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Sammanfattning 

Bakgrund Sepsis är ett problemområde internationellt. Snabb behandling är av vikt för 

att undvika att sepsis utvecklas till septisk chock. Septisk chock kan innebära förödande 

konsekvenser och i värsta fall kan den drabbade avlida. 

Syfte Att beskriva personers livskvalité efter att ha överlevt sepsis. 

Metod Denna studie har gjorts som en beskrivande litteraturstudie. Litteraturstudien 

bygger på tolv artiklar, tio kvantitativa och två kvalitativa. Dessa har sökts vid 

databaserna PubMed och Cinahl. 

Huvudresultat Efter att ha överlevt sepsis upplevde flera personer att deras livskvalité 

på olika sätt försämrats. Både fysiska och psykiska begränsningar framkom, detta kunde 

ha negativ påverkan på det dagliga livet. Rehabilitering efter utskrivning från sjukhuset 

samt stöd från både familj, anhöriga och sjukvården var av betydelse för att uppnå god 

livskvalité. 

Slutsats Att leva livet på samma sätt som innan är inte en självklarhet efter att ha 

överlevt sepsis. Sjuksköterskan ska sträva efter ett gott bemötande och därför är det av 

betydelse att ha kunskap om vad som krävs av sjukvården för att erbjuda så god vård 

som möjligt. Detta för att personer som överlevt sepsis ska ha möjlighet till god 

livskvalité även tiden efter utskrivning från sjukhuset. 

Nyckelord Livskvalité, Sepsis, Överlevare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

Abstract  

Background Sepsis is a problem internationally. Rapid treatment is important to 

prevent sepsis from developing into septic shock. Septic shock can have devastating 

consequences and in the worst case, the person may die. 

Aim To describe people's quality of life after surviving sepsis. 

Method This study is a descriptive literature study. The literature study is based on 

twelve articles, ten quantitative and two qualitative. These have been searched at the 

databases PubMed and Cinahl.   

Main result After surviving sepsis, several people experienced that their quality of life 

in various ways deteriorated. Both physical and mental limitations emerged, this could 

have a negative impact on daily life. Rehabilitation after discharge from the hospital as 

well as support from both family and health care were important in achieving a good 

quality of life. 

Conclusion After surviving sepsis, living life as before is not a matter of course. In 

order to be able to respond as a nurse in the right way, is it important to have knowledge 

of what is needed by the healthcare system to offer the best possible care. This is so that 

people who have survived sepsis should be able to have a good quality of life even after 

the discharge from the hospital. 

Keywords Sepsis, Survivor, Quality of life. 
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1. Introduktion 

 

1.1 Bakgrund 

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) beräknas det att ungefär 30 miljoner 

människor världen över varje år drabbas av sepsis. Av dessa 30 miljoner beräknas sex 

miljoner avlida till följd av sepsis (WHO 2018). Mellhammar et al. (2016) beräknade att 

cirka 40 000 personer i Sverige drabbades av sepsis 2014. 

 

Sepsis uppkommer när mikroorganismer hamnar i blodbanan, dessa kan vara bakterier, 

virus eller svampväxt. Detta orsakar systemic inflammatory response syndrome- SIRS 

som betyder att immunförsvaret är kraftigt aktiverat. För att få diagnosen sepsis ska två 

av fyra SIRS kriterier vara uppfyllda. Dessa är påverkan på kroppstemperatur, 

hjärtfrekvens, andningsfrekvens samt förhöjda leukocyter. Sjunkande blodtryck är även 

en viktig markör vid sepsis. Smittvägar uppkommer där bakterier kan nå blodbanan via 

exempelvis lungor och njurar. Det finns primär sepsis som uppkommer när 

mikroorganismer når blodbanan direkt, detta kan ske exempelvis vid en 

lunginflammation eller sekundär sepsis som kan uppkomma vid exempelvis sår eller 

protesinfektioner. Sepsis är ett allvarligt tillstånd som kräver snabb upptäckt, klinisk 

bedömning samt hantering. Det är ett tillstånd som är kostsamt för sjukvården och kan 

leda till döden för den drabbade. Alla kan drabbas av sepsis, det finns dock riskgrupper 

som lättare drabbas. Riskgrupperna är främst barn under ett år och vuxna över 75 år, 

personer med nedsatt immunförsvar, kronisk sjukdom, främmande föremål i huden, 

öppna sår och graviditet (Ericson & Ericson 2012). 

 

Den främsta behandlingen vid sepsis är antibiotika och detta kan administreras direkt 

via blodet, intravenöst. Utan behandling utvecklas sepsis till septisk chock. Septisk 

chock innebär att kroppens organ börjar svikta, exempelvis nedsatt syresättning, 

blodtrycksfall, nedsatt funktion i njurarna och påverkan på hjärnan i form av förvirring 

eller medvetslöshet. Septisk chock har i de flesta fall en god prognos, om behandling 

ges, dock är den sämre hos riskgrupper som nämns ovan. Det finns flertalet olika 

antibiotikasorter beroende på vilken typ av mikroorganism som finns i blodet (Ericson 

& Ericson 2012). Rätt antibiotikabehandling kan fastställas genom att ta blododling. 

Blododling påvisar om det finns växt av mikroorganism i blodbanan som annars är steril 
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(Nagalingam 2018). Enligt riktlinjer från Region Gävleborg ska behandling med 

antibiotika sättas in inom 60 minuter, helst snabbare vid sepsismisstanke (Torell 2017).  

I en studie av Forde och Scullin (2017) fick 15% av patienterna med sepsisbehandling 

enligt tidsramen på 60 minuter i juni 2011. Efter denna mätning fick vårdpersonal 

genomgå utbildning samt vägledning av experter. I juni 2016 gjordes sedan mätningen 

om och då fick 95% av patienterna behandling inom tidsramen på 60 min.  

 

1.2 Sjuksköterskans roll  

Enligt International Council of Nurses (ICN) etiska kod för sjuksköterskor är 

sjuksköterskans ansvarsområde att ansvara över omvårdnaden som utförs. Det är av 

betydelse att sjuksköterskan hela tiden har patienten i centrum, är lyhörd för patientens 

behov, autonomi, ser till att förståelse samt samtycke finns. Sjuksköterskan ska även se 

till allas lika värde, oavsett traditioner, värderingar, kultur och religion. Patienter och 

anhöriga ska behandlas med värdighet och respekt (Svensk Sjuksköterskeförening 

2017). Sjuksköterskans ansvar vid sepsis är att kontrollera relevanta mätvärden. Andra 

ansvarsområden är omedelbara åtgärder såsom syrgas, vätsketerapi, sätta perifera 

infarter, blododling samt andra relevanta odlingar, blodprover, följa urinmätning, 

elektrokardiografi (EKG) och ge behandling efter läkarordination. Viktigt att följa upp 

parametrar och ha god kommunikation med läkare (Torell 2017).  

 

1.3 Identifiering  

I en studie av Rahman, Chan, Zakaria och Jaafar (2018) påvisades att nästan hälften av 

sjukvårdpersonalen på en akutmottagning inte hade någon eller otillräcklig utbildning 

inom sepsis, hälften av sjukvårdpersonalen hade arbetat inom akutsjukvården i mer än 

fem år. Det beskrevs att lite mindre än en tredjedel hade nedsatt eller dålig kunskap om 

sepsis. Hälften av sjukvårdpersonalen hade problem med att identifiera sepsis enligt de 

frågeformulär som användes som utgångspunkt. Nästan alla deltagare beskrev att de 

tyckte att det var viktigt med snabba åtgärder vid sepsis och septisk chock, tre 

fjärdedelar beskrev även i slutet av studien att de ansåg sig ha tillräcklig kunskap om 

sepsis innan de ingick i studien. Lim, Fang, Loo, Wong och Balakrishnan (2019), 

Spångfors (2018) och Churpek (2017) beskrev att National Early Warning Score 

(NEWS) skalan är ett instrument som fungerar som stöd för att lättare avläsa eventuella 

sviktande vitala parametrar och fånga upp personer om behöver vård. De beskrev att 

NEWS är ett bra bedömningsinstrument för att upptäcka sepsis i tid. Spångfors (2018) 

beskriver att NEWS är validerat för personer äldre än 16 år. BAS 90-30-90 står för 
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blodtryck under 90 mm Hg, andningsfrekvens över 30 och saturation under 90%. Om en 

person har dessa avvikande parametrar ska misstanke om sepsis eller septisk chock 

finnas. Då krävs åtgärder som är beskrivna ovan. Symtom på sepsis kan förknippas med 

andra diagnoser, därför finns detta verktyg för att underlätta för sjukvården (Bayer et al. 

