ro… sov inte… det var ingen, det 
var en oro i kroppen”. 
 

Inte orka med sig själv 
 
Informanterna beskriver att insjuknandet i sepsis innebär en svår trötthet. Denna trötthet 
uttrycks som en oförmåga att ta sig för någonting, en matthet i kroppen och en känsla av 
att dö. Mattheten leder till känslan av att vilja somna ifrån sjukdomen. Vidare medför 
det till svårigheter att själv ringa efter ambulans. Försök att vila och sova ger inte någon 
ökad kraft eller energi. En informant beskriver tröttheten på följande vis: 
 
”Jag låg i sängen… det blev svårare och svårare att andas… och jag kände en sån 
dödskänsla… jag orkar inte mer nu, låt mig vara, jag vill bort nu”. 
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Att bli tagen på allvar 
 
Resultatet visar att informanterna inte blev tagna på allvar eller trodd av sin omgivning 
vid första kontakten med sjukvården. Att få hjälp leder till känslor av trygghet och en 
önskan att lämna över ansvaret till ambulanssjuksköterskan. 
 

Bli misstrodd av andra 
 
Vid kontakt med sjukvården uppmanas informanterna att redogöra för sin sjukdomsupp-
levelse, vilket är svårt eftersom symtomen är diffusa och förändras under tiden. Infor-
manterna beskriver att sjukvårdskontakten som regel resulterade i beskedet att avvakta i 
hemmet, vilket ledde till en känsla av misstro. Det råd som informanterna fick var 
främst råd om egenvård, såsom att dricka rikligt med vätska, ta smärtlindrande och fe-
bernedsättande läkemedel. Informanterna berättar att givna råd uppfattades bero på att 
sjukvårdspersonalen tolkade symtomen som exempelvis influensa, gastroenterit, förkyl-
ning eller övre luftvägsinfektion. En informant fick följande råd:  
 
”… åk hem och käka värktabletter och försök få i dig vätska så kommer det att släppa, 
men det kan ta sin tid”. 
 

Tryggt att få hjälp 
 
Ambulansens ankomst leder till en känsla av lugn och trygghet som förstärks av upp-
fattningen av att bli bekräftad. Enligt informanterna misstänker inte ambulanspersonalen 
att det röra sig om en svår infektion, men förstår att informanten är allvarligt sjuk. När-
varon av ambulanspersonalen är lindrande och reducerar oro och olustkänslor i kroppen. 
Informanterna beskriver att det är en lättnad att lämna över ansvaret till ambulansperso-
nalen och att bli transporterad till sjukhus. En informant beskriver viljan att lämna över 
sig själv på följande vis: 
 
”När ambulansen kom var det [en] lättnad och [man] slappnade av… det var… en väl-
dig lättnad… nu kan jag skita i det här”. 
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Tabell 3. Upplevelser i samband med insjuknande i sepsis 
 
Tidigt i sjukdomsförloppet Sjukdomskänsla, aldrig känt sig så sjuk 

innan 

 Smärta, specifik eller generell 

 Feber, frossa. Temperaturen pendlade 

 Andningspåverkan 

 Besvär med magen, såsom diarré, matleda, 
kräkning 

 Yrsel och svimningskänsla  

  

Senare i sjukdomsförloppet Trötthet och orkeslöshet 

 Oförmåga att känna igen och styra sin 
kropp 

 Perioder av frånvarande och svimning 

 Oro, obehag och ångest 

 Matthet 

 En känsla av att vara nära att dö 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 
 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
 
Den valda ansatsen avsåg att undersöka patienters upplevelse av att insjukna i sepsis. 
Genom kvalitativa intervjuer gavs informanterna möjlighet att berätta om sina upplevda 
erfarenheter (Graneheim & Lundman, 2004), vilket gett en inblick och förståelse för 
patienters insjuknande i sepsis.  
 
Önskemål om deltagande i studien skickades ut år 2011 till personer i åldrarna mellan 
18-90 år som vårdats för sepsis under åren 2009-2010. Förhoppningen var att finna in-
formanter som kommer ihåg sitt insjuknande men samtidigt har lite perspektiv och be-
arbetat sitt insjuknande. Syftet med en kvalitativ innehållsanalys är att beskriva variat-
ioner i erfarenheter och upplevelser, vilket erhålls genom att ha tillräckligt många in-
formanter som ger detaljerade och bra beskrivningar av sina erfarenheter (Patton, 1990; 
Graneheim & Lundman, 2004). Antalet informanter kan anses vara för få för att få en 
variation och en bra beskrivning av insjuknandet. Samtidigt skall antalet deltagare ses i 
ljuset av att aktuell studie sker inom ramen för ett examensarbete. För att få en variation 
i erfarenhet och upplevelser har författarna försökt hitta informanter med en bred ålders-
spridning och jämn könsfördelning. Detta grundar sig på förståelsen att tidigare upp-
levda erfarenheter påverkar hur personen ser på upplevd sjukdom (Dahlberg & Se-
gesten, 2010) samt att kvinnor och män upplever och uttrycker smärta annorlunda, till 
exempel vid akut hjärtinfarkt (Herlitz & Svensson, 2009). I studien var åldersspridning-
en stor (22-90 år) men könsfördelningen var tre kvinnor mot åtta män, vilket kan anses 
vara en svaghet. Vid genomläsning av de transkriberade intervjuerna har dock inga be-
tydande variationer identifierats mellan kvinnors och mäns berättelser om sitt insjuk-
nande.  
 
