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Abstrakt 

Sepsis är ett globalt hälsoproblem och en stor del av personerna som överlever får 

restsymtom som påverkar deras livskvalité. Syftet med denna studie var att 

sammanställa faktorer som påverkar livskvalitén för personer som överlevt en 

sepsis. En integrerad kunskapsöversikt genomfördes där 19 artiklar ur den 

systematiska litteratursökningen valdes ut för analys. Resultatet visar att faktorer 

såsom psykiska, fysiska och kognitiva funktionsnedsättningar påverkar personernas 

livskvalité, då det medför en känsla av att inte vara en fri individ. Andra faktorer 

som påverkade livskvalitén var förändringar i det sociala livet vilket innebar att 

personer upplevde en känsla av att inte vara en del av gemenskapen. Detta på grund 

av att relationer påverkades samt svårigheter att återgå till arbetet. Känslomässiga 

faktorer som framkom och påverkade personer som överlevt en sepsis var rädsla 

och oro för att drabbas igen samt existentiella funderingar kring varför just dem 

drabbats. För att sjuksköterskor ska kunna vara ett sådant stöd till återhämtning som 

behövs utifrån personernas individuella behov, är det av stor vikt att sjuksköterskor 

har kunskap kring vilka faktorer som påverkar livskvalité för personer som överlevt 

sepsis. Det är också av stor vikt att möjliggöra tidig upptäckt och adekvat 

omvårdnad för personer med sepsis. Föreslagna interventioner var arbetsträning, 

stödjande samtal samt personcentrerad omvårdnad för att stärka empowerment och 

återhämtning även efter vårdtidens slut. Kvalitativ forskning utifrån personers 

perspektiv behövs för att öka kunskapen om och möjliggöra en tidig upptäckt och 

adekvat vård och omvårdnad för personer med sepsis.  

 

Nyckelord: Sepsis, livskvalité, personcentrerad omvårdnad, KASAM 
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Blodförgiftning är ett tillstånd som uppstår då kroppens immunförsvar överreagerar och försöker 

göra sig av med en infektion genom att skada sig själv. Infektionen drabbar flera organ i kroppen 

samtidigt och ger därmed multiorgansvikt. Detta uppkommer när vanligtvis sterila vävnader i 

kroppen kommer i kontakt med bland annat virus, bakterier eller parasiter (Dellinger et al., 

2008; Lever & Mackenzie, 2007). Blodförgiftning är det som hälso- och sjukvården kallar sepsis 

(Singer et al., 2016), vilket också är det begrepp vi kommer att använda i denna studie. En sepsis 

är ett kritiskt tillstånd där insjuknandet kan gå mycket snabbt och i många fall inom några 

timmar (Kumar et al., 2006). Sepsis är vanligt i vårdmiljön där det finns mycket bakterier, då 

tillståndet ofta beror på vårdrelaterade infektioner. Detta för att hälso- och sjukvårdspersonalen 

hanterar medicinteknisk utrustning såsom central venkateter (CVK), och kvarliggande 

urinkateter (KAD). Dessa är dock bara några av de åtgärder som ökar risken för att patienten ska 

drabbas av en sepsis (Eber, Laxminarayan & Perencevich, 2010). De delar i kroppen som i 

huvudsak drabbas vid en sepsisinfektion är hjärta och blodkärl, lungor, njurar, lever, blodets 

koagulation (klumpbildning) och det centrala nervsystemet (Fisher & Linder, 2017). Tidiga 

tecken på sepsis är därför antingen förhöjd eller nedsänkt kroppstemperatur, förhöjd puls, hög 

andningsfrekvens samt lågt blodtryck och låg urinproduktion (Dellinger et al., 2008). Därmed är 

det av stor vikt att sjuksköterskor, men även annan hälso- och sjukvårdspersonal, har tillräcklig 

kompetens och kunskap för att kunna observera tidiga tecken på ett försämrat tillstånd samt 

tecken på sepsis för att så tidigt som möjligt kunna sätta in adekvata åtgärder i rätt tid. På så sätt 

kan långtidskonsekvenser av en sepsis förhindras (Chege & Cronin, 2007; Dellinger et al., 

2008).  

Sepsis är ett stort hälsoproblem över hela världen och eftersom ingen tillräcklig statistik förs i 

låg- och medelinkomstländer är det svårt att veta exakt hur många som drabbas. Det vi vet idag 

är att omkring 31 miljoner människor drabbas, samt att cirka 5 miljoner människor dör varje år 

relaterat till sepsisinfektioner. I och med det stora mörkertalet är dessa siffror preliminära 

(Fleischmann et al., 2016). Enligt Riksdagen (2018) drabbas årligen omkring 40–50 000 

personer i Sverige varav cirka 20 procent avlider. Detta ger en siffra där personer som drabbas 

av sepsis har en fem gånger så hög risk att dö i jämförelse med dödlighet vid insjuknande i akut 

stroke eller hjärtinfarkt (Riksdagen, 2018). Dock är det svårt att även här få en exakt siffra på 

hur vanligt förekommande blodförgiftning är i Sverige med tanke på ett stort mörkertal och 

feldiagnostisering i kliniken (Andersson et al., 2018).  

Hos personer som överlevt sepsis är det vanligt att utveckla restsymtom som påverkar deras 

livskvalité. Cirka en sjättedel får bestående symtom medan en tredjedel får övergående symtom 
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(Prescott & Angus, 2018). 

Studier (Corner, Murray & Brett, 2019; Coughlin 2008; Mahon et al., 2014) har visat att i 

sammanhang där personer drabbas av sjukdom är stödet från närstående viktigt för att känna en 

meningsfullhet i livet, men också för att möjliggöra återhämtning, då främst relaterat till 

uppkomna funktionsnedsättningar. Genom detta får personerna en ökad livskvalité. WHO 

(2012) beskriver begreppet livskvalitet som att det innehåller både positiva och negativa 

aspekter i livet. I och med att begreppet är mycket brett menar Rapkin, Garcia, Michael, Zhang 

och Schwartz (2017) att personer som genomgått en större förändring relaterat till allvarlig 

sjukdom, fortfarande kan uppleva hög livskvalité. Det handlar om var i livet personen befinner 

sig och de resurser som finns för att finna mening och för att hantera sin livssituation (Rapkin et 

al., 2017).  

Att drabbas av allvarlig sjukdom kan påverka personens dagliga liv och möjligheter att leva som 

de önskar i så stor utsträckning att det påverkar deras upplevelse av hälsa och välbefinnande 

(Mahon, O´Brien & O´Connor, 2014). Personer som överlevt en allvarlig sjukdom upplever ofta 

en rädsla för att få tillbaka sin sjukdom och sin funktionsnedsättning, men även en stor rädsla för 

att dö för tidigt. Överlevare reflekterar ofta över meningen om vad som drabbat dem och det kan 

bli en påminnelse av vad som är viktigt i livet såsom till exempel positiva relationer (Coughlin, 

2008). För att personer ska kunna uppleva god hälsa trots funktionsnedsättning behövs hänsyn 

tas till deras fysiska, psykiska, sociala, andliga och existentiella behov (WHO, 2012), vilket är 

den definition av livskvalitet som vi har använt för att svara på denna studies syfte. 