2015). 

 

1.4 Livskvalité  

WHO (1997) definierar begreppet livskvalité utifrån hur personer själva upplever sitt 

eget välbefinnande, sin hälsa samt sin vardag. Detta handlar om exempelvis olika 

aspekter av hälsa, dessa aspekter definieras som fysiska och psykiska, hur personer 

upplever sitt dagliga liv, uppfattningar och mål i vardagen, tankesätt, värderingar samt 

ställningstagande. Det handlar om vilka förväntningar personer har i livet relaterat till 

hur livet verkligen ser ut. God livskvalité innebär inte enbart frånvaro av sjukdom, men 

livskvalitén vid sjukdom kan förbättras med stöd från vården. Enligt Willman (2014) 

beskrivs livskvalitet som ett begrepp som innehåller flera olika aspekter av hälsa. De 

beskriver även att hälsan inte har någon betydelse så länge livskvalitén upplevs som 

dålig. Likväl som att hälsa hör ihop med begreppet livskvalité hör även hopp samman 

med detta begrepp. Hopp är något som alltid finns inom varje människa, dock är det i 

livets svåra stunder hoppet blir betydligt mer påtagligt. Det kan handla om allt ifrån att 

önska sig bättre timmar, bättre dagar, tröst av nära och kära i stunder av sorg till att 

önska sig att bli frisk från en svår sjukdom. Desto bättre livskvalité en människa har, 

desto större mening med livet finns hos den människan. Livskvalitén handlar både om 

hur vardagen ser ut och hur personer hanterar svåra stunder. 

 

1.5 Referensram 

Joyce Travelbees teori “människa-till-människa” beskrivs i hennes bok “Interpersonal 

Aspects of Nursing”. Målet för omvårdnad är att finnas där för personen, familjen och 

samhället under svåra stunder för att inbringa hopp (Pokorny 2017). Travelbee menar 

att så länge en ljusglimt finns i de svåraste stunderna finns även en mening med att 

fortsätta kämpa. Hon belyser att sjuksköterskan hela tiden ska sträva efter förståelse för 

sin medmänniska, se hela människan, tillgodose individuella behov samt hela tiden 

försöka uppnå god omvårdnad. Definitionen av begreppet omvårdnad beskrivs som 

relationen mellan människor vilken ska bygga på ömsesidig förståelse samt sympati. 

Travelbee vill inte definiera omvårdnaden från en person till en annan som 

“sjuksköterska som vårdar en patient" utan som “människa som vårdar en människa”. 
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Hon menar att alla någon gång i livet hamnar i svåra stunder samt behöver vård och 

omsorg av sina medmänniskor. Travelbee belyser att alla unika människor får en chans 

att leva sitt liv och ingen människa kan ersätta en annan, livet går inte heller i repris så 

hon menar därför att man ska sträva efter att hitta mening i att leva livet fullt ut (Shelton 

et al. 2016). Travelbee lyfter vikten av att som sjuksköterska använda sitt intellekt för 

att se allas lika värde i varje möte med människor. Förutom stöd från sjuksköterskan 

betonar hon även betydelsen av familj och anhöriga. Hon belyser att stödet har 

betydelse för att finna hopp, samt kan vara till hjälp för att våga visa sig rädd och svag. 

Hon menar att människor behöver våga visa sig rädda och svaga i svåra stunder i livet 

för att ta sig igenom dem. Likväl som Travelbee menar att anhöriga behöver stötta 

varandra belyser hon också att anhöriga behöver få stöd av vården. Hon menar att även 

anhöriga kan tappa hoppet och behöver då hjälp att hitta en mening med vad som sker 

och varför. Travelbee menar att kommunikation är av stor betydelse samt en viktig 

grund för god omvårdnad. Genom god kommunikation kan man nå fram till människor 

och vara till hjälp när de känner att de står vid ett vägskäl. Genom att med hjälp av 

kommunikation bemöta människor individuellt kan man som sjuksköterska då hjälpa 

människor att välja rätt väg och finna hopp. När människor funnit hopp kan de även 

finna en mening med sjukdom och sorg samt en mening med att vilja fortsätta leva. 

Travelbee betonar betydelsen av att våga blicka framåt (Current Nursing 2012). 

 

1.6 Problemformulering 

Sepsis är ett stort problemområde internationellt, det är kostsamt och många människor 

dör till följd av detta. Sjuksköterskor har ansvaret för omvårdnad när det gäller 

omhändertagandet av personer som drabbats av sepsis. Eftersom personer som överlevt 

sepsis finns överallt inom sjukvården kan forskning inom detta område leda till ökad 

kompetens samt förståelse hos sjuksköterskan och på så sätt möjlighet till gott 

bemötande och omhändertagande av dessa personer. Det är brist på litteraturstudier som 

sammanställer påverkan på livskvalitén hos personer som överlevt sepsis. Därför är det 

av vikt att denna litteraturstudie utförs för att sammanställa studier som beskriver 

personers livskvalité efter att de överlevt sepsis. Detta för att främja hälsa, öka kunskap 

hos sjuksköterskan samt för att ge personer som drabbats av sepsis möjlighet till en 

värdig samt fungerade vardag efter sjukdomsförloppet.   

 

1.7 Syfte 

Att beskriva livskvalitén hos personer som överlevt sepsis.  
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1.8 Frågeställning 

Hur ser livskvalitén ut hos personer som överlevt sepsis? 

 

2. Metod 

2.1 Design 

Detta examensarbete är en beskrivande litteraturstudie. En litteraturstudie är enligt Polit 

och Beck (2016) en systematisk, kritiskt, metodisk granskning och insamling av 

litteratur utifrån ett vetenskapligt syfte.  

 

2.2 Sökstrategi  

Litteratur har sökts via sökmotorn PubMed i databasen MedLine. Databasen Cinahl 

användes för att få en bredare sökning. Polit och Beck (2016) menar att PubMed samt 

Cinahl är två användbara databaser när målet är att söka efter artiklar inom omvårdnad. 

 

Sökningarna via både PubMed och Cinahl inkluderade booleanska termerna “AND” 

och “NOT”. I alla sökningar användes termen “AND”. Dessa funktioner finns 

tillgängliga i databaserna och är bra verktyg för att specificera sökningen (Polit & Beck 

2016). Booleanska termen “AND” användes för att begränsa sökningen samt få fram 

fler artiklar som fyllde syftet. “NOT Pediatric” användes i en sökning i PubMed då 

flertalet artiklar om sepsis var skrivna inom förlossningsvård samt sjukvård för barn 

vilket inte ansågs relevant för syftet. 

 

För att hitta artiklar som svarade på syftet användes i PubMed sökorden sepsis, quality 

of life, patient, experience och health-related. I en sökning användes sökorden sepsis 

och quality of life som MeSH termer. MeSH användes för att sökningen skulle bli så 

specifik som möjligt. Polit och Beck (2016) menar att MeSH är ett bra verktyg för att 

kategorisera och specificera sökningen. MeSH termer användes inte i alla sökningar via 

PubMed då det upplevdes att ett större utfall av artiklar nåddes när sökningar gjordes i 

både fritext samt via MeSH termer i databasen PubMed. I Cinahl användes sökorden 

sepsis, patient perspective, patient och survivorship. Artiklar skulle inte vara äldre än 10 

år för bästa förutsättningar att finna så nya studier som möjligt eftersom forskningen 

hela tiden går framåt (Polit & Beck 2016). I samtliga sökningar användes 10 år som 

begränsning.  
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Två artiklar söktes manuellt som komplement till de artiklar som söktes via databaserna. 

Dessa svarar på syftet men en ingår inte i ramen för 10 år som fanns på de artiklar som 

söktes på PubMed och Cinahl.  Enligt Polit och Beck (2016) kan manuella sökningar 

användas för att göra sökningen bredare samt få ett större urval. Se tabell 1, utfall av 

databassökning.  

