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SEPSIS 
Sepsis definieras som SIRS (Systemic Inflammatory Response Syndrome) som bedöms bero 

på infektion. Ett ansenligt antal och även relativt lindrigt sjuka patienter uppfyller dessa 

kriterier varför en uppdelning i sepsis, svår sepsis och septisk chock är etablerad. För mindre 

svårt sjuk patient utan sviktande organfunktioner med samhällsförvärvad infektion med oklart 

fokus kan det ekologiskt gynnsamma alternativet med Bensylpenicillin i kombination med en 

aminoglykosid övervägas, vid svår sepsis eller septisk chock måste dock alltid än bredare 

terapi användas.  

 

Definition av SIRS 

Minst 2 av nedanstående kriterier uppfyllda: 

- Temperatur >38° C eller <36°C 

- Hjärtfrekvens >90 slag/minut 

- Andningsfrekvens >20/minut eller PaCO2 <4.3 kPa 

- LPK >12 x 109/L, <4 x 109 /L eller >10% omogna former 

Svår sepsis 

Sepsis eller verifierad infektion med hypotension, hypoperfusion och/eller sviktande 

organfunktion. 

Hypotension: 

- Systoliskt blodtryck <90 mmHg 

Hypoperfusion: 

- P-laktat >1 mmol/L över övre normalgräns alternativt BE≤ -5 mmol/L  

Organdysfunktion: 

- Renal: Oliguri<0.5 ml/kg/tim i minst 2 timmar trots adekvat volymtillförsel 

- Respiratorisk: PaO2/FiO2<33 (<27 om lunga fokus för infektion), motsvarar 

saturation ca 86% (78% om lunga fokus för infektion) 

- Hematologisk: TPK <100 x 109/L, PK INR >1.5 eller APTT >60 sekunder 

- CNS: Akut förändring av mentalt status, ex konfusion 

- Hepatisk: S-bilirubin >45 µmol/L  
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Septisk chock 

Svår sepsis som inte svarar på adekvat mängd vätska, kvarstående hypotension samt endera 

hypoperfusion eller organdysfunktion.  

 

Sepsis med sannolikt fokus behandlas empiriskt utifrån förväntad etiologi vid aktuellt fokus. 

Svår sepsis eller septisk chock, samhällsförvärvad, oklart fokus 

 

 Piperacillin-tazobactam (Tazocin®) iv 4 g x 4 (vid chock ges en extra dos mitt i första 

dosintervallet, gäller alla betalaktam-antibiotika) i kombination med  

tobramycin (Nebcina®) iv 1x1 (Se ”Dosering av aminoglykosider”) 

Vid betalaktamallergi typ-1 

 Klindamycin (Dalacin®) iv 600mg x 3 i kombination med  

tobramycin (Nebcina®) iv 1x1 (Se ”Dosering av aminoglykosider”) 

 

Svår sepsis eller septisk chock, vårdrelaterad, oklart fokus 

 

 Meropenem (Meronem®) iv 1g x 4 (vid chock ges en extra dos mitt i första 

dosintervallet, gäller alla betalaktam-antibiotika) i kombination med  

tobramycin (Nebcina®) iv 1x1 (Se ”Dosering av aminoglykosider”) 

Vid betalaktamallergi typ-1 

 Klindamycin (Dalacin®) iv 600mg x 3 i kombination med  

tobramycin (Nebcina®) iv 1x1 (Se ”Dosering av aminoglykosider”) 

 

Sepsis med oklart fokus, samhällsförvärvad