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Ágrip 

Sýklasótt er alvarlegt ástand sem orsakast af bólguviðbragði líkamans og getur þróast í svæsna 

sýklasótt og sýklasóttarlost. Sýklasótt er meðal algengustu innlagnarástæðna sjúklinga á 

gjörgæsludeildir og getur dánartíðni verið á bilinu 20-50%. Árið 2002 fékk málaflokkurinn aukna athygli 

í kjölfar Surviving Sepsis átaksins (SSC). Leiðbeiningar SSC eru notaðar um allan heim, sérstaklega á 

bráðamóttökum og gjörgæsludeildum, og líkur standa til þess að þær lækki dánartíðni. Rannsóknir og 

leiðbeiningar á þessum sviðum hafa að stærstum hluta verið unnar af og beint til lækna. Þar sem 

hlutverk hjúkrunarfræðinga í framkvæmd meðferðar hefur verið óskýrt þótti ástæða til að kanna 

þekkingu á hjúkrunarmeðferðum hjá sjúklingum á gjörgæslu með sýklasótt.  

Tilgangur þessarar fræðilegu samantektar var þríþættur. Í fyrsta lagi að draga saman þekkingu sem 

til er um gagnreyndar hjúkrunarmeðferðir sjúklinga á gjörgæslu með sýklasótt; í öðru lagi að kanna 

heilsutengd lífsgæði hjá sjúklingum sem hafa haft sýklasótt og í þriðja lagi að nota þá þekkingargrunna 

til að leggja fram hugmyndir um breytt verklag við hjúkrun þessara sjúklinga.  

Byggt var á rannsóknum frá árunum 2000 til 2014. Leitað var að rannsóknum á ensku með fleiri en 

50 fullorðnum sjúklingum á gjörgæsludeildum. Annars vegar var leitað að rannsóknum þar sem komu 

fram aðferðir til að bæta hjúkrun gjörgæslusjúklinga með sýklasótt, svæsna sýklasótt og 

sýklasóttarlost. Hins vegar var leitað að rannsóknum sem fjölluðu um heilsutengd lífsgæði hjá 

sjúklingum eftir sýklasótt.  

Nítján rannsóknir fundust sem uppfylltu fyrri leitarskilyrðin en tólf rannsóknir þau síðari. Algengasta 

rannsóknarsniðið var upphafs- og eftirsnið og voru rannsóknirnar á sviði hjúkrunar, læknis- og 

lyfjafræði.  

Niðurstöður leiddu í ljós að efnistök varðandi hjúkrun sjúklinga með sýklasótt á gjörgæslu eru 

fjölbreytt og ólíkum nálgunum er beitt við að bæta meðferð þeirra. Hjúkrunarfræðingar geta bætt 

meðferð sjúklinga með því að innleiða gagnreyndar leiðbeiningar. Margar hjúkrunarmeðferðir eru ekki 

byggðar á rannsóknargögnum heldur eru þær byggðar á áliti sérfræðinga. Þörf er á frekari 

íhlutunarrannsóknum til að kanna hvort hjúkrunarmeðferðir við sýklasótt séu árangursríkar. Einnig 

sýndu niðurstöður að gjörgæslumeðferð vegna sýklasóttar getur haft langtímaáhrif á lífsgæði 

sjúklinga.  

Álykta má að bráð þörf sé á rannsóknum til að greina viðeigandi hjúkrunarmeðferðir sjúklinga á 

gjörgæslu með sýklasótt. 

 

 Lykilorð: sýklasótt, svæsin sýklasótt, sýklasóttarlost, gjörgæsludeild, hjúkrunarmeðferðir, 

gagnreynd þekking, Surviving Sepsis Campaign, heilsutengd lífsgæði 
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Abstract 

Sepsis is a serious health problem, caused by infectious agents and a resulting overwhelming immune 

response, which can progress to severe sepsis and septic shock. Sepsis is a common reason for 

admission to intensive care units with mortality rates between 20-50%. Sepsis received increased 

attention in 2002 with the start of the Surviving Sepsis Campaign (SSC). Today, guidelines from the 

SSC on managing sepsis have been implemented worldwide, in Emergency Rooms and ICUs, and 

there is mounting evidence that they lower mortality rates. Research and recommendations have 

mostly aimed at the medical management of patients with sepsis. The role of nursing has however 

been unclear.  

The purpose of this literature review was threefold: first, to gather available evidence on evidence-

based practice for septic patients in the ICU; second, to review long-term outcomes and health related 

quality of life in sepsis survivors; and thirdly to apply that evidence to encourage new practices.  

Included are publications from 2000 to 2014. Databases were searched for studies in English that 

included more than 50 patients with sepsis, severe sepsis and/or septic shock in an ICU setting. 

Searches were done on ways to improve nursing care and regarding health related quality of life of 

sepsis survivors. 

Nineteen studies met the eligibility criteria on ways to improve nursing care and twelve studies 

were found that related to health related quality of life after sepsis. The most common study design 

was a pretest/posttest design and the material derived from nursing, medical and pharmacological 

literature.  

The results revealed that resources regarding the nursing care of the septic patient in ICUs are 

diverse and a plethora of approaches are incorporated to improve care. Nurses could improve patient 

care by implementing evidence based guidelines. However multiple areas of nursing care have either 

no evidence or the level of evidence is confined to expert opinion. Research to identify the most 

appropriate nursing interventions for septic patients in the ICU is urgently required. The health related 

quality of life among survivors of severe sepsis can be impaired and further research in this area of 

critical care could benefit patients in the future.  

Keywords: sepsis, septic shock, intensive care, nursing care, evidence based practice, Surviving 

Sepsis Campaign, health related quality of life 
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1 Inngangur 

Allt frá því að fyrirrennari Homo sapiens klifraði niður úr trjánum fyrir meira en þremur milljónum ára 

hefur hann átt það á hættu að deyja af völdum sýkinga. Þunn og feldlaus húð mannsins hefur útsett 

hann fyrir skrámum, sárum, blæðingum og sýkingum og dregið hann til dauða frá örófi alda. Blæðingar 

og sýkingar hafa að öllum líkindum dregið manninn til dauða frá örófi alda. Til eru heimildir frá Mið-

Austurlöndum, Kína og Grikklandi sem fjalla um sjúkdómsfaralda og skyndilegan dauða áður hraustra 

einstaklinga löngu áður en kenningar manna um sýkla urðu til. Umfjöllun um sýklasótt getur því orðið 

ferðalag um mannkynssöguna. Með því að skoða fræðilegan bakgrunn skilgreininga á sýklasótt sést 

að hún hefur verið mönnum hugleikin í árþúsundir. Menn áttuðu sig snemma á því að ef ígerð kemst í 

sár getur það dregið þá til dauða. Fyrir vikið hafa menn lengi reynt að finna aðferðir til að stuðla að 

gróanda í sárum. Til þess að finna fyrstu umfjöllunina um sýklasótt þarf að ferðast langt aftur í tímann 

en sýklasótt var gefinn gaumur um leið og ritmálið var fundið upp. Til eru ritaðar heimildir um sýklasótt 

frá fornöld. Orðið sepsis var í fyrsta sinn notað sem hugtak í læknisfræði fyrir meira en 2700 árum í 

ljóðum Homers og kemur einnig fyrir í skrifum Hippocratesar (Geroulanos og Douka, 2006). Fræðirit 

Shen Nung frá Kína frá u.þ.b. 2375 fyrir Krist um meðferð hita með ch‘ang shan jurtinni er ein elsta 

heimild sem til er um lyfjameðferð við sýkingum (Funk, Parrillo, og Kumar, 2009). Þá eru til gögn frá 

Forn Egyptum sem talin eru vera frá 3000 fyrir Krist um skurðmeðferðir á sárum (Botero og Pérez, 

2012).  

Því betur sem leitað er því fleiri tengingar finnast um tengsl sýklasóttar við mannkynssöguna en 

ljóst er að smitsjúkdómar hafa verið ein aðal dánarorsök manna mjög lengi. Smitsjúkdómar hafa haft 

mikil áhrif á heimssöguna og hafa átt sinn þátt í falli heilu heimsveldanna og þróun siðmenningarinnar. 

Til að mynda er talið að þriðjungur til helmings íbúa Evrópu og Asíu hafi látist af völdum Svarta Dauða 

á fimmtándu öld, en sá atburður var undanfari Endurreisnartímabilsins (Opal, 2011). Loks má nefna að 

uppgötvanir á sviði heilbrigðisvísinda tengjast oft tilraunum manna til að meðhöndla sýkingar en í því 

samhengi má nefna sótthreinsandi efni og sýklalyf. Jafnframt marka þessar uppfinningar þáttaskil í 

sögu heilbrigðisvísinda. 

En hvað vitum við um sýklasótt í dag? Úr hvaða jarðvegi spretta hugmyndir manna um sýklasótt? 

Að svara þessum spurningum væri efni í heilan bókaflokk og því verður það ekki gert hér. Ljóst er að 

um er að ræða umfangsmikið efni en stefnt er að því að halda sem mestri skerpu í umfjölluninni.   

Á undanförnum árum hefur lifun fólks batnað mikið með nútíma meðferðum við sjúkdómum. 

Hækkandi meðalaldri þjóða, flóknari og inngripsmeiri aðgerðum fylgja hins vegar önnur vandamál. Í 

dag er sýklasótt meðal allra algengustu innlagnarástæðna á gjörgæsludeildir alls staðar í heiminum 

(Marik, 2011) og þar að auki ein algengasta dánarorsökin á gjörgæsludeildum um heim allan (Linde-

Zwirble og Angus, 2004).  

Í dag er margt vitað um eðli og orsök sýklasóttar. Í sem stystu máli er sýklasótt skilgreind sem 

alvarlegt ástand sem orsakast af bólguviðbragði líkamans við sýkingu (Gísli H. Sigurðsson og Alma D. 

Möller, 2004). Til þess að stiga alvarleika sýklasóttar er hún í dag flokkuð í þrjá flokka: sýklasótt 

(sepsis), svæsna sýklasótt (severe sepsis) og sýklasóttarlost (septic shock). Eftir áralangar umræður 

og rannsóknir ríkir í dag sátt um þessa flokkun í fræðasamfélaginu og er hún bæði notuð við klíníska 
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vinnu sem og við rannsóknir (Dellinger o.fl., 2013; Levy o.fl., 2003). Samtök brjóstholslækna 

(American College of Chest Physicians; ACCP) og samtök gjörgæsulækna (Society of Critical Care 

Medicine; SCCM) í Bandaríkjunum skilgreindu sýklasótt sem sýkingu eða grun um sýkingu ásamt 

bráðri bólgusvörun (Systemic inflammatory response syndrome, hér eftir skammstafað sem SIRS) 

(Bone o.fl., 1992; Levy o.fl., 2003). Samkvæmt þeim er SIRS talið vera til staðar hjá sjúklingi ef tvö af 

eftirfarandi einkennum greinast:  

• Hiti > 38.6ºC eða < 36ºC 

• Hjartsláttartíðni > 90 slög/mínútu 

• Öndunartíðni > 30 andardrættir/ mínútu 

• Fjöldi hvítra blóðkorna > 12.000 frumur/mm3 eða < 4.000 frumur/mm3. 

Sýklasótt getur þróast yfir í svæsna sýklasótt og/eða sýklasóttarlost en við það eykst marktækt 

sjúkdómsbyrði og dánartíðni. Svæsin sýklasótt er skilgreind sem sýklasótt ásamt líffærabilun eða 

fjölkerfabilun (MSOF) (Bone o.fl., 1992; Levy o.fl., 2003). Sýklasóttarlost er skilgreint sem svæsin 

sýklasótt ásamt óeðlilega lágum blóðþrýstingi sem svarar ekki viðeigandi vökvameðferð (Bone o.fl., 

1992; Levy o.fl., 2003).  

Sýklasótt, í hvaða mynd sem hún birtist, er alvarlegt heilbrigðisvandamál á alheimsvísu (Aitken 

o.fl., 2011). Talið er að um 18 milljónir einstaklinga fái sýklasótt á ári hverju. Í Bandaríkjunum einum 

saman fá um 750.000 einstaklingar sýklasótt árlega og af þeim látast um 215.000 (Angus o.fl., 2001). 

Sýklasótt var tíunda algengasta dánarorsökin í Bandaríkjunum árið 2004 (Miniño og Statistics, 2007) 

og er dánartíðni svæsinnar sýklasóttar og sýklasóttarlosts allt að 64% (Angus o.fl., 2001). Í úttekt frá 

2010 kom í ljós að sýklasótt er dýrasta sjúkdómsástand Bandaríkjanna. Einnig kom fram úttektinni að 

kostnaður vegna þessa hefur vaxið hraðast innan Bandarísks heilbrigðiskerfis, en það var í níunda 

sæti árið 1997 (Pfuntner, Wier, og Steiner, 2013). 

Árið 2002 fékk sýklasótt aukna umfjöllun í kjölfar Surviving Sepsis átaksins (SSC), sem enn 

stendur yfir. Verkefnið var alþjóðlegt samstarfsverkefni en markmið þess var meðal annars að fækka 

dauðsföllum af völdum sýklasóttar um 25% með því að bæta greiningu og meðferð við sjúkdómnum 

(Slade, Tamber, og Vincent, 2003). Vegna skorts á sameiginlegri skilgreiningu á sýklasótt hafði fram 

að þeim tímapunkti ekki verið til samstaða um áherslur í meðferð sýklasóttar eða gagnreyndar 

leiðbeiningar um hvernig ætti að sinna sjúklingum með sýklasótt (Carter, 2007). Til að reyna að 

stemma stigu við hárri dánartíðni af völdum sýklasóttar gerðu Dellinger og félagar (2004) kerfisbundna 

samantekt á klínískum rannsóknum á sýklasótt sem birst höfðu á árunum 1991-2001 í samstarfi við 

SSC. Fjórum árum seinna, árið 2008, birtu Dellinger og félagar (2008) uppfærslu á leiðbeiningunum 

en þær voru jafnframt settar fram í formi tveggja vinnuleiðbeininga (care bundles, sem mætti líka þýða 

sem meðferðarknippi; héðan í frá verður hugtakið vinnuleiðbeiningar þó notað þar sem höfundi þykir 

það þjálla) til að bæta meðferð sjúklinga með sýklasótt. Þessar leiðbeiningar hafa síðan verið 

uppfærðar og árið 2013 var þriðja útgáfa þeirra gefin út. 

Þangað til nýlega hefur meginþungi rannsókna og greina um sýklasótt verið unnin af læknum. Þrátt 

fyrir að mikla umfjöllun innan læknisfræði er ljóst að sýklasótt er viðfangsefni sem varðar 

hjúkrunarfræðinga. Sú meðferð sem mælt er fyrir um í leiðbeiningum er meðferð sem 
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hjúkrunarfræðingar, í samráði við lækna, veita nú þegar á sjúkrahúsum um allan heim. Ljóst er að 

markmið Surviving Sepsis verkefnisins, um að fækka dauðsföllum, verður ekki náð án aðkomu 

hjúkrunarfræðinga. Á undanförnum árum hafa svokölluð care bundles eða vinnuleiðbeiningar rutt sér 

til rúms við meðferð gjörgæslusjúklinga, m.a. hjá þeim sem eru með sýklasótt. Vinnuleiðbeiningar 

innihalda gagnreyndar vinnuleiðbeiningar sem mæla fyrir meðferðum sem notaðar eru við ákveðnum 

sjúkdómum. Hugmyndin á bak við vinnuleiðbeiningar er sú að þegar þessum meðferðum er beitt 

samtímis, innan ákveðins tímaramma, á samanlagður árangur þeirra að vera betri en ef þeim væri 

beitt einum og sér samkvæmt Institute for Healthcare Improvement (2006). Þessar vinnuleiðbeiningar 

taka saman gagnreyndar leiðbeiningar og sameina þær og fyrir vikið á að vera auðveldara fyrir 

heilbrigðisstofnanir að innleiða þær á einu bretti. Þær vinnuleiðbeiningar sem hafa fengið mikla athygli 

varðandi meðferð sjúklinga á gjörgæsludeildum eru fyrir sýklasótt, öndunarvélatengda lungnabólgu og 

fyrirbyggingu sýkinga út frá miðbláæðarleggjum (central venous catheters). Rannsóknir á þessum 

vinnuleiðbeiningum benda margar til þess að þau dragi úr sýkingum, stytti legutíma, lækki dánartíðni 

og dragi úr kostnaði (sjá t.d. (Gao, Melody, Daniels, Giles, og Fox, 2005; Resar o.fl., 2005; Wip og 

Napolitano, 2009)). 

Meðferðir byggðar á vinnuleiðbeiningum hafa verið gagnrýndar. Gagnrýnin hefur aðallega snúið að 

því að notkun á þessum atriðum saman hefur ekki verið rannsökuð sérstaklega þrátt fyrir að ekki hvert 

atriði innan leiðbeininganna sé byggð á rannsóknum. Fyrir vikið sé ekki víst hvaða hlutverk hvert atriði 

fyrir sig leiki þegar það sé notað samhliða öðrum. Það séu ekki vísindaleg vinnubrögð að sameina 

margar gagnreyndar meðferðir í einn hóp og segja að notkun þeirra samtímis sé gagnreynd. Þetta er 

sérstaklega áberandi í vinnuleiðbeiningum fyrir sýklasótt þar sem leiðbeiningar um lífeðlisfræðileg gildi 

og fjöllyfjanotkun hjá mjög alvarlega veikum sjúklingahópi er sett saman í einn pakka og hann sagður 

vera gagnreyndur.  

Vinnuleiðbeiningar Dellinger og félaga (2008) (héðan í frá vinnuleiðbeiningar SSC) eru 

annarsvegar gagnreyndar leiðbeiningar um hvaða meðferðum beri að beita á fyrstu sex 

klukkustundum í ferli sjúklings með sýklasótt og hinsvegar hvaða meðferð beri að beita næsta 

sólarhringinn eftir það (Dellinger o.fl., 2008). Sex klukkustunda vinnuleiðbeiningarnar leggja áherslu á 

early goal directed therapy (EGDT). Í EGDT felst að halda miðbláæðarþrýstingi á bilinu 8-12 mm Hg, 

meðalslagæðarþrýstingi yfir 65 mm Hg, þvagútskilnaði sem nemur 0,5 mL/kg og 

miðbláæðarsúrefnismettun yfir 70%. Að auki mæla leiðbeiningarnar fyrir mælingu á styrk mjólkursýru 

(lactate) í blóði, viðeigandi sýnatöku, t.d. blóð- og/eða þvagsýna ásamt gjöf á breiðvirkum sýklalyfjum 

(Dellinger o.fl., 2008). Sólarhrings vinnuleiðbeiningarnar taka til áframhaldandi meðferðar sjúklinga 

með svæsna sýklasótt og sýklasóttarlost. Meðal umfjöllunarefna þeirra leiðbeininga er 

blóðsykurstjórnun, ábendingar fyrir gjöf æðaherpandi lyfja, blóðhluta og stera, svo fátt eitt sé nefnt.  

Sýklasótt hefur fengið aukna athygli og vægi innan gjörgæsludeilda á undanförnum áratug en 

gefnar hafa verið út vinnuleiðbeiningar með ábendingum um meðferð sjúklinga þrisvar sinnum á því 

tímabili. Rannsóknir og ábendingar hafa að stærstum hluta verið unnið af og beint til lækna og er 

þáttur hjúkrunar í meðferð sjúklinga með sýklasótt ekki skýr. Markmið Surviving Sepsis verkefnisins 

var að fækka dauðsföllum af völdum sýklasóttar um 25% á heimsvísu. Það gefur auga leið að því 

markmiði verður ekki náð án aðkomu hjúkrunarfræðinga. Bráðameðferð við sýklasótt er gríðarlega 



  

18 

mikilvæg þar sem sýnt hefur verið fram á að árangursrík leið til að draga úr dauðsföllum af völdum 

sýklasóttar er að veita sjúklingum gagnreynda meðferð á fyrstu klukkustundum sjúkdómsferlisins 

(Tromp o.fl., 2009). Vinnuleiðbeiningar á sviði öndunarvélatengdrar lungnabólgu og fyrirbyggingar 

sýkinga í miðbláæðarleggjum geta stuðlað að færri fylgikvillum og leitt til lækkunar á dánartíðni á 

gjörgæsludeildum (Pronovost o.fl., 2006). Þörf er á frekar úttekt á árangri af hjúkrunarmeðferðum á 

sviði sýklasóttar til að bæta meðferð og draga úr fylgikvillum og dánartíðni sjúklingum með sýklasótt.  

Að þessu gefnu áætlar höfundur að gera 30 eininga lokaverkefni sitt til MS prófs í hjúkrunarfræði 

sem fræðilega samantekt á hjúkrunarmeðferðum fyrir sjúklinga með sýklasótt sem liggja á gjörgæslu. 