Under vårdtiden är det viktigt att åtgärda sjukdomen men också att främja personens upplevelse 

av välbefinnande för att klara av en återhämtning (McCormack & McCance, 2006). För att 

personerna ska klara av en återhämtning är det viktigt att de har en känsla av sammanhang 

(KASAM), där begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet är det viktiga aspekterna. 

Begriplighet innefattar personens förmåga att uppleva de inre och yttre stimuli som han eller hon 

kan komma att möta i framtiden som förutsägbara, men kan också vara att personen kan förklara 

varför händelserna drabbat just honom eller henne. Hanterbarhet innebär att personen kan 

hantera den uppkomna situationen och att denne kan känna sig ha kontroll. Meningsfullhet 

innebär att personen har saker som de vill leva för, samt motivation att kämpa vidare 

(Antonovsky, 2005, s. 44–45). För att stödja personer i detta kan ett personcentrerat 

förhållningssätt vara avgörande för ett gott bemötande där hänsyn tas till personens individuella 

behov (Svensk Sjuksköterskeförening [SSF], 2017). I vårdsammanhang är det viktigt att 

patienten ses som en medaktör i dennes vård. När relationen mellan sjuksköterska och patient 
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stärks kan också de gemensamma beslut som tas sinsemellan ge resultatet att patienten känner 

sig bekräftad och sedd, vilket i sig leder till en högre tillfredsställelse hos patienten (Ekman et 

al., 2011; McCormack & McCance, 2006; Sharma, Bamford & Dodman, 2016). Detta arbetssätt 

svarar också väl an mot sjuksköterskor ansvar för att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa 

hälsa och lindra lidande hos patienter (SSF, 2017).  

Sepsis som är ett allvarligt och ibland också livshotande tillstånd har visat sig leda till 

funktionsnedsättning bland de som överlevt. Förutom vikten av att ha kunskap om tidiga 

symtom och tecken på sepsis är det viktigt att ha kunskap om hur det dagliga livet efter 

sjukdomen påverkar personernas upplevelse av livskvalitet. För en god återhämtning för 

patienter som överlevt sepsis är det viktigt att sjuksköterskor har kunskap om de faktorer som 

påverkar deras dagliga liv. Kunskapen kan stödja sjuksköterskor som möter personer med sepsis 

att identifiera vilka behov de har i sin vardag, skapa ett partnerskap med patienten och därmed 

främja återhämtning och en meningsfull vardag trots funktionsnedsättning. Genom 

sjuksköterskans arbete att identifiera vardagliga behov kan kunskapen bidra till att höja 

personernas livskvalité och därmed fungerar sjuksköterskan som en viktig resurs (Rapkin et al., 

2017). 

Syfte 

Syftet med studien var att sammanställa kunskap om vilka faktorer som påverkar livskvaliteten 

hos personers som överlevt sepsis. Mer specifikt kommer våra frågeställningar att utgå från vilka 

funktionsnedsättningar som sjukdomen har lett till, hur personers sociala liv påverkats samt 

vilka känslomässiga aspekter som väckts av att ha överlevt en sepsis.  

 

Metod 

Design 

För att besvara studiens syfte har vi genomfört en integrerad kunskapsöversikt enligt 

Whittemore och Knafl (2005). Data har samlats in från kvantitativa och kvalitativa 

originalartiklar med målet att få fördjupad kunskap inom ämnet. Metoden lämpade sig bra för 

detta ändamål, då vetenskaplig kunskap kunnat granskas överskådligt inom det specifika ämnet.  

 

Litteratursökning 
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En pilotsökning utfördes i enlighet med Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016, s. 

61), detta för att försäkra oss om att det fanns tillräckligt med vetenskapliga data inom ämnet. 

Då problemformuleringen tagits fram gjordes en plan för litteratursökningen gällande tidsåtgång 

för olika delar i studien, var studier kunde tänkas hittas utifrån syfte samt att det specifika 

fokuset för studien bestämdes och sökstrategier utvecklades, i enlighet med Willman et al. 

(2016, s.67–68). En manuell sökning, vilket gjordes genom att studera aktuella studiers 

referenslistor, gjordes också i enlighet med Willman et al. (2016, s. 79) då detta är ett bra sätt att 

komplettera sökningar ur databaser. En studie med manuell sökning har hittats och tagit med i 

analysen av resultatet, därav redovisas inte denna i litteratursökningarna. Sökningarna gjordes i 

databaserna PubMed, CINAHL och PsycINFO i enlighet med Backman (2016, s. 78).  

 

Dessa databaser valdes då de främst innehåller studier inom vård och omvårdnad. Ämnesord 

söktes i ämnesordlistor, såsom Svensk MeSH och CINAHL Headings för att relevanta sökord 

skulle kunna utformas utifrån studiens syfte. I PubMed användes MeSH-termer, i CINAHL och 

PsycINFO användes Thesaurus. Dessa termer användes i kombination med fritextsökning där 

inga termer fanns, se tabell 1. 

 

Sökorden som plockades ut utgick ifrån syfte och frågeställningar, och dessa översattes till 

engelska för att relevanta synonymer skulle hittas. Ord som valdes utgick ifrån livskvalité, 

sepsis, överleva och livet efter sepsis, där synonymer till dessa användes i sökningarna. I den 

systematiska litteratursökningen användes de Booleska söktermerna AND och OR. Dessa 

kombinerades genom att först använda alla synonymer med varandra i en första sökning samt 

tillägg av OR, och att dessa sökblock sedan lades ihop med AND ökade chanserna att sökningen 

skulle ringa in så mycket relevant litteratur som möjligt samt att sökningsområdet begränsas 

(Willman et al., 2016, s. 72–73).  

 

Inklusionskriterier valdes ut i enlighet med Backman (2016, s. 86–87) och var studier 

genomförda på personer som överlevt en sepsis samt personer över 18 år. De inkluderade 

studierna var båda kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga originalartiklar med begränsningar 

på 10 år och engelsk text. I CINAHL och PsycINFO lades också begränsningen peer-review till. 

Istället för att använda den Booleska sökoperatorn NOT, exkluderades artiklar som var gjorda på 

barn, var översiktsartiklar samt inte svarade mot syftet, se figur 1. Funktionen exclude medline 

användes i CINAHL-sökningen för att inte riskera dubbletter från PubMed. 
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Tabell 1 Översikt av litteratursökning 

Syftet med sökning: Att beskriva faktorer som påverkar livskvalitén hos personer som överlevt sepsis 

PubMed 2020 02 18. Begränsningar: English, publications dates 10 years, adult 19+ 

Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal valda 

1 MSH Quality of life  118,004  

2 MSH Value of life 5,682  

3 MSH Life change events 22,487  

4 MSH Cognitive dysfunction 15,216  

5 FT Physical dysfunction 408,931  

6 MSH Mental health 36,471  

7  1 OR 2 OR 3 OR 4 OR 5 OR 6 653,300  

8 MSH Sepsis 120,644  

9  S7 AND S8 329 13 

*MSH – MeSH termer i databasen PubMed, FT –fritextsökning. 