Informanterna som deltog i studien fick själva bestämma när intervjun skulle äga rum 
vilket medförde att informanterna valde såväl tid som miljö för intervjun.  Intervjuerna 
delades slumpmässigt upp mellan författarna och genomfördes en och en för att anta 
karaktären av ett vanligt samtal samt för att minska risken att informanten känner sig i 
underläge (Kvale & Brinkmann, 2009). En svaghet med att intervjua informanterna per 
telefon är att författarna inte får den visuella kontakten och därmed går miste om infor-
mantens kroppsspråk. Kroppsspråk kan förstärka och påverka författarnas tolkning av 
innehållet i intervjuerna och medföra mer information, det som sägs mellan raderna.  
 
Vid intervjuerna fick informanterna fritt berätta om sina upplevelser av sitt insjuknande. 
Under intervjun ställdes spontana kompletterande frågor för att stimulera berättandet 
med spegling och frågor för att få informanten att tänka till och fundera över upplevel-
sen. Genom att stimulera till berättande har författarna blivit medskapare till texten och 
påverkar omedvetet resultatet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Resultatet på-
verkas vidare av författarnas förförståelse, som i detta fall är baserad på möte med pati-
enter med sepsis i arbetet som sjuksköterska. Enligt Lundman & Hällgren Graneheim 
(2012) skall inte förförståelse ses som något negativt, utan tvärtom ses som en del i 
forskningsprocessen. Med förförståelse föreligger det en risk att författarna lägger in för 
mycket av sina egna värderingar i tolkningen av intervjuerna. Å andra sidan innebär 
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förförståelsen också en möjlighet för författarna att sätta sig in i informantens berättelse 
och uppfatta den upplevda erfarenheten. För att minska risken att påverka resultatet för 
mycket samt få en samstämmighet i tolkningen av texten har författarna tillsammans 
diskuterat och övervägt olika tolkningsmöjligheter av resultatet (Lundman & Hällgren 
Graneheim, 2012).   
 

Trovärdighet 
 
En studies trovärdighet bedöms utifrån om resultatet är användbart och överförbart 
(Graneheim & Lundman, 2004; Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). För att be-
döma överförbarheten är det av vikt att författarna presenterar sin studie på ett tydligt 
sett så att läsaren kan få en bild av hur studien genomförts. Det har gjorts genom att 
beskriva ansats, urval, datainsamling och dataanalys med målsättningen att ge läsaren 
en uppfattning om huruvida resultatet kan överföras till en annan situation och med en 
annan grupp personer. För att stärka trovärdigheten har resultatet presenterats tillsam-
mans med lämpliga citat från intervjuerna.  
 

Resultatdiskussion 
 
Resultatet visar sammanfattningsvis att insjuknandet varierade mellan informanterna, 
men gemensamt var att sjukdomsupplevelsen var påtaglig och beskrivs som värre än 
vad de hade varit med om tidigare. Trots svår sjukdom valde informanterna till en bör-
jan att avvakta med att söka vård och försökte relatera sjukdomsupplevelsen till tidigare 
sjukdomstillfällen och hantera uppkomna symtom själv. Resultatet visar att insjuknan-
det kännetecknas av symtom som trötthet, smärta, feber, andningsproblem, diarré, mat-
leda, kräkningar och yrsel, vilket ledde till en förlust av kontroll över sig själv. Detta 
yttrade sig i oförmåga att klä sig och sköta hygien samt i svimning och frånvaroperi-
oder. Vidare ledde den ökade tröttheten till känslan av att inte orka med sig själv. Vid 
kontakt med sjukvården upplevde informanterna initialt att deras sjukdomsupplevelse 
inte togs på allvar. Ambulansens ankomst genererade dock i känslor av lättnad och 
trygghet. 
 