Áhersla verður lögð á gagnreynda starfshætti (evidence based practice). Leitast verður við að fá svör 

við því hvernig best megi bæta hjúkrun gjörgæslusjúklinga með sýklasótt, með það að leiðarljósi að 

leggja fram framtíðarstefnumótun í þeim efnum. Að auki verða heilsutengd lífsgæði sjúklinga sem lifa 

af sýklasótt könnuð til að skilja betur langtímaáhrif meðferðarinnar á heilsufar sjúklinga. Ástæða fyrir 

verkefnavali er að áhugasvið höfundar innan hjúkrunar snýr að bráðum veikindum fullorðinna en hann 

hefur starfað á gjörgæsludeild Landspítalans við Hringbraut síðan í hjúkrunarnámi. Á Landspítalanum 

er stefna varðandi hjúkrun sjúklinga á gjörgæslu með sýklasótt ekki skilgreind með fullnægjandi hætti. 

Vinna höfundar á gjörgæslu hefur veitt innsýn í það hversu mikilvæg góð hjúkrun er fyrir horfur 

sjúklinga. 

Tilgangur þessa verkefnis er því að draga saman þá þekkingu sem fyrir er um hjúkrunarmeðferðir 

sjúklinga á gjörgæslu með sýklasótt, að kanna heilsutengd lífsgæði eftir meðferð hjá þeim sjúklingum 

og að leggja fram hugmyndir um breytt verklag við hjúkrun slíkra sjúklinga. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

2.1 Nokkur orð um sögu sýklasóttar 

Þessu verkefni er ætlað að taka saman þekkingu á hjúkrun sjúklinga með sýklasótt, svæsna sýklasótt 

og sýklasóttarlost. Vonast er til að þetta verkefni komi til með að stuðla að bættri hjúkrun fyrrnefnds 

sjúklingahóps á gjörgæsludeildum landsins. Áður en rannsóknir á sýklasótt verða skoðaðar verður 

kafað örlítið í kenningarlegar forsendur viðfangsefnisins eins og þær birtast höfundi. Stiklað verður á 

stóru í sögu sýklasóttar og skoðað hvernig hún tengist lausnum nútíma mannsins við sýklasótt. Með 

því verður leitast við að varpa ljósi á stöðu þekkingar á viðfangsefninu í víðu samhengi.  

En hvað vitum við um sýklasótt í dag? Úr hvaða jarðvegi spretta hugmyndir manna um sýklasótt? 

Að svara þessum spurningum væri efni í heilan bókaflokk og því verður það ekki gert hér. Frekar 

verður beitt pars pro toto þar sem saga sárameðferðar og hugmyndir manna um eðli sýkinga verður 

könnuð. Þróunin á þessum hugmyndum frá fornöld til dagsins í dag verður gerð skil til að skýra 

hugmyndfræðilega undirstöðu sýklasóttar. Leitast verður við að varpa ljósi á rætur hugmynda um 

sýklasótt til að auka skilning á stöðu þekkingar um sýklasótt í dag. Ljóst er að um er að ræða 

umfangsmikið efni en stefnt er að því að halda sem mestri skerpu í umfjölluninni.  

2.1.1 Sárameðferð Forn Egypta   

Í mörg þúsund ár hafa menn reynt að búa um sár á þann hátt að þau grói sem best. Í dag er 

sárameðferð og sáraumbúnaður m.a. verk hjúkrunarfræðinga. Þróun hefur orðið frá göldróttum 

aðferðum shamana til þeirra meðferða sem við þekkjum í dag. Sumar aðferðir voru stundaðar öldum 

saman og þykja nútímalegar enn í dag (Broughton, Janis, og Attinger, 2006). Í skjölum sem fundust 

fyrir utan Luxor í Egyptalandi og eru talin vera frá því 3000 fyrir Krist eru lýsingar á einkennum 

sýklasóttar sem eru rakin til sára. Í þeim er fjallað um 48 tilfelli þar sem áverkum á borð við sár og 

beinbrot er lýst og einkennum, batahorfum og meðferðum gerð skil (Botero og Pérez, 2012). Í fimm 

tilfellanna er einkenninu hita gerð sérstök skil og lagt til að fylgst verði með hitanum við næstu skoðun. 

Öðrum einkennum tengdum sýkingum eru einnig gerð skil og er gröftur í sári tengdur verri batahorfum. 

Án þess að þekkja hugtök á borð við sýkla, sýkingu og bólguviðbragð lýstu Egypskir læknar fyrir 5000 

árum einkennum sem í dag heita ígerð og kerfisbundin sýking (Botero og Pérez, 2012).  

Þrátt fyrir að kenningar um bakteríur og sýkla hafi ekki þróast fyrr en á 19. öldinni töldu Egyptar að 

þarmarnir innihéldu skaðleg efni. Þeir töldu að þessi efni gætu fundið sér leið inn í blóðrásina og eitrað 

allan líkamann. Þeir leituðu því að efnum sem rotnuðu ekki og gætu dregið úr greftri og vondri lykt ef 

þau væru sett á sár. Þó svo að ekki séu til heimildir um að Egyptar hafi beinlínis þekkt tengsl á milli 

graftar í sári og sýklasóttar er ljóst að þeir lögðu sig fram um að fyrirbyggja graftarmyndun í sárum 

(Botero og Pérez, 2012). Heimildir hafa fundist sem lýsa notkun þeirra á hunangi og feiti á opin sár 

auk grisja vættra í víni. Í dag hefur verið sýnt fram á að blanda af hunangi og feiti hefur 

bakteríudrepandi áhrif bæði á S. Aureus og E. Coli (Broughton o.fl., 2006). Nú er einnig vitað að vín 

með 10% vínanda getur drepið þyrpingu af E. Coli á innan við klukkustund (Broughton o.fl., 2006). 

Egyptar voru brautryðjendur á sviði sárameðferðar en margar aðferðir þeirra bárust til Forn Grikkja 

sem nýttu sér þær til að stuðla að betri sárameðferð hjá þegnum sínum. 
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2.1.2 Sárameðferð Forn Grikkja 

Orðið sepsis er grískt að uppruna, dregið af orðinu σῆψις sem þýðir niðurbrot á lífrænu efni dýra og 

grænmetis (Lee og Slutsky, 2010). Orðið kemur fyrst fyrir í ljóðum Homers en þar er orðið dregið af 

sögninni sepo (σηπω) sem þýðir bókstaflega „ég rotna“. Orðið kemur víða fyrir í klassískum verkum 

Grikkja og kemur meðal annars fyrir í verkum eftir Aristoteles (Botero og Pérez, 2012). Sepsis er notað 

í samhengi heilbrigðisvísinda í verkum Hippocratesar en samkvæmt honum gat vefur brotnað niður á 

tvo vegu. Pepsis lýsti niðurbrotsferli matar sem leiddi til góðrar heilsu og aukins krafts sem og gerjun 

berja til að búa til vín. Andstæða pepsis var sepsis sem táknaði niðurbrot vefja sem leiddi til slæmrar 

lyktar og veikinda og sárum með ígerð (Marshall, 2004). Grikkir betrumbættu ýmsar sárameðferðir 

Egypta. Þeir gerðu sér grein fyrir hættunum sem fylgja skemmd á húðvef og í verkum Hippocratesar 

kemur fram að bólga í kringum sár sé hættuleg. Þar er því einnig lýst að staðbundið sár sem sé heitt 

viðkomu geti valdið hita í öllum líkamanum og dauða (Botero og Pérez, 2012). Þessi lýsing kemur 

heim og saman við það sem við þekkjum í dag sem sýklasótt, hugmyndir Grikkja um hættuna sem 

stafar af hita og bólgu í sárum eiga enn við. 

2.1.3 Frá Miðöldum til Endurreisnartímabilsins 

Galen hét rómverskur læknir og heimspekingur af gríska skólanum. Hann var virtur af 

samtímamönnum sínum sem og komandi kynslóðum. Galen hafði mikinn áhuga á að búa til lyf en eitt 

af vinsælustu lyfjunum hans hét theriac. Það innihélt meira en 70 efni og var notað við öllu frá 

eitruðum bitum til svarta dauða (Funk o.fl., 2009). Vinsældir theriacs má þó að stórum hluta rekja til 

aðal innihaldsefnisins sem var ópíum. Galen trúði á aftöppun blóðs og graftarkýla til að stuðla að bata. 

Hann lýsti því fyrstur manna að sár gróa per secundam, en í dag tölum við um að þau sár grói um sárt. 

Hann lagði einnig fram þá kenningu að myndun graftar væri nauðsynleg til að sár gætu gróið per 

secundam. Skrif hans og kenningar um læknisfræði stóðu óhaggaðar í 1500 ár og það varð því venja 

á Miðöldum að leyfa sárum að rotna aðeins (Henry og Garner, 2003). Eftir tíma Galen var lítið ritað um 

sárameðferðir. Miðaldir vofðu yfir og það var ekki fyrr en árið 1545 að framfarir urðu á sárameðferðum. 

Hugmyndir um gróanda sára á miðöldum tóku mið af kenningum Galen. Þá var talið að sár af völdum 

byssu kúlna væru eitruð og þyrftu að brenna með heitu járni eða sjóðandi olíu (cauterization) 

(Broughton o.fl., 2006). Eftir eina orrustu varð Amroise Paré, yfir skurðlæknir franska hersins 

uppiskroppa með olíu og notaði þess í stað terpentínu og eggjarauðu til að búa um sár. Hann tók eftir 

því að sár greru mun betur með þessari aðferð og að sjúklingar hans höfðu miklu færri einkenni 

sýkingar. Hann birti niðurstöður sínar árið 1545 og við það gjörbreyttust sárameðferðir (Broughton o.fl., 

2006). 

Því var lengi vel trúað að sýkingar spryttu upp af sjálfum sér sbr. kenninguna um sjálfkviknun lífs. 

Ein af grundvallarstaðreyndum líffræði í dag er að líf getur einungis orðið til út af öðru lífi, s.s. að 

lífverur eru getnar af öðrum lífverum. Það var ekki fyrr en árið 1684 að kenningin um sjálfkviknun lífs 

sætti gagnrýni en þá framkvæmdi Francisco Redi fræga tilraun á rotnun á kjöti. Um þetta leyti fór 

hugtakið sepsis að birtast á ný í fræðiritum. Það hafði þá legið í dvala í meira en 2500 ár. Á miðöldum 

átti hugmyndafræði Forn Grikkja ekki upp á pallborðið. Það var ekki fyrr en á Endurreisnartímabilinu 

að verk Hippocratesar og fleiri fræðimanna voru skoðuð á ný. Þá kom orðið sepsis fram í textum 
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Silvaticus, læknis við Salerno skólann en hann skrifaði frægt alfræðirit í læknisfræði seint á miðöldum 

(Botero og Pérez, 2012). Seinna meir birtist orðið í verki Sir John Pringle Experiments upon Septic 

and Antiseptic Substances árið 1750, í þýskri læknisfræðiorðabók árið 1845, í Oxford orðabókinni 

1858 og í franskri læknisfræðiorðabók árið 1834, þá þýtt einfaldlega sem „rotnun“ (Botero og Pérez, 

2012). Undir lok 19. aldar höfðu fræðimenn tileinkað sér orðið en þá var það notað jafnhendis við orðið 

septicemia. Önnur orð með svipaða merkingu höfðu þá einnig verið kynnt til sögunar. Pyemia var 

sjúkdómur með greftri í blóðinu og sapremia var sjúkdómur sem hlaust af eitri sem bakteríur í sári gáfu 

frá sér. Þessi fjölbreytta hugtakanotkun um sýklasótt átti eftir að valda deilum um skilgreiningu 

sýklasóttar fram á 21. öldina (sjá t.d. Bone o.fl., 1992; Levy o.fl., 2003). Skortur á samræmi við 

hugtakanotkun hamlaði rannsóknum og framförum á meðferð við sýklasótt á 21. öldinni og var hvatinn 

á bak við stofnun Surviving Sepsis verkefnið. Áður en það gat gerst þurfti Nightingale þó fyrst að fara 

til Krímskagans og gullöld sýklafræðinnar að renna upp.  

2.1.4 19. öldin og Florence Nightingale 

Florence Nightingale stóð fyrir framförum á sviði hreinlætis og heilnæmis í kjölfar Krímstríðsins en það 

var fyrir hennar tilstuðlan að tengslin á milli hreinlætis og bata urðu ljós. Rétt eins og Grikkir og 

Rómverjar á undan henni trúði Nightingale á miasma eða því að eitraðar gufur yllu sjúkdómum 

(Davies, 2012). Nightingale trúði því að hreinlæti hindraði útbreiðslu sýkinga og stuðlaði að gróaanda í 

sárum og stóð fyrir miklum breytingum á umhverfi sjúkrahúsa í Bretlandi þegar hún snéri heim eftir að 

stríðinu lauk (Davies, 2012). Í Krímstríðinu þvoði hún því allan spítalann sem hún vann á sem og öll 

lækningatækin. Hálfu ári eftir komu hennar hafði dánartíðni á spítalanum lækkað mikið (Davies, 2012). 

Framlag hennar til þekkingar á sviði hreinlætis er mikið en hreinlæti er uppistaða áhrifaríkar 

sárameðferðar. Sama hvaðan trú manna um hvaðan sýkingar koma er ljóst að óhrein sár gróa illa og 

sýkjast frekar. Fyrsta meðferð sára í dag er að hreinsa þau vel til að þau grói um heilt, per primam. 

Enn þann dag í dag getur ekkert sýklalyf hjálpað menguðum sárum að gróa. Áhersla Nightingale á 

hreinlæti rímar því vel við árangursríka sárameðferð til að draga úr líkum á sýkingum. 

 Framfarir á sviði heilbrigðisvísinda voru miklar á 19 öld en í því samhengi er talað um gullöld 

sýklafræðinnar Nokkrum árum áður en Florence Nightingale fór á Krímskagann sýndi Philipp 

Semmelweis fram á mikilvægi handþvottar. Hann var læknir á fæðingardeild í Vín og tók eftir því að 

hátt hlutfall kvenna létust úr sýkingum sem voru kallaðar puerperal sepsis og var mjög hátt hjá 

sjúklingum lækna en ekki ljósmæðra. Á þeim tíma var venja læknanna að framkvæma krufningar á 

morgnana og taka síðan á móti börnum. Semmelweis lét læknanema þvo sér um hendurnar með 

sótthreinsandi efni eftir krufningarnar áður en þeir tækju á móti börnum. Við það varð dánartíðnin sú 

sama og hjá ljósmæðrum (Funk o.fl., 2009). Það er kaldhæðnislegt að hugsa til þess að tæpum 200 

árum seinna er skortur á handþvotti viðvarandi vandamál hjá heilbrigðisstarfsfólki. Samtímamenn 

Semmelweiss á borð við Lister, Koch og Pasteur lögðu allir sitt á lóðarskálarnar til að fleyta fram 

þekkingu um sýklasótt (Funk o.fl., 2009). Á sama tíma og Pasteur framkvæmdi tilraun sína með S-laga 

kolbunum gagnrýndi Lister einnig kenninguna um sjálfkviknandi líf. Hann frétti af tilraun Pasteur og 

lagði fram þá kenningu að heimfæra mætti niðurstöður hans á sýkt sár sjúklinga. Með því að setja 

grisjur vættar í karbólsýru á sár sjúklinga dró Lister verulega úr sýklasótt hjá sjúklingum á sjúkrahúsinu 
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sínu (Funk o.fl., 2009). Eftir að Semmelweis, Pasteur og fleiri höfðu sýnt fram á tilvist sýkla var farið að 

fjalla um sýklasótt sem kerfabundna sýkingu og henni oft lýst sem blóðeitrun. Gengið var út frá því að 

eitrunin væri afleiðing þess að sýklar réðust á einstakling og dreifðu sér með blóðrásinni. Eftir að 

sýklalyf voru fundin upp gat tilvist sýkla hinsvegar ekki útskýrt meingerð sýklasóttar þar sem margir 

sjúklingar með sýklasótt dóu þó að sýkillinn hefði verið upprættur. Þannig komust menn á sporið að 

meinsemdin gæti verið hýsillinn, en ekki sýkillinn, sem lægi að baki sýklasóttar (Angus og van der Poll, 

2013). 

2.2 Sýklasótt í nútímanum 

2.2.1 Skilgreining á sýklasótt 

Fyrir rúmum tuttugu árum beindist athygli vísindasamfélagsins í auknum mæli að sýklasótt. Sýklasótt 

olli þá vaxandi sjúkleika og dauða hjá öldruðum, ónæmisbældum og alvarlega veikum sjúklingum. 

Aukin tíðni sýklasóttar var rakin til breytinga á þjóðfélagsskipan ásamt tilkomu og aukinnar notkunar 

breiðvirkra sýklalyfja, ónæmisbælandi lyfja og inngripsmikilla meðferða við alvarlegum sjúkdómum.  

Á níunda og tíunda áratug síðustu aldar var talið að meðferð við sýklasótt liði fyrir ósamræmda og 

óskýra skilgreiningu á fyrirbærinu (Levy o.fl., 2003). Mörg orð og hugtök voru þá notuð til að lýsa því 

sem í dag er nefnt sýklasótt. Talið var að með því að skilgreina sýklasótt með nákvæmum hætti myndi 

lifun sjúklinga batna og skilningur á sýklasótt aukast (Bone o.fl., 1992). Í águst 1991 í Chicago héldu 

samtök brjóstholslækna (American College of Chest Physicians) og samtök gjörgæslulækna (Society 

of Critical Care Medicine) í Bandaríkjunum samstöðuþing (consensus conference) þar sem markmiðið 

var að koma sér saman um skilgreiningar sem nota mætti yfir ástand sjúklinga með sýklasótt og 

fylgikvilla sýklasóttar. Þátttakendur á þinginu bundu einnig vonir við það að með því að leggja fram 

eina skilgreiningu á sýklasótt væri hægt að samræma vinnuleiðbeiningar við meðferð á sýklasótt. 

Vonir voru einnig bundnar við að með þessu mætti draga sterkari ályktanir af k línískum rannsóknum ef 

allir rannsakendur væru að rannsaka og fjalla um sama hugtakið (Bone o.fl., 1992).  

Í kjölfar samstöðuþingsins samtaka brjósthols- og gjörgæslulækna sendi þingið frá sér 

sameiginlega yfirlýsingu. Í yfirlýsingunni var hugtakið systemic inflamatory response syndrome (SIRS) 

í fyrsta sinn kynnt til sögunnar. SIRS (hugtakið) hefur verði þýtt á íslensku sem heilkenni almennra 

bólguviðbragða. Hugtakið átti að ná til allra þeirra flóknu ferla sem fara af stað í líkamanum þegar 

bólguviðbragð fer af stað, óháð orsökinni. SIRS var samkvæmt höfundunum yfirlýsingarinnar talið vera 

til staðar ef sjúklingur hafði eitt eða fleiri eftirfarandi einkenna: líkamshita sem væri hærri en 38°C eða 

lægri en 36°C, hjartsláttartíðni sem væru 90 slög á mínútu eða fleiri, oföndun þar sem öndunartíðni 

væri hraðari en 20 andardrættir á mínútu, koldíoxíðs hlutþrýstingur (pCO2) í slagæðablóði lægra en 

32mmHg eða að fjöldi hvítra blóðkorna væri hærri en 12.000/µl eða minni en 4000/µl. Bone og félagar 

(1992) skilgreindu í kjölfarið hugtakið sýklasótt sem SIRS auk sýkingar, alvarlega sýklasótt (severe 

sepsis) sem sýklasótt auk líffærabilunar, skert blóðflæði til líffæra eða lágan blóðþrýsting, og 

sýklasóttarlost (septic shock) sem lágan blóðþrýsting þrátt fyrir vökvagjöf. Hugtakið SIRS auk þessara 

skilgreininga náðu fótfestu og eru í dag víða notaðar bæði við klíníska vinnu sem og við rannsóknir 

(Levy o.fl., 2003; Dellinger o.fl., 2004). 
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Miklar framfarir hafa orðið innan heilbrigðisvísinda, ekki síst á þeim sviðum sem snúa að bráð- og 

alvarlega veikum sjúklingum, síðan skilgreiningar Bone og félaga (1992) voru birtar. Fyrrnefndar 

skilgreiningar þóttu gagnlegar, sérstaklega í því skyni að einfalda og skýra orðræðuna varðandi 

sýklasótt. Eftir að ný tækni, meðferðir og lyf litu dagsins ljós upp úr aldamótum varð ljóst að 

nákvæmari skilgreiningu á sýklasótt vantaði, sérstaklega þar sem dánartíðni í kjölfar sýklasóttar var há 

og fór hækkandi. Brugðist var við þessum vanda og nokkur samtök gjörgæslulækna héldu stór þing, 

bæði í Bandaríkjunum og Evrópu, þar sem farið var yfir skilgreiningar og afleiðingar á sýklasótt. Leitast 

var við að skilgreina betur einkenni sýklasóttar með tilliti til viðmiðunarmörkum fyrir blóðprufur, meðal 

annars blóðstorkumörk (Levy o.fl., 2003). Niðurstaða þingsins var sú að gildandi hugtakanotkun væri 

gagnleg en biði ekki upp á nákvæma stigun sýklasóttar. Önnur niðurstaða þingsins var sú að 

skilgreining á SIRS væri ekki nægilega sértæk. Ennfremur var talið að ítarlegur listi yfir einkenni 

sýklasóttar væri nauðsynlegur til að lýsa betur framgangi sjúkdómsins. Með því að halda áfram að 

rannsaka sýklasótt og skilgreina hana með nákvæmari hætti en áður hafði verið gert, m.a. með stigun, 

var talið að bæta mætti greiningu, meðferð og lífslíkur sjúklinga (Levy o.fl., 2003).  