 

CINAHL 2020 02 18. Begränsningar: 10 år, adult 19+, engelsk text, peer-review, exclude medline 

Söknr *) Söktermer Antal träffar  Antal valda 

1 CH Quality of life  170,072  

2 FT Value of life 5,043  

3 CH Life change events 7,526  

4 FT Experience 316,592  

5 FT Cognitive dysfunction 22,356  

6 FT Physical dysfunction 624  

7 CH Mental health 132,642  

8 FT Physical health 43,494  

9  1 OR 2 OR 3 OR 4 OR 5 OR 6 

OR 7 OR 8 

624,022  

10 CH Sepsis 26,187  

11  S9 AND S10 70 3 

*CH – CINAHL headings i databasen CINAHL, FT –fritextsökning. 
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Tabell 1. Forts. Översikt av litteratursökning 

PsycINFO 2020 02 18. Begränsningar: English language, publication date 2010-2020, peer-review, Adulthood 

18+.  

Söknr *) Söktermer Antal träffar  Antal valda 

1 TH Quality of life 93,043  

2 FT Value of life 9,093  

3 TH Life experience  47,528  

4 FT Dysfunction 72,413  

5 TH Mental health 579,527  

6 TH Impairment 165,206  

7 TH Physical health 73,214  

8 TH Disability 181,118  

9  1 OR 2 OR 3 OR 4 OR 5 OR 6 OR 7 

OR 8 

639,113  

10 FT Sepsis 996  

11  S9 AND S10 80 2 

*TH – Thesaurus i databasen PsycINFO, FT –fritextsökning. 
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Figur 1: Översikt över urvalsprocessen av artiklar 

 

Kvalitetsgranskning 

Kvalitetsgranskningarna har genomförts utifrån SBU:s (2017) kvalitetsgranskningsmallar för 

kvalitativa och kvantitativa artiklar. Beroende på studiernas metoder modifierades mallarna efter 

vad som bedömdes relevant att granska i enlighet med Willman et al. (2016, s. 106). De 

kvalitativa artiklarna bedömdes utifrån syfte, urval, kontext, metodens logik, överförbarhet och 

hantering av förförståelsebias hos forskarna. De kvantitativa bedömdes utifrån urval, bortfall och 

analysverktyg. Varje artikel poängsattes och poängen var till för att räkna ut en procentandel 

som sedan visade artikelns kvalité. Artiklarnas kvalitet tolkades som Låg, 60–69%, Medel, 70–

79% samt Hög, 80–100% (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006, s. 96). Syftet med 

kvalitetsgranskningen var att säkerställa ett trovärdigt resultat i de valda artiklarna. 

Granskningen genomfördes i enlighet med Willman et al. (2016, s. 106) där artiklarna delades 

upp mellan författarna och därmed utfördes kvalitetsgranskningen var för sig. Därefter 

768 Artiklar i de systematiska litteratursökningarna 

329 PubMed 

359 CINAHL  

80 PsycINFO  

292 Artiklar efter dubbletter avlägsnas 

289 Artiklar från CINAHL 

3 Artiklar från PsycINFO 

476 Titlar lästes  

123 Abstrakt lästes 

Begränsningar 

Peer review 

Engelsk text 

2010-2020 

Vuxna över 18 

 

 

 

Exclude Medline 

353 Exkluderade från titel 

74 Exkluderade från abstrakt 

49 Artiklar lästes i fulltext 30 Exkluderade utifrån fulltext 

 

19 Artiklar inkluderade i kunskapsöversikten 

varav 1 hittades via manuell sökning 
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jämfördes artiklarnas kvalité och där oenighet kring kvalitén uppstod valdes den lägre graden. 

Resultatet av kvalitetsgranskningen presenteras i tabell 2. Inga artiklar exkluderades baserat på 

dess kvalitet då det enligt Whittemore och Knafl (2005) är viktigt att vid kunskapsöversikter 

inkludera alla artiklar med relevant data utifrån studiens syfte.  

 

Tabell (2) Översikt av artiklar som ingår i analysen (n=19) 

Författare/År Typ av 

studie 

Deltagare   Metod 

Datainsamling/Analys 

Huvudfynd Kvalité 

 

Battle, Davies & 

Evans /2014 

Storbritannien 

 

Kvantitativ 

 

50  Enkäter.  

 

Statistisk analys med hjälp 

av Kolmogorv-Smirnov 

och Shapiro-Wilk test 

 

 

Studien visar att deltagarna har ökad 

risk för depression och ångest samt 

problem med smärta. Resultatet visar 

även påverkan på det sociala livet men 

inte hur det påverkas samt kognitiva 

nedsättningar finns men redogör inte 

för vila. 

 

Medel 

Contrin et al. 

/2013 

Brasilien 

 

Kvantitativ  50 

 

Enkäter.  

 

Statistisk analys med hjälp 

av MannWhitney’s U test 

och Kruskal-Wallis test. 

 

Resultatet visar att deltagarna har 

problem med egenvård och vardagliga 

saker (ADL). Resultatet visar även att 

det sociala livet påverkats men redogör 

inte för hur det påverkats. Ingen ökad 

risk för depression och ångest. 

 

Hög 

 

 

Cuthbertson et al. 

/2013 

Skottland, 

Storbritannien 

 

 

Kvantitativ 

 

  

67 

 

 

Enkäter. 

 

Statistisk analys med hjälp 

av T-test. 

 

 

Mätningar visar att personer som 

överlevt sepsis 3,5 och 5 år efter 

upplever sämre livskvalité medan 

majoriteten ändå är nöjda med den 

nuvarande livskvalitén.  

 

 

Medel 

Davydow et al. 

/2013 

USA 

 

Kvantitativ 

 

439 

 

Enkäter.  

 

Statistisk analys med hjälp 

av XT-Poisson. 

 

 

Resultatet visar båda kognitiva och 

fysiska nedsättningar men redogör inte 

för vilka detta är. Studien visar även att 

ingen ökad risk för depression 

förekommer. 

 

Medel 

Eakin et al. /2017 

USA 

 

 

 

 

Kvalitativ 

 

48 

 

Semistrukturerade 

telefonintervjuer. 

 

Innehållsanalys. 

 

Deltagarna har kognitiva, fysiska och 

psykiska nedsättningar efter 

genomgången sepsis samt att deras 

sociala liv påverkas. 

 

  Hög 

 

Ehlenbach et al. 

/2019 

USA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvantitativ 

 

66,540 

 

Enkäter.  

 

Statistisk analys med hjälp 

av Hosmer Lemeshow 

goodness-offit test, 

Kaplan-Meier och logrank 

test. 

 

Resultatet beskriver en kognitiv 

påverkan men redogör inte för hur 

deltagarna påverkas. Studien visar 

även att överlevare upplever fysiska 

nedsättningar. 

 

Låg 
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Författare/År Typ av 

studie 

Deltagare Metod 

Datainsamling/analys 

Huvudfynd Kvalité 

Gallop et al. 

/2015 

Storbritannien 

 

Kvalitativ 

 

22 

 

Semistrukuturerade 

intervjuer. 

 

Tematisk innehållsanalys. 