 

Tabell 1, utfall av databassökning  

Databas Begränsningar, 

sökdatum 

Sökord Antal träffar 
 

Antal 

artiklar 
 

PubMed ”10 år” 

2020-02-29 

Sepsis [MeSH], 

Quality of Life 

[MeSH] 

38 6 

PubMed ”10 år” 

2020-02-29 

Fritext: sepsis AND 

quality of life AND 

patient AND health-

related NOT pediatric 

73 2 

Cinahl ”10 år” 

2020-02-29 

Fritext: Sepsis AND 

patient perspective 

93 1 

Cinahl ”10 år” 

2020-02-29 

Fritext: sepsis AND 

patient AND 

survivorship 

18 1 

Manuell 

sökning 

     2 2 

 
    Träffar: 

224 

Totalt: 12 
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2.3 Urvalskriterier  

Inklusionskriterier samt exklusionskriterier finns för att lättare finna information inom 

ämnet, genom att exempelvis begränsa data till det som endast är relevant för syftet 

(Polit & Beck 2016). Inklusionskriterier som användes är de som svarar på syftet; Att 

beskriva livskvalitén hos personer som överlevt sepsis. Endast vuxna personer 

inkluderades (+18). Det skulle även finnas fri tillgång till artiklarna via Högskolan i 

Gävle och de skulle vara skrivna på engelska då översättning från språk som inte 

bemästras kan innebära feltolkning. Exklusionskriterier var artiklar som handlade om 

barn och för tidigt födda. Artiklar som inte innehöll livskvalitén hos personer som 

överlevt sepsis exkluderades. Litteraturstudier och artiklar som inte gick att få upp i full 

text eller som kostade pengar exkluderades. 

 

 2.4 Urvalsprocess 

Sökningarna via PubMed gav 113 träffar. Cinahl gav 111 träffar. Detta resulterade i 

totalt 224 träffar inkluderat de två manuella. Titel granskades på samtliga 224 artiklar, 

abstrakt granskades på de artiklar som möjligtvis ansågs svara på syftet. Dubbletter 

samt artiklar som hade fel perspektiv exkluderades, detta resulterade i att 154 artiklar 

exkluderades. Därefter granskades innehållet på de 70 artiklar som återstod. Det var 25 

artiklar som granskades via en “kvalitets och relevans” granskningsmall som utformats 

av Högskolan i Gävle. Utifrån dessa 25 artiklar valdes 12 artiklar ut. Se bilaga 1 tabell 

2, relevansbedömningsmall, bilaga 2 tabell 3, kvalitetsbedömningsmall och bilaga 3 

tabell 4, kvalitetsbedömningsmall. Se figur 1, flödesschema. 

 

Figur 1, Flödesschema 
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2.5 Dataanalys  

Utifrån syftet granskades de 12 artiklar som valts ut. Artiklar granskades först på egen 

hand för att få en uppfattning av innehållet. Sedan granskades alla artiklar gemensamt 

och innehållet i de olika artiklarna diskuterades och jämfördes. Artiklar kodades med 

siffror för att få struktur på arbetet och för att det skulle vara tydligt vilken artikel data 

var tagen ifrån. Siffror underlättade under tiden resultatet skapades. Delar i artiklarna 

färgkodades för att hitta likheter och olikheter som svarade på studiens syfte. Utifrån 

dessa färger skapades teman och underteman som presenteras som huvudrubriker och 

underrubriker i resultatet. Polit och Beck (2016) samt Aveyard (2014) beskriver att det 

kan underlätta för strukturen att göra färgkoder, detta för att hitta samband samt dela in i 

teman och underteman, detta förenklar arbetet med resultatet. För att få en översikt av 

artiklarnas innehåll presenteras en sammanställning i bilaga 4 tabell 5, metodologisk 

mall och bilaga 5 tabell 6, resultatbeskrivning. 

 

2.6 Etiska överväganden  

Innan litteraturstudien genomfördes lästes information angående plagiering, fabricering 

och falsifiering. Objektivitet var något som eftersträvades under arbetets gång och 

referering hanterades på ett tydligt sätt så att det inte är likvärdigt med plagiat. Vid 

användning av citat ska framförandet göras på ett korrekt sätt. Polit och Beck (2016) 

beskriver falsifiering som att medvetet ändra redan befintliga data, fabricering innebär 

att hitta på egen information vilket kan ändra på resultatet och plagiat beskrivs som att 

använda någon annans data som sin egen information. Forsberg och Wengström (2015) 

beskriver att översättning från engelska till svenska ska granskas så att det tolkas och 

översätts så likt som möjligt. Detta är något som under examenarbetes gång fanns i 

beaktning för att se till att det översattes så likt som möjligt från de olika språken. När 

översättning genomfördes fanns både den engelska och svenska översättningen till 

hands för att jämföra likheter samt olikheter. Under genomförandet har involverandet av 

egna åsikter strävats efter att undvikas i sådan stor utsträckning som möjligt. 

 

3. Resultat  

Resultatet i denna litteraturstudie består av tolv artiklar som presenteras i löpande text 

och en figur. Fem huvudrubriker med tillhörande underrubriker presenterar livskvalitén 

för personer som överlevt sepsis. Fysisk hälsa med underrubrik kroppslig smärta efter 

sepsis, trötthet samt påverkan på sömnen och påverkan på kroppens organ efter sepsis. 

Psykisk hälsa med underrubrik psykisk påverkan: emotionella behov, ångest & 
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depression, kognitiv nedsättning. Psykosocial hälsa med underrubrik betydelse av stöd 

från familj & anhöriga, betydelse av stöd från sjukvården och arbete, socialt liv & 

hinder i vardagen. Rehabilitering med underrubrik, effekt av rehabilitering och att sakna 

livet. Aktivitet i dagliga livet (ADL) är den sista huvudrubriken. Se figur 2, Översikt av 

huvudrubriker och underrubriker.   

Figur 2, Översikt av huvudrubriker och underrubriker 

 

3.1 Fysisk hälsa  

Kroppslig smärta efter sepsis 

Det beskrevs i studien av Battle, Davies och Evans (2014) hur personer med 

okomplicerad sepsis levde med mindre smärta än de som hade överlevt en septisk 

chock. I studierna av Yende et al. (2016) och Orwelius et al. (2013) uppgav flera 

av personerna att de fortfarande levde med kroppslig smärta eller en känsla av obehag 

efter att ha drabbats av sepsis. Genom ökad smärta och obehag drabbades personernas 

livskvalitet negativt. I en studie av Su et. al. (2018) jämfördes personer som drabbats av 

sepsis med den allmänna befolkningen. Här framkom det att personer som överlevt 

sepsis efter två år fortfarande upplevde mer smärta än den allmänna befolkningen, dock 

påvisades att smärtan var låg för personer som överlevt sepsis både tre månader, ett år 

och två år efter utskrivning från sjukhuset. Hofhuis et al. (2008) beskrev att personer 

som överlevt sepsis uppgav att de hade ungefär samma kroppsliga smärta sex månader 

efter utskrivning som under tiden på sjukhuset. Nesseler et al. (2013) beskrev att 

smärtan hos personer som drabbats av sepsis förbättrats sex månader efter utskrivning 

från sjukhuset men att de fortfarande levde med mer smärta än allmänbefolkningen.  
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Trötthet samt påverkan på sömnen  

Studierna av König, Matt, Kortgen och Turnbull (2019) och Huang et al. (2019) beskrev 

att personer som överlevde sepsis levde med en trötthet som inte uppkom av fysisk 

utmattning eller brist på sömn, detta heter fatigue. Livskvalitén påverkades negativt för 

dessa personer eftersom de inte hade samma energi som tiden innan sjukdomen. De 

kunde under flera dagar erfara brist på motivation samt passivitet under stunder på 

dagen eller hela dagar. Vidare beskrev König et al. (2019) att personer upplevde 

minnesbilder från sjukdomsförloppet vilket kunde resultera i sömnsvårigheter eller 

mardrömmar eftersom de upplevt sjukdomsförloppet som traumatiskt. En del beskrev 

även minnen av “komadrömmar” som de upplevde som jobbiga.  

 

Påverkan på kroppens organ efter sepsis  

Mellan 1996 och 2008 beskrev de i studien av Iwashyna, Cooke, Wunsch och Kahn 

(2012) en ökning av dysfunktion i ett eller fler organ i samband med att flera personer 

överlevde sepsis. König et al. (2019) beskrev komplikationer som uppkom i samband 

med sepsis bland en del personer. Det kunde vara exempelvis nedsatt eller ingen 

njurfunktion, amputation av extremiteter, nedsättning i muskeltonus samt skada på 

andra organ. Multiorgandysfunktion drabbade två av åtta personer med sepsis som 

ingick i studien. Lazosky, Young, Zirul och Phillips (2010) beskrev i deras studie att 

i samband med organdysfunktion hos personer såg de en förändring i dessa personers 

liv, de fick en förändrad livskvalitet.   