2.2.2 Leiðbeiningar í kjölfar skilgreiningar 

Dellinger og félagar (2004) gerðu kerfisbundna úttekt (systematic review) á klínískum rannsóknum á 

sýklasótt sem höfðu birst á árunum 1991-2001 í samstarfi við Surviving Sepsis verkefnið. Í kjölfarið 

lögðu þeir fram leiðbeiningar, byggðar á niðurstöðum úttektarinnar, og lögðu til með hvaða hætti ætti 

að bregðast við einkennum sýklasóttar. Með þeim var mikilvægi bráðameðferðar undirstrikað, en 

meðal helstu niðurstaðna var að meðferð á fyrstu klukkustundunum eftir greiningu sýklasóttar skipta 

sköpum varðandi lífslíkur sjúklinga. Í leiðbeiningunum kom fram að tafarlaust ætti að gefa sjúklingi 

með sýklasótt vökva í æð með það að markmiði að halda miðbláæðarþrýstingi 8-12 mmHg, 

meðalslagæðarþrýstingi yfir 65 mmHg, þvagútskilnaði yfir 0,5 ml/kg/klst. og súrefnismettun í miðbláæð 

yfir 70%. Leiðbeiningarnar tóku til fjölmargra annarra mikilvægra atriða, til að mynda 

sýklalyfjameðferðar, gjöf æðaherpandi lyfja, gjöf á sterum og blóðhlutum, blóðsykursstjórnunar, 

öndunarvélameðferðar og fyrirbyggingu blóðsega. Í leiðbeiningunum eru viðmið skilgreind, rök færð 

fyrir klínískri þýðingu þeirra og styrkur rannsóknanna sem þau byggja á tilgreindur. 

Árið 2008 birtu Dellinger og félagar (2008) uppfærslu á leiðbeiningunum. Í þeim voru fyrri meðferðir 

metnar í ljósi nýrrar þekkingar og nýjum atriðum bætt við. Í kjölfarið hóf SSC samstarf við Institute for 

Healthcare Improvement (IHI) til að flýta fyrir því að ráðleggingunum yrði beitt við meðferð sjúklinga. 

Lykilatriði leiðbeininganna voru sett fram í formi tveggja vinnuleiðbeininga til að bæta meðferð 

sjúklinga með svæsna sýklasótt og sýklasóttarlost. Vinnuleiðbeiningar Dellinger og félaga frá 2008 eru 

annarsvegar leiðbeiningar um hvaða meðferðum ber að beita á fyrstu sex klukkustundum í ferli 

sjúklings með svæsna sýklasótt og hinsvegar hvaða meðferð beri að beita fyrsta sólarhring eftir 

greiningu (Dellinger o.fl., 2008). Sex klukkustunda vinnuleiðbeiningarnar leggja áherslu á early goal 

directed therapy (EGDT) og telur sjö atriði sem þarf að framkvæma. Í því felst að halda 

miðbláæðarþrýsting á bilinu 8-12 mm Hg, meðalslagæðarþrýsting yfir 65 mm Hg, þvagútskilnað sem 

nemur 0,5 mL/kg og miðbláæðarsúrefnismettun yfir 70%. Að auki er mælt með mælingu á styrk laktats 

í blóði, viðeigandi sýnatöku, t.d. blóð- og/eða þvagsýni ásamt gjöf á breiðvirkum sýklalyfjum (Dellinger 
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o.fl., 2008). Sólarhrings vinnuleiðbeiningarnar telur fjögur atriði sem þarf að framkvæma. Í því felst að 

gefa lágskammta af sterum, halda blóðsykri á ákveðnu bili, halda IPP <30 hjá sjúklingum í öndunarvél 

og að gefa lyfið Drotregocin Alpha. 

Þriðju leiðbeiningar SSC komu út árið 2012 varðandi meðferð sjúklinga með svæsna sýklasótt og 

sýklasóttarlost út ásamt nýrri útgáfu af vinnuleiðbeiningum (Dellinger o.fl., 2013). Í þeim eru 

sólarhrings leiðbeiningarnar dottnar út en mælt er fyrir atriðum til að klára innan 3ja og 6 klukkustunda. 

Þær innihalda eftirfarandi leiðbeiningar: Innan þriggja tíma skal mæla styrk laktats í blóði ásamt því að 

taka blóðræktanir og hefja vökva- og sýklalyfjagjöf. Innan sex klukkustunda á að hefja gjöf 

æðaherpandi lyfja ef ekki hefur tekist að ná meðalslagæðablóðþrýstingi ≥65 mm Hg, viðhalda 

viðunandi miðbláæðarþrýstingi og miðbláæðar súrefnismettun. Einnig skal mæla laktat aftur ef fyrri 

mæling var ≥4 mmol/L. Ekki er mælt með fleiri atriðum í vinnuleiðbeiningunum en heildar útgáfan af 

leiðbeiningum SSC frá 2012 inniheldur sem fyrr ítarlegar leiðbeiningar um stuðningsmeðferð fyrir 

sjúklinga með sýklasótt ásamt ítarlegum rökstuðningi.  

Rannsóknir á hjúkrunarmeðferðum sjúklinga með sýklasótt á gjörgæsludeildum hafa ekki verið 

áberandi en mikilvægt er að kanna stöðu þeirrar þekkingar sem fram hefur komið á þessu sviði. Í dag 

liggur ekki fyrir skýr stefna á Landspítalanum varðandi hjúkrun sjúklinga á gjörgæslu með sýklasótt. Til 

að stuðla að árangursríkri framtíðarstefnu í þeim efnum var ákveðið að gera úttekt á stöðu þekkingar 

varðandi hjúkrun sjúklinga á gjörgæsludeild með sýklasótt. Leiðarljósið í þessari leit var gagnreynd 

þekking. Markmiðið var að fá svör við því hvernig megi bæta hjúkrun og meðhöndlun á sýklasótt hjá 

sjúklingum á gjörgæslu og hver staða þekkingar á því sviði væri.  

2.3 Markmið verkefnis 

Meistaraverkefni þetta hefur þrjú megin markmið 

A. Að draga saman þekkingu sem til er um gagnreyndar hjúkrunarmeðferðir sjúklinga á 

gjörgæslu með sýklasótt 

B. Að kanna heilsutengd lífsgæði (HRQOL) hjá sjúklingum sem hafa haft sýklasótt til að sjá áhrif 

af þeim meðferðum sem beitt var.  

C. Að nota þá þekkingargrunna til að leggja fram hugmyndir um breytt verklag við hjúkrun 

sjúklinga með sýklasótt á gjörgæsludeildum. 
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3 Aðferðir 

Leit að heimildum tók mið af tilgangi og markmiðum þessa verkefnis sem áður hefur verið lýst. Í 

þessum kafla verður þeim aðferðum sem notaðar voru til að ná markmiðunum lýst. Einnig verður 

fjallað um aðferðarfræði samþættra yfirlitsrannsókna. Ákveðið var að takmarka umfjöllun í 

umræðukafla þessa verkefnis við niðurstöður úr heimildaleit og því er umfjöllun um aðferðafræði höfð í 

þessum kafla. Í kaflanum kemur fram umfjöllun um leitarskilyrði og útilokunarákvæði sem sett voru og 

þeim aðferðum sem beitt var við öflun heimilda. 

3.1 Úrtak rannsókna, framkvæmd og úrvinnsla   

3.1.1 Fyrri leit  

Í samræmi við markmið þessa verkefnis voru tvær leitir framkvæmdar. Fyrri leit að rannsóknum fór 

fram í ársbyrjun 2014 og fram á vormánuði. 

Leitað var í gagnasöfnum Pubmed, Cinahl, Scopus og Web of Science. Einnig var notast við 

hvar.is (landsaðgangur að rafrænum gagnasöfnum) og Google Scholar. Auk þess var gerð eltileit í 

heimildalistum greina sem tengdust efninu og haft samband við höfunda rannsókna í völdum tilvikum.  

Leitarorðin voru: sepsis, surviving sepsis campaign, intensive care, nursing og evidence based 

practice. 

Í upphafi voru titlar rannsókna sem fundust metnir með tilliti til efnis og þær rannsóknir útilokaðar 

sem ekki stóðust inntökuskilyrði þessa verkefnis. Því næst var útdráttur lesinn og ef hann samræmdist 

efninu var greinin í heild sinni lesin og metin eftir inntökuskilyrðum. Mat var lagt á gæði rannsókna 

samkvæmt matskerfi Melnyk og Fineout-Overholt (2011). Samkvæmt matskerfinu eru safngreiningar, 

kerfisbundnar fræðilegar samantektir og RCT rannsóknir efstar en lýsandi rannsóknir og álit 

sérfræðinga neðst. Afturskyggnar rannsóknir og ferilrannsóknir eru fyrir miðju. Við gerð þessa 

verkefnis voru rannsóknir flokkaðar að gæðum sem mikil, meðal eða lítil gæði út frá fyrrnefndu kerfi. 

Eftirfarandi atriði voru dregin út úr rannsóknunum og sett upp í töflu: höfundur, birtingarár, tímarit, 

rannsóknarsnið, fagsvið, land, úrtak, fjöldi og eðli sjúklinga, gæði rannsóknar, útkomubreytur og helstu 

niðurstöður.  

Við gagnaöflun voru sett ákveðin skilyrði en rannsóknarspurningar og tilgangur verkefnisins voru 

höfð að leiðarljósi. Skilyrði fyrir notkun heimilda voru eftirfarandi:  

Tímabil: 

Leitað var aftur til ársins 2002 til og með árinu 2014. Stofnaður var notendaaðgangur að öllum 

gagnasöfnum og beðið um að nýjar rannsóknir sem birtust eftir að leit fór fram væru sendar á höfund. 

Með því var leitast við að hafa þessa samantekt eins up to date og frekast var unnt.  

Tungumál: 

Leit takmarkaðist við greinar á ensku. 

Skjólstæðingahópur: 
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Eitt af inntökuskilyrðunum fyrir rannsóknir í þessu verkefni var að þær fjölluðu um fullorðna sjúklinga. 

Til að byrja með var því leitað með síu fyrir aldri og eingöngu leitað að greinum um fullorðna. Í ljós kom 

að slík aðferð útilokaði í sumum tilfellum rannsóknir þar sem viðfangsefnin voru bæði börn og 

fullorðnir. Því var horfið frá því að nota þá síu og farið handvirkt í gegnum allar greinar sem fundust 

með tilliti til aldurs þátttakenda. Rannsóknir sem fjölluðu eingöngu um nýbura og börn voru ekki valdar 

þar sem þeir aldurshópar eru fyrir utan efni þessa verkefnis. 

Stærð úrtaks: 

Rannsóknir með færri en 50 þátttakendum voru útilokaðar til að auka líkur á að niðurstöður væru 

marktækar. 

Staðsetning sjúklinga í heilbrigðiskerfinu: 

Greinar sem fjölluðu ekki um sjúklinga á gjörgæslu voru útilokaðar. Greinar sem fjölluðu um sjúklinga á 

gjörgæslu sem og á öðrum deildum, til að mynda bráðamóttökum, voru hafðar með. 

 

Útilokunarákvæði fyrir notkun heimilda voru eftirfarandi:  

 Rannsóknir sem fjölluðu ekki um meðferð við sýklasótt 

 Greinar sem fjölluðu um fjargjörgæslur (tele ICU) voru undanskildar vegna þess að slíkt 

fyrirfinnst ekki á íslandi og mun líklegast ekki gera það á komandi áratugum 

 Rannsóknir sem skoðuðu eingöngu fyrirbyggingu sýkinga 

 Rannsóknir á börnum og nýburum 

 Rannsóknir sem fjölluðu eingöngu um gjöf lyfsins drotrecogin alpha (activated) þar sem 

ekki er lengur mælt með notkun þessa lyfs nema í sérstökum tilvikum sökum lífshættulegra 

aukaverkana, m.a. miklar lengingar á blæðingarprófum 

 Rannsóknir með færri en 50 þátttakendum voru útilokaðar til að auka líkur á að niðurstöður 

væru áreiðanlegar. 

3.1.2 Seinni leit 

Seinni heimildaleit fór fram í byrjun apríl árið 2014.  

Í samræmi við markmið þessa verkefnis var leit að rannsóknum sem mældu heilsutengd lífsgæði í 

kjölfar legu á gjörgæsludeild hjá fullorðnum sjúklingum sem höfðu haft sýklasótt, svæsna sýklasótt og 

sýklasóttarlost gerð í gagnasöfnum Web of Science, Pub Med og Cinahl.  

Leitarorðin sem notuð voru: sepsis og health related quality of life.  

Sía var notuð varðandi útgáfuár rannsókna en leitað var að rannsóknum sem birtust á árabilinu 

2000-2014. Sía var notuð fyrir tungumál en leitað var að rannsóknum á ensku. Fleiri síur voru ekki 

notaðar en líkt og í fyrri leit var farið í gegnum leitarniðurstöður með tilliti til aldurs þátttakenda 

handvirkt.  

Þar sem um fremur breiða leit var að ræða var fyrst farið yfir heiti á þeim greinum sem fundust og 

virtust uppfylla inntökuskilyrði. Af þeim greinum voru útdrættir lesnir. Í næsta skrefi voru greinar metnar 

með tilliti til inntökuskilyrða. Þær greinar sem uppfylltu inntökuskilyrði voru samþættar í þessu verkefni.  
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Inntökuskilyrði fyrir þessa leit voru: 

• Að um rannsóknir væri að ræða 

• Að rannsóknir fjölluðu um fullorðna sjúklinga 

• Að rannsóknir fjölluðu um heilsutengd lífsgæði í kjölfar sýklasóttar 

• Að sjúklingar í rannsóknum hefðu legið á gjörgæsludeild vegna sýklasóttar 

• Að úrtak sjúklinga í viðeigandi rannsókn væri stærra en 50 

 

Útilokunarákvæði fyrir þessa leit voru: 

• Ef rannsóknir báru saman heilsutengd lífsgæði hjá sjúklingum sem fengu lyfið drotrecogin alfa 

 (activated) en það hefur verið tekið af markaði sökum hættulegra aukaverkana og er ekki 

 lengur í notkun 

• Ef rannsóknir fjölluðu ekki um lífsgæði í kjölfar sýklasóttar þó svo að um sjúklinga á 

 gjörgæsludeildum væri að ræða 

• Kerfisbundnar fræðilegar samantektir 

3.2 Samþætt yfirlit rannsókna 

Samþætt yfirlit rannsókna (literature review) er aðferð sem notuð er til að fá ítarlegt yfirlit yfir ákveðið 

viðfangsefni og byggja þannig upp þekkingargrunn. Jafnframt er þessi aðferð notuð þegar verið er að 

safna saman gagnreyndri þekkingu, til dæmis við vinnu á klínískum leiðbeiningum (Polit og Beck, 

2008). Samþætt yfirlit rannsókna eru gerðar til þess að hafa áhrif á klíníska vinnu og eru mikilvægasti 

þátturinn í gagnreyndum starfsháttum og verkefnum á borð við Cochrane samstarfið (Whittemore og 

Knafl, 2005). Með samþættu yfirliti rannsókna er framkvæmd kerfisbundin leit með skipulagðri aðferð í 

þeim tilgangi að svara ákveðnum rannsóknarspurningum. Samantektin miðar að því að greina 

rannsóknir og samþætta niðurstöður þeirra. Við gerð fræðilegra samantekta þarf að liggja ljóst fyrir 

hvaða skilyrði rannsóknir þurfa að uppfylla til þess að vera samþykktar inn í samantektina. Nákvæm 

vinnubrögð og skýr inntökuskilyrði gegna þar lykilhlutverki. Sú samþættingin sem var unnin í þessu 

verkefni byggðist á því að velja inn rannsóknir eftir fyrirfram ákveðnum skilyrðum, útiloka þær sem 

uppfylltu ekki inntökuskilyrðin og loks að samþætta niðurstöður rannsóknanna. 

Þegar samþætt yfirlit rannsókna er unnið á kerfisbundinn hátt (systematic literature review) aukast 

gæði þess. Slíkt krefst þess að reglur séu skýrar um það hvaða þætti rannsóknir þurfa að innihalda til 

að vera teknar inn eða vera útilokaðar frá samantektinni, meðal annars til þess að hægt sé að 

endurtaka leit rannsókna á efninu og fá sambærilegar niðurstöður (Polit og Beck, 2008). Samþætt 

yfirlit rannsókna og safngreiningar (meta analysis) verða sífellt mikilvægari í rannsóknum innan 

heilbrigðisvísinda. Styrkveitendur biðja í auknum mæli um samþætt yfirlit rannsókna um tiltekið 

viðfangsefni til að ganga úr skugga um að ástæða sé til að rannsaka það frekar og slík þróun á sér 

einnig stað meðal útgefna tímarita (Moher, Liberati, Tetzlaff, og Altman, 2010). Eins og á við um allar 

rannsóknir einkennast gæði kerfisbundinna samantekta af því hvað var rannsakað, hverjar 

niðurstöðurnar voru og hversu vel þær eru settar fram. Mikilvægt er að kynna sér gæði slíkra 

rannsókna vel áður en tekið er mark á niðurstöðum. Rannsókn Sacks og félaga á 83 safnagreiningum 
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sýndi fram á skort á vísindalegum vinnubrögðum á ýmsum sviðum hjá stærstum hluta þeirra. Þeir 

kölluðu eftir betri vinnubrögðum við vinnslu slíkra rannsókna og þá sérstaklega betri aðferðarfræði við 

leit að heimildum, vandaðri gagnrýni á heimildir og skýrari framsetningu á niðurstöðum (Sacks, Berrier, 

Reitman, Ancona-Berk, og Chalmers, 1987). Tæplega áratug síðar framkvæmdu höfundar 

sambærilega rannsókn sem sýndi fram á svipaðar niðurstöður, þ.e.a.s. skort á vísindalegum 

vinnubrögðum í safngreiningum (Sacks, Reitman, Pagano, og Kupelnick, 1995). Ljóst er að rýna þarf 

vel í aðferðafræði og framkvæmd rannsókna áður en þær eru teknar inn í samþætt yfirlit og dregnar af 

þeim niðurstöður. Með hliðsjón af áherslum á mikilvægi vandaðra og agaðra vinnubragða við gerð 

fræðilegra samantekta var slíkt ávallt haft í huga við vinnu gerð verkefnis. 

3.3 Gagnreyndir starfshættir  

Gagnreyndir starfshættir marka mikilvæga stefnubreytingu innan hugmyndafræði rannsókna á 

heilbrigðisvísindasviði. Eitt af grunngildum gagnreyndra starfshátta er að heilbrigðisstarfsfólk eigi ekki 

að veita meðferðir, inngrip eða íhlutanir sem eru byggðar á starfsvenjum eða hefðum á viðkomandi 

stofnun heldur eiga meðferðir og inngrip að vera byggðar á vísindalegri þekkingu (Valente, 2003). 

Gagnreyndir starfshættir hafa það frekar að markmiði að heilbrigðisstarfsfólk styðjist við bestu 

fáanlegu upplýsingar við sín störf til að bæta gæði þeirrar heilbrigðiþjónustu sem er veitt. Fyrir vikið 

þarf heilbrigðisstarfsfólk að vera fært um að leita að, meta á gagnrýninn og skipulagðan hátt sem og 

að tileinka sér og nota nýjustu upplýsingar og rannsóknarniðurstöður er varða viðfangsefnið sem það 

fæst við hverju sinni (Polit og Beck, 2012). Gagnreyndir starfshættir fela í sér þá kröfu að gerandinn 

(heilbrigðisstarfsfólk) sé heima í nýjustu þekkingu á sínu sviði og hagnýti hana við sín störf (Valente, 

2003). Gagnrýnendur hafa bent á að kostir gagnreyndra starfshátta gætu verið ýktir, en þrátt fyrir að 

vera ekki gallalaus eru nálgun gagnreyndra starfshátta talin vera sú sem heilbrigðisstarfsfólk mun 

notast við á komandi árum (Polit og Beck, 2012). Innan gagnreyndra starfshátta er lögð áhersla á 

skilvirkni og gagnsemi rannsókna. Rannsóknir þar sem minnstar líkur eru taldar vera á hlutdrægni 

(bias) eru taldar bestar (Walker, 2005). Í pýramída sem lýsir styrk rannsókna út frá sjónarhóli 

gagnreyndra starfshátta trónir RCT á toppnum, vegna þess að með því rannsóknarsniði eru líkur á 

hlutdrægni minnstar. 