 

Upplevelsen efter sepsis varierade 

beroende på tillståendets 

svårighetsgrad. Rörlighet, känslighet 

och kognitiva nedsättning påverkar 

livskvalitén hos deltagarna.  

 

 

Hög 

 

Gardner et al. 

/2019 

USA 

 

Kvantitativ 

 

124 

 

EMR – protokoll för 

sepsis.  

 

Statistisk analys med hjälp 

av Fisher´s exakta test och 

Kruskal-wallis test. 

 

 

Studien visar att personer som överlevt 

en sepsis har en ökad risk för fysiska 

nedsättningar. 

 

Hög 

He et al. /2016 

Kina 

 

Kvantitativ 

 

209 

 

Enkäter.  

 

Statistisk analys med hjälp 

av bland andra Students’ 

t-test, Mann-Whitney och 

Fisher’s exakta test. 

 

Studien visar att personer som överlevt 

en sepsis har ökad risk för depression 

samt stora problem med smärta. 

 

Hög 

 

Huang et al. 

/2019 

USA 

 

Kvantitativ 

 

1731 

 

Online enkät.  

 

Statistisk analys med hjälp 

av T-test. 

 

 

Studien visar att personer som överlevt 

en sepsis har större risk att drabbas av 

depression och ångest. Personerna har 

även fysiska nedsättningar och 

upplever dålig hjälp från vården.  

 

Hög 

Huong et al. 

/2018 

USA 

 

 

 

 

Kvantitativ 

 

76 

 

Fall kontroll studie.  

 

Log-binomialmodeller 

och beräknade justerade 

prevalensförhållanden. 

 

Resultatet visar på ökad risk för 

kognitiva nedsättningar men redogör 

inte för vilka. Risken för fysiska 

nedsättningar ökar studien tar upp 

hörsel och synnedsättningar. Studien 

tar också upp att det inte finns någon 

förhöjd risk för depression och ångest.  

 

Medel 

 

Iwashyna et al. 

/2010 

USA 

 

Kvantitativ 

 

516 

 

Enkäter. 

 

Statistisk analys med hjälp 

av Clogit. 

 

Personer som överlevt en sepsis har 

större risk att drabbas av funktionella 

och kognitiva nedsättningar. 

 

Medel 

König et al. /2018 

Schweiz 

 

Kvalitativ 

 

15 

 

Intervjuer med öppna 

frågor. 

 

Fenomenologisk 

analysmetod. 

 

Deltagarna upplevde psykologiska 

nedsättningar, fatigue, kognitiva 

nedsättningar och fysiska 

nedsättningar. Svårigheter med att 

hantera det dagliga livet samt en vilja 

att återgå till det normala. 

 

Hög 

 

Lazosky et al. 

/2010 

Kanada 

 

Kvantitativ 

 

8 

 

Enkäter.  

 

Statistisk analys med hjälp 

av t-test. 

 

Personer som överlevt en sepsis 

upplever kognitiva, fysiska och 

psykiska nedsättningar samt en 

påverkan på det sociala livet.  

 

Hög 
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Analys  

För att analysera data användes Whittemore och Knafls (2005) beskrivning av integrerad metod. 

För att använda denna metod är det viktigt att formulera ett tydligt syfte med tydliga 

frågeställningar. Detta för att forskningen ska kunna begränsas och fokuseras på ett systematiskt 

sätt.  Analysen påbörjades med datareduktion vilket innebär att insamlad data lästes flertalet 

gånger för att på så sätt kunna skapa en helhetsbild av studierna samt för att kunna extrahera 

data som svarar mot syftet och frågeställningarna. Data som togs ut sattes i en matris där den 

kodades med siffror utifrån primärkällor (1–19). Genom att göra detta blev det lättare att på så 

vis lokalisera textenheten tillbaka till originalkällan. Data översattes till svenska och 

kondenserades så att kärnan ur texten bibehölls. Därefter lästes texten av båda författarna i syfte 

att kontrollera tillämplighet.  

 

Den andra fasen handlar om att på ett strukturerat sätt visa upp data, i en dataöversikt. Data 

sattes in i underkategorier utifrån studiens syfte och frågeställningar. 33 underkategorier svarade 

Författare/År Typ av 

studie 

Deltagare Metod 

Datainsamling/analys 

Huvudfynd Kvalité 

Nelderup, 

Simonsson & 

Samuelson /2018 

Sverige 

 

Kvalitativ 

 

12 

 

Ostrukturerade intervjuer. 

 

Kvalitativ innehållsanalys 

 

Livssituationen förändrades och 

återhämtningen tog tid. Deltagarna 

beskriver en stark känsla av 

tacksamhet över att ha överlevt.  

 

Hög 

Sacanella et al. 

/2011 

Spanien 

 

Kvantitativ 

 

112 

 

Enkäter.  

 

Statistisk analys med hjälp 

av t-test, chi-square test 

och Fisher´s exakta test. 

 

Resultatet visar att deltagarna har ökad 

risk för depression och ångest samt 

svårigheter med ADL. Kognitiv 

nedsättning finns också men det 

redogörs inte för vilka/vilken. 

 

Hög 

 

Spadaro et al. 

/2016 

Italien 

 

 

 

 

 

Umberger & 

Thomas /2019 

USA 

 

 

 

 

Zhang et al. /2013 

Kina 

 

Kvantitativ  

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitativ 

 

 

 

 

 

 

Kvantitativ 

 

56 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

42 

 

Enkäter.  

 

Statistisk analys med hjälp 

av Mann- Whitney test, 

Shapiro-Wilk test, chi-

Square test och Fisher´s 

exakta test. 

 

Intervjuer. 

 

Fenomenologisk 

analysmetod. 

 

 

 

Enkäter.  

 

Statistisk analys med hjälp 

av Student’s t-test och 

Mann-Whitney test. 

 

Deltagarna upplever smärta och har 

ökad risk för depression och ångest 

samt fatigue. 

 

 

 

 

 

Livskvalitén påverkas hos personer 

som överlevt en sepsis. Deltagarna 

upplever psykologiska nedsättningar 

såsom maktlöshet och hjälplöshet, 

samt att inte ha kontroll över 

livssituationen.   

 

Studien visar på ökad risk för 

depression och ångest samt fysiska 

nedsättningar, apati och svårigheter at 

återgå till arbetet. 

 

Hög 

 

 

 

 

 

 

 

Hög 

 

 

 

 

 

 

Hög 
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mot frågeställning ett, 9 underkategorier svarade mot frågeställning två och 13 underkategorier 

svarade mot frågeställning tre. 

 

Under den tredje fasen gjordes upprepade gånger jämförelser av data för att mönster skulle hittas 

så att förslag till huvudkategorier kunde bildas (jfr. Friberg, 2017, s. 150). Detta gav också en 

översikt över samband mellan de olika kategorierna. För att säkerställande av att all data svarade 

mot syftet lästes översiktstabell och analysmatris flertalet gånger. Dessa dokument användes för 

att datajämförelserna skulle bli enklare att genomföra. Alla liknande underkategorier samlades 

ihop och kunde därefter sättas under huvudkategorierna, vilket visade sig bli 8 huvudkategorier.  