 

3.2 Psykisk hälsa  

 Psykisk påverkan: Emotionella behov, ångest & depression 

Studierna av Battle et al. (2014) och Nessler et al. (2013) uppgav att den mentala hälsan 

hos personer som överlevt sepsis var hög.  Även studien av Hofhuis et al. (2008) och 

studien av Su et al. (2018) påvisade att den mentala hälsan var hög hos personer som 

drabbats av sepsis, både under sjukhustiden samt tiden efter utskrivning från sjukhuset.  

Nessler et al. (2013) beskrev i en jämförelse med den allmänna befolkningen som 

kontrollgrupp att den mentala hälsan var lägre hos personer som överlevt sepsis än hos 

kontrollgruppen sex månader efter utskrivning från sjukhuset. Vidare beskrev Battle et 

al. (2014) att den mentala hälsan hos personer som överlevt sepsis två år efter 

utskrivning fortfarande var lägre än hos allmänna befolkningen.  

 

En dysfunktion fanns hos personer som drabbats av sepsis, deras emotionella behov 
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beskrevs vara påtagliga (Lazosky et al. 2010). Personer som överlevt sepsis hade ett 

större problem med sitt emotionella beteende än kontrollgrupperna som de jämförde 

med i dessa studier vilket påvisade en försämrad livskvalité (Lazosky et al. 

2010; Battle et al. 2014). I studierna av Yende et al. (2016) och Orwelius et al. 

(2013) beskrevs att livskvalitén efter sepsis påverkats av ångest, depression och obehag 

bland flera personer tiden efter utskrivning från sjukhuset. Detta resulterade i att samma 

livskvalité inte upprätthölls som innan de blev sjuka. Vidare beskrev Köning et al 

(2019) upplevelserna av rädsla och ångest för att drabbas av en annan sjukdom eller 

återinsjukna i sepsis som hög hos de som överlevt. Minnen och tillbakablickar 

påverkade starkt och påminde om den svåra tiden. Förutom känslan av hjälplöshet levde 

även dessa personer med upplevelser av att känna sig missförstådda, nervösa samt 

rastlösa.  

 

Kognitiv nedsättning 

Minnesproblematik var en följd av sepsis för flertalet personer (Huang et al. 

2018; Umberger & Thomas 2019). Vidare beskrev Huang et el. (2018) att mer än 

hälften av deltagarna som ingick i studien hade problem med minnet, detta bidrog till en 

försämring av personers livskvalitet då de inte kunde leva som tidigare. König et al. 

(2019) beskrev upplevelser av koncentrationssvårigheter, problem med tal och 

förvirring till följd av sepsis. En person beskrev att det innan insjuknandet i sepsis inte 

var ett problem att läsa böcker, men efter sjukdomen fanns problem att läsa tre sidor 

utan att tappa koncentrationsförmågan. Efter att personen överlevt sepsis fanns negativ 

påverkan på livskvalitén fortfarande 14 månader efter utskrivning och detta resulterade i 

att personen upplevde nedstämdhet, ensamhet, nedsatt korttidsminne men även känslan 

av att bli missförstådd.      

  

3.3 Psykosocial hälsa  

Betydelsen av stöd från familj & anhöriga  

Familjen upplevdes vara en viktig del under sjukdomsförloppet men även efter. De 

fanns där som stöd för sina anhöriga och relationen blev starkare efter 

sjukhusvistelsen. En del personer beskrev i studien att de upplevde ökad livskvalité när 

deras anhöriga fanns med dem (König et al. 2019). Maktlöshet upplevdes i samband 

med att inte få ha sin respektive vid sin sida hela tiden under sin sjukhusvistelse 

(Umberger & Thomas 2019).  
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Betydelsen av stöd från sjukvården  

Det beskrevs hur personer som överlevde sepsis upplevde en saknad av specifik 

sepsisvård inom sjukvården samt hur det kunde vara problematiskt att få det stöd som 

krävdes under processen. Detta både under tiden på intensivvårdsavdelning samt under 

tiden för återhämtning och rehabilitering (König et al. 2019). I en studie 

av Umberger och Thomas (2019) beskrevs det att personer upplevde dödsångest till 

följd av misstag som begicks av sjukvården samt att de saknade rätten till 

självbestämmande. De beskrev även när dessa personer upplevde att känslan av 

maktlöshet byttes ut mot känslan av kontroll och de återtog sin rätt till 

självbestämmande. En del av dessa personer betonade positiva aspekter av sjukvården, 

att sjuksköterskorna fanns vid deras sida samt att vårdpersonalen räddade liv. En del 

påpekade dock även bristfällig kommunikation från sjukvårdspersonal i stunder stödet 

behövdes som mest. Detta påvisade hur olika bemötanden och stöd kunde ge olika 

kvaliteter på vården men även livskvalité hos de personer som var drabbade av 

sepsis. Lite mer än en femtedel av personerna i en studie av Huang et al. (2019) ansåg 

att de aldrig fick något stöd av exempelvis psykolog efter sjukdomsförloppet. Inte heller 

någon utbildning efter sepsis eller något stöd från socialtjänsten. Dock fick en del 

personer ökad kunskap om sepsis efter att de drabbades. Över en fjärdedel ansåg att de 

fick stöd under sjukhusvistelsen.  

 

Arbete, socialt liv & hinder i vardagen  

Efter jämförelse med en kontrollgrupp som hade hjärtsjukdom och en grupp som var 

drabbade av sepsis fanns det en större problematik för personer som överlevt sepsis att 

återgå till arbetet än de som hade hjärtsjukdom. Detta genom att de som överlevt sepsis 

hade problem med koncentration, problemlösning och minne (Lazosky et al. 2010). 

Zhang et al. (2013) beskrev att det inte fanns någon påtaglig skillnad mellan personer 

som överlevde sepsis och en kontrollgrupp som varit inneliggande på 

intensivvårdsavdelning och överlevt annan kritisk sjukdom. Det framkom att de båda 

grupperna kunde återgå till arbetet under liknande omständigheter efter ett år. I studien 

av Su et al. (2018) jämfördes personer som överlevt sepsis med den allmänna 

befolkningen som kontrollgrupp. Studien påvisade att den sociala funktionen 

fortfarande var lägre hos personer som drabbats av sepsis två år efter utskrivningen från 

sjukhuset. Detta bidrog till nedsatt livskvalité.  I studien av Umberger och Thomas 

(2019) upplevde en person som tidigare känt sig engagerad att energin tagit slut. Samma 
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person såg även stora problem med att föra samtal via telefonen eftersom rösten 

påverkats vilket resulterade i att rädsla fanns att inte bli förstådd.  

 

3.4 Rehabilitering  

Effekten av rehabilitering  

Flera personer upplevde nedsatt livskvalité efter sepsis, exempelvis tappade en del 

förmågan att gå, de som drabbats av detta hade som mål att återfå denna 

funktion. Under rehabiliteringen var detta en av de större fokusgrupperna som beskrevs, 

detta för att återfå livskvalitén de hade i sitt liv innan de drabbades av sepsis. Till följd 

av detta upplevde personerna att de kunde återfå makten över sitt eget liv och känna 

frihet (König et al. 2019). Personer betonade vikten av egenvård efter sepsis, att ta hand 

om sin kropp. Fysioterapi samt annan terapi i hemmet upplevdes av en del personer ha 

bra effekt för att lyckas upprätthålla god livskvalité (Umberger & Thomas 2019).  

 

Att sakna livet  

Önskemål om att återgå till livet innan sepsis var en dröm som i stort sett alla drabbade 

beskrev som ett mål. De uppgav att de ville utföra och leva livet på samma sätt som de 

gjorde innan de blev sjuka, därför upplevdes rehabilitering viktigt för de som överlevt 

sepsis. Personer i studierna var överens om upplevelsen att livskvalitén av olika 

anledningar försämrats efter sjukdomstiden (König et al. 2019; Umberger & Thomas 

2019). “Jag saknar livet” var ett citat från en person som talar om tiden innan sepsis 

(Umberger & Thomas 2019).  