3.4 RCT rannsóknir og vísindaleg vinnubrögð  

RCT flokkast til tilraunarannsókna. Tilraunarannsóknir kanna samband orsakar og afleiðingar eða 

breytingar frá einum tíma til annars. Þar er rannsakandinn virkur þáttakandi (acticve agent) og hefur 

gagngert áhrif á óháðu breytuna í rannsókninni (Walker, 2005). Í kjölfarið metur rannsakandinn hvaða 

áhrif óháða breytan hafði á háðu breytuna og notar niðurstöðurnar til að draga ályktanir. Dæmi um 

þetta má taka úr bráðageiranum en þar hefur t.d. verið rannsakað hvaða áhrif það hafi fyrir andlega 

líðan ættingja (háða breytan) að verða vitni að endurlífgun ástvinar (óháða breytan) (Robinson, 

Mackenzie-Ross, Hewson, Egleston, og Prevost, 1998). Mjög margar tegundir af tilraunarannsóknum 

eru til en RCT er talin vera best (gold standard) ætli rannsakandi að fá sem áreiðanlegust gögn 

varðandi orsök og afleiðingu inngripa á einhverja tiltekna útkomu (Pollit og Beck, 2012). Slíkt er í fullu 

samræmi við áherslur gagnreyndra starfshátta. 
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3.5 Greiningarrammar og val á rannsóknaraðferð 

Umfang fræðilegra samantekta ræðst af tilgangi verkefnisins eða rannsóknarinnar, en óháð umfangi 

samantekta þurfa höfundar að þekkja umfjöllunarefni sitt vel (Polit og Beck, 2008). Í fræðilegum 

samantektum er oftast notaður greiningarrammi til þess að fá yfirlit yfir þær rannsóknir sem 

samantektin nær til. Greiningarrammar eru notaðir til þess að halda utan um mikilvæg atriði rannsókna 

og skrá niður þau atriði sem unnið er með hverju sinni. Innihald greiningarramma og uppsetning þeirra 

getur verið á marga vegu og rými er fyrir skapandi uppsetningu. Samkvæmt Polit og Beck (2008) geta 

greiningarrammar verið handskrifaðir eða á tölvutæku formi. Greiningarrammar á tölvutæku formi 

auðvelda uppsetningu og flokkun gagna og því var sú aðferð notuð í þessu verkefni. Greiningarramma 

má setja upp á mismunandi vegu til að greina munstur í greinunum. Þeir geta einblínt á aðferðafræði 

rannsókna, niðurstöður eða styrk gagnanna (Polit og Beck, 2008). Í þessu verkefni hafði höfundur sér 

til hliðsjónar greiningarramma sem gæfi almenna mynd af eðli og umfangi rannsóknanna með áherslu 

á íhlutun og niðurstöður. 

Val á rannsóknaraðferð þarf að taka mið af tilgangi og markmiðum rannsóknar. Samþætt yfirlit 

rannsókna er sú aðferð sem var valin við útfærslu á þessu meistaraverkefni þar sem hún var talin 

henta vel til að svara þeim rannsóknarspurningum sem lagðar voru fram í upphafi. Valdar voru inn 

rannsóknir eftir fyrirfram ákveðnum skilyrðum, sem greint var frá hér að ofan, og niðurstöður þeirra 

samþættar. 

3.6 Siðferðileg álitamál  

Þar sem þetta verkefni er fræðileg samantekt en ekki rannsókn með inngripum hjá sjúklingum er ekki 

um nein siðferðileg álitamál að ræða. Ekki þurfti að sækja um nein leyfi áður en verkefni var unnið. Að 

því gefnu skal taka fram að þetta verkefni var unnið af heilindum þar sem áhersla var lögð á að afla 

gagna með vísindalegum hætti, meta þau á gagnrýninn hátt og setja fram niðurstöður með sem 

skýrustum hætti. Höfundur þáði enga greiðslu við vinnu þessa verkefnis.  
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Mynd 1. CONSORT skýringarmynd yfir val á rannsóknum við leit að heimildum um gagnreyndar 

hjúkrunarmeðferðir á gjörgæslusjúklinga með sýklasótt 
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Mynd 2. CONSORT skýringarmynd yfir val á rannsóknum við leit að heimildum um heilsutengd 

lífsgæði eftir sýklasótt 
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir leitarniðurstöðum úr þeim leitum sem voru gerðar og var lýst í 

aðferðarfræðikafla. Í fyrsta lagi verður gerð grein fyrir niðurstöðum úr samþættingu rannsókna á 

aðferðum til að bæta hjúkrun gjörgæslusjúklinga með sýklasótt. Í öðru lagi verður gerð grein fyrir 

niðurstöðum úr samþættingu á heilsutengdum lífsgæðum sjúklinga í kjölfar sýklasóttar. 

Í töflum 1,2,3 og 4 eru niðurstöður leitanna settar fram á skematískan hátt.  

Í kaflanum verða leitarniðurstöður samþættar annarsvegar með tilliti til vettvangs, úrtaks, 

rannsóknarsniðs,sjúklingahópa, tímabils og gæða og hinsvegar með tilliti til íhlutana, markmiða, 

útkomubreyta og niðurstaðna. ur niðurstöður.  

4.1 Niðurstöður úr fyrri leit 

Við fyrri leit var leitað að rannsóknum um meðferðir sem eru til þess fallnar að bæta hjúkrun 

gjörgæslusjúklinga með sýklasótt. Við fyrri leit fundust 963 greinar úr rafrænum gagnasöfnum. Af þeim 

voru 82 rannsóknir metnar með tilliti til inntökuskilyrða verkefnisins. Við nánari rýni fækkaði þeim niður 

í nítján rannsóknir á meðferðum til að bæta hjúkrun gjörgæslusjúklinga með sýklasótt en 63 þeirra 

voru útilokaðar. Yfirlit yfir fjölda rannsókna sem fundust við fyrri heimildaleit, fjölda útilokaðra 

rannsóknargreina og ástæðna útilokunar má sjá í mynd 1. 

Rannsóknirnar voru gerðar víðsvegar um heim. Fimm rannsóknirvoru frá Ameríku, tvær frá Spáni, 

og ein frá Bretlandi, ein frá Íran, ein frá Ítalíu, ein frá Kanada, ein frá Póllandi og loks ein frá Síle. Tvær 

rannsóknarsamantektir voru á vegum Cochrane samtakanna. Í annarri þeirra kom ekki fram í hvaða 

löndum rannsóknirnar sem fjallað var um voru framkvæmdar (Borthwick o.fl., 2013). Í hinni 

samantektinnikom fram að rannsóknirnar hefðu verið unnar víða um heim (Szakmany, Hauser, og 

Radermacher, 2012). Þær safngreiningar sem fundust tóku einnig til rannsókna sem voru gerðar víða 

um heim (Chamberlain, Willis, og Bersten, 2011; Wiener, Wiener, og Larson, 2008). Um alþjóðlegt 

samstarf sérfræðinga í hjúkrunarfræði á sviði sýklasóttar var að ræða í einni rannsókn (Aitken o.fl., 

2011).  

Rannsóknirnar voru unnar á sviði læknisfræði (9), hjúkrunarfræði (5), lyfjafræði (1) eða voru 

samstarfsverkefni lækna og hjúkrunarfræðinga (4). Rannsóknarsnið voru fjölbreytt en algengasta 

rannsóknarsniðið var upphafs- og eftirsnið. Gróft mat var lagt á gæði rannsóknanna í samræmi við 

áherslur Melnyk og Fineout-Overholt (2011). Gæði rannsókna voru metin mikil í fjórum tilfella, 

miðlungs í þrettán tilfellum og lítil í tveimur tilvika. 

Innritunartímabil sjúklinga í rannsóknir voru frá því að vera fimm mánuðir (Moore o.fl., 2009) að því 

að vera fjögur ár (Szrama, Smuszkiewicz, og Trojanowska, 2009). Safngreiningar og Cochrane 

samantektir leituðu að rannsóknum aftur til ársins 1950. Í úrtaki átta rannsókna voru sjúklingar með 

svæsna sýklasótt og / eða sýklasóttarlost; í úrtaki fimm rannsókna voru sjúklingar með sýklasótt, en 

ekki var tekið fram hlutfall sjúklinga með svæsna sýklasótt eða sýklasóttarlost; í úrtaki þriggja voru allir 

sjúklingar á gjörgæsludeild á ákveðnu tímabili; í úrtaki einnar rannsóknar voru hjúkrunarfræðingar á 

gjörgæsludeild og í einni rannsókn voru sjúklingar með grun um sýklasótt í úrtaki. Í einni rannsókn 
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voru ábendingar varðandi hjúkrun sjúklinga með sýklasótt og engir sjúklingar voru í úrtaki. Fjöldi 

sjúklinga í úrtaki rannsóknanna var á breiðu bili, allt frá því að vera 55 sjúklingar í 23.438.  

Gróflega má flokka rannsóknir sem fundust við fyrri leit í tvo hópa, annars vegar rannsóknir sem 

könnuðu notkun á vinnuleiðbeiningar SSC og áhrif notkunar þeirra á útkomur sjúklinga. Hins vegar 

voru efnistök rannsókna dreifðari. Þær könnuðu lyfjagjafir (5), legusár (1), notkun HVHF (1), aukna 

skimun fyrir sýklasótt (1), fræðslu handa starfsfólki (1) og ábendingar um hjúkrunarmeðferðir sem 

viðbót við vinnuleiðbeiningar SSC (1). 

4.1.1 Rannsóknir sem skoðuðu vinnuleiðbeiningar SSC 

Markmið þeirra rannsókna sem könnuðu vinnuleiðbeiningar SSC var að bæta meðferð sjúklinga með 

sýklasótt. Allir höfundar bentu á að meðferð við sýklasótt væri ekki nægilega góð og að dánartíðni af 

hennar völdum væri of há. Höfundar voru sammála um að verklagið sem vinnuleiðbeiningar SSC 

mæltu fyrir um væri til þess fallið að bæta meðferð sjúklinga og draga úr dánartíðni. Hins vegar bentu 

allir höfundar á það að fylgni við þetta verklag væri ábótavant á viðkomandi stofnunum. Þar af leiðandi 

vildu höfundar innleiða vinnuleiðbeiningar SSC eða auka fylgni starfsmanna við að framfylgja þeim 

atriðum sem vinnuleiðbeiningar mæla fyrir um.  

Íhlutunum sem var beitt til að auka fylgni við vinnuleiðbeiningarnar voru til dæmis gæðaverkefni á 

viðkomandi sjúkrahúsi með fræðslu um sýklasótt (Castellanos-Ortega o.fl., 2010; Ferrer o.fl., 2008; 

Girardis, Rinaldi, Donno, og Hospital, 2009; Giuliano, Lecardo, og Staul, 2011). Í einni rannsókn var 

stofnað sérstakt teymi lækna og hjúkrunarfræðinga til að annast kennslu og fræðslu annars starfsfólks 

(Winterbottom, Seoane, Sundell, Niazi, og Nash, 2011). Í tveimur rannsóknum var notkun á 

tölvubúnaði til að bæta meðferð við sýklasótt og auka fylgni við vinnuleiðbeiningar SSC könnuð 

(Giuliano o.fl., 2011; McKinley o.fl., 2011). Allir höfundar mældu fylgni starfsfólks við 

vinnuleiðbeiningarnar áður og eftir að íhlutun var framkvæmd. Því næst báru þeir saman 

niðurstöðurnar til að kanna hvort aukning hefði orðið á fylgni við vinnuleiðbeiningar SSC. 

4.1.2 Útkomubreytur 

Útkomubreytur þeirra rannsókna sem skoðuðu vinnuleiðbeiningar SSC voru allar mjög svipaðar. 

Dánartíðni og lengd sjúkrahúsdvalar var mæld til þess að kanna áhrif fylgni starfsfólks við 

leiðbeiningarnar á útkomur sjúklinga. Allar rannsóknirnar könnuðu áhrif íhlutunar á dánartíðni 

sjúklinga. Sumar þeirra könnuðu einnig dánartíðni á gjörgæsludeild eingöngu ef margar deildar voru 

skoðaðar. Margar rannsóknirnar könnuðu þar að auki áhrif íhlutunar á lengd sjúkrahúsdvalar sjúklinga 

og sumar könnuðu lengd dvalar á gjörgæsludeild. Ein rannsókn kannaði áhrif einstakra þátta 

leiðbeininganna á útkomur sjúklinga (Castellanos-Ortega o.fl., 2010). Ein safngreining kannaði 

rannsóknir sem skoðuðu notkun á vinnuleiðbeiningum SSC og tengsl þeirra við dánartíðni.   

4.1.3 Niðurstöður 

Það var mismunandi eftir rannsóknum hvaða atriði vinnuleiðbeininga SSC voru skoðuð. Allir höfundar 

könnuðu fylgni við 6-klst. vinnuleiðbeiningar SSC, en þær innihalda sjö atriði sem þarf að framkvæma 

innan sex klukkustunda frá greiningu. Margir höfundar könnuðu einnig fylgni við sólarhrings 

vinnuleiðbeiningar SSC, en þær innihalda fjórar ráðleggingar sem þarf að framfylgja hjá sjúklingum 
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sem greinast með svæsna sýklasótt innan sólarhrings frá greiningu. Fylgni við 6-klst. 

vinnuleiðbeiningar SSC á við um fyrstu meðferð sjúklinga sem greinast með sýklasótt. Sólarhrings 

vinnuleiðbeiningarnar mæla fyrir um þá meðferð sem á að eiga sér stað þegar atriði 6-klst. 

vinnuleiðbeininganna hafa verið uppfyllt, þá oftast á gjörgæsludeild. Engin rannsókn sýndi fram á verri 

útkomu sjúklinga við notkun vinnuleiðbeininga SSC fram yfir hefðbundna meðferð, hvort sem þær voru 

marktækar eða ekki. Ef bera á saman útkomur hjá tveimur sjúklingahópum er mikilvægt að ekki sé 

marktækur munur á þeim hópum. Í öllum rannsóknunum var tryggt að svo væri ekki. Nánari um 

niðurstöður má sjá í töflu 2. 

Meðal megin niðurstaðna rannsóknar Ferrer og félaga var að erfitt  reyndist að  viðhalda fylgni við 

vinnuleiðbeiningar SSC, en um upphafs- og eftirsniðs rannsókn var að ræða. Í ljós kom að fyrst um 

sinn jókst fylgni við vinnuleiðbeiningar og dánartíðni sjúklinga lækkaði. Eftir því sem lengra leið frá 

íhlutun lækkaði fylgnin á ný við notkun á 6 klukkustunda vinnuleiðbeiningum en hélst svipuð fyrir 

sólarhrings vinnuleiðbeiningarnar. Í öðrum rannsóknum sem hér voru skoðaðar hélst fylgni við 

vinnuleiðbeiningar lág þó að einstakir þættir, t.d. gjöf sýklalyfja, hafi hækkaði í kjölfar íhlutunar. 

Í upphafs- og eftirsniðsrannsókn McKinley og félaga (2011) fór innleiðsla á SSC 

vinnuleiðbeiningum fram í áföngum. Fylgst var með fylgni við vinnuleiðbeiningar á þeim sex mánuðum 

sem rannsóknin fór fram. Eftir síðustu innleiðingu á íhlutun varð marktæk aukning í notkun þeirra. 

Íhlutunin fólst í að nota tölvustýrðan við meðferð gjörgæslusjúklinga með sýklasótt. Heildarnotkun á 

vinnuleiðbeiningum jókst úr 11% í 38% eftir fyrsta hluta innleiðingar og úr 31% í 79% eftir síðustu 

innleiðingu. Tilfellum þar sem sýklalyf voru gefin innan við klukkustund frá greiningu jókst marktækt úr 

36% í 95%. Dánartíðni vegna sýklasóttar á gjörgæsludeildinni þar sem rannsóknin fór fram lækkaði 

marktækt úr 34% upphaflega í 14% þremur árum seinna. Í þessari rannsókn sást mesta aukning á 

fylgni við vinnuleiðbeiningar af þeim rannsóknum sem hér voru skoðaðar. 

4.2 Meðferðir til að bæta hjúkrun sjúklinga með sýklasótt 

4.2.1 Markmið 

Fimm rannsóknir skoðuðu aðferðir er vörðuðu lyfjagjöf sjúklinga með sýklasótt. Aðrar rannsóknir höfðu 

önnur markmið en þau voru: að búa til ábendingar við hjúkrun sjúklinga með sýklasótt; meta hvaða 

þættir hafa forspárgildi fyrir þróun legusára; fræðsla hjúkrunarfræðinga á gjörgæslu um sýklasótt; og 

hönnun skimunarlista til að bæta greiningu og meðferð sýklasóttar á gjörgæslu.  

4.2.2 Útkomubreytur 

Útkomubreytur rannsókna um lyfjagjafir miðuðust við áhrif þess á fylgni við leiðbeiningar varðandi 

lyfjagjafir og útkomur sjúklinga vegna lyfjagjafanna. Stig þekkingar, viðhorfs og verklags varðandi 

sýklasótt, tíðni legusára, útkomur sjúklinga og dánartíðni voru útkomubreytur annarra rannsókna.  

4.2.3 Niðurstöður 

Við heimildaleit fundust sex rannsóknir á sviði lyfjagjafa fyrir sjúklinga með sýklasótt. Þar af var ein 

safngreining og ein rannsókn um blóðsykurstjórnun, ein rannsókn um sýklalyfjagjöf, tvær samantektir 
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á vegum Cochrane samtakana og ein um vinnuleiðbeiningar fyrir gjöf æðaherpandi lyfsins 

noradrenalíns. 

Rannsóknir sýndu að öruggt væri að nota hjúkrunarstýrðan vinnuferil á gjöf noradrenalíns og 

insúlíns. Rannsóknir sýndu að meðaltíminn sem það tók að hefja sýklalyfjagjöf var 1.7 klukkustund og 

34% sjúklinga fengu sýklalyf í samræmi við leiðbeiningar. Meðaltíminn sem leið áður en sýklalyfjagjöf 

á gjörgæsludeild hófst var 2.3 klukkustund. Af 28 sjúklingum sem fengu fyrsta sýklalyfjaskammtinn á 

gjörgæslu fengu sjö þeirra (25%) sýklalyf í samræmi við leiðbeiningarnar. Niðurstöður samantekta á 

vegum Cochrane samtaka sýndu að að notkun á á N-Acetylcysteine dregur ekki úr dánartíðni 

sjúklinga með sýklasótt. Safngreining Wiener og félaga (2008) lagði mat á áhrif og hættur þess að 

beita “tight glucose control“ (TGC) fram yfir hefðbundna blóðsykursstjórnunarmeðferð. Eftir að hafa 

skoðað 34 RCT rannsóknir var niðurstaðan sú að marktæk lækkun á dánartíðni varð hvergi utan eins 

hóps, en það voru sjúklingar á gjörgæsludeild með sýklasótt. Þegar gögnin voru greind nánar kom í 

ljós að sú lækkun átti aðeins við um tíðni sýklasóttar á skurðgjörgæsludeildum, en ekki á öðrum 

tegundum gjörgæsludeilda. Tilfellum of lágs blóðsykurs jukust fimmfalt á öllum gjörgæsludeildum óháð 

tegund þeirra.  

Samantekt á vegum Cochrane samtakana á notkun HVHF við sýklasótt sýndu að engin alvarleg 

atvik tengd HVHF komu upp. Ekki var til nægilegur fjöldi rannsókna til að hægt væri að mæla með 

notkun á HVHF hjá alvarlega veikum sjúklingum með sýklasótt.  

Niðurstöður Aitken og félaga (2011) eru 63 ráðleggingar sem varða hjúkrun sjúklinga með 

sýklasótt. Þær ná fyrst og fremst til fullorðinna sjúklinga en einnig er sérstakur kafli um börn. 

Ráðleggingarnar innihalda leiðbeiningar um fyrirbyggingu, bráða- og gjörgæslumeðferð sjúklinga með 

sýklasótt ásamt öðrum hjúkrunartengdum þáttum. Ein af megin niðurstöðum rannsóknarinnar er að 

mörg svið hjúkrunar hafa byggt meðferðir sínar á annaðhvort engum eða mjög fáum heimildum (levels 

of evidence) eða þá að þau séu bundin við álit sérfræðinga (expert opinion).  

Af þeim rannsóknum sem tengjast vinnulagi hjúkrunarfræðinga til að bæta meðferð sjúklinga með 

sýklasótt fannst ein rannsókn um legusár. Megin niðurstaðan var sú að matstæki sem meta hættu á 

myndun legusára innihalda ekki atriði sem eru algeng á gjörgæsludeildum. Í rannsókn Cox (2011) 

höfðu aldur, dagafjöldi á gjörgæslu, hreyfigeta, núningur, gjöf á æðaherpandi lyfinu noradrenalín og 

hjarta- og æðasjúkdómar mesta forspárgildið fyrir myndun legusára hjá sjúklingum sem lágu á 

gjörgæsludeild.  