 

Steg fyra är det sista steget i analysprocessen i enlighet med Whittemore och Knafl (2005) och 

handlar om att dra slutsatser och bekräfta bevis. Utifrån huvudkategorierna jämfördes data med 

originalkällorna för att utesluta egen tolkning av texten. För att stärka trovärdigheten gjordes 

många reflektioner kring det framkomna resultatet mellan författarna. Varje kategori presenteras 

också med en brödtext som utgår från originalkällorna (Whittemore & Knafl, 2005). I bilaga 1 

presenteras en översikt över vilka artiklar som berört de olika huvudkategorierna och 

frågeställningarna. 

 

 

Resultat 

Det sammanställda resultatet presenteras med huvudkategorier som utgår från frågeställningarna 

(Tabell 3). 
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Tabell (3). Översikt av huvudkategorier utifrån frågeställning  

Frågeställningar  Kategorier  

Vilka funktionedsättningar har 

sjukdomen lett till 

Psykiska funktionsnedsättningar 

 

Fysiska funktionsnedsättningar 

 

Kognitiva funktionsnedsättningar 

Hur har det sociala livet påverkats? Familj/Vänner 

 

Stöd från vården 

 

Arbete 

Vilka känslomässiga aspekter har väckts? Rädsla/oro 

Andligt/Existentiellt  

 

Funktionsnedsättningar som sjukdomen lett till 

 

Psykiska funktionsnedsättningar 

I tre studier (König et al., 2018; Nelderup, Simonsson & Samuelsson, 2018; Umberger & 

Thomas, 2019) framkom att personer som överlevt sepsis upplevde starka känslor av maktlöshet 

och hjälplöshet, där de inte längre kunde påverka sin vardag eller sin livssituation. I studien 

gjord av Umberger och Thomas (2019) visade det sig även vara en tuff upplevelse att genomgå 

en livsförändring. Dessa förändringar föranledde till känslor av oro, hjälplöshet, hopplöshet samt 

att inte längre vara en fri individ då personerna försattes i en beroendeställning till andra (Eakin 

et al., 2017; Gallop et al., 2015; Huang et al., 2018; Umberger & Thomas, 2019). Genom detta 

ökade känslor av att inte längre ha kontroll över sig själv och sin livssituation (König et al., 

2018), vilket ytterligare ökade risken att utveckla depression och ångest (Battle, Davies & 

Evans, 2014; Cuthbertson et al., 2013; Eakin et al., 2017; He et al., 2016; Huang et al., 2018; 

König et al., 2018; Sacanella et al., 2011; Spadaro et al., 2016; Zhang et al., 2013). Tre studier 

(Contrin et al., 2013; Davydow et al., 2013; Huong et al., 2018) visade att det inte fanns någon 

ökad risk för depression och ångest hos personer som överlevt sepsis. Dock påtalades i studien 

av Davydow et al. (2013) att depressiva symtom redan innan insjuknande i sepsis kan vara en 

stor riskfaktor för hur de depressiva symtomen påverkas efter sjukdomen. Personerna hemsöktes 

även av mardrömmar nattetid (König et al., 2018) samt starka symtom på Posttraumatiskt 

stressyndrom (Eakin et al., 2017; König et al., 2018). 
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Fysiska funktionsnedsättningar 

Personer som drabbats av sepsis har svårigheter att klara sin egenvård och att klara av vardagliga 

saker såsom laga mat, tvätta, utföra trädgårdsarbete samt städa (Contrin et al., 2013; Davydow et 

al., 2013; Ehlenbach et al., 2019; Gallop et al., 2015; He et al., 2016; Huang et al., 2018 

Iwashyna et al., 2010; König et al., 2018; Lazosky et al., 2010; Sacanella et al., 2011; Zhang et 

al., 2013). Förutom detta framkom att den kroppsliga svagheten och svårigheten att gå och röra 

på sig är en faktor som påverkar den fysiska livskvaliteten negativt (Contrin et al., 2013; Eakin 

et al., 2017; Gallop et al., 2015; He et al., 2016; König et al., 2018; Nelderup et al., 2018; 

Umberger & Thomas., 2019). En studie (König et al., 2018) beskriver svårigheter med ADL 

relaterat till amputerade kroppsdelar, vilket är till följd av den multiorgansvikt som 

sepsissjukdomen ger (Gardner et al., 2019; König et al., 2018). Personerna klarar endast av att 

göra det viktigaste i sin vardag till följd av den fysiska tröttheten och nedsatta fysiska funktionen 

(Gardner et al., 2019; Nelderup et al., 2018; Umberger & Thomas, 2019). Personer som överlevt 

sepsis har ökad risk för andningsproblematik (Contrin et al., 2013; Eakin et al., 2017; König et 

al., 2018), flertalet har problem med smärta (Battle et al., 2014; Contrin et al., 2013; Cuthbertson 

et al., 2013; Eakin et al., 2017; He et al., 2016; König et al., 2018; Spadaro et al., 2016), 

känselbortfall (Eakin et al., 2017; Lazosky et al., 2010) samt hörsel- och synnedsättningar 

(Huong et al., 2018). Nelderup et al (2018) beskriver i sin studie att personer upplevde sig mer 

ljudkänsliga efter sepsistillståndet än innan. Illamående och kräkningar är vanligt samt nedsatt 

aptit och till följd av detta uppkommer den kroppsliga svagheten (Eakin et al., 2017; König et 

al., 2018; Nelderup et al., 2018). Vissa studier (Cuthbertson et al., 2013; Davydow et al., 2013) 

beskriver att fysiska nedsättningar förekommer men redogör inte för vilka dessa är.  

 

Kognitiva funktionsnedsättningar 

Minnesproblematik och koncentrationssvårigheter är de faktorer som är mest uttalade hos 

personer som överlevt sepsis (Eakin et al., 2017; König et al., 2018; Lazosky et al., 2010; 

Nelderup et al., 2018; Umberger & Thomas., 2019). I en studie (Iwashyna et al., 2010) beskriver 

att svårighetsgraden på sepsissjukdomen avgör hur svåra de kognitiva nedsättningarna blir. 

Andra kognitiva funktionsnedsättningar är talstörning och desorientering (König et al., 2018), 

fatigue (Eakin et al., 2017; König et al., 2018; Huang et al., 2018; Spadaro et al., 2016) och apati 

(König et al., 2018; Zhang et al., 2013). Åtta studier (Battle et al., 2014; Contrin et al., 2013; 

Cuthbertson et al., 2013; Davydow et al., 2013; Ehlenbach et al., 2019; Gallop et al., 2015; 
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Huong et al., 2018; Sacanella et al., 2011) beskriver också att kognitiva funktionsnedsättningar 

finns men redogörs inte för vilka dessa är.  

 

Sammanfattning  

Kunskapsöversiktens resultat visar att sepsis lett till psykiska funktionsnedsättningar såsom 

maktlöshet och hjälplöshet, samt bristande självständighet, depression och ångest. Den fysiska 

livskvaliteten påverkas negativt och leder till konsekvenser för personerna såsom svårigheter 

med egenvård, problem med rörlighet till följd av den kroppsliga svagheten. Smärtproblematik 

en längre tid efteråt var vanligt vilket påverkar livskvalitén negativt. Resultatet visar också att 

kognitiva funktionsnedsättningar där minnesproblematik och koncentrationssvårigheter var 

vanligast och ledde till svårigheter att planera och organisera vardagen.   