 

3.5 Aktivitet i dagliga livet (ADL)  

Personer som deltar i studien av König et al. (2019) upplevde komplikationer efter 

sepsis i form av nedsatt förmåga att sköta hushållet, personlig hygien, äta mat själv, klä 

sig och transportera sig själv. Efter rehabilitering under flera månader beskrevs det hur 

en person kunde duscha och ta hand om sin personliga hygien samt sköta sina mediciner 

hemma utan stöd från omvårdnadspersonal, detta upplevde personen som ökad 

livskvalité. I studierna av Yende et al. (2016), Umberger och Thomas (2019) 

och Orwelius et al. (2013) beskrev att flera personer som drabbats av sepsis beskrev att 

de hade problem med dagliga aktiviteter som de tidigare klarat av. Vidare beskrev 

studierna av Yende et al. (2016) och Orwelius et al. (2013) att flera personer 

rapporterade att de efter sitt sjukdomsförlopp fortfarande hade problem med mobilitet 

och egenvård. Su et al. (2018) beskrev en jämförelse mellan personer som överlevt 
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sepsis och den allmänna befolkningen som kontrollgrupp. Här framkom att den fysiska 

aktiviteten var lägre hos de som drabbats av sepsis två år efter utskrivning från 

sjukhuset än för kontrollgruppen. Detta innebar försämrad livskvalité tiden efter 

sjukdomsförloppet.  

 

4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Studiens syfte var att beskriva livskvalitén hos personer som överlevt sepsis. I resultatet 

för föreliggande litteraturstudie framgick det att livskvalitén påverkades hos personer 

efter sepsis. Något som inte förändrades under eller efter vårdförloppet var mental hälsa, 

de flesta personer kunde utifrån den mentala hälsan upprätthålla en god livskvalité. Det 

framkom nedsatt livskvalité bland fysisk samt psykisk hälsa i form av trötthet, nedsatt 

kognitiv förmåga, ångest och depression. Rehabiliteringen var en viktig del för personer 

som överlevt sepsis för att återfå god livskvalité. Aktivitet i dagliga livet (ADL) var 

något som personer som överlevt sepsis kunde ha problem med och det påverkande 

livskvalitén negativt att inte kunna sköta sitt dagliga liv som tidigare. Stöd från familj 

och sjukvård var viktigt både för att orka kämpa, för att få en positiv upplevelse och 

tillförlitlighet till vården samt för att få tillräcklig kunskap om sepsis. Resultat till 

föreliggande litteraturstudie bygger på 12 artiklar från olika länder. Detta påvisar att 

livskvalitén efter att ha överlevt sepsis inte har några avsevärda skillnader geografiskt. 

 

4.2 Resultatdiskussion  

Resultatet för föreliggande litteraturstudie påvisade att en del personer som överlevt 

sepsis hade nedsatt livskvalité till följd av trötthet, faitgue, som påverkade deras vardag. 

Genom att leva med denna trötthet som inte går att vila bort upplevde personer nedsatt 

livskvalité då deras energi upplevdes lägre än innan de insjuknade i sepsis (König et al. 

2019; Huang et al. 2019). Asp och Ekstedt (2014) beskriver som König et al. (2019) och 

Huang et al. (2019) att fatigue är ett hinder för att uppleva livskvalité som innan. Enligt 

Asp och Ekstedt (2014) har personer som upplever fatigue svårt att leva ett liv som de 

tidigare gjort. Prioriteringar krävs för att ha energi att utföra de sysslor som de upplever 

som viktigast eller för att delta i sociala sammanhang.  

 

Minnesproblematik och koncentrationssvårigheter var något som drabbade personer 

som överlevt sepsis, detta framkom i resultatet till föreliggande litteraturstudie. Det 
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resulterade i minskad livskvalité, detta var dock överlag och inte i samband med fatigue 

(Orwelius et al. 2013; Huang et al. 2018; Umberger & Thomas 2019; König et al. 

2019). Asp och Ekstedt (2014) beskriver att personer som upplever fatigue har 

minnesproblem, koncentrationssvårigheter och problem att utföra aktivitet i dagliga 

livet eftersom de har begränsat med energi (Asp & Ekstedt 2014). Genom att personer 

hade problem med både minnet och koncentrationen blev det svårt att upprätthålla sitt 

arbete och det resulterade i att de behövde vara hemma från jobbet en längre tid 

(Orwelius et al. 2013; Huang et al. 2018; Umberger & Thomas 2019; König et al. 

2019). I studien av Lazosky et al. (2010) beskrevs det hur personer som överlevt sepsis 

hade svårare än personer med hjärtsjukdom att återgå till arbetet. Dock beskrev de i 

studien av Zhang et al. (2013) att personer som överlevt annan kritisk sjukdom och 

personer som överlevt sepsis hade samma möjlighet att återgå till arbetet. En viss 

skillnad finns mellan de olika studierna, dock påvisades det i samtliga studier att 

personer kan ha problem med att återgå till arbetet på grund av minnes- och 

koncentrationsproblematik (Lazosky et al. 2010; Zhang et al. 2013). Langius- Eklöf och 

Sundberg (2014) menar att inte kunna utföra samma sysslor som tidigare kan ge 

minskad livskvalité genom att inte känna sig tillräcklig men även uppleva en hopplöshet 

av att inte klara av att återgå till jobbet, att livet blir meningslöst. Att finna 

meningsfullhet och ha ett salutogent förhållningsätt kan göra att personer upplever 

mening trots att det utifrån kan ses som att personen har nedsatt hälsa. Genom att se det 

friska hos sig själv kan en person med sjukdom eller funktionsnedsättning uppleva en 

hög livskvalité. Travelbee menar att det är viktigt att finna meningsfullhet i livet och 

leva livet i fullo. Som sjuksköterska kan kommunikation vara till god hjälp för att stötta 

personer som lever med en sjukdom och nedsatt livskvalité till att känna mening och 

hopp (Curent Nursing 2012).  

 

Efter sepsis beskrev personer i resultatet till föreliggande litteraturstudie att deras 

livskvalité blev påverkad negativt i form av ångest och depression, rädsla för att åter bli 

sjuk gav ångest (Yende et al. 2016; Orwelius et al. 2013). Två Review studier har 

beskrivit psykologiska problem hos personer som överlevt kritiska sjukdomar som 

sepsis. Negativa emotionella känslor som ångest och depression beskrevs både under 

sjukdomsförloppet men även efter (Mostel et.al 2019; Lee & Giuliani 2019), vidare 

beskriver studien av Lee och Giuliani (2019) depression som ett långsiktigt symtom för 

personer som drabbats av sepsis och kan ge sänkt livskvalité. Hedelin, Jormfeldt och 

Svedberg (2014) beskriver olika dimensioner av hälsa; görande, varande och vardande. 
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Den andra dimensionen, varande, handlar om den psykiska hälsan, sökande efter hälsa 

utifrån sig själv och sitt behov. Genom att arbeta med dimensionen varande kan en 

person arbeta sig emot den innersta dimensionen, vardande, som hjälper en person att 

utveckla sig själv och sina möjligheter. Det finns till för att möta sitt lidande och ha en 

möjlighet att finna sin inre kraft. Genom att finna denna inre kraft kan en person 

fördjupa sin förståelse för mående men även ha en möjlighet att känna livskvalité och 

frihet. Sjuksköterskor kan hjälpa personer att uppnå dessa dimensioner genom att arbeta 

med hälsofrämjande faktorer så som psykisk hälsa (Hedelin, Jormfeldt & Svedberg 

2014). Genom att se personen utifrån Travelbees teori människa-till-människa kan 

sjuksköterskan ge hopp till personer som upplever psykisk ohälsa. Genom att beskriva 

att det är okej att våga vara rädd och svag kan en person bli starkare i sig själv och få 

möjlighet att känna sig trygg i svåra stunder (Current nursing 2012). 