Til að koma fyrr auga á þróun sýklasóttar hjá sínum sjúklingum innleiddu Moore og félagar (2009) 

þriggja þrepa skimunar próf. Alls var 4991 skimun framkvæmd á 920 sjúklingum á fimm mánaða 

tímabili. Tíðni sýklasóttar var 12%. Skimunarlistinn sýndi 96% næmni, 96% sértækni, og jákvætt 

forspárgildi var 80% og neikvætt forspárgildi var 99,5%. Dánartíðni af völdum sýklasóttar lækkaði úr 

35% í 23%. 
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Tafla 1. Einkenni rannsókna sem fundust við heimildaleit á rannsóknum um gagnreyndar hjúkrunarmeðferðir gjörgæslusjúklinga með sýklasótt  

 

Heimild  Vettvangur  Rannsóknarsnið Úrtak Tegund sjúklinga Tímabil Gæði rannsóknar 

Hjúkrunarfræði       

Aitken o.fl., 2011 

 

Alþjóðlegt 
samstarf 
sérfæðinga 

Modified Delphi 
aðferð 

N = á ekki við Á ekki við Á ekki við Lítil 

Campbell, 2008 

 

1 GG í Ameríku Upphafs- og 
eftirsnið hálf-
íhlutandi 

rannsókn 

N = 60 

 

Sjúklingar á GG 
v/gruns um 
sýklasótt 

6 mánaða 

tímabil 

Miðlungs 

Cox, 2001 

 

1 GG í Ameríku Afturskyggn 
fylgnirannsókn  

N = 347 

 

Sjúklingar á GG, 
sjúklingar með 

sýklasótt voru 60 

8 mánaða 
tímabil 

Miðlungs 

Giuliano o.fl., 
2011 

 

2 GG í Ameríku Upphafs- og 
eftirsniðs 
íhlutandi 
forkönnun 

N = 135 

 

Sjúklingar lagðir 
inn á GG með 

sýklasótt 

2 ára tímabil Miðlungs 

Yousefi o.fl., 2012 

 

1 GG í Íran Hálf-íhlutandi 
rannsókn 

N = 64 

 

Hjúkrunarfræðingar 
með 1 árs reynslu 
af GG 

Þriggja vikna 
tímabil 

Lítil 

Lyfjafræði       

Kanji o.fl., 2012 

 

1 GG í Kanada Afturskyggn 
greining á 

sjúkraskrám 

N = 55 

 

Sjúklingar á GG 
með 

sýklasóttarlost 

18 mánaða 
tímabil 

Miðlungs 

Læknisfræði       

Castellanos-
Ortega o.fl., 2010 

3 GG á Spáni Hálf-íhlutandi 
framskyggn 
rannsókn með 

N = 384 

N = 96 

Sjúklingar með 
sýklasóttarlost á 
GG; sögulegur 

3 ára tímabil Miðlungs 
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 sögulegum 
samanburðarhóp 

 samanburðarhópur 
með 

sýklasóttarlost 

Ferrer o.fl., 2008 

 

59 GG á Spáni Upphafs og 
eftirsniðs 

rannsókn 

N = 2566 

 

Sjúklingar með 
svæsna sýklasótt 

eða sýklasóttarlost 

Fyrir íhlutun: 2 
mánaða tímabil 
Eftir íhlutun: 4 

mánaða tímabil 

Miðlungs 

Hernandez o.fl., 
2006 

 

1 GG í Síle Fýsileika 
forkönnun  

N = 100 

 

Sjúklingar með 
sýklasóttarlost á 

GG. 

Kemur ekki fram Miðlungs 

Girardis o.fl., 
2009 

 

1 BMT og 1 GG á 
Ítalíu 

Framskyggn 
áhorfsrannsókn 
með sögulegum 

samanburðarhóp 

N = 67 

 

Sjúklingar með 
svæsna sýklasótt 
eða sýklasóttarlost 

á BMT og GG 

2 ½ árs tímabil Miðlungs 

McKinley o.fl., 
2011 

 

1 GG í Ameríku Upphafs og 
eftirsniðs 
rannsókn 

N = 206 

 

Sjúklingar með 
sýklasótt á GG 

3 tímabil: 1 ár, 1 
ár, 3 ár. 

Miðlungs 

Moore o.fl., 2009 

 

1 GG í Ameríku Afturskyggn 
áhorfsrannsókn 

N = 920 

 

Allir sjúklingar sem 
lögðust inn á GG 

5 mánaða 
tímabil 

Miðlungs 

Szakmany, 2012 

 

GG víða um 
heim 

Cochrane 
samantekt 

N = 2768 

 

Sjúklingar með 
SIRS eða sýklasótt 

RCT rannsóknir 
frá 1950 til 2012  

Mikil 

Szrama o.fl., 

2009 

 

1 GG í Póllandi Afturskyggn 

rannsókn 

N = 77 

 

Sjúklingar með 
svæsna sýklasótt 
eða sýklasóttarlost 

á GG 

4 ára tímabil Miðlungs 

Wiener o.fl., 2008 

 

GG víða um 
heim 

Safngreining N = 8432 

 

Sjúklingar á GG 
sem fengu meðferð 
á blóðsykri á 
þröngu bili á eða 

venjulega meðferð.  

RCT rannsóknir 
frá 1950 til 2008  

Mikil 
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Læknis- og 
hjúkrunarfræði 

      

Borthwick o.fl., 
2013 

 

3 GG, kemur 
ekki fram hvar 

Cochrane 
samantekt 

N = 64 

 

Sjúklingar á GG 
með sýklasótt þar 
sem HVHF var 
notað 

RCT eða hálf 
RCT rannsóknir 

frá 1982 til 2011  

Mikil 

Chamberlain o.fl., 
2011 

 

Sjúkrahús víða 
um heim 

Safngreining N =23.438 

 

Sjúklingar á 
sjúkrahúsum sem 
fengu meðferð við 
sýklasótt skv. 

VSSC 

Rannsóknir frá 
2004 til 2010  

Mikil 

Gao o.fl., 2005 

 

2 GG á Bretlandi Framskyggn 
áhorfsrannsókn 

N = 101 

 

Sjúklingar með 
svæsna sýklasótt 
eða sýklasóttarlost 
á lyf- og skurð 

deildum eða BMT 

5 mánaða 
tímabil 

Miðlungs 

Winterbottom 
o.fl., 2011 

 

1 BMT og GG í 
Ameríku 

Kemur ekki fram N = 674 

 

Sjúklingar með 
svæsna sýklasótt 
eða sýklasóttarlost 
á BMT eða GG 

18 mánaða 
tímabil 

Miðlungs 
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Tafla 2. Yfirlit yfir íhlutanir, markmið, útkomubreytur og niðurstöður sem fundust við heimildaleit á rannsóknum um gagnreyndar 

hjúkrunarmeðferðir gjörgæslusjúklinga með sýklasótt 

Heimild  Íhlutun, markmið Útkomubreytur Niðurstöður 

Meðferðir til að bæta hjúkrun    

Aitken o.fl., 2011 Teymi skipað til að búa til 
ráðleggingar fyrir hjúkrun sjúklinga 
með sýklasótt. Áttu að taka mið af 
innihaldi VSSC og leggja til 
áherslur. Rannsóknir metnar 

samkvæmt GRADE kerfinu. 

Á ekki við Lagðar voru fram 63 ráðleggingar fyrir 
hjúkrun sjúklinga með sýklasótt. Áttu 
við um fullorðna, sérstakur kafli um 
börn. Innihéldu leiðbeiningar um 
fyrirbyggingu sýkinga (mikilvægi 
handþvottar, fræðsla, ábyrgð, eftirlit 
og fyrirbygging vegna spítalasýkinga), 
bráðameðferð og gjörgæslumeðferð 
sjúklinga með sýklasótt ásamt 
næringu, augn- og munnhirðu og 

fyrirbyggingu legusára. 

Borthwick o.fl., 2013 Allar hálf slembi skiptar rannsóknir 
og RCT rannsóknir sem báru 
saman notkun á HVHF og 
hefðbundinni blóðskilunar meðferð 
hjá fullorðnum sjúklingum á 

gjörgæsludeildum voru skoðaðar. 

Klínískar útkomur 
sjúklinga 

Ekki var hægt að samþætta gögn 
vegna þess að of fáar rannsóknir 
fundust. Engin alvarleg atvik tengd 
HVHF komu í ljós. Ekki voru næg 
gögn til svo hægt sé að mæla með 
notkun á HVHF hjá alvarlega veikum 

sjúklingum með sýklasótt 

Cox, 2001 Að meta hvaða áhættuþættir hafa 
mesta forspár gildi fyrir myndun 
legusára meðal sjúklinga á GG 

Tíðni legusára 

 

Algengustu innlagnarástæður voru 
öndunarbilun (20,7%), sýklasótt 
(17.3%) og vandamál tengd taugakerfi 
(15%). Aldur, dagar á GG, hreyfigeta, 
núningur, noradrenalín gjöf og hjarta- 
og æðasjúkdómar höfðu mesta 
forspár gildi fyrir myndun legusára hjá 
sjúklingum á GG. Matstæki sem mátu 
hættu á legusárum innihéldu ekki 

áhættuþætti sem eru algengir á GG.  
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Hernandez o.fl., 2006 Vinnuferill fyrir notkun á 
noradrenalíni hjá sjúklingum með 
sýklasóttarlost innleiddur. Fræðsla 
fyrir lækna og hjúkrunarfræðinga á 

GG um notkun þeirra. 

Fylgni við vinnuferil, 
atvik tengd notkun hans 
og útkomur fyrir 
sjúklinga metin 

Vinnuferillinn var notaður í 7.139 klst. Í 
13 skipti var honum ekki fylgt. 
Alvarleg atvik tengd notkun á 
vinnuferli voru ekki skráð. 

Kanji o.fl., 2012 Meðal tíminn sem leið áður en 
sjúklingur fékk sýklalyf í kjölfar 
greiningar á sýklasóttarlosti var 
skoðaður 

Tími sýklalyfjagjafa; 
hversu viðeigandi 
sýklalyfja ávísunin var; 
ástæður tafa á 

sýklalyfjagjöf. 

Meðal tíminn sem það tók að hefja 
sýklalyfjagjöf var 1.7 klst. 34% 
sjúklinga fengu sýklalyf í samræmi við 
leiðbeiningar, þ.e.a.s innan eins 
klukkutíma. Sú tegund sýklalyfja sem 
var ávísað var viðeigandi í 91% tilvika. 
Meðal tíminn sem það tók að hefja 
sýklalyfjagjöf var hraðari á BMT (1.1 

klst.) heldur en á GG (2.3 klst.). 

Moore o.fl., 2009 3ja þrepa skimunar listi var 
hannaður til að greina sýklasótt 
fyrr. Skimunarlistin var notaður hjá 
öllum sjúklingum deildar tvisvar á 

sólarhring af hjúkrunarfræðingum. 

Greining sýklasóttar hjá 
sjúklingum á GG deild. 

Dánartíðni.  

4991 skimun var framkvæmd á 920 
sjúklingum. Tíðni sýklasóttar var 
12,2%. Skimunarlistinn var með 96,5% 
næmni, 96,7% sértækni, jákvætt 
forspár gildi 80,2% og neikvætt 
forspár gildi 99,5%. Dánartíðni af 
völdum sýklasóttar lækkaði úr 35,1% í 

23,3%.  

Szakmany, 2012 Samþætting á rannsóknum um 
notkun á lyfinu N-Acetylcystein í 
æð hjá sjúklingum með sýklasótt 
eða SIRS 

30 daga dánartíðni. 
Fjöldi daga á gjörgæslu, 
tími í öndunarvél, tími á 
æðaherpandi lyfjum, 
tíðni líffærabilunar, 

HRQOL og kostnað.  

Ekki var hægt að mæla með notkun á 
N-Acetylcysteine í æð hjá sjúklingum 
með SIRS eða sýklasótt á 
gjörgæsludeild. Notkun á lyfinu dró 
ekki úr dánartíðni þessa 

sjúklingahóps. 

Szrama o.fl., 2009 Hjúkrunarstýrð blóðsykurs meðferð 
innleidd. Blóðsykur mældur á 4 
klst. fresti. Insúlín skammti í æð 
stjórnað til að halda BS á bilinu 4.4-

8.3 mmól/l. (TGC).  

Skoðaður var munur á 
blóðsykri og insúlín 
skömmtum. Gagnsemi 
og öryggi 
hjúkrunarstýrðs 

Lítill var munur á blóðsykri og insúlín 
magni hjá sjúklingum sem lifðu og 
dóu. Tíðni á daglegum breytingum á 
blóðsykri, of lágs blóðsykurs, 
skyndileg alvarleg lækkun á blóðsykri, 
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 blóðsykurs meðferðar 
hjá sjúklingum með 
svæsna sýklasótt eða 

sýklasóttar lost metinn.  

og of hás blóðsykurs var hærri hjá 
sjúklingum sem dóu en þeim sem 
lifðu. Sjúklingar sem dóu höfðu fleiri 
tilfelli of hás blóðsykurs, skyndilegrar 
alvarlegrar lækkunar á blóðsykri og 
höfðu meiri mun á daglegum 
blóðsykurs gildum. Fá tilfelli um 
alvarlegan blóðsykurskort af völdum 
insúlíns áttu sér stað á meðan 

hjúkrunarstýrð meðferð var notuð 

Wiener o.fl., 2008 Skoðaðar voru rannsóknir á hvaða 
tungumáli sem er þar sem fullorðnir 
sjúklingar á gjörgæsludeild voru á 
handahófskenndan hátt settir 
annaðhvort í hóp fyrir þröngt bil á 

blóðsykri eða venjulega meðferð. 

Dánartíðni. Tíðni 
sýklasóttar, ný þörf fyrir 
nýrnaskilun og of lár 
blóðsykur 

Marktæk lækkun varð á dánartíðni hjá 
sjúklingum á gjörgæsludeild með 
sýklasótt. Þegar gögnin voru greind 
nánar kom í ljós að sú lækkun átti 
aðeins við um tíðni sýklasóttar á 
skurð gjörgæsludeildum, en ekki á 
öðrum tegundum gjörgæsludeilda. 
Tilfellum of lágs blóðsykurs jókst 
fimmfalt á öllum gjörgæsludeildum 
óháð tegund 

Yousefi o.fl., 2012 

 

Fræðsla um sýklasótt fór fram í 
vinnubúðum í einn dag 

Stig þekkingar, viðhorfa 
og verklag metin fyrir, 
strax eftir og þremur 

vikum eftir íhlutun 

Fræðsla jók marktækt stig þekkingar, 
viðhorfa og verklags á meðferð við 
sýklasótt hjá hjúkrunarfræðingum á 

GG 

Notkun á vinnuleiðbeiningum 
SSC 

   

Campbell, 2008  Sérstök staða Umboðsmanns 
sýklasóttar stofnað 

Fylgni við 
vinnuleiðbeiningar í 
kjölfar íhlutunar. Áhrif 
íhlutunar á útkomur 
sjúklinga 

Stofnun sérstakrar stöðu 
umboðsmanns sýklasóttar jók 
marktækt fylgni við vinnuleiðbeiningar 
úr 23% fyrir innleiðingu í 74% eftir 
innleiðingu. Þessi aukning hafði ekki 

marktæk áhrif á útkomur sjúklinga. 
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Castellanos-Ortega o.fl., 
2010 

 

Gæðaverkefni á öllu sjúkrahúsinu 
byggt á vinnuleiðbeiningum SSC 

Áhrif vinnuleiðbeininga 
SSC í heild sinni og áhrif 
einstaka þátta VSSC á 
lengd sjúkrahúsdvalar 

og dánartíðni 

 

Dánartíðni lækkaði marktækt úr 57,3% 
í sögulega samanburðar hópnum í 
37,5% í íhlutunarhóp. Sjúklingar í 
íhlutunarhóp sem lifðu lágu skemur á 
GG og á sjúkrahúsi. Betri lifun var 
tengt fylgni við fjölda uppfylltra atriði í 

vinnuleiðbeiningum SSC.  

Chamberlain o.fl., 2011 

 

Allar rannsóknir sem skoðuðu 
notkun á VSSC og tengsl þeirra við 
dánartíðni voru skoðaðar. ScvO2 
hluti 6 klst. VSSC og 
blóðsykurstjórnun samkvæmt 24 
klst. VSSC. Kostir og gallar við að 

innleiða VSSC í Ástralíu metnir 

Dánartíðni Innleiðing 6 og 24 klst. VSSC var 
ólíkleg til að valda sjúklingum skaða. 
Margt benti til þess að 
leiðbeiningarnar, a.m.k. hlutar þeirra, 
lækkuðu dánartíðni. Ekki var mælt 
með innleiðingu leiðbeininganna í 

Ástralíu 

 

Ferrer o.fl., 2008 Kennsla fyrir lækna og 
hjúkrunarfræðinga á 
bráðamóttökum, gjörgæsludeildum 
og almennum deildum um 
skilgreiningu, greiningu og meðferð 
við svæsinni sýklasótt og 
sýklasóttarlosti 

Fylgni við 
vinnuleiðbeiningar, 
dánartíðni á gjörgæslu, 
dánartíðni, lengd dvalar 
á gjörgæslu, lengd 

dvalar á sjúkrahúsi 

Heildarfylgni við 6klst VSSC og 24klst 
VSSC jókst úr 5.3% í 10%; og 10.9% í 
15.7%. Fylgni við einstök atriði 
leiðbeininganna fór sjaldan yfir 50%. 
Engin munur var á fjöldi daga á GG 
deild eða á sjúkrahúsi eftir íhlutun. Ári 
eftir að rannsókn lauk var fylgni við 
6klst VSSC komið niður í grunngildi, 
en fylgni við 24klst leiðbeiningar var 
óbreytt. Dánartíðni óbreytt ári eftir að 

rannsókn lauk. 

Gao o.fl., 2005 Afdrif sjúklinga eftir því hvort 
vinnuleiðbeiningum SSC var fylgt 

eða ekki voru borin saman 

Dánartíðni út frá fylgni 
við vinnuleiðbeiningar 

SSC 

Þegar ekki var farið eftir 6klst VSSC 
tvöfaldaðist dánartíðni (marktæk 
aukning). Við að fara ekki eftir 24klst 
VSSC jukust líkur á dauða um 76% 
(ekki marktæk aukning).  

Girardis o.fl., 2009 Kennsla um sýklasótt handa 
læknum og hjúkrunarfræðingum á 

Dánartíðni. Aukning á 
fylgni við 9 atriði 

Fylgni við öll 9 atriði jukust marktækt 
á tímabilinu úr 8% í 35%. Þetta skilaði 
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öllum deildum sjúkrahússins. 
Innleiðing á vinnuleiðbeiningum 
sem byggðu á VSSC til að greina og 
meðhöndla sjúklinga með svæsna 
sýklasótt/sýklasóttarlost  

breyttra 
vinnuleiðbeininga 

lækkun á dánartíðni (BMT 23% vs 
68%; GG 27% vs 68%) og á spítalanum 

öllum um 40%.  

 

Giuliano o.fl., 2011 Protocol Watch tölvuforrit var 
innleitt í sírita á 2 GG deildir og 
kennsla fór fram á forritið. Stóð yfir 

í 29 mánuði. 

Fylgni við VSSC Marktæk aukning varð á notkun á 
6klst VSSC. Marktæk stytting á tíma 
þangað til að sjúklingur fékk sýklalyf. 
Engin munur var á notkun á 24klst 
VSSC eða tímanum sem tók að 
framkvæma 6 klst. og 24 klst. VSSC 

McKinley o.fl., 2011 Sýklasóttar leiðbeiningar á 

tölvutæku formi voru innleiddar 

Fylgni við VSSC; 

dánartíðni 

Marktæk aukin notkun varð á 6 klst. 
VSSC sem leiddi til marktækar 
lækkunar á dánartíðni af völdum 
sýklasóttar á deildinni. Fór úr 34% við 
upphaflega mælingu í 14% þremur 

árum seinna. 

Winterbottom o.fl., 2011 Teymi skipað til að bæta greiningu 
og meðferð við sýklasótt sem 
annaðist fræðslu og þjálfun 
starfsfólks. Vinnuleiðbeiningar 
búnar til og innleiddar. Notað var 6 
klst. VSSC fyrir BMT en sérsniðnar 
leiðbeiningar voru búnar til fyrir GG 
en þær byggðu á bæði 6 og 24 klst. 

VSSC.  

Dánartíðni. Skoðað var 
hvar vinnuleiðbeiningar 
voru notaðar og hvort 
SSC markmiðumvar náð 
innan 6 klst. frá 

greiningu.  

 

Notkun á 6 klst. VSSC jókst marktækt í 
kjölfar íhlutunar. Minni dánartíðni var 
hjá þeim sjúklingum þar sem 
vinnuleiðbeiningum var fylgt bæði á 
BMT og GG í kjölfar íhlutunar.  
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4.3 Niðurstöður úr seinni leit 

Við seinni leit fundust 320 greinar úr rafrænum gagnasöfnum. 53 þeirra voru metnar með tilliti til 

inntökuskilyrða verkefnisins. Við nánari rýni fækkaði greinum niður í 12 rannsóknargreinar um 

langtímaáhrif sýklasóttar á heilsutengd lífsgæði sjúklinga en 41 var útilokuð. Yfirlit yfir fjölda rannsókna 

sem fundust við seinni heimildaleit, fjölda útilokaðra rannsóknargreina og ástæður útilokunar má sjá í 

mynd 2. 