 

Hur det sociala livet påverkats efter sjukdomen 

 

Familj och Vänner 

Studier (Eakin et al., 2017; Lazosky et al., 2010) visar att personernas nära relationer påverkas 

på olika sätt. Många beskriver att man blir beroende av sin familj och sina närstående (Eakin et 

al., 2017; Gallop et al., 2015; König et al., 2018; Lazosky et al., 2010; Nelderup et al., 2018), 

vilket kan leda till starkare band i familjen (König et al., 2018). Familjen blir en viktig del för att 

kunna må bra. Tre studier (Battle et al., 2014; Contrin et al., 2013; Umberger & Thomas, 2019) 

beskriver att det sociala livet påverkas men redogör inte för hur.  

 

Stöd från vården 

Personer som överlevt sepsis beskriver en bristande kunskap kring sin sjukdom och hur man ska 

kunna hjälpa sig själv efteråt för att klara ett så normalt liv som möjligt (Gallop et al., 2015; 

Huang et al., 2018). Enligt Gallop et al. (2015) känner sig vissa personer nöjda med den vården 

som de fått i efterförloppet. Andra beskriver däremot att vården inte varit till stor hjälp och 

kunnat förklara sådant som personerna behöver för att komma hem, såsom sjukgymnastikhjälp, 

arbetsterapi och omvårdnadsinsatser (Huang et al., 2018; König et al., 2018; Umberger & 

Thomas, 2019).  

 

Arbete 

Cuthbertson et al. (2013) beskriver att personer som överlevt sepsis arbetade mindre eller inte 

alls de första fem åren. Andra studier (Cuthbertson et al., 2013; Eakin et al., 2017; Lazosky et 
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al., 2010; Nelderup et al., 2018; Zhang et al., 2013) beskriver svårigheter att återgå till arbetet 

samt att personernas arbetskapacitet är nedsatt.  

 

Sammanfattning 

Kunskapsöversiktens resultat visar att sociala relationer är viktiga och i många fall stärks 

relationerna med familj och vänner relaterat till det stöd personer som överlevt sepsis får under 

sjukdomstiden. De saknar dock kunskap om sin sjukdom varför det inte vet hur de ska hjälpa sig 

själv eller vilken hjälp de kan begära efter dem kommit hem från sjukhuset. Detta innebar att 

stöd från främst vårdens sida var något som saknas enligt resultatet. Nedsatt arbetskapacitet 

gjorde att många hade svårigheter att återgå till arbetet och många arbetade inte alls de första 

åren efter sjukdomen.  

 

 

Känslomässiga aspekter som väckts efter sjukdomen 

 

Rädsla och Osäkerhet 

I flera studier beskrev personer en rädsla för att bli sjuk igen (Eakin et al., 2019; Gallop et al., 

2015; König et al., 2018) eller utsättas för någonting som gör att dessa måste skrivas in på 

sjukhus igen (Umberger & Thomas, 2019). Detta föranledde till att de kände rädsla för fysisk 

ansträngning som kunde leda till att sjukdom skulle utvecklas igen (Gallop et al., 2015). 

Personerna beskrev också en rädsla över att inte våga lita på den fysiska kroppens förmåga och 

styrka att fungera normalt (Umberger & Thomas, 2019).  

 

Existentiellt och Andligt 

I studien av König et al. (2018) beskrivs personer som överlevt en sepsis en känsla av att de inte 

längre känner igen sig själva och att den bilden de har av sig själva inte stämmer överens med 

den bild de nu har framför sig. Personerna beskrev sig vara mer känsliga, så som att vara 

närmare till gråt efter sepsistillståndet än innan, samtidigt som de ifrågasatte varför sjukdomen 

skulle drabba just dem och inte någon annan (Nelderup et al., 2018). Personerna gav uttryck för 

en vilja att kunna återgå till ett normalt liv där de inte var beroende av andra på samma sätt 

(König et al, 2018; Nelderup et al, 2018). Studien av Umberger och Thomas (2019) beskriver att 

personerna upplevde en känsla av en tid i livet som gått förlorad. Dessutom beskrev personerna 

en tacksamhet över att ha fått sitt liv tillbaka och en andra chans (Nelderup et al., 2018; Eakin et 

al., 2017), samt att livet fått ett nytt perspektiv och att man kunde se det med andra ögon nu 
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(Nelderup et al., 2018).  

 

Sammanfattning 

Resultatet visar att personer som överlevt en sepsis upplever rädsla för att drabbas igen och detta 

leder till att de inte vågar anstränga sig eller lita på sin fysiska förmåga. Resultatet visar också att 

personer som överlevt sepsis har önskningar om att återgå till ett normalt liv samtidigt som de 

upplevde en stor tacksamhet över att ha överlevt. 

 

Diskussion 

Syftet med kunskapsöversikten var att sammanställa kunskap om vilka faktorer som påverkar 

livskvaliteten hos personer som överlevt sepsis. Åtta kategorier framkom ur analysen, vilka var 

”psykiska funktionsnedsättningar”, ”fysiska funktionsnedsättningar”, ”kognitiva 

funktionsnedsättningar”, ”familj och vänner”, ”arbete”, ”socialt stöd” samt ”rädsla/oro” och 

”existentiellt/andligt”. Resultatet diskuteras med stöd av annan litteratur samt utifrån Aron 

Antonovskys (2005) teori känsla av sammanhang (KASAM).  

Resultatet visade att personer som överlever sepsis upplever känslor av maktlöshet och 

hjälplöshet då de blir beroende av andra och inte längre kan leva som fria individer. Innan 

sepsistillståndet var personerna starka individer som hjälpte andra, vilket förändrades efter 

sepsistillståndet och det istället blev dem som behövde ta emot hjälp. Enligt McPherson, Wilson 

och Murray (2006) kan beroendet av andra ge upphov till känslor av förlorad kontroll, vilket 

vidare leder till maktlöshet och hjälplöshet för personerna. I Antonovskys (2005) teori om 

KASAM beskrivs vikten av att ha en klar bild av hur den egna situationen ser ut för att på så sätt 

uppnå komponenten begriplighet. Det är när denna helhetsbild inte finns som ett inre kaos 

uppstår. Ahlström (2007) beskriver att förlust av kroppsfunktioner kan leda till en uppkommen 

skillnad mellan det livet som egentligen önskades och det livet som nu levs, vilket vidare kan 

leda till förlust av livsglädje och hopp. Detta kan göra det svårt för de drabbade att begripa den 

nya situationen, med påföljden att de inte förstod varför det blev som det hade blivit eller hur 

länge livet skulle bestå i den nya situationen.  

Resultatet i denna kunskapsöversikt visade att det var vanligt att personer som överlevt sepsis 

utvecklade fysiska funktionsnedsättningar till följd av den multiorgansvikt som sepsis medförde. 