 

Resultat i föreliggande litteraturstudie påvisade att den mentala hälsan hos personer som 

överlevt sepsis varit hög både under tiden på sjukhuset samt sex månader efter 

utskrivning från sjukhuset. Dock i jämförelse med allmänbefolkningen är den mentala 

hälsan hos personer som överlevt sepsis lägre (Battle et al. 2014; Su et al. 2018; 

Nessler et al. 2013). Sandman och Kjellström (2013) beskriver att det psykiska måendet 

inte behöver vara relaterat till funktionsnedsättningar i vardagen. De menar att det finns 

primärt och sekundärt lidande, där det primära lidandet handlar om 

funktionsnedsättningar. Detta innebär både fysiska och psykiska funktionsnedsättningar 

exempelvis i form av trötthet, ångest samt nedsatt aktivitet och det sekundära lidandet 

handlar om reaktionen på detta lidande. Även Willman (2014) styrker detta då det 

beskrivs att hälsa och god livskvalité inte enbart handlar om sjukdom och lidande, utan 

även om hur personer väljer att hantera sjukdom och lidande. Det handlar om 

förhållandet mellan funktionsnedsättningar i vardagen och inställningen till att hantera 

dessa. 

 

 Resultatet i föreliggande litteraturstudie beskrev flera studier där den dagliga 

aktiviteten och därav livskvalitén efter sepsis på olika sätt försämrats, problem med 

aktiviteter som tidigare varit vardag för personer lyftes i studierna (Yende et al. 2016; 

Umberger & Thomas 2019; Orwelius et al. 2013; König et al. 2019; Su et al. 2018), 

vidare beskrev studierna av Yende et al. (2016) och Orwelius et al. (2013) exempelvis 

problem med mobilitet efter sjukdomstiden. König et al. (2019) beskrev att personer 

upplevde problem med minnet samt koncentrationsförmågan och beskrev även 
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kvarstående problem med att läsa böcker 14 månader efter utskrivning från sjukhuset. 

Andra personer i studien beskrev problem med att exempelvis äta mat själv och sköta 

sin personliga hygien. Detta lyfte hälsoproblemet i att inte klara av dagliga aktiviteter 

som tidigare varit en självklarhet vilket i sin tur ledde till att personerna upplevde 

försämrad livskvalité. Sandman och Kjellström (2013) definierar begreppet hälsa 

relaterat till vad människor är kapabla att klara av. Det handlar då inte om vilken 

kompetens människor har att klara av saker, utan hur människor klarar av att prestera. 

Ett exempel som nämns är att trots att en person har förmågan att läsa leder inte detta 

till ökad hälsa så länge koncentrationsförmågan sätter gränser. Däremot om en person 

kan koncentrera sig och därför är kapabel att använda sin kompetens för att läsa leder 

detta till ökad hälsa (Sandman & Kjellström 2013).  

 

I resultatet till föreliggande litteraturstudie framkom det att stöd från sjukvården är av 

stor betydelse för personer som drabbats av sepsis för att uppnå god livskvalité, att 

känna att relationen till vårdpersonalen är god och att de har gemensamma mål att sträva 

efter (Umberger & Thomas 2019; Huang et al. 2019). Umberger och Thomas (2019) 

påvisade även i sin studie att patienter på ett sjukhus kan uppleva maktlöshet i svåra 

stunder, det är då av vikt att försöka finna en känsla av kontroll istället. Joyce 

Travelbees teori människa-till-människa påvisar betydelsen av att alltid som 

vårdpersonal stötta sin medmänniska. Att se till hela människan och individuella behov 

hos personer. Genom att se hela människan och visa sympati kan man hjälpa människor 

att finna hopp i de svåraste stunderna (Shelton et al. 2016). Sandman och Kjellström 

(2013) lyfter betydelsen av att se hela människan bakom patienten med diagnos eller 

sjukdom. Umberger och Thomas (2019) påvisade i sin studie att ett gott bemötande 

samt stöd från sjukvården kan leda till att personer kan få en känsla av makt och 

kontroll. Detta eftersom personer i studien upplevde maktlöshet och att de tappade 

energi och engagemang när de kände att vårdpersonal inte involverade dem i 

omvårdnaden. Detta styrks av WHO (1997) som beskriver att stöd från sjukvården vid 

sjukdom kan förbättra livskvalitén för personer i svåra stunder. 

 

Resultat i föreliggande litteraturstudie påvisade att personer upplevde en betydelse i att 

få ha sina anhöriga som stöd i svåra stunder (König et al. 2019; Umberger & Thomas 

2019). Vidare beskrev även König et al. (2019) i sin studie att vissa personer upplevde 

att livskvalitén ökade när de fick ha sina anhöriga närvarande. Betydelsen av att ha sina 

anhöriga vid sin sida som stöd för att uppnå välmående styrks utifrån teorin “människa-
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till-människa”, Travelbee betonar vikten av stöd från sina anhöriga för att våga visa sig 

rädd och svag och då finna hopp för att ta sig igenom svåra stunder (Current Nursing 

2012). 

 

4.3 Metoddiskussion  

Syftet med denna studie var att beskriva personers livskvalité efter att ha överlevt 

sepsis. För att besvara studiens syfte och för att ta reda på vilken forskning som fanns 

inom ämnet gjordes denna studie som en litteraturstudie. Polit och Beck (2016) 

beskriver att en sammanställning av flera studier är positivt för att få fram ett tydligt 

resultat utifrån befintlig forskning. I denna studie exkluderades litteraturstudier och 

endast ursprungliga källor användes. Polit och Beck (2016) beskriver vikten av att 

utesluta litteraturstudier i denna typ av forskning för att den tidigare forskningen inte 

ska innehålla personliga reflektioner och tolkningar.  

 

En styrka var användningen av både kvantitativa och kvalitativa artiklar, detta för att få 

ett så brett perspektiv som möjligt av personers upplevelser. Till viss del kan detta anses 

vara en svaghet också eftersom upplevelser enligt Polit och Beck (2016) beskrivs med 

kvalitativa artiklar. Dock ansågs de kvantitativa artiklarna fylla syftet i studien och detta 

blev därför till större del en styrka i denna litteraturstudie. Polit och Beck (2016) 

beskriver även att kvantitativa och kvalitativa artiklar kan fullständiggöra varandra. En 

annan styrka var användningen av flera databaser för att få en så bred sökning som 

möjligt. Både PubMed och Cinahl användes, dessa databaser är enligt Polit och Beck 

(2016) två användbara databaser vid omvårdnadsforskning. En annan styrka som 

användes vid sökning efter artiklar var användningen av MeSH termer, MeSH termer är 

enligt Polit och Beck (2016) behjälpliga för att precisera sökningen. Booleanska 

termerna “AND” och “NOT” användes, Polit och Beck (2016) beskriver detta som en 

styrka för att få en så specifik sökning som möjligt. Artiklar skrivna på engelska valdes, 

vilket kan anses som en svaghet eftersom eventuell relevant forskning skriven på andra 

språk väljs bort. Begränsningen på 10 år användes, detta kan vara en svaghet eftersom 

även äldre forskning kan vara relevant inom området. Dock beskriver Polit och Beck 

(2016) att den nyaste forskningen är av relevans och därför anses denna begränsning 

främst som en styrka. En artikel i studien är 12 år gammal, detta kan ses som en svaghet 

men eftersom den ansågs tillräckligt relevant för syftet valdes den ändå för denna 

litteraturstudie. En annan artikel som valdes fyllde inte riktigt syftet och detta kan ses 

som en svaghet, dock kunde den användas för att beskriva organdysfunktion vilket 
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ansågs aktuellt eftersom det stod begränsat om detta i de andra artiklarna.  

 

Eftersom exklusionskriterier som användes var för tidigt födda samt barn användes 

booleanska termen”NOT”, detta kan anses vara en svaghet eftersom viss relevant 

forskning genom denna begränsning kan väljas bort. Dock ansågs begränsningen 

nödvändig eftersom flertalet artiklar handlade om små barn och för tidigt födda och utan 

denna exklusionskriterie blev sökningen för bred. Utifrån inklusions- och 

exklusionskriterierna samt efter relevans- och kvalitetsgranskning valdes 12 artiklar ut 

som ansågs fylla syftet och hade god relevans och kvalitet enligt granskningen. 

Granskning både enskilt och gemensamt samt färgkodning för att hitta samband anses 

enligt Polit och Beck (2016) som en styrka för att få struktur på arbetet. Färgkodning 

användes i denna litteraturstudie för att hitta likheter och olikheter. Materialet 

analyserades sedan för att diskutera fram huvudrubriker och underrubriker. En styrka 

som användes vid etiska överväganden var att översättningen från engelska till svenska 

granskades noggrant för att feltolkningar skulle undvikas. Forsberg och Wengström 

(2015) beskriver att detta är av vikt så att översättningen blir så lik originaltexten som 

möjligt. Under hela arbetet med denna litteraturstudie följdes de tidigare nämnda etiska 

övervägandena.  