Rannsóknirnar voru gerðar víðsvegar í heiminum. Tvær voru frá Ameríku, tvær frá Portúgal, og ein 

frá: Brasilíu, Kanada, Hollandi, Frakklandi, Þýskalandi, Kína og Danmörku. Ein rannsóknarsamantekt 

var á vegum Cochrane samtakanna. Í henni kom fram rannsóknirnar höfðu verið unnar víða um heim 

(Havel o.fl., 2011). Algengasta rannsóknarsniðið var framskyggn rannsókn. Fjöldi sjúklinga í 

rannsóknum var á bilinu 55 til 3212. Allar rannsóknirnar fjölluðu um sjúklinga sem fengu sýklasótt, 

svæsna sýklasótt og/eða sýklasóttarlost. Í einni rannsókn voru makar sjúklinga einnig rannsakaðir 

(Rosendahl, Brunkhorst, Jaenichen, og Strauss, 2013) en í einni voru sjúklingar í lost ástandi (Havel 

o.fl., 2011). Algengasta tímabilið sem kannað var í rannsóknum voru 6 mánuðir frá gjörgæslu legu en 

lengst var átta ár, en þá voru gögn úr langtíma rannsókn greind. (Davydow, Hough, Langa, og 

Iwashyna, 2013). Gæði allra rannsókna voru metin í meðallagi mikil utan samantekt Cochrane 

samtakanna en gæði hennar voru mikil. Gróft mat var lagt á gæði rannsóknanna í samræmi við 

Melnyk og Fineout-Overholt (2011). Sjö af tólf rannsóknum birtust á árunum 2012 eða 2013.  

Útkomubreytur allra rannsóknanna utan Davydow og félaga (2012) var heilsutengd lífsgæði. Sumar 

rannsóknir könnuðu mun á heilsutengdum lífsgæðum á milli sjúklinga sem fengu sýklasótt og þeirra 

sem lágu á gjörgæsludeild út af öðrum ástæðum (Contrin, Paschoal, Beccaria, Cesarino, og Lobo, 

2013; Granja, Dias, Costa-Pereira, og Sarmento, 2004; Orwelius o.fl., 2013; Zhang o.fl., 2013). Aðrar 

báru saman heilsutengd lífsgæði við almenning í viðkomandi landi. Breytingar á vitrænni getu í kjölfar 

sýklasóttar var kannað í tveimur rannsóknum (Davydow o.fl., 2013; Iwashyna, Ely, Smith, og Langa, 

2010). Samantekt á vegum Cochrance samtakanna kannaði meðal annars hvort notkun á 

æðaherpandi lyfjum hefði áhrif á heilsutengd lífsgæði (Havel o.fl., 2011) en rannsókn (Wittbrodt o.fl., 

2013) kannaði mun á heilsutengdum lífsgæðum hjá sjúklingum sem fengu tvær mismunandi tegundir 

af vökva í æð á meðan þeir voru með sýklasótt.  

Af 12 rannsóknum sem fundust við heimildaleit um heilsutengd lífsgæði í þessari samantekt notuðu 

fimm þeirra SF-36 (SF 36) en tvær þeirra notuðu EuroQol-5D (EQ 5D). Að auki var VAS (visual analog 

scale) notaður í einni rannsókn sem og viðurkennd mælitæki til að meta færni við athafnir daglegs lífs. 

Fjórar rannsóknir könnuðu dánartíðni í kjölfar sýklasóttar, annaðhvort eftir 6 eða 12 mánuði. 

Dánartíðni eftir 6 mánuði var á bilinu 34% til 39%. Í rannsókn (Iwashyna o.fl., 2010) kom fram að 

dánartíðni eftir 5 ár var 82%. 

4.3.1 Heilsutengd lífsgæði  

Þær þrjár rannsóknir sem mátu heilsutengd lífsgæði í kjölfar sýklasóttar með EQ 5D matstækinu 

sýndu fram á lækkun á heilsutengdum lífsgæðum. Tvær þeirra sýndu ekki fram á mun milli sjúklinga 

sem voru með sýklasótt eða önnur gjörgæslutengd veikindi en ein sýnda mun þarna á milli. Í rannsókn 
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(Hofhuis o.fl., 2008) kom fram að sjúklingar sem fengu sýklasótt voru með marktæk lægri heilsutengd 

lífsgæði í samanburði við almenning áður en þeir veiktust.  

Þær fimm rannsóknir sem mátu heilsutengd lífsgæði í kjölfar sýklasóttar með SF 36 matstækinu 

sýndu fram á lækkun á heilsutengdum lífsgæðum. Í öllum rannsóknum þar sem heilsutengd lífsgæði 

var borið saman við almenning kom fram minnkun. 

Rannsóknir sem fjölluðu um vitræna skerðingu sýndu að mikil þunglyndis einkenni fyrir sýklasótt 

tengdust aukinni vitrænni skerðingu eftir sýklasótt (Davydow o.fl., 2013). Marktæk tengsl voru á milli 

svæsinnar sýklasóttar við miðlungs til alvarlega skerðingu á vitrænni getu. Tíðni miðlungs til 

alvarlegrar vitrænar skerðingar jókst um 11% meðal sjúklinga sem lifðu af svæsna sýklasótt (OR 3.34 

(95% CI, 1.53-7.25) í fjölþátta aðhvarfsgreiningu. Ekki sást munur á vitrænni getu hjá sjúklingum sem 

ekki höfðu fengið sýklasótt (p=0.01) (Iwashyna o.fl., 2010). Í rannsókn (Rosendahl o.fl., 2013) kom 

fram að marktækur hluti sjúklinga og maka þeirra (26%-42%) höfðu einkenni kvíða og þunglyndis með 

klíníska þýðingu; u.þ.b. 2/3 sjúklinga og maka þeirra höfðu einkenni um áfallastreituröskum með 

klíníska þýðingu. Í samanburði við eðlilegt úrtak voru sjúklingar í úrtakinu með meiri kvíða, verri andleg 

og líkamleg þætti tengda heilsutengdum lífsgæðum og meiri örmögnun (exhaustion). Makar höfðu 

skerta þætti tengda andlega heilsutengdum lífsgæðum og aukin kvíða.
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Tafla 3. Einkenni rannsókna sem fundust við heimildaleit á rannsóknum um heilsutengd lífsgæði eftir sýklasótt 

Heimild Land Rannsóknarsnið Úrtak Tegund sjúklinga Tímabil kannað Gæði rannsóknar 

Contrin o.fl., 2013 Brasilía Tilfella viðmiða 
rannsókn 

N = 349 Sjúklingar með 
svæsna sýklasótt; 
sjúklingar á GG 
samanburðarhópur 

Kemur ekki fram Meðal 

Davydow o.fl., 

2012 

Ameríka Framskyggn 
langsniðs ferilhóps 
rannsókn 

N = 447 Sjúklingar með 
eðlilega vitræna getu 
áður en þeir greindust 

með svæsna sýklasótt 

Sjúklingar 
skoðaðir í allt að 
7,6 ár 

Meðal 

Granja o.fl., 2004 Portúgal Kemur ekki fram N = 305 Sjúklingar með 
svæsna sýklasótt eða 
sýklasóttarlost:, 
sjúklingar á GG 

samanburðarhópur  

6 mánuðir Meðal 

Havel o.fl., 2011 

 

Mörg Cochrane 
samantekt 

N = 3212 Sjúklingar í lost 
ástandi sem fengu 

æðaherpandi lyf 

Leitað var í 
öllum greinum 
rafrænna 
gagnasafna frá 
upphafi til 2010 

Hátt 

Heyland o.fl., 
2000 

Kanada Þversniðsrannsókn N = 78 Sjúklingar sem höfðu 
haft sýklasótt 

Kemur ekki fram Meðal 

Hofhuis o.fl., 
2008 

Holland Langtíma 
framskyggn 

rannsókn 

N = 170 Sjúklingar með 
svæsna sýklasótt 

6 mánuðir Meðal 

Iwashyna o.fl.,  Ameríka Framskyggn 
ferilhóps rannsókn 

N = 1194 Sjúklingar með 
svæsna sýklasótt  

Allt að átta ár Meðal 

Nesseler o.fl., 
2013 

Frakkland Framskyggn 
áhorfsrannsókn á 

einni stofnun 

N = 96 Sjúklingar sem höfðu 
haft svæsna sýklasótt 

6 mánuðir Meðal 
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Orwelius o.fl., 
2013 

Portúgal Framskyggn 
rannsókn á 
mörgum 
stofnunum  

N = 935 Sjúklingar sem voru 
lengur en 48 klst á GG 

6 mánuðir Meðal 

Rosendahl o.fl., 
2013 

Þýskaland Framskyggn 
rannsókn 

N = 55 Sjúklingar sem lifðu af 
sýklasótt og makar 

þeirra 

Allt að 55 
mánuðir 

Meðal 

Wittbrodt o.fl., 
2013 

Danmörk Post hoc greining N = 295 Allir danskir 
eftirlifendur í 6S 

rannsókn 

Allt að 18 
mánuðir 

Lágt 

Zhang o.fl., 2013 Kína Framskyggn tilfella 
viðmiðarannsókn  

N = 479 Sjúklingar sem höfðu 
haft svæsna sýklasótt 

Sjúklingum fylgt 
eftir í allt að 6 ár 

Meðal 
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Tafla 4. Yfirlit yfir íhlutanir eða markmið, útkomubreytur og niðurstöður sem fundust við heimildaleit á rannsóknum á heilsutengdum lífsgæðum 

eftir sýklasótt 

Heimild Íhlutun eða markmið Mælitæki Útkomubreytur Niðurstöður 

Contrin o.fl., 2013 Munur á HRQOL á milli 
hópa var kannaður 

EQ-5D; EQ-VAS HRQOL Sjúklingar í sýklasóttar hóp voru 
með hærri dánartíðni ári eftir 
innlögn miðað við samanburðarhóp 
(36.5% vs 19.7%). Sjúklingar eldri en 
60 ára í sýklasóttar hóp voru með 
marktækt hærri tíðni vandamála á 
öllum 5 sviðum EQ-5D mælitækinu. 
Ekki var marktækur munur á svörum 

við EQ-VAS milli hópa. 

Davydow o.fl., 2012 Að kanna hvort einkenni 
þunglyndis fyrir svæsna 
sýklasótt væru tengd 
aukinni þunglyndi og 
skerðingu á vitrænni getu 

eftir sýklasótt 

Modified CES-D; TICS Vitræn 
skerðing eftir 

sýklasótt 

Mikil einkenni þunglyndis voru hjá 
38% sjúklinga fyrir sýklasótt. Það 
var tengt við aukna vitræna 
skerðingu í eftir sýklasótt. Eftir 
leiðréttingu fyrir lýðfræðilegum 
þáttum, heilsuspillandi hegðun, 
framgang veikindaferlisins og 
stigum þunglyndis fyrir sýklasótt 
(TICS) voru mikil þunglyndis 
einkenni fyrir sýklasótt sterkasti 
þátturinn tengdur við vitræna 

skerðingu í kjölfar sýklasóttar. 

Granja o.fl., 2004 Munur á HRQOL á milli 
hópa var kannaður 

EQ 5D HRQOL; 
dánartíðni 

Dánartíðni í sjúkrahúslegu var 34% í 
sýklasóttar hóp en 26% í 
samanburðar hóp. Enginn munur 
var á milli hópa varðandi kyn, aldur, 
atvinnustöðu og fyrra heilsufar. Þeir 
sem lifðu sýklasótt af voru með 
marktækt hærri APACHE II stig við 
innlögn (17vs12) og voru marktækt 
fleiri daga á gjörgæsludeild. Fundur 
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var haldinn 6 mánuðum eftir útskrift 
af gjörgæsludeild og EQ-5D 
spurningalisti lagður fyrir 104 
sjúklinga með sýklasótt og 133 í 
samanburðar hóp. Sjúklingar í 
sýklasóttar hóp voru með marktækt 
færri vandamál í einum flokki 
(kvíði/þunglyndi). Ekki var 
marktækur munur á milli annarra 
atriða í spurningalistanum en það 
var leitni í áttina að færri 
vandamálum hjá sjúklingum í 

sýklasóttar hóp. 

Havel o.fl., 2011 

 

Kannað hvort notkun á 
æðaherpandi lyfjum dragi 
úr dánartíðni, sjúkleika 
og HRQOL 

Engin rannsókn á 
HRQOL fannst því var 

ekkert mælitæki notað 

Dánartíðni; 
sjúkleiki; 

HRQOL 

23 RCT rannsóknir fundust sem 
náðu til 3212 sjúklinga. 6 
mismunandi æðaherpandi lyf voru 
notuð í 11 mismunandi 
samanburðum. Allar rannsóknirnar 
skoðuðu dánartíðni. Lengd dvalar á 
sjúkrahúsi kom fram í 9 
rannsóknum. Enginn munur sást á 
milli rannsókna hvað varðar 
dánartíðni. Engar rannsóknir voru 
um HRQOL eða mat á kvíða og 

þunglyndi.  

Heyland o.fl., 2000 Að lýsa langtíma áhrifum 
sýklasóttar á HRQOL hjá 
sjúklingum eftir 
sýklasótt; að meta 
áreiðanleika og réttmæti 
SF 36 

SF 36 og PQOL HRQOL, 
áreiðanleiki og 
réttmæti SF 36 
hjá þessum 

sjúklingahópi 

Af eftirlifendum tóku 77% þátt 
(n=30) í fyrsta viðtali en n=26 í 
seinna viðtali að meðaltali 16.6 ± 
10.6 (mean ± SD) mánuðum eftir 
útskrift. Samanborið við almenning í 
Ameríku höfðu eftirlifendur 
sýklasóttar marktækt lægri HRQOL 
skor á 5 af 8 sviðum. SF 36 var með 
hátt innra samræmi og mjög gott 
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test-retest stability. 

Hofhuis o.fl., 2008 HRQOL var metið 3 
mánuðum fyrir innlögn 
og 3 og 6 mánuðum eftir 
útskrift. Einnig var 
HRQOL sjúklinga borið 
saman við venjulegt úrtak 
í Hollandi 

SF 36 HRQOL Hægt var að meta 95 sjúklinga. 
HRQOL lækkaði á meðan gjörgæslu 
legu stóð. 6 mánuðum eftir útskrift 
höfðu 4 þættir hækkað en 3 þættir 
voru enn marktækt lægri en þeir 

voru í upphafi. 

Iwashyna o.fl.,  Kannaðar breytingar á 
vitrænni og líkamlegri 
getu hjá sjúklingum sem 
lifðu af svæsna sýklasótt 
þar sem miðað var við 
grunnugildi fyrir veikindi 

Vitræn skerðing: 

mörg réttmæt tæki 

Líkamleg geta: ADL 
og IADL 

HRQOL Meðalaldur sjúklinga við innlögn var 
76.9 ár. Tíðni miðlungs til alvarlegrar 
vitrænar skerðingar jókst um 10.6% 
meðal sjúklinga sem lifðu af svæsna 
sýklasótt (OR 3.34 (95% CI, 1.53-
7.25) í fjölþátta aðhvarfsgreining. Há 
tíðni nýrra takmarkana í getu sást í 
kjölfar sýklasóttar, meira hjá þeim 
sem höfðu engar takmarkanir fyrir. 
Ekki sást munur á vitrænni getu hjá 
sjúklingum sem ekki höfðu fengið 
sýklasótt (p=0.01). Einnig upplifðu 
þeir sjúklingar færri líkamlegar 
takmarkanir í kjölfar sinna veikinda 
miðað við sjúklinga með sýklasótt 
(p<0.001). Lækkun á vitrænni og 
líkamlegri gat haldist í a.m.k 8 ár. 

Nesseler o.fl., 2013 HRQOL metið 4 vikum 
fyrir innlögn og borið 
saman við HRQOL 6 
mánuðum eftir greiningu 
á sýklasótt. Dánartíðni 
var skoðuð 6 mánuðum 
eftir greiningu á sýklasótt 
og sjúklingar sem dóu 
voru bornir saman við 

SF 36 HRQOL; 
dánartíðni 

28% sjúklinga (n=36) dóu á GG, 32% 
dóu á deild (n=30). Eftir 6 mánuði 
höfðu 45% sjúklinga dáið (n=42). 
Eftir 6 mánuði voru eftirlifendur 
oftast staddir heima (82%). 
Grunngildi fyrir HRQOL var fengið 
hjá 39 sjúklingum (42%). Eftir 6 
mánuði voru gögn um HRQOL 
fengin hjá 48 sjúklingum (94% 
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sjúklinga sem lifðu eftirlifenda). Samanborið við 
almenning í Frakklandi voru öll 
atriði SF-36 marktækt lægri hjá 
eftirlifendum sýklasóttar eftir 
leiðréttingu fyrir kyn og aldur. 

Orwelius o.fl., 2013 HRQOL metið 6 
mánuðum eftir 
gjörgæsludvöl 

EQ 5D HRQOL Ekki var marktækur munur á HRQOL 
hjá eftirlifendum sýklasóttar og 
þeim sem höfðu legið á GG af 
öðrum ástæðum. Sjúklingar með 
sýklasótt voru veikari (hærri SAPS), 
voru lengur á GG og með hærri 
dánartíðni á GG en svipaða 
dánartíðni á sjúkrahúsi og eftir 
útskrift. 

Rosendahl o.fl., 2013 Langtíma líkamleg og 
langtíma andleg áhrif 
gjörgæslulegu vegna 
sýklasóttar á sjúklinga og 
maka þeirra metin 

Actor-Partner 
Interdependence 

Model 

HRQOL Marktækur hluti sjúklinga og maka 
þeirra (26%-42%) höfðu einkenni 
kvíða og þunglyndis með klíníska 
þýðingu; u.þ.b. 2/3 sjúklinga og 
maka þeirra höfðu einkenni um 
áfallastreituröskum með klíníska 
þýðingu. Í samanburði við úrtak 
heilbrigðs almennings voru 
sjúklingar í úrtakinu með meiri 
kvíða, verri andlega og líkamlega 
HRQOL tengda þætti og meiri 
örmögnun. Makar höfðu skert 
andlega HRQOL tengda þætti og 
aukin kvíða. 

Wittbrodt o.fl., 2013 Munur á HRQOL hjá 
sjúklingum sem höfðu 
fengið HES lausn eða RA 

í æð kannaður 

SF 36 HRQOL; kláði 
(pruritus) 

Sjúklingar í HES hóp höfðu lægri 
MCSS stig en sjúklingar í RA 
hópnum (p=0.01). Munur á milli 
hópanna var einkum í lífsþrótti og 
andleg heilsa. Enginn munur var á 
milli hópa í PCSS en sjúklingar í 
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HES hóp voru með meiri verki. Ekki 
var marktækur munnur á kláða á 

milli hópa. 

Zhang o.fl., 2013 HRQOL og staða atvinnu 
skoðað í kjölfar 
sýklasóttar allt að 6 árum 

frá GG legu 

SF 36 HRQOL, staða 
atvinnu 

Engin munur var á SF36 milli 
eftirlifenda með sýklasótt og öðrum 
alvarlega veikum sjúklingum. Í 
samanburði við almenning Í Kína 
var HRQOL hjá eftirlifendum 
sýklasóttar marktækt lægra. 
Líkamleg geta (p=0.016), lífsþróttur 
(p=0.037), andlegt hlutverk 
(p=0.043), geðheilbrigði (p=0.038) og 
MCSS stig (p=0.042). Hlutfall þeirra 
sem aftur hófu aftur atvinnu í kjölfar 
veikinda var svipað á milli sjúklinga 
með sýklasótt (60.5%) og annarra 
gjörgælusjúklinga (70%). 
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5 Umræða 

Tilgangur þessa meistaraverkefnis var þríþættur. Í fyrsta lagi að draga saman þekkingu sem til er um 

gagnreyndar hjúkrunarmeðferðir gjörgæslusjúklinga með sýklasótt. Í öðru lagi að kanna heilsutengd 

lífsgæði (HRQOL) hjá sjúklingum sem hafa haft sýklasótt og í þriðja lagi að nota þá þekkingargrunna 

til að leggja fram hugmyndir um breytt verklag við hjúkrun þessara sjúklinga. Í upphafi skal taka fram 

að við leit að heimildum um gagnreyndar hjúkrunarmeðferðir gjörgæslusjúklinga komu afar fáar 

rannsóknir í leitina sem fjölluðu sérstaklega um hjúkrun þessara sjúklinga. Í þessum kafla verður leitast 

við að draga saman aðalatriði þeirra heimilda sem fundust. Efnið sem fannst fjallaði með einum eða 

öðrum hætti um eitthver af eftirtöldum atriðum: vinnuleiðbeiningar SSC, lyfjagjafir og aðrar 

hjúkrunarmeðferðir sem til skýringar verður fjallað um á einum stað. 

Rannsóknirnar í þessari samantekt sýndu að notkun á vinnuleiðbeiningum SSC leiddi til lækkunar á 

dánartíðni. Vandinn er hins vegar sá að innleiðing vinnuleiðbeininganna ein og sér er ekki nægileg, 

þeim verður að vera fylgt eftir í framkvæmd. Rannsóknirnar fjölluðu um mismunandi aðferðir við 

innleiðingu, m.a. kennslu og fræðslu til handa starfsfólki, notkun tölvukerfa og aukna ábyrgð 

starfsmanna. Þessar aðferðir leiddu til marktækt aukinnar fylgni við leiðbeiningarnar þó svo að raunin 

sé sú að heildarfylgnin hafi almennt áfram verið lág.  

