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Tio i topp kontaktorsaker 
1177 vårdguiden på telefon 
Nov 2017- jan 2018 

Ca 6 miljoner samtal/år
Patienten ringer 1177 – öppet dygnet runt, kan samverka
Hanteras av ca 1500 telefonsjuksköterskor.

Gemensam Plattform  
-Telefoni
-Rådgivningsstöd/journal
-Katalog/hänvisningsstöd 



Tecken på allvarlig infektion hos vuxna utanför sjukhus
Nytt dokument för läkare och sjuksköterskor på vårdcentraler, 1177 och primärvårdsakuter







Metabol acidos (BE ≤ 5 mmol/l)

Kompenseras med ökad koldioxidutvädring (ökad AF) -> sänkt PaCO2

Förhöjt PaCO2 allvarligt tecken hos tidigare lungfriska (Pneumoni och ARDS)

Högt laktat - ökad mortalitet oavsett orsak

Uppföljning med ny blodgas efter 3-6 timmar:
Stigande BE och sjunkande laktat indikerar på gynnsam prognos

Artärgas

pH 7,35
pCO2 3,9
pO2 7,3
Sat 87%
BE -8,6
St.bik 18
Laktat  8,5

Blodgas och laktat vid septisk chock
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SOFA-poäng

Läkartidningen 15/2018



• Precisionen för att förutse sjukhusmortalitet och behov 
av IVA-vård jämfördes 

• Sensitiviteten av NEWS var likvärdig med SIRS och 
högre än qSOFA

• Specificiteten av NEWS var högre än SIRS men lägre än 
qSOFA





Febernedsättande?

Anledningar att sänka feber?

1. Feber är skadligt

2. Upplevs positivt av patienten

3. Feber ger ökad mortalitet

4. Förbättrad outcome hos patienter med stroke eller hjärnskada

5. För att förhindra feberkramp hos barn



Febernedsättande?

• Feber hämmar mikroorganismers tillväxt, reducerar MIC-nivåer, 
förstärker antibiotikas effekt och förbättrar funktion hos immunceller 
(Mackowiak 1982, Prescott 1999, Mace 2011)

• Inga studier visar att feber skulle vara skadligt för patienter med sepsis 
(eller infektion)

• Högre mortalitet hos patienter med sepsis som inte utvecklar feber, och 
hos pat som behandlas med NSAID eller paracetamol (Lee 2012)

• Biverkningar av febernedsättande läkemedel
• Ingen skillnad i ICU-free days eller mortalitet mellan paracetamol-

behandlade och placebo ("HEAT", Young 2015)

• Bör endast ordineras då patienten är klinisk påverkad av sin 
temperatur





Vätskebehandling vid sepsis

• Syntetiska kolloider som HES och Dextran rekommenderas inte längre i 
behandling av sepsis
• HES: ökad risk för njursvikt och ökad mortalitet hos sepsis-pat. (Perner 2012)

• Dextran allergiska reaktioner

• Albumin kan ges när patienten behöver stora mängder vätska. Börja 
med kristalloider. (SSC 2016)

• Kristalloider är förstahandsval, enligt SSC 30ml/kg initialt
• Ringer-acetat!
• NaCl i stora mängder leder till hyperkloremisk acidos

• Noradrenalin ska börjas om pat inte svarar på vätska

Ökad dödlighet vid övervägande positiv vätskebalans (Rhodes 2016, Sakr 2017)



Hur bråttom är det? 

• Betrakta septisk chock som ett medicinskt katastroftillstånd som har högsta 
prioritet i omhändertagandet! 

• Kumar et al. Crit Care Med 2006 

• Ferrer et al. Crit Care Med 2014 

• Seymour et al. NEJM 2017.

• Antibiotika ska ges inom en timme!

Kumar et al. Crit Care Med 2006 



Prioritera och säkra odlingar vs. tidig antibiotikabehandling

Blododling samt odling från misstänkt infektionsfokus ska alltid tas före 
intravenös antibiotikabehandling/ 10- punktsprogrammet

För septiska patienter som kommer in via akutmottagningen får inte 
antibiotikabehandlingen fördröjas av prover och undersökningar som inte 
påverkar beslut om behandling/ Vårdprogram Svår Sepsis och Septisk Chock 2015

Adekvata odlingar ska ha tagits och behandling skall ha påbörjats inom högst en 
timme från ankomsten till akutmottagningen eller från att det septiska tillståndet 
identifierats på vårdavdelning / Vårdprogram Svår Sepsis och Septisk Chock 2015

För optimal chans till positiv blododling måste odlingen genomföras innan första 
dosen antibiotika. Dock får administrering av antibiotika inte fördröjas av försök att 
erhålla blododlingar / The surviving Sepsis Campaign Bundle: 2018 Update



http://www.sls.se/raf/kunskapsunderlag/dosering-vid-dialys/



"ADRENAL"
Ingen skillnad i 90 dagars mortalitet
HC 27,9%
P 28,8%

Hydrokortisongruppen
• snabbare ur chocken 

• kortare initial respiratorbehandling 

• färre fick blodtransfusion



"APROCCHSS"
Skillnad i mortalitet vid 90 dagar (p=0.03)
HC+F 43%
Placebo 49%

Hydrokortison + Fludrokortison-gruppen
• Fler vasopressorfria dagar
• Snabbare ur respirator
• Snabbare SOFA <6 poäng



Ca 30% hade feber

Ca 45% hade feber



• Sepsisregistret 2005- feb 2015 (2225 pat)
• Mer än 50% av patienterna hade en kroppstemperatur under 38,3
• Bland vitala tecken förutsåg kroppstemperaturen bäst mortaliteten

• Mortaliteten var 9% i gruppen med ≥ 41°C
• 50% i gruppen < 35°C

• Mortaliteten minskade med drygt 5% per högre grad.



Normaltemperatur
Skillnad beroende på ålder, 
kön, bakgrundssjukdomar och val av 
mätställe

Alla non- invasiva mätmetoder är 
beroende av korrekt handhavande

Sund Levander & Grodinsky (2017):
Normaltemp i öron var 36,4± 0,6°C





Kvalitetsmål



1. Andningsfrekvens ska vara kontrollerad vid ankomst till sjukhuset. 

2. Laktat ska vara kontrollerat inom 60 minuter efter ankomst till sjukhuset. 

3. Adekvat intravenös antibiotika ska vara givet inom 60 minuter efter ankomst till sjukhuset.

Ur kvalitetsregister för 2016 



Mortalitet minskar

Kaukonen et al. JAMA 2014



Tack!
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