 

4.4 Kliniska implikationer  

Sepsis är ett tillstånd som drabbar flera miljoner människor varje år världen över. Olika 

former av komplikationer, både fysiska, psykiska och psykosociala är vanliga följder av 

sepsis. Det är av vikt att ta reda på hur personer som överlever sepsis upplever att detta 

kan förändra och påverka livskvalitén efteråt. Det är av betydelse att sjuksköterskor har 

förståelse, är lyhörda och kan främja nödvändiga omvårdnadsåtgärder för att hjälpa de 

personer som drabbats att uppnå så god livskvalité som möjligt. 

 

4.5 Förslag till fortsatt forskning  

Inom detta område kan förslag till fortsatt forskning vara att ta reda på hur personers 

livskvalité påverkas över längre tid efter utskrivning från sjukhuset, om eventuella 

komplikationer efter sepsis kvarstår eller försvinner med tiden. Det är även av betydelse 

att ta reda på vilka åtgärder och vilket bemötande som krävs från sjukvården för 

förbättring, hur personers livskvalité påverkas senare i livet med rehabilitering och det 

stöd som kan behövas även efter utskrivning från sjukhuset. 
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4.6 Slutsats 

Efter att ha överlevt sepsis upplever flera personer att deras livskvalité på olika sätt 

försämrats. Flertalet komplikationer påverkar vardagen och hindrar personer från att 

leva livet som de gjorde innan sjukdomsförloppet. Det är av betydelse att sjuksköterskor 

har kunskap om hur dessa personer ska bemötas och vad som krävs av sjukvården för 

att hjälpa de drabbade att förenkla vardagen och på så vis uppnå så god livskvalité som 

möjligt. 
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Tabell 2. Relevansbedömningsmall  

 

* Med detta menas syftet med er litteraturstudie. 

** Med detta menas er litteraturstudie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Artikelförfattare och publiceringsår 

  

 
Ja Delvis Nej 

1. 

Är det fenomen (d.v.s. det som studeras) 

som studeras i granskad studie relevant i 

förhållande till det aktuella syftet*? 
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Deltagarna var 
antingen personer 
som överlevt 
sepsis eller deras 
anhöriga. 
Onlineundersöknin
g. 1731 
undersökningar 
från 41 länder 
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Parade t-test. 
Beskrivande 
statistik. Data 
från 
undersökningen 
var helt 
avidentifierade. 

Iwashyna, 
TJ. Cooke, 
CR. 
Wunsch, H. 
Kahn, JM. 
2012. USA. 

Population 
burden of 
long-term 
survivorshi
p after 
severe 
sepsis in 
older 
Americans 

Retrospektiv 
design. 
Kvantitativ 
ansats. 

Deltagarna var 
personer 65 år och 
äldre som överlevt 
sepsis. 637 867 
deltagare som 
tidigare haft svår 
sepsis studerades 
utifrån exempelvis 
funktionsnedsättni

Information från 
Medicare 
angående 
patienter 
studerades. 
Funktionsnedsättn
ingar i vardagen 
och behov av ADL 
stöd granskades. 

Statistiska 
jämförelser. 
Överlevande av 
allvarlig sepsis 
utifrån 
Medicare.  
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ngar och behov av 
stöd i dagliga livet. 

König, C. 
Matt, B. 
Kortgen, A. 
Turnbull, AE. 
Hartog, C. 
2019. 
Tyskland. 

What 
matters 
most to 
sepsis 
survivors: 
a 
qualitative 
analysis to 
identify 
specific 
health-
related 
quality of 
life 
domains. 

Fenomenologi
sk design. 
Kvalitativ 
ansats. 

Deltagarna var 
personer som 
överlevt svår 
sepsis eller septisk 
chock. 15 
personer deltog. 

Intervjuguide 
utformades och 
intervjuer med 
öppna frågor hölls 
med 15 
överlevande 
mellan 6 och 36 
månader efter 
sepsis.  

Analysering av 
data. Kodning 
samt granskning 
av oberoende.  

Lazosky, A. 
Young, GB. 
Zirul, S. 
Phillips, R. 
2010. 
Kanada.  

Quality of 
life after 
septic 
illness 

Experimentiell 
design. 
Kvantitativ 
ansats. 

Deltagarna var en 
experimentell 
grupp med 
personer som 
överlevt sepsis 
och en 
kontrollgrupp med 
personer som 
överlevt hjärtinfarkt 
undersöktes. 8 
deltagare i den 
experimentella 
gruppen och 15 i 
kontrollgruppen. 

Enkätundersöknin
g för överlevande 
av sepsis och 
överlevande av 
hjärtinfarkt.  

Statistiska 
beräkningar. T-
test.  

Nesseler, N. 
Defontaine, 
A. Launey,, 
Y. Morcet, J. 
Mallédant, Y. 
Seguin, P. 
2013. 
Frankrike. 

Long-term 
mortality 
.and 
quality of 
life after 
septic 
shock: a 
follow-up 
observatio
nal study. 

Observationss
tudie. 
Kvantitativ 
ansats. 

Deltagarna var alla 
personer med 
septisk chock på 
en 
intensivvårdsavdel
ning mellan 2008–
2010. 96 patienter 
inkluderades i 
undersökningen. 

Utvärdering med 
hjälp av ett 
frågeformulär 
innehållande 36 
frågor och 
jämförelse med 
övriga 
befolkningen. 

Statistiska 
analyser. Chi 
square-testet 
eller Fishers.  

Orwelius, L. 
Lobo, C. 
Teixeira 
Pinto, A. 
Carneiro, A. 
Costa-
Pereira, A. 
Granja, C. 
2013. 
Portugal. 

Sepsis 
patients do 
not differ in 
health-
related 
quality of 
life 
compared 
with other 
ICU 
patients 

Prospektiv 
design. 
Kvantitativ 
ansats. 

Deltagarna var en 
grupp personer 
med sepsis och en 
grupp utan sepsis 
som legat på 
intensivvårdsavdel
ningen. 313 
överlevande 
svarade på 
undersökningen, 
91 patienter som 
överlevt sepsis 
deltog. 

Validerat 
frågeformulär som 
skickades med 
post innehållande 
frågor om den 
hälsorelaterade 
livskvalitén. 
Deltagarna fick 
själva betygsätta 
sin hälsa. 

Statistiska 
analyser.  Chi-
Square-test.  

Su, YX. Xu, 
L. Gao, XJ. 
Wang, ZY. 
Lu, X. Yin, 

Long-term 
quality of 
life after 
sepsis and 
predictors 

Prospektiv 
observationsst
udie. 
Kvantitativ 
ansats. 

Deltagarna var en 
grupp med 
personer drabbade 
av sepsis och en 
grupp drabbade av 

Uppföljning med 
deltagarna under 
flera tillfällen efter 
utskrivning. 
Formulär som 

T-test eller u-
test för 
jämförelse. Chi-
square test eller 
Fishers test. 
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CF. 2018. 
Kina. 

of quality 
of life in 
survivors 
with sepsis 

annan sjukdom 
och 
allmänbefolkninge
n. 306 
sepsispatienter 
valdes som 
observationsgrupp 
och 306 andra 
kritiskt sjuka som 
kontrollgrupp. 210 
patienter med 
sepsis och 236 
andra kritiskt sjuka 
patienter 
överlevde. 

utvärderade hälsa, 
livsstil samt 
aktivitet. 

Umberger, 
RA. Thomas, 
SP.2019. 
Tenneessee. 

Survivor 
But Not 
Fully 
Recovered
: The Lived 
Experience 
After 1 
Year of 
Surviving 
Sepsis. 

Fenomenologi
sk design. 
Kvalitativ 
ansats. 

Deltagarna var 
personer som 
legat på 
intensivvårdsavdel
ningen med sepsis 
minst 48 timmar 
samt blivit 
utskrivna för minst 
ett år sedan. 8 
deltagare deltog i 
studien. 

Kvalitativa 
intervjuer. 
Ljudinspelningar.  

Statistik för 
sammanställnin
g av data. Data 
transkriberades. 
Teman. 
Identifikationsnu
mmer. 

Yende, S. 
Austin, S. 
Rhodes, A. 
Finfer, S. 
Opal, S. 
Thompson, 
T. Bozza, 
FA. LaRosa, 
SP. Ranieri, 
VM. Angus, 
DC. 2016. 
Sammanställ
ning från 
flera länder. 