Nokkrar rannsóknir fundust sem skoðuðu sértækar hjúkrunarmeðferðir á sjúklingum með sýklasótt 

á gjörgæslu. Þær sýndu að bæta megi hjúkrun þessa sjúklingahóps með aukinni skimun fyrir sýklasótt, 

hjúkrunarstýrðum ferlum við lyfjagjafir, tímanlegri gjöf sýklalyfja og fræðslu starfsfólks. Þörf er á frekari 

íhlutunarrannsóknum til að kanna nánar hvaða hjúkrunarmeðferðir við sýklasótt séu árangursríkastar.  

Gjörgæslumeðferð vegna sýklasóttar getur haft langtímaáhrif á lífsgæði s júklinga. Rannsóknir sem 

skoðuð heilsutengd lífsgæði sjúklinga eftir meðferð sýndu að heilsutengd lífsgæði urðu marktækt 

lakari auk þess sem dánartíðni sjúklinga með sýklasótt hélst há þegar hún var mæld til lengri tíma. 

Samhljómur var um þessar niðurstöður óháð rannsóknarsniði, stærð rannsókna, sjúklingahópa eða í 

hvaða landi rannsóknirnar voru framkvæmdar. Rannsóknir á sviði langtíma lífsgæða hjá sjúklingum 

með sýklasótt eru nýjar af nálinni en ljóst er að skoða þarf nánar áhrif þeirrar meðferðar sem veit t er í 

bráðafasa sýklasóttar á gjörgæsludeild á heilsufar sjúklinga til lengri tíma litið. 

5.1 Rannsóknaraðferðir 

Eitt af því fyrsta sem höfundur rak sig á við heimildaleit var það að þær rannsóknir sem fundust tóku 

mest megnis til fyrirbygginga sýkinga á gjörgæsludeildum. Þrátt fyrir að fyrirbyggingar sýkinga séu 

vissulega mikilvægar, enda eitt megin viðfangsefni nútíma heilbrigðisþjónustu, féllu þessar rannsóknir 

hins vegar fyrir utan svið þessarar samantektar, þar sem hjúkrunarmeðferð gjörgæslusjúklinga efti r að 

þeir fengu sýkingu var skoðuð.  

Það var takmarkandi þáttur fyrir rannsóknarvinnuna að rannsóknir á vinnulagi hjúkrunarfræðinga á 

gjörgæsludeildum eru mjög almennar og taka oft að litlu leiti tillit til undirliggjandi sjúkdóms. Ástæður 

fyrir því eru meðal annars að við meðferð sjúklinga á gjörgæslu er stefnt að eins stöðluðum 

vinnubrögðum og unnt er. Sem dæmi má nefna að algengt er að unnið sé eftir vinnuferlum fyrir 

blóðsegavarnir eða magasáravarnir sem beitt er á alla sjúklinga á viðkomandi gjörgæslu. Þannig er 
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dregið úr líkum á mistökum og stuðlað eins og kostur er að öryggi sjúklinga. Þessi 

rannsóknarvinnubrögð eru heppileg í því ljósi að þau eru auðveld í framkvæmd og bjóða upp á 

heimfærslu niðurstaðna þeirra á stóra sjúklingahópa. Ljóst er að hér er um að ræða tækifæri til frekari 

rannsókna á hjúkrunarmeðferðum gjörgæslusjúklinga með sýklasótt.  

Fram hefur komið í þessu verkefni að sýklasótt er ein algengasta dánarorsök í heimi, henni fylgja 

svæsin einkenni með tilheyrandi langri legu sjúklinga. Það hlýtur því að teljast eðlilegt og nauðsynlegt 

að hjúkrunarfræðingar hefji sértækar rannsóknir á þeim meðferðum sem þeir veita 

gjörgæslusjúklingum með sýklasótt, en flestir sjúklingar með alvarlegri stig sýklasóttar dvelja á 

gjörgæsludeildum. Í þessu samhengi má nefna að án sértækra rannsókna á meðferðum sjúklinga með 

sýklasótt er ekki hægt að draga ályktanir um það hvernig þessum hópi reiðir af til lengri tíma litið og 

hvaða áhrif mismunandi hjúkrunarmeðferðir hafa. Að öðrum kosti er ekki hægt að segja til um hvaða 

hjúkrunarmeðferðir henta þessum sjúklingahópi best. Án þess að rannsaka þetta frekar eru 

hjúkrunarfræðingar í raun að renna blint í sjóinn. Loks má einnig nefna að allur samanburður glatast.  

Undir þessi sjónarmið var tekið í rannsókn Aitken og félaga (2011). Í niðurstöðum rannsóknarinnar 

kom fram að sértækar rannsóknir vanti á hjúkrunarmeðferðum þessa sjúklingahóps. Aitken og félagar 

(2011) töldu vinnuleiðbeiningar SSC út af fyrir sig vera gagnlegar en gerðu hins vegar athugasemdir 

við það að þáttur hjúkrunarfræðinga í meðferð sjúklinga með sýklasótt væri ekki skilgreindur. Í þeim 

tilgangi að skýra hlut hjúkrunarfræðinga birtu Aitken og félagar (2011) leiðbeiningar fyrir 

hjúkrunarfræðinga til að beita samhliða vinnuleiðbeiningum SSC í starfi.  

5.2 Vinnuleiðbeiningar SSC 

Niðurstöður langflestra rannsókna sem fundust við heimildaleit við gerð þessarar samantektar bentu til 

þess að notkun á vinnuleiðbeiningum SSC væri til þess fallin að bæta hjúkrun gjörgæslusjúklinga með 

sýklasótt. Þær sýndu að notkun þeirra leiddi til lækkunar á dánartíðni, bæði notkun á leiðbeiningum 

sem tóku til 6 klukkustunda sem og sólarhrings. 

Ekki þarf að taka fram að innleiðing vinnuleiðbeininga SSC ein og sér leiðir ekki til eins né neins. 

Öllu heldur eru vinnuleiðbeiningar einmitt það - leiðbeiningar. Þær krefjast þess að starfsfólk fylgi þeim 

í starfi sínu. Björninn er því ekki unninn þó svo að vinnuleiðbeiningarnar SSC séu innleiddar, 

aðalatriðið er að stuðla að fylgni starfsfólks við þær. Vandinn er sá að um er að ræða flóknar 

leiðbeiningar til að bregðast við flóknu sjúkdómsástandi innan þröngs tímaramma. Vinnuleiðbeiningar 

SSC mæla hvorki fyrir um það hvernig innleiðingu skuli háttað né hvernig stuðla skuli að fylgni 

starfsfólks heldur setja það í hendur hverrar stofnunar fyrir sig. Fyrir vikið er mismunandi aðferðum 

beitt, en rannsóknirnar sýndu að aðferðir við innleiðingu höfðu áhrif á notkun starfsfólks á þeim. Það 

var mismunandi á milli rannsókna hvaða íhlutunum var beitt til að stuðla að aukinni fylgni, sem dæmi 

má nefna kennslu og fræðslu til handa starfsfólks, notkun tölvukerfa, aukna ábyrgð á hendur 

starfsmanna og breytingar á húsnæði. Fylgnin jókst mismikið á milli rannsókna.  

Af rannsóknunum sem hér voru skoðaðar má álykta að þrátt fyrir að mikil vinna væri lögð í 

innleiðingu á vinnuleiðbeiningum SSC og verkefni til að auka fylgni í kjölfar innleiðingarinnar, jókst 

fylgnin samt sem áður aldrei sérstaklega mikið. Í kjölfar ítarlegrar fræðslu jókst heildarfylgni í rannsókn 

Ferrer og félaga (2008) við 6 klukkustunda vinnuleiðbeiningar úr 5,3% í 10% og við sólarhrings 
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vinnuleiðbeiningar úr 10,9% í 15,7%. Fylgni við einstök atriði fór sjaldan yfir 50%. Þetta bendir til þess 

að annað hvort sé erfitt að innleiða vinnuleiðbeiningar SSC eða að erfitt sé að fylgja þeim í starfi.  Í 

viðhorfskönnun sem gerð var meðal yfirmanna á annasömustu bráðamóttökum Bandaríkjanna kom í 

ljós að flækjustig leiðbeininganna væru meðal helstu hindrana í því að þeim væri fylgt (Carlbom og 

Rubenfeld, 2007). 

Áhugavert þótti einnig að niðurstöður rannsóknanna sem hér voru skoðaðar bentu til þess að þó 

svo að hækkun á fylgni starfsfólks við vinnuleiðbeiningar SSC væri ekki sérstaklega mikil leiddi notkun 

þeirra samt sem áður til marktækrar lækkunar á dánartíðni. Gott dæmi um þetta er rannsókn Girardis 

og félaga (2009) en í henni jókst fylgni við vinnuleiðbeiningar úr 8% í 35% en skilaði sér í 40% lækkun 

á dánartíðni á sjúkrahúsinu öllu. Þetta bendir til þess að eitt eða fá atriði í vinnuleiðbeiningunum séu 

að baki lækkunar á dánartíðninni. Þó kom í ljós í rannsókn Castellanos-Ortega (2010) að því með því 

að fylgja 6 þáttum sást meiri lækkun á dánartíðni en þegar færri atriðum var fylgt.  

Líklegt verður að teljast að fylgni við einstök atriði leiðbeininganna skipti meira máli en önnur. Þær 

rannsóknir sem hér voru samþættar voru of smáar til að meta framlag einstakra atriða í 

vinnuleiðbeiningum á útkomur sjúklinga. Þó má leiða að því líkur að aukin vitneskja starfsfólks og 

breytt vinnulag geti skipti miklu máli varðandi útkomur sjúklinga. Að auki er ekki hægt að túlka, vegna 

aðferðafræðilegra takmarkana rannsóknanna, hvaða áhrif aukin umfjöllun um sýklasótt hafði á hegðun 

starfsfólks. Ekki er alltaf hægt að vita hvort það væru leiðbeiningarnar sjálfar sem höfðu áhrif á 

dánartíðni eða hvort það væri afleiðing af aukinni athygli sem sýklasótt fékk þegar verið var að innleiða 

leiðbeiningarnar. Hér er erfitt að draga skýrar ályktanir en ljóst er að nauðsynlegt er að kanna þennan 

þátt frekar.  

Mismunandi rannsóknarsnið, mismunandi sjúklingahópar og mismunandi úrtök eru meðal 

fjölmargra aðferðafræðilegra atriða sem gera það að verkum að erfitt er að alhæfa um niðurstöður 

rannsókna um vinnuleiðbeiningar SSC. Önnur ástæða er að inntak og tilmæli leiðbeininganna eru 

margþættar og flóknar, sérstaklega útgáfan frá 2008 sem flestar rannsóknir í þessari samantekt 

styðjast við. Þrátt fyrir marktæka aukningu á fylgni við vinnuleiðbeiningar er ljóst að innleiðing hefur 

gengið hægt og fylgni við leiðbeiningarnar verið lág (Zambon, Ceola, Almeida-de-Castro, Gullo, og 

Vincent, 2008). Að þessu skrifuðu mættu framtíðarrannsóknir á áhrifum vinnuleiðbeininga SSC á 

útkomur sjúklinga kanna sérstaklega áhrif einstakra þátta þeirra á sjúklinga.  

5.3 Gagnrýni á SSC  

Umtalsverð gagnrýni hefur verið sett fram á SSC og vinnuleiðbeiningar verkefnis. Þar sem fjallað er 

ítarlega um vinnuleiðbeiningarnar í þessu verkefni þótti ástæða til þess að minnast á þessa gagnrýni 

og verður hér stiklað á stóru. 

Gagnrýnin snéri aðallega að upphaflegri fjármögnun SSC verkefnisins. Í leiðbeiningum var mælt 

með notkun á lyfinu Xigris (recombinant human activated protein C, einnig þekkt sem drotrecogin alfa 

[activated]), en það var framleitt af lyfjafyrirtækinu Eli Lily and Company. Fyrirtækið kostaði störf SSC 

verkefnis nánast að öllu leyti fyrstu tvö árin áður en vinnuleiðbeiningarnar voru gefnar út. Fyrir vikið 

voru heilindi leiðbeininganna og verkefnisins í heild sinni dregin í efa (Eichacker o.fl., 2006). Brugðist 
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var við gagnrýninni með því að þiggja enga styrki við uppfærslu leiðbeininganna árið 2008. Xigris var 

síðan tekið af markaði árið 2011. 

Vinnuleiðbeiningar SSC eru enn gagnrýndar fyrir þær sakir að þær séu ekki studdar nægilegum 

vísindalegum gögnum. Leiðbeiningarnar byggja að hluta til á niðurstöðum rannsóknar Rivers og félaga 

(2001) um Early Goal Directed Therapy (EGDT). Fundið hefur verið að rannsókninni þar sem um lítið 

úrtak var að ræða (n=263), sem ekki var blinduð og var gerð á einum stað (Kalil, 2010). Talið hefur 

verið að vinnuleiðbeiningarnar geti meira að segja hvatt til þess að meðferðum sem jafnvel séu 

skaðlegar sé beitt (Barochia og félagar, 2010). Þá hefur verið gagnrýnt að of fáar rannsóknir liggi að 

baki einstaka meðferðum sem mælt er fyrir um í vinnuleiðbeiningum SSC. Hér mætti nefna vökvagjöf. 

Leiðrétting á of lágum blóðþrýstingi á fyrstu klukkustundum sýklasóttar er nauðsynleg. Umfram 

vökvagjöf í kjölfarið til að ná markmiðum leiðbeininganna varðandi CVP ˃ 8cmH₂0 og ScvO₂ ˃ 70% sé 

ekki studd af rannsóknargögnum og geti verið varasöm (Barochia o.fl., 2010). Í afturvirkri rannsókn á 

áhrifum æðaherpandi lyfsins Vasopressin kom í ljós að þeir sjúklingar sem voru í efsta fjórðungi hvað 

varðaði mestu vökvagjöfina 12 klukkustundum og 72 klukkustundum eftir greiningu voru með hæstu 

dánartíðnina (Boyd, Forbes, Nakada, Walley, og Russell, 2011). Ráðleggingar um blóðhlutagjafir hafa 

verið gagnrýndar, þar sem þær kunna að auka líkur á sýkingum, bráðu andnauðarheilkenni (ARDS) og 

fjölkerfa líffærabilun (MSOF) (Marik, 2009). Þá hafa ráðleggingar varðandi steragjöf og 

blóðsykurstjórnun einnig verið gagnrýndar (sjá t.d. Sprung o.fl., (2008) og Finfer o.fl., (2009)). 

Loks hafa vinnuleiðbeiningarnar einnig verið gagnrýndar fyrir þær sakir að fjallað sé um þær 

meðferðir sem þær mæla fyrir um sem gagnreyndar meðferðir. Hugtakið “gagnreyndar meðferðir” feli í 

sér að byggt sé á samþættingu fjölda rannsókna. Sumar þeirra meðferða sem vinnuleiðbeiningar SSC 

mæli fyrir um byggi hins vegar aðeins á einni rannsókn (Marik, 2011). 

5.4 Lyfjagjafir 

Eins og áður hefur komið fram í þessu verkefni er sýklasótt alvarlegt heilbrigðisvandamál. Í þessu 

samhengi má nefna að talið er að einn sjúklingur með svæsna sýklasótt eða sýklasóttarlost leiti á 

bráðamóttöku á hverri mínútu í Bandaríkjunum einum saman og að dánartíðni þess hóps sé 25-50% 

(Kanji og Dumaresque, 2012). Sýklalyfjagjöf hefur lengi verið aðal meðferðarúrræði fyrir þennan 

sjúklingahóp. 

Í rannsókn Kumar og félaga (2006) var tíminn sem það tók sjúklinga með sýklasótt með óeðlilega 

lágan blóðþrýsting að fá sýklalyf kannaður. Um afturvirka rannsókn þar sem sjúkraskrár 2731 sjúklinga 

á 15 ára tímabili voru skoðuð. Í ljós kom að með hverjum klukkutíma sem leið án þess að sjúklingur 

fengi sýklalyf jókst dánartíðni að meðaltali um 7,6%. Eftir tvo klukkutíma án þess að fá sýklalyf jókst 

dánartíðni marktækt miðað við þá sem fengu sýklalyf innan fyrsta klukkutímans. Í margþátta 

aðhvarfsgreiningu kom í ljós að tíminn sem leið áður en sjúklingur fékk viðeigandi sýklalyfjameðferð 

var stærsti forspárþáttur fyrir útkomu. Jafnframt kom fram að meðaltíminn sem leið áður en sjúklingur 

fékk fyrsta sýklalyfjaskammtinn voru sex klukkutímar (Kumar o.fl., 2006).  

Í leiðbeiningum SSC frá 2008 er mælt með að sjúklingum séu gefin sýklalyf innan við klukkutíma 

frá greiningu og byggir það að mestu leyti á niðurstöðum fyrrnefndrar rannsóknar Kumar og félaga 

(2006). Við heimildaleit fannst ein rannsókn þar sem skoðað var hvort hjúkrunarfræðingar gæfu 
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sjúklingum með sýklasótt sýklalyf í samræmi við vinnuleiðbeiningar SSC. Í rannsókn Kanji og 

Dumaresque (2012) kom fram að lítill hluti sjúklinga á gjörgæslu fékk sýklalyf innan eins klukkutíma 

tímaramma og aðeins 25% sjúklinga fengu sýklalyf í samræmi við tímamörk leiðbeininga.  

Athyglisvert hlýtur að teljast, sérstaklega í ljósi rannsóknar Kumar og félaga (2006) þar sem 

mikilvægi þess að gefa sjúklingum sýklalyf innan einnar klukkustundar frá greiningu er undirstrikaður, 

að aðeins finnist ein rannsókn við heimildaleit þessa verkefnis þar sem þessi tímarammi er skoðaður. 

Vissulega er aðeins um eina rannsókn með litlu úrtaki að ræða og því vafasamt að draga of miklar 

ályktanir af henni. Þrátt fyrir það eru niðurstöður rannsóknarinnar mjög athyglisverðar og nauðsynlegt 

að skoða sýklalyfjagjöf frekar. Loks verður að taka fram að það er staðreynd að mikið vinnuálag fylgir 

bráðadeildum og það á einnig við á Íslandi. Það er því ekki hægt að leggja nægilega áherslu á 

mikilvægi viðeigandi sýklalyfjameðferðar innan tímaramma fyrir sjúklinga með sýklasótt í samræmi við 

vinnuleiðbeiningar SSC. 

5.5 Heilsutengd lífsgæði hjá sjúklingum sem hafa haft sýklasótt 

Flestar rannsóknir á meðferð við sýklasótt hafa einblínt á mælingar á 28 daga dánartíðni til að meta 

árangur meðferðar. Með því er ekki horft á afleiðingar inngripsmikillar meðferðar á sjúklinga til lengri 

tíma. Hins vegar er ljóst að sýklasótt getur verið mjög alvarlegt ástand og meðferð við henni getur að 

sama skapi gengið mjög nærri sjúklingum, í sumum tilfellum geta lífsgæðin sem af meðferðinni hljótast 

verið talið verri en dauðinn (Patrick, Starks, Cain, Uhlmann, og Pearlman, 1994). Rannsakendur þeirra 

rannsókna sem hér hafa verið skoðaðar eru sammála um að leggja þurfi mat á og auka rannsóknir á 

langtímaáhrifum sýklasóttar á heilsufar þeirra sem lifa hana af (sjá m.a. (Granja o.fl., (2004); Nesseler 

o.fl., (2013); Zhang o.fl., (2013)). 

Bent hefur verið á að heilsutengd lífsgæði séu einn mikilvægasti mælikvarðinn á gæði 

heilbrigðiskerfa (Ridley og Morris, 2007) og á undanförnum árum hefur athygli manna beinst að 

lífsgæðum í kjölfar alvarlegra veikinda í auknum mæli (Hofhuis o.fl., 2009). Af þeim rannsóknum sem 

fundust við heimildaleit er ljóst að sýklasótt hefur marktæk og umtalsverð áhrif á heilsutengd lífsgæði. 

Allar þær rannsóknir sem fundust og mældu heilsutengd lífsgæði sýndu marktæka lækkun á 

heilsutengd lífsgæði hálfu ári eða meira í kjölfar sýklasóttar. Niðurstöðurnar voru svipaðar á milli 

rannsókna þó svo að þær væru með mismunandi rannsóknarsniðum, frá ólíkum löndum og með ólíka 

sjúklingahópa. 

Miklir möguleikar felast í því að hagnýta niðurstöður rannsókna á heilsutengdum lífsgæðum til að 

bæta hjúkrunarmeðferð gjörgæslusjúklinga með sýklasótt. Hér verða nefnd nokkur áhugaverð dæmi 

sem hafa verið rannsökuð í þeim tilgangi að reyna að komast að því hvernig megi bæta 

hjúkrunarmeðferð og þar með lífsgæði sjúklinganna seinna meir.  