Förmågan att ta hand om sig själv samt att inte längre klara det vardagliga i samma utsträckning 

som innan kan komma att påverka känslan av meningsfullhet (Antonovsky, 2005). I denna 
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studies resultat framkom det att personerna ständigt behövde kämpa för sin autonomi samtidigt 

som de befann sig i en beroendeställning till andra och att detta påverkade deras känsla av 

meningsfullhet. Därtill framkom i resultatet att det var vanligt med sömnstörningar vilket gjorde 

vardagen svårhanterlig. Bakken et al. (2014) menar att om inte sömnproblemen behandlas kan 

livsmotivationen försämras samt leda till lägre energi och att de redan befintliga 

koncentrationssvårigheterna, som uppkommit till följd av sjukdomen, påverkas ytterligare. 

Alessi et al. (2008) menar att sömnstörningar kan leda till social isolering, nedsatt hälsa och 

funktionsnedsättning. Vi menar att relaterat till de fysiska funktionsnedsättningar som personer 

som överlevt sepsis får leva med och därtill leva i en vardag med långdragen smärta är det 

viktigt att sjuksköterskor och annan hälso- och sjukvårdspersonal är medvetna om vad det 

innebär för den enskilda personen och därmed kan finnas till stöd för dessa då de behöver det. 

I kunskapsöversiktens resultat framstod minnesstörningar och koncentrationssvårigheter som de 

mest uttalade av de kognitiva funktionsnedsättningar som uppstår efter en sepsis. För att uppnå 

meningsfullhet ska personerna vara delaktiga och involverade i sådant som händer runt omkring 

dem (Antonovsky, 2005). Med de kognitiva nedsättningarna som kan ha uppstått blir detta 

svårare, såsom att ta in information, till följd av fatigue eller talstörningar, eller behålla 

relationer till andra människor, till följd av apati eller desorientering. De blev inte en del av 

gemenskapen på samma sätt som innan. En studie (Kralik et al., 2005) visar att 

funktionsnedsättningar samt att fatigue vid olika sjukdomar påverkar människans känsla av 

mening och meningsfulla aktiviteter. Dock visade studiens resultat att familjebanden kunde 

stärkas där den drabbade personen blev mer beroende av hjälp samt vikten av att ha en familj 

och andra sociala relationer för att kunna må bra. Antonovsky (2005) menar att resurser av olika 

slag, personliga resurser och resurser utifrån, krävs för att finna ett sammanhang och därmed 

också en motivation till att kämpa vidare. Familjen och andra sociala relationer kan i detta 

sammanhang ses som resurser för dessa personer som kan hjälpa till att hantera situationen och 

därmed ge personerna en meningsfullhet samt återfå kontroll över sin livssituation. 

Sjuksköterskan har här en viktig roll i att försöka hjälpa personen att bibehålla sina sociala 

relationer. Genom att ge personernas närstående stöd i och information om deras närståendes 

nyuppkomna behov kan personerna som står närmast finna begriplighet kring situationen och 

därmed också känna sig meningsfulla för den drabbade, samt att de vågar finnas till för och ge 

hopp åt personens återhämtning.  

Enligt resultatet har personerna som överlevt sepsis svårt att återgå till sitt arbete till följda av 

funktionsnedsättningar som påverkade även dem som arbetade med nedsatt arbetsförmåga. 
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Studier (van Dongen, Josephson & Ekstam, 2014) har visat att ett arbete är viktigt för att kunna 

uppleva ett socialt samspel och ökar känslan av sammanhang då det ger en motivering samt ett 

ökat välbefinnande. Att inte kunna återgå till sitt arbete påverkar därför även det sociala livet 

och en studie (Juuso, Skär, Sundin & Söderberg, 2016) har visat att personer med kronisk 

sjukdom har beskrivit hur de saknar sitt arbete, sina arbetskamrater men också känslan av att 

vara behövd. Dessa faktorer gjorde att de strävade efter att kunna arbeta så länge som möjligt. 

van Dongen et al. (2014) menar att om personerna upplever avsaknad av sammanhang kan det 

vara svårt att acceptera förändringar i arbetslivet, vilket vi menar även kan vara fallet för 

personer som överlevt sepsis och som inte kan återfå tidigare arbetsfunktion, vilket kan påverka 

personernas livskvalitet negativt. Resultatet i vår studie visade även att personerna inte upplevt 

sig få den information från vården som behövts för att de ska känna sig säkra på att klara sig 

själva. Klint, Sjöland och Axelsson (2019) menar att bristande informationen från vården kan 

leda till negativa konsekvenser för patienterna. Enligt Antonovsky (2005) behövs begriplighet 

för att personerna ska uppleva KASAM och här beskriver personerna att vården antingen inte 

gett information alls eller att informationen inte varit individanpassad så de förstått den. På det 

viset blir det svårt för dem att förstå sin sjukdom, varför den uppstod eller vad personerna själva 

kan göra för att underlätta så mycket som möjligt för sin egen återhämtning. Delmar et al. (2005) 

menar att för att personer med kronisk sjukdom ska kunna underlätta och stödja sin egen 

återhämtning är det viktigt att de förstår sin sjukdom. Vi menar att sjuksköterskor bör ge 

information som är anpassat för personen som ska ta emot den för att underlätta 

återhämtningsprocessen. För att kunna göra detta krävs att sjuksköterskor fortlöpande, i enlighet 

med Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (SSF, 2017) uppdaterar sina 

kunskaper inom sitt arbetsområde.  

I resultatet framkom att det var vanligt att personer som överlevt en sepsis upplevde rädsla- och 

oroskänslor efter sjukdomsförloppet. Detta handlade om rädsla för att bli sjuk igen och oro för 

att inte kunna klara av sitt dagliga liv på grund av sin kropps fysiska förmåga och styrka. Enligt 

Toombs (2001) kan personer som drabbats av sjukdom uppleva förlust av sin tidigare så 

välbekanta kropp som de alltid kunnat lita på. Detta kan leda till en känsla av att ha förlorat en 

del av sig själv och sin identitet. Detta kan relateras till vår kunskapsöversikts resultat där det 

framkom att personer som överlevt en sepsis upplevde känslor av att inte längre känna igen sig 

själv från den person de var tidigare vilket påverkade deras livskvalité. För att finna ett sätt att 

hantera den nya livssituationen kan personer enligt Galvin och Todres (2011) göra saker de 

värdesätter och finner ny mening i. I vår studies resultat framkommer att personer som överlevt 

en sepsis med tiden kunde börja se sig själv och sin livssituation med nya ögon och känna 
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tacksamhet för att de överlevt. Eriksson, Asplund och Svedlund (2009) har visat att personer 

som varit med om en nära-döden-upplevelse blir mer medvetna om vad som är viktigt i livet 

efter återhämtningen. Detta som även verkar ha skett för personer som överlevt sepsis menar vi 

kan förstås utifrån transitionsprocessen, som av Kralik, Van Loos och Visentin (2006) beskrivs 

som en övergång från en fas i livet till en annan och som startar med en oväntad, icke-självvalda 

händelse. När personen har accepterat den nya livssituationen har dem genomgått en 

förändringsprocess som med stöd av goda sociala relationer har stärkt personerna att finna 

mening i den nya situationen i livet och den nya identiteten. För att uppnå detta menar vi att en 

hög känsla av meningsfullhet är den viktigaste komponenten enligt teorin om KASAM (jfr. 