Long-Term 
Quality of 
Life Among 
Survivors 
of Severe 
Sepsis: 
Analyses 
of Two 
Internation
al Trials. 

Sekundäranal
ys, 
randomiserad 
design. 
Kvantitativ 
ansats. 

Deltagarna var 
personer som 
drabbats av svår 
sepsis och varit 
inneliggande på 
intensivvårdsavdel
ningar. Mått på 
livskvalitén efter 
sepsis samlades in 
från 580 patienter 
efter sex månader 
och 448 patienter 
efter ett år. 

Ett instrument 
användes för att 
bedöma 
livskvalitén. Vid 
några tillfällen 
efter 
sjukhusvistelsen 
bedömdes 
livskvalitén vid en 
telefonintervju 
med hjälp av detta 
instrument. 

Känslighetsanal
yser. Logistik 
regression 
användes för att 
se faktorer 
under olika 
tillfällen 
förknippade 
med dålig 
livskvalité. 

Zhang, K. 
Mao, X. 
Fang, Q. Jin, 
Y. Cheng, B. 
Xie, G. Li, H. 
Yu, L. Zhu, 
T. Wang, H. 
Liu, X. 
Zhang, Y. 
Jin, Y. 
Zhang, N. 
Lou, T. 
Fang, XM. 
2013. Kina. 

Impaired 
long-term 
quality of 
life in 
survivors 
of severe 
sepsis: 
Chinese 
multicenter 
study over 
6 years. 

Prospektiv 
design. 
Kvantitativ 
ansats. 

Deltagarna var 
personer som 
drabbats av svår 
sepsis och legat 
på 
intensivvårdsavdel
ningen. 42 
patienter som 
överlevt sepsis, 33 
patienter som 
överlevt annan 
kritisk sjukdom och 
126 patienter från 
allmänna 
befolkningen. 

Validerat 
frågeformulär till 
intervjuer. 

T-test och u-
test. Medel och 
standardavvikel
ser för att 
presentera 
kvantitativa 
data.   
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Bilaga 5. 

Tabell 6. Resultatbeskrivning 

Presenterar resultatets artiklar med författare, titel, syfte samt resultat. 

 
Författare Syfte Resultat 
Battle, CE. Davies, G. Evans, PA. Studiens syfte var att undersöka 

långsiktig hälsorelaterad 
livskvalité hos personer som 
överlevt sepsis. 

Denna studie påvisade försämrad 
livskvalité hos personer efter att 
ha överlevt sepsis. Studien 
påvisade även betydligt sämre 
livskvalité samt större minskning 
av fysiska komponenter hos 
personer som överlevt svår 
sepsis/septisk chock än hos 
personer som överlevt 
okomplicerad sepsis. 

Hofhuis, JG. Spronk, PE. van 
Stel, HF. Schrijvers, AJ. Rommes, 
JH. Bakker, J. 

Studiens syfte var att utvärdera 
hälsorelaterade 
livsstilsförändringar hos patienter 
som överlevt sepsis.  

Denna studie påvisade olika 
hälsorelaterade komponenter vid 
livsstilsförändringar. Resultatet 
påvisade försämring av 
livskvalitén under vistelsen på 
intensivvårdsavdelningen och 
sedan en gradvis förbättring 6 
månader efter utskrivning. 

Huang, CY. Daniels, R. Lembo, A. 
Hartog, C. O'Brien, J. Heymann, 
T. Reinhart, K. Nguyen, HB. 

Studiens syfte var att beskriva 
överlevandes perspektiv på olika 
symtom till följd av sepsis. 

Denna studie påvisade att 
deltagarna fick använda en skala 
för att värdera sin livskvalité efter 
att ha överlevt sepsis. De 
överlevande uppgav flera fysiska 
och psykiska besvär i vardagen 
efter sjukdomsförloppet. 

Iwashyna, TJ. Cooke, CR. 
Wunsch, H. Kahn, JM. 

Studiens syfte var att se antalet 
överlevande av svår sepsis och ta 
reda på deras livskvalité efter 3 
år. 

Denna studie påvisade att antalet 
personer som överlevt sepsis 
efter 3 år bland äldre amerikaner 
ökat. Dock hade en stor andel 
försämrad livskvalité samt större 
behov av hjälp efter sepsis. 

König, C. Matt, B. Kortgen, A. 
Turnbull, AE. Hartog, C. 

Studiens syfte var att identifiera 
viktiga hälsorelaterade 
livsstilsförändrings-domäner för 
personer som överlevt sepsis.  

Denna studie belyste elva 
domäner som framträdde som 
viktiga och kritiska, exempelvis 
kontrollen över livet, trötthet samt 
fysisk nedsättning. 

Lazosky, A. Young, GB. Zirul, S. 
Phillips, R. 

Studiens syfte var att utvärdera 
livskvalitén hos personer som 
överlevt sepsis. 

Denna studie påvisade att 
personer som överlevt sepsis 
uppvisade hälsorelaterade 
problem som påverkade 
livskvalitén. Både psykiska, 
fysiska, sensoriska och 
emotionella problem framkom.  

Nesseler, N. Defontaine, A. 
Launey,, Y. Morcet, J. Mallédant, 
Y. Seguin, P. 

Studiens syfte var att utvärdera 
dödlighet samt hälsorelaterad 
livskvalité hos personer som 
överlevt septisk chock.  

Denna studie påvisade att ett 
frågeformulär angående 
hälsorelaterad livskvalité påvisade 
att alla komponenter var längre 
hos personer som överlevt sepsis 
än hos övriga befolkningen efter 
sjukdomsförloppet.  
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Orwelius, L. Lobo, C. Teixeira 
Pinto, A. Carneiro, A. Costa-
Pereira, A. Granja, C. 

Studiens syfte var att utvärdera 
livskvalitén hos personer som 
överlevt okomplicerad sepsis, 
svår sepsis samt septisk chock. 

Denna studie påvisade att 
personer som överlevt sepsis och 
andra personer som varit 
inneliggande på 
intensivvårdsavdelningen inte 
uppvisade större skillnader i den 
hälsorelaterade livskvalitén 6 
månader efter utskrivning.  

Su, YX. Xu, L. Gao, XJ. Wang, 
ZY. Lu, X. Yin, CF. 

Studiens syfte var att utvärdera 
livskvalitén hos personer som 
överlevt sepsis två år efter 
sjukdomsförloppet. 

Denna studie påvisade att det inte 
fanns någon större skillnad i 
livskvalitén mellan personer som 
överlevt sepsis och personer som 
överlevt annan kritisk sjukdom. 
Mellan personer som överlevt 
sepsis och allmänheter framkom 
lägre livskvalité hos 
sepsispatienter efter utskrivning, 
dock förbättrades deras livskvalité 
med tiden. 

Umberger, RA. Thomas, SP. Studiens syfte var att undersöka 
personer som överlevt sepsis ett 
år efter utskrivningen från 
intensivvårdsavdelningen.  

Denna studie påvisade att 
livskvalitén hos personer som 
överlevt sepsis försämrats efter 
sjukdomsförloppet i relation till 
innan. 

Yende, S. Austin, S. Rhodes, A. 
Finfer, S. Opal, S. Thompson, T. 
Bozza, FA. LaRosa, SP. Ranieri, 
VM. Angus, DC. 

Studiens syfte var att beskriva 
livskvalitén hos personer som 
överlevt sepsis.  

Denna studie påvisade att en stor 
andel av personer som överlevt 
sepsis inte återhämtat sig och 
uppnått samma livskvalité 6 
månader efter sjukdomsförloppet. 

Zhang, K. Mao, X. Fang, Q. Jin, 
Y. Cheng, B. Xie, G. Li, H. Yu, L. 
Zhu, T. Wang, H. Liu, X. Zhang, 
Y. Jin, Y. Zhang, N. Lou, T. Fang, 
XM. 

Studiens syfte var att utvärdera 
den långsiktiga livskvalitén hos 
personer som överlevt sepsis upp 
till 6 år efter sjukdomsförloppet.  

Denna studie påvisade att de 
personer som överlevt svår sepsis 
hade sämre livskvalité än 
allmänna befolkningen. Inga 
större skillnader fanns i 
livskvalitén mellan personer som 
överlevt sepsis och personer som 
överlevt annan kritisk sjukdom. 

 

 