Symtom vid insjuknande i sepsis 
 
Resultatet visar att smärta och värk är vanliga symtom vid sepsis. Smärtan kan vara 
specifik såsom till exempel bröstsmärta och generell till karaktären, såsom värk i hela 
kroppen. Specifik smärta kan leda tankarna till sjukdom i specifikt organ (Gårdlund et 
al., 2011), vilket kan medföra att ambulanssjuksköterskan riktar fokus på det och missar 
att det kan röra sig om sepsis. Ambulanssjuksköterskan skall dock vara medveten om att 
den kliniska bilden vid sepsis påverkas av såväl infekterande agens som ingångsporten 
för infektionen (Brink et al., 2013), exempelvis kan en urosepsis ge lokala symtom från 
urinvägarna.   
 
Feber med frossa och svettningar är vanligt vid sepsis men förekommer inte alltid 
(Gårdlund et al., 2011; Brink et al., 2013). Resultatet i studien visar att kroppstempera-
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turen kan pendla upp och ner, vilket kan förleda patient och vårdpersonal att tro att in-
fektionen är på väg att gå över och i värsta fall leda till att sjukdomsförloppet fortskri-
der. I förlängningen innebär detta ett fortsatt lidande och risk för sjuklighet eller död 
(Raghawan & Marik, 2006; Kumar et al., 2006; Gårdlund et al., 2011; Brink et al., 
2013). 
 
Resultatet visar att insjuknande i sepsis också kännetecknas av påverkad andning, 
såsom ansträngd och snabb andning, men det var inget dominerande symtom och före-
kom inte hos alla. Ett ökat andningsarbete anses vara ett av de första tecknen på sepsis 
och är ett av fyra kriterier för diagnos (Bone et al., 1992; Seymour et al., 2012; Renck, 
2003; Gårdlund et al., 2011; Brink et al., 2013). Det är möjligt att vissa informanter 
hade en förhöjd andningsfrekvens utan att uppleva andfåddhet eller så saknades detta 
tecken. Frånvaro av förväntade tecken och symtom kan försvåra identifieringen av spe-
cifik sjukdom (Brink et al., 2013).  
 
Besvär med magen, yrsel och trötthet är andra symtom som förekom, och är även van-
ligt vid en rad andra sjukdomstillstånd. För en del av befolkningen utgör dessa besvär 
vardag, inte minst hos äldre (Dehlin & Rundgren, 2007). Förekomst av gastrointestinala 
besvär, yrsel, kronisk smärta och trötthet är omfattande hos äldre. Att som ambulans-
sjuksköterska försöka få klarhet i vad som utgör patientens normala tillstånd och vad 
som är nya symtom kan vara svårt. Det är av den orsaken betydelsefullt att ambulans-
sjuksköterskan tar sig tid att samtala med patienten (Baggens & Sandén, 2009; Frank, 
Asp & Dahlberg, 2009).  
 

Bedömning och handläggning 
 
I resultatet framgår det att informanterna valde att stanna kvar i hemmet så länge som 
möjligt, vilket är intressant med tanke på att det under senare år förts diskussioner om 
att en stor andel patienter ambulanstransporteras i onödan, det vill säga utan att någon 
behandling getts på plats eller under transport (Hjälte, Suserud, Herlitz & Karlberg, 
2007). Informanterna i studien ringde inte efter en ambulans direkt, utan kontaktade 
sjukvården först efter att de försökt känna igen sina symtom och hantera situationen 
själv med egenvård, vilket överensstämmer med fynd av Ahl, Nyström & Jansson 
(2006). I likhet med vad som framkom i studien av Ahl, Nyström & Jansson (2006) 
upplevde informanterna en lindring av sina symtom när ambulansen kom fram (Ahl, 
Nyström & Jansson, 2006), vilket kan ha minskat behovet av behandling. Det framkom 
att informanterna upplevde att de inte blev tagna på allvar när de första gången tog kon-
takt med vården. Detta kan ha inneburit en fördröjning av tiden till behandling, vilket i 
sin tur medför en ökad risk för bestående sjuklighet och död (Raghawan & Marik, 2006; 
Kumar et al., 2006; Gårdlund et al., 2011; Brink et al., 2013). En långsam handläggning 
och fördröjning av medicinska åtgärder antas generera i sämre livskvalité för de patien-
ter som överlever (Raghawan & Marik, 2006). Enligt informanterna misstänkte sjuk-
vårdspersonalen inte att de rörde sig om någon allvarlig infektion. Detta skall ses i ljuset 
av att sepsis är svårt att identifiera prehospitalt (Seymour et al., 2012). I studien av 
Wallgren, Castrén, Svensson & Kurland (2013) ökade ambulanspersonalens träffsäker-
het avsevärt vid användning av The Robson screening tool, från 12 till 75 procent. In-
tressant att notera är att samtliga kontroller som tas vid användning av verktyget ingår i 
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triagering med RETTS (plasma-glukos tas på indikation) (Widgren, 2012). Det som 
skiljer är det specifika formuläret. Anledningen till att träffsäkerheten ökar med The 
Robson screening tool kan bero på att sepsis finns med som trolig orsak redan från bör-
jan vid påverkade vitalparametrar (två stycken) samt att formuläret leder till att ambu-
lanssjuksköterskan måste samtala med patienten eller närstående för att få del av patien-
tens hälsohistoria och sjukdomsupplevelse. Formuläret medför likväl en ökad medve-
tenhet om symtom vid sepsis. I denna studie framgår det att ambulanssjuksköterskan 
bör fråga om förekomst av svår sjukdomskänsla och trötthet, feber och frossa, att sym-
tom kan komma och gå, besvär med smärta, andningspåverkan, diarré och kräkningar. 
Enligt Brink et al (2013) skall detta även kompletteras med frågor om infektion hos an-
hörig eller i patientens närhet. Mätning av serum-laktat prehospitalt har också visat sig 
öka identifieringen av sepsis (Guerra, Mayfield, Meyers, Clountre & Riccio, 2013). 
 