Antonovsky, 2005).  

Interventioner 

I studiens resultat framkom upplevelser av maktlöshet och hjälplöshet, känslor av att inte ha 

kontroll, psykisk ohälsa, nedsatt egenvårdsförmåga. Personerna beskrev upplevelser av att 

vården inte hjälpte till så att de skulle klara sig själva efteråt. En omvårdnadsintervention skulle 

därför kunna vara att stärka empowerment genom att arbeta personcentrerat. Sjuksköterskans 

roll blir således att bekräfta personens känslor och upplevelser samt stötta personerna utifrån 

deras nedsättningar. Empowerment syftar till att stärka personernas egenmakt genom de 

personliga resurser som personen har samt sociala resurser för att på så vis kunna uppnå ett 

välbefinnande. Genom att utgå ifrån ett personcentrerat förhållningssätt kan sjuksköterskor och 

annan hälso- och sjukvårdspersonal få en helhetsbild av personerna (jfr. Edvardsson, Watt & 

Pearce, 2016) och därmed se till de kognitiva nedsättningarna och därifrån arbeta med att ge 

information utifrån personens förutsättningar att förstå den. Eftersom egenvårdsförmågan 

förloras så förloras också personernas självständighet. Empowerment handlar om att personen 

ska kunna påverka sin egen livssituation men också att miljön runt personen är öppen och 

tillåtande så att den egna livssituationen ska kunna påverkas, att personerna återfår kontroll över 

sitt liv (Wåhlin, Ek & Idvall, 2008). Genom ett personcentrerat förhållningssätt kan personerna 

stödjas att inte känna skam över de fysiska funktionsnedsättningar som sepsis orsakat dem. 

Evidensbaserade omvårdnadsåtgärder vad gäller depression och ångest skulle kunna vara 

personcentrerade stödjande samtal, vilket skulle kunna leda till att personerna lättare kan hantera 

sin vardag (Bäck-Pettersson, Sandersson & Hermansson, 2014). I och med vårt resultat kring 

arbete och arbetsförmåga tänker vi att det skulle vara av stor vikt att koppla in arbetsträning i så 

tidigt skede som möjligt. Detta i syfte att personer ska kunna återgå till sina arbeten då detta är 

en viktig del av livet och har stor betydelse för det sociala livet (Falkstedt & Hemmingsson, 
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2011).  

 

Metoddiskussion 

För att uppnå trovärdighet beskriver Polit och Beck (2008, s. 539) fyra begrepp, vilka är 

tillförlitlighet, pålitlighet, bekräftbarhet och överförbarhet.  

Tillförlitlighet uppnås genom beskrivning av hur studien genomförts, hur resultatet redovisats 

samt om resultatets data stämmer med originalkällorna. För detta krävs en noggrann 

dokumentation under hela arbetet samt att forskarna arbetar metodiskt (Polit & Beck, 2008, s. 

539–545). I enlighet med Whittemore och Knafl (2005) har vi genomfört en integrerad 

kunskapsöversikt vilket gav möjlighet till att inkludera både kvalitativa och kvantitativa studier. 

En risk med denna metod skulle kunna vara vid extraheringen där information lätt kan komma 

att missas. Under analysens gång har kategoriseringen noga dokumenterats för att enkelt kunna 

följa analysprocessens olika steg. En styrka med att använda oss av en integrerad 

kunskapsöversikt är att mer material kunde tas till vara i analysprocessen och därmed ge en 

bredare kunskapsgrund. 

Pålitlighet uppnås då stabilitet i resultatet kan ses samt att studien kan upprepas av andra 

forskare om samma förutsättningar finns. För detta krävs en validerad och noggrann metod 

(Polit & Beck, 2008, s. 539. 549), där vi utgick ifrån Whittemore & Knafls (2005) metod för 

integrerad kunskapsöversikt. Enligt Polit och Beck (2008, s. 539–549) har forskarna alltid en 

förförståelse som kan påverka bearbetning av materialet. Vi har försökt arbeta på ett sätt där vår 

förförståelse inte skulle påverka resultatet. I och med att studien har granskats vid seminarier 

och vid handledarträffar under hela processen anser vi att pålitligheten har stärkts. Målet är att 

andra forskare ska kunna använda samma metod och komma fram till samma resultat (jfr. Polit 

& Beck, 2008, s. 539–549).  

Data som stämmer överens med originalartikeln är det som kallas för bekräftbarhet. Genom att 

ha en noggrann dokumentation av arbetet samt att författarna har varit medvetna om sina 

förförståelser kan bekräftbarhet stärkas (Polit & Beck, 2008, s. 539–549). Vi har använt oss av 

kodning som skulle hjälpa oss att återgå till originalartiklarna samt att vi skulle ha lättare att 

bestämma om data stämmer överens med dessa. För att inte påverkas av vår förförståelse 

diskuterades denna kontinuerligt genom hela arbetes gång och på så vis har vi varit väl 

medvetna om den. 
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Med överförbarhet menas att resultatet kan föras över till andra sammanhang. För detta krävs en 

noga dokumenterad datainsamling (Polit & Beck, 2008, s. 539–544). I tabell 2 har vi noggrant 

presenterat vår litteratursökning vilket gör det möjligt att genomföra sökningen igen. Vi tror att 

stora delar av resultatet är överförbart till andra personer som genomgått intensivvård.  

 

 

Slutsats 

Syftet med denna integrerade kunskapsöversikt var att sammanställa faktorer som påverkar 

livskvaliteten hos personer som överlevt en sepsis. I resultatet framkommer att 

funktionsnedsättningar av olika slag, men också sociala och känslomässiga faktorer påverkar 

livskvaliteten hos personer som överlevt en sepsis. Vår slutsats är att det är svårt och jobbigt att 

genomgå en livsförändring som medför att personer blir beroende av andra till följd av de 

funktionsnedsättningar som uppstår samt de sociala och känslomässiga faktorerna som påverkar 

personernas livskvalité. För att personer ska få stöd i att återhämta sig efter ett livshotande 

tillstånd som sepsis är det av vikt att sjuksköterskor har kunskap och medvetenhet om de 

faktorer som kan påverka personers livskvalité. Livskvalité, som är en subjektiv upplevelse, 

måste ses utifrån varje enskild individs livssituation och behov varför vi utifrån studiens resultat 

föreslår att sjuksköterskor arbetar personcentrerat med utgångspunkt i personernas individuella 

behov. Detta för att stärka empowerment och återhämtning. Vi ser utifrån vår studie att det inte 

finns mycket kvalitativ forskning i ämnet, varför ett förslag till vidare forskning är att genomföra 

mer kvalitativ forskning för att öka kunskapen om personers upplevelser av att drabbas av 

sepsis. Resultatet från denna kunskapsöversikt kan vara av vikt för förståelsen kring vad som 

händer personer som drabbas av sepsis. Därmed kan kunskapsöversikten också öka redan 

befintlig kunskap kring att förhindra att sepsis uppstår samt vilken vård som bör ges till personer 

som drabbas av sepsis. 
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