Óráð er algengt hjá eldri sjúklingum með sýklasótt og rannsóknir hafa bent til þess að óráð á 

gjörgæslu hafi áhrif á vitræna getu í kjölfar veikinda. Vísbendingar eru einnig um að tengsl séu á milli 

óráðs og þunglyndis eftir sýklasótt (Davydow o.fl., 2013). Rannsóknir á óráði eru hratt vaxandi 

viðfangsefni hjúkrunarfræðinga á gjörgæsludeildum. Rannsóknir hafa sýnt að óráð er oft vangreint hjá 

sjúklingum á gjörgæslu (Spronk, Riekerk, Hofhuis, og Rommes, 2009). Í dag er mikil áhersla lögð á að 

fyrirbyggja, greina og meðhöndla óráð. Niðurstöður Davydow og félaga (2013) eru mikilvægar vegna 
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þess að þær undirstrika þörfina á því að kanna hvaða inngrip geta komið í veg fyrir eða hægt á 

vitrænni skerðingu hjá fullorðnum sjúklingum með sýklasótt. Líklegt verður að teljast að þessi tvö 

rannsóknarsvið nái saman til að bæta útkomur fullorðinna sjúklinga í kjölfar alvarlegra veikinda á 

gjörgæslu. Þetta er ekki síst mikilvægt í ljósi hækkandi meðalaldurs þjóða ásamt þeirri byrði sem 

þunglyndi og sýklasótt hefur á sjúklinga og fjölskyldur þeirra. 

Áhrif sýklasóttar á fjölskyldur var kannað í rannsókn (Rosendahl o.fl., 2013). Ásamt því að varpa 

ljósi á afleiðingar sýklasóttar á sjúklinga kom fram að áhrif á andlega líðan eru einnig umtalsverð á 

maka sjúklinga í kjölfar meðferðar. Svipaðar niðurstöður hafa sést varðandi aðstandendur annarra 

sjúklingahópa (Cameron, Herridge, Tansey, McAndrews, og Cheung, 2006). Marktækur munur var á 

andlegum lífsgæðum aðstandenda 55 mánuðum frá útskrift sjúklinga með sýklasótt, meðal annars 

einkenni áfallastreituröskunar, borið saman við almenning (Rosendahl o.fl., 2013). Aðferðafræðilegir 

annmarkar voru á rannsókninni, meðal annars var úrtak lítið, en engu að síður bætir hún við núverandi 

þekkingu um líðan sjúklinga sem lifa af sýklasótt og maka þeirra. Ljóst er að mikilvægt er að taka tillit 

til þessara þátta eins og hægt er á meðan meðferð sjúklings á gjörgæslu stendur. Fræðsla um 

áfallastreituröskun og andlega vanlíðan til aðstandenda sjúklinga með sýklasótt geta átt við í því 

samhengi. 

Vandinn við rannsóknir á heilsutengdum lífsgæði er viðfangsefnið sjálft. Bæði að erfitt er að meta 

heilsutengd lífsgæði, auk þess sem erfitt er að fá grunngildi fyrir rannsóknir. Þá getur einnig verið 

vandkvæðum bundið að finna leið til að mæla eða meta heilsutengd lífsgæði. Í þeim rannsóknum sem 

skoðaðar voru í þessari samantekt var stuðst við spurningalista til að leggja mat á heilsutengdum 

lífsgæðum. Oft á tíðum þarf að styðjast við svör annarra en sjúklinganna sjálfra, það dregur úr 

trúverðugleika niðurstaðna og eykur líkur á skekkju (Hofhuis o.fl., 2009). Ekki ríkir eining um hversu 

áreiðanleg svör aðstandenda eru við að að meta heilsutengd lífsgæði, sérstaklega í tilvikum þar sem 

alvarleiki veikindanna er mikill (Scales, Tansey, Matte, og Herridge, 2006). Þar sem að um 

mismunandi matstæki er að ræða við mat á heilsutengdum lífsgæðum er allur samanburður erfiður.  

Rannsóknir á heilsutengdum lífsgæðum eftir sýklasótt eru á byrjunarstigi og hljóta að teljast bæði 

áhugaverðar og mikilvægar. Höfundur veltir því hins vegar fyrir sér þegar þessar tegundir rannsókna 

eru skoðaðar í stærra samhengi hvernig skuli nota þær niðurstöður sem fást úr þeim. Hvaða ályktanir 

má draga af því að meðferð hafi slæm áhrif á heilsutengd lífsgæði? Geta slæm langtíma heilsutengd 

lífsgæði orðið til þess að ekki sé réttlætanlegt að veita meðferð í bráðafasa sýklasóttar? Hvar á að 

draga mörkin í þeim efnum, hversu slæm langtíma lífsgæði sættum við okkur við? Svona má halda 

áfram, hver erum “við”, þ.e. hver er bær til þess að leggja dóm á þetta? 

5.6 Tillögur að breyttu verklagi 

Verkefni þetta er fræðileg samantekt. Hugmyndin að því kviknaði við störf höfundar á Landspítala, en 

þar hefur hann kynnst því hversu mikilvæg góð hjúkrun er fyrir horfur sjúklinga. Fræðilegar samantektir 

geta verið gagnlegar til að varpa ljósi á stöðu þekkingar á ákveðnum viðfangsefnum. Þegar hefur verið 

fjallað um niðurstöður rannsókna sem fundust við gerð þessa verkefnis. Í umræðu voru ákveðnar 

niðurstöður greindar. Í ljósi alls þess sem hér hefur verið fjallað um telur höfundur að geri megi 

ákveðnar breytingar á verklagi á Landspítala varðandi hjúkrun gjörgæslusjúklinga með sýklasótt. 
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5.6.1 Vinnuleiðbeiningar SSC: betra er að veifa röngu tré en öngu 

Sýklasótt, svæsin sýklasótt og sýklasóttarlost eru algengar innlagnarástæður á gjörgæsludeildir um 

heim allan. Tíðni sýklasóttar virðist vera að aukast og sjúkleiki og dánartíðni af hennar völdum er há 

þrátt fyrir framfarir á sviði gjörgæslumeðferða á undanförnum árum. Faraldsfræðilegar rannsóknir sýna 

að tíðni alvarlegrar sýklasóttar er svipuð á Íslandi og í öðrum löndum (Vésteinsdóttir, 2010). Það er 

þverfræðilegur samhljómur meðal rannsókna á sviði sýklasóttar að brýnt sé að fækka tilfellum, bæta 

meðferð og draga úr alvarleika veikinda sjúklinga með sýklasótt.  

Leiðbeiningar um greiningu og meðferð á sýklasótt hafa ekki verið innleiddar hér á landi. Ef tekið er 

mið af erlendum rannsóknum sést að bæta má starfshætti við meðhöndlun sjúklinga með sýklasótt 

með notkun gagnreyndra leiðbeininga, eins og þeirra sem fjallað hefur verið um í þessu verkefni. Það 

er ljóst af umfjöllun þessa verkefnis að það er til mikils að vinna í því að bæta hjúkrun sjúklinga með 

sýklasótt á gjörgæsludeildum. Þó svo að meðferð gjörgæslusjúklinga hérlendis sé að mörgu leyti góð 

má alltaf gera betur. Niðurstöður þessa verkefnis eru meðal annars þær að vinnuleiðbeiningar SSC 

leika lykilhlutverk við meðferð sjúklinga með sýklasótt í dag. Þó svo að þær heimildir sem fundust við 

gerð þessa verkefnis sýni að vinnuleiðbeiningar SSC séu ekki alveg óumdeildar benda gögnin þó 

eindregið til þess að þær hafi jákvæð áhrif á afkomu sjúklinga. Þrátt fyrir annmarka vinnuleiðbeininga 

SSC er að myndast uppsöfnuð þekking varðandi árangur sem verður til við notkun þeirra. Í stuttu máli 

sagt er betra að veifa röngu tré en öngu. Nú þegar er unnið eftir mörgum atriðum vinnuleiðbeininga 

SSC á Landspítala, sérstaklega á bráðamóttökum og gjörgæsludeildum. Hinsvegar er ekki unnið 

skipulega eftir vinnuleiðbeiningunum.  

Fyrir vikið leggur höfundur til að vinnuleiðbeiningar SSC verði innleiddar á Landspítala. Einn helsti 

kostur við að innleiða leiðbeiningarnar er sá að meðferð sjúklinga yrði staðlaðri en nú er, í samræmi 

við alþjóðlegar og innlendar áherslur á að auka öryggi sjúklinga. Að auki myndi það gera Íslendingum 

auðveldara um vik að bera sig saman við aðrar stofnanir og þjóðir hvað varðar árangur á meðferð við 

sýklasótt. 

5.6.2 Stefnumótun og markmið 

Að öðrum atriðum sem vert er að huga að bendir höfundur á að á sviði hjúkrunar á Landspítalanum í 

dag er ekki hefur ekki verið mörkuð skýr stefna varðandi meðferð á sýklasótt. Lagt er til að slík stefna 

verði mörkuð. Sérstaklega er lagt til að hjúkrunarfræðingar á gjörgæsludeildum Landspítalans setji sér 

skýr markmið um hvaða árangi eigi að ná varðandi sýklasótt á sínu sviði. Í þessu verkefni var meðal 

annars fjallað um aukna skimun gjörgæslusjúklinga fyrir sýklasótt, hjúkrunarstýrðum vinnuferlum við 

lyfjagjafir og skort á mælitækjum sem taka mið af einkennum sjúklinga með sýklasótt varðandi þróun 

legusára. Að auki var fjallað um kennsluverkefni til að auka þekkingu hjúkrunarfræðinga á sýklasótt. Á 

þessum sviðum liggja fjölmörg tækifæri til að bæta þá hjúkrun sem gjörgæslusjúklingar með sýklasótt 

hljóta.  

5.6.3 Vitund starfsfólks 

Það hefur gefið góða raun erlendis að standa fyrir átökum sem auka þekkingu starfsfólks á 

einkennum, greiningu og meðferð við sýklasótt. Leita þarf allra leiða til að áherslur slíkra átaka haldi 
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sér við vinnu starfsfólks. Þar geta hjúkrunarfræðingar leikið lykilhlutverk. Af áherslum sem gætu komið 

fram í slíkum verkefnum má nefna fyrirbyggingu sýkinga og tímanlega gjöf sýklalyfja. Niðurstöður 

þessa verkefnis sýndu að áhersla skal lögð á tímanlega á gjöf sýklalyfja en þau gegna einna stærsta 

hlutverkinu í að bæta útkomur sjúklinga með sýklasótt. Á því sviði eiga hjúkrunarfræðingar að beita sér 

af krafti til dæmis hvað varðar hönnun verklagsreglna og markmiðssetninga varðandi árangur á sviði 

tíma sýklalyfjagjafa eftir greiningu á sýklasótt. Að auki mætti ráðast í verkefni til að auka skimun fyrir 

sýklasótt en sýnt hefur verið að það stuðlar að bættum útkomum sjúklinga á gjörgæsludeildum. Í 

þessu verkefni var fjallað um að stofnun stöðu sérstaks umboðsmanns hefði mikil áhrif á vitneskju 

starfsfólks um sýklasótt og meðal annars á mikilvægi á snemmbúinni greiningu og þverfaglegri 

samvinnu. Slíkt leiddi til marktækrar aukningar á fylgni starfsfólk við leiðbeiningum um meðferð. Því er 

lagt er til að embætti sérstaks umboðsmanns fyrir sýklasótt verði stofnað á Landspítala. Höfundur 

bindur vonir við að ásamt því að innleiða vinnuleiðbeiningar SSC megi með fjölþættum aðgerðum á 

borð við þær sem hér hefur verið lýst stuðla að vitundarvakningu á Landspítalanum til að bæta 

meðferð sjúklinga með sýklasótt. 

5.7 Framtíðar rannsóknir  

Höfundur komst að því að rannsaka má fjölmörg atriði í tengslum við hjúkrunarmeðferðir 

gjörgæslusjúklinga með sýklasótt. Hér verða nefnd nokkur atriði.  

Í fyrsta lagi var það áberandi við heimildaleit að mjög fáar rannsóknir hafa verið gerðar um 

hjúkrunarmeðferðir þessa sjúklingahóps sérstaklega. Rannsóknir sem gerðar hafa verið eru mest 

megnis á sviði læknisfræði. Þar sem góð hjúkrun þessa alvarlega veika sjúklingahóps er mjög 

mikilvæg fyrir horfur þeirra telur höfundur að mikilvægt sé að kanna nánar hvaða hjúkrunarmeðferðir 

skili bestum árangri. Gera þarf fleiri íhlutunarrannsóknir til þess að kanna hvaða hjúkrunarmeðferðir 

eru árangursríkar. Einnig er nauðsynlegt að taka sjúklinga með sýklasótt sérstaklega fyrir í 

rannsóknum á hjúkrunarmeðferðum gjörgæslusjúklinga, til þess að unnt sé að draga ályktanir um 

hvaða hjúkrunarmeðferðir gagnist þeim sérstaklega. 

Í öðru lagi komst höfundur að því að kanna þarf nánar áhrif hvers þáttar vinnuleiðbeininga SSC á 

horfur gjörgæslusjúklinga með sýklasótt. Kanna þarf nánar þátt samspils einstakra þátta 

vinnuleiðbeininganna á dánartíðni, þ.e. hvert vægi einstakra atriða meðferðar er samanborið við 

beitingu allra þátta samtímis. Þetta er einnig áhugavert að skoða í ljósi þeirrar gagnrýni sem sett hefur 

verið fram á flækjustig vinnuleiðbeininga SSC. 

Loks verður að benda á að á þessu sviði þarf að gera stærri rannsóknir sem ná til lengri tíma með 

betri rannsóknarsniðum en hingað til hefur verið gert svo að meiri aðferðafræðilegur styrkur liggi að 

baki ályktunum um þetta efni. Einnig þarf að kappkosta við að skilgreina sjúklingahópinn þrengra, svo 

unnt sé að rannsaka einsleitan sjúklingahóp. 

Möguleikar á framtíðar rannsóknum á sviði heilsutengdra lífsgæða sjúklinga í kjölfar meðferðar 

sýklasóttar á gjörgæslu eru einnig margir. Rannsóknir á þessu sviði eru enn sem komið er fáar og 

almennar. Höfundur bendir á að leggja þurfi aukna áherslu á langtíma horfur gjörgæslusjúklinga með 

sýklasótt en ekki bara dánartíðni þegar til skamms tíma er litið. Rannsóknir á heilsutengdum 

lífsgæðum hafa oftast tekið til gjörgæslusjúklinga almennt. Höfundur telur að rannsaka þurfi 
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sérstaklega heilsutengd lífsgæði gjörgæslusjúklinga með sýklasótt í því skyni að kanna betur 

afleiðingar sjúkdómsins og þeirrar meðferða sem beitt er, þegar til lengri tíma er litið. Á þessu sviði 

felast ekki síst tækifæri fyrir hjúkrunarfræðinga. Með því að kanna ítarlega afleiðingar meðferðar á 

gjörgæslu má bæta þá meðferð sem sjúklingum er veitt, þeim og aðstandendum þeirra til hagsbóta.  

Af ofangreindu er ljóst að af nægum framtíðar rannsóknarefnum er að taka fyrir hjúkrunarfræðinga.  

5.8 Kostir og takmarkanir verkefnis 

Verkefni þetta er háð ákveðnum aðferðafræðilegum takmörkunum. Við fræðilegar samantektir er ekki 

unnið með rannsóknarfrumgögn heldur gögn annarra rannsakenda. Fyrir vikið eru gögn annarra túlkuð 

og slíkt kann að leiða til ákveðinnar skekkju eða ónákvæmni. Við fræðilegar samantektir er og 

óhjákvæmilegt að rannsóknir séu útilokaðar af einhverjum ástæðum. Annmarkar kunna að hafa verið 

á leitinni sjálfri, notkun leitarorða eða því hvernig rannsókn er merkt í rafrænum gagnasöfnum. Einnig 

kunna rannsóknir að hafa fundist við upphaflega leit en ekki náð að mæta öllum inntökuskilyrðum. 

Slíkt kann að leiða til þess að rannsóknir sem hefðu skipt verkefnið máli séu ekki teknar til greina. Að 

auki má nefna að rannsóknir sem hér voru samþættar eru af mörgum sviðum. Í fljótu bragði virðast 

það eina sem þær eiga sameiginlegt vera sjúklingahópurinn. Fyrir vikið kann að vera erfitt að draga 

skýrar ályktanir af verkefninu. 

Kostir við þetta verkefni er að það var unnið með takmarkanir aðferðafræðinnar í huga. Stefnt var 

að því að leit innihéldi sem flestar rannsóknir sem gætu komið að gagni. Leitað var ítarlega og 

skipulega í vönduðum gagnasöfnum. Oft eru kostir einnig gallar. Séu viðfangsefni skoðuð út frá 

mörgum sjónarhornum má varpa sýn á þau sem hefði mögulega ekki fengist með þrengri nálgun. Við 

vinnu þessa verkefnis var oft erfitt að sjá hvernig ákveðið viðfangsefni tengdist hjúkrun sjúklinga eða 

hjúkrunarfræðingum sem sinna þeim. Þegar betur var að gáð kom í ljós að það varpar vel ljósi á stöðu 

þekkingar á þessu sviði um þessar mundir. Skýrar niðurstöður liggja ekki fyrir og því er jarðvegurinn 

frjór til að sá nýjum hugmyndum. Enn er mjög mikil vinna framundan við að kortleggja hvernig best 

megi hjúkra sjúklingum með sýklasótt á gjörgæslu. Margar almennar áherslur í hjúkrun 

gjörgæslusjúklinga eiga að sjálfsögðu við um sjúklinga með sýklasótt en það er til mikils að vinna við 

að bæta sérhæfða meðferð við sýklasótt. Tækifæri til rannsókna eru fyrir vikið mjög mörg. 
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Ályktanir 

Upphaf meðferða við sýklasótt nær aftur til fornaldar. Kenningar Hippocratesar og Galen um 

smitsjúkdóma stóðu nánast óhaggaðar þangað til Lister og Pasteur breyttu hugmyndum manna um 

eðli og orsök sýklasóttar til frambúðar. Í lok 20. aldarinnar fékk sýklasótt aukna athygli þar sem að 

dánartíðni vegna hennar fór hækkandi. Menn töldu að þar væri m.a. um að kenna ósamræmi í 

hugtakanotkun og skort á sértækum meðferðum. Í því augnamiði voru gefnar út vinnuleiðbeiningar 

(vinnuleiðbeiningar SSC) sem settu fram í fyrsta sinn skilgreiningu á sjúkdómsástandinu og 

ráðleggingar um meðferð. 

Ýmsum aðferðum er beitt til að bæta hjúkrun sjúklinga með sýklasótt á gjörgæsludeild. Meðferð við 

svæsinni sýklasótt og sýklasóttarlosti er enn veruleg áskorun. Áhrifamesta leiðin til þess að bæta 

hjúkrunarmeðferðir þessara sjúklinga er að innleiða, í samvinnu við aðrar fagstéttir, vinnuleiðbeiningar 

SSC við sýklasótt ásamt því að stuðla að því að leiðbeiningunum sé fylgt. Birtar hafa verið ítarlegar 

ráðleggingar fyrir hjúkrunarfræðinga sem viðbót við vinnuleiðbeiningar SSC. Þar eru að finna margar 

ráðleggingar og taka þær mið af bestu þekkingu á sviðinu. Við gerð ráðlegginganna kom í ljós að 

margar hjúkrunarmeðferðir fyrir sýklasótt eru ekki byggðar á breiðum þekkingargrunni heldur á fáum 

rannsóknargögnum eða þær bundnar við sérfræðiálit. Þörf er á frekari íhlutunarrannsóknum til að 

kanna hvort og hvaða hjúkrunarmeðferðir við sýklasótt séu árangursríkastar.  

Í kjölfar sýklasóttar getur dregið úr heilsutengdum lífsgæðum hjá eftirlifendum. Rannsóknir benda til 

þess að vitræn skerðing, líkamlegar- sem og andlegar afleiðingar aukist marktækt í kjölfar sýklasóttar. 

Áhrifin eru ekki eingöngu bundin við sjúklinga heldur geta þau náð til maka þeirra. Rannsóknir hafa 

sýnt fram á að samanborið við almenning eru eftirlifendur sýklasóttar með marktækt lakari heilsutengd 

lífsgæði allt að sex til átta árum eftir útskrift af sjúkrahúsi. Ljóst er að rannsaka þarf hvernig meðferðir 

sem veittar eru í bráðafasa sýklasóttar á gjörgæsludeild hafa áhrif á lífsgæði sjúklinga seinna meir. 

Rannsóknarniðurstöður úr þeim rannsóknum sem voru samþættar í þessu verkefni benda til þess 

að innleiðing og notkun á vinnuleiðbeiningunum þurfi að vera hluti af stærra verkefni sem miðar að því 

að auka árangur meðferða við sýklasótt. Slíkt verkefni þarf að ná til stórs hluta lækna og 

hjúkrunarfræðinga á heilum stofnunum og fela í sér margar nálganir.  

Á Landspítala hefur ekki verið mörkuð stefna varðandi hjúkrun sjúklinga með sýklasótt. Í þessu 

verkefni var lagt til að vinnuleiðbeiningar SSC yrðu innleiddar með það fyrir augum að bæta meðferð 

sjúklinga. Með því móti væri betur unnt að mæla árangur af meðferð sjúklinga með sýklasótt auk þess 

sem stofnunin yrði samanburðarhæf við aðrar heilbrigðisstofnanir.  

 

Barcelónu – Reykjavík, vetur og vor 2014. 
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