 
 

Slutsats och kliniska implikationer 
 
I studien framkommer det att sjukdomskänsla, svår trötthet, smärta och feber är de do-
minerande symtomen vid insjuknande i sepsis. Symtomen beskrivs överlag som diffusa 
till karaktären.  
 
Vidare visar resultatet att det finns stora variationer mellan hur informanterna upplevde 
sitt insjuknande, vilket delvis kan förklaras av att den kliniska bilden påverkas av den 
bakomliggande infektionen.  
 
En otydlig och diffus sjukdomsbild medför svårigheter vid bedömning och påverkar 
identifieringen av specifik sjukdom. Med anledning av att sepsis är vanligt förekom-
mande och ett potentiellt livshotande tillstånd bör sepsis finnas med som tänkt orsak hos 
patient med påverkat allmäntillstånd, särskilt om patienten är äldre, har nedsatt immun-
försvar, sår eller kateter. Med tanke på det dynamiska sjukdomsförloppet torde miss-
tanke om sepsis generera i snabb handläggning och noggrann övervakning av patientens 
mående och vitalparametrar.  
 
I studien framkommer det att informanterna upplevde att deras symtom inte togs på 
allvar när de första gången kontaktade sjukvården. För att ge patienten bästa förutsätt-
ningarna är det viktigt att ambulanssjuksköterskan lyssnar aktivt på patientens sjuk-
domsberättelse och ger akt även på symtom som är diffusa och svåra att förstå. Det be-
hövs evidensbaserad forskning med fokus på identifiering och snabb intervention för att 
behandla sepsis i ett tidigt skede.  
 
Kontinuerlig utbildning för personal inom ambulanssjukvården är nödvändig då ambu-
lanssjuksköterskan dagligen möter olika människor med svåra sjukdomar och åkommor 
som kan vara svåra att identifiera i en prehospital vårdmiljö.  
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Bilaga 1 
 
Vill du delta i en studie om upplevelsen av att insjukna i en 
svår infektion? 
 
Vi vänder oss med denna förfrågan till personer som under perioden 2009-2010 vårdats 
på sjukhus på grund av en svår bakterieinfektion. 
 
Studien genomförs av två sjuksköterskor, Jennie Grob och Jimmy Söderström, som stu-
derar specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot ambulanssjukvård, Högs-
kolan i Borås. Som en del av utbildningen ingår det att genomföra ett examensarbete på 
avancerad nivå.  
 
Vi har valt att undersöka patienters upplevelser av att insjukna i hemmet i en svår in-
fektion, det som på medicinskt språk kallas för svår sepsis. Syftet med studien är att få 
fram patienters upplevelser av att insjukna i svår sepsis. Bakgrunden är att svår sepsis är 
ett allvarligt tillstånd och det finns stora behov av att få fram mer information om sjuk-
domen för att förbättra omhändertagandet.  
 
Din medverkan innebär en telefonintervju som beräknas ta ca 30 minuter. Frågorna 
kommer omfatta dina upplevelser och tankar i samband med ditt insjuknande. Om du är 
villig att delta i studien kontaktar du studieledarna via mail eller genom bifogad svars-
blankett. Efter din intresseanmälan kontaktar vi dig för ytterligare information. Ange 
gärna om du önskar att bli kontaktad via mail eller telefon. 
 
Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan förklaring. Allt material 
kommer att vara avidentifierat vid publicering så att ingen person kan identifieras. 
 
 
Med vänlig hälsning, 
Jennie Grob  jenniegrob@hotmail.com 
Jimmy Söderström  jimmysoderstrom@live.se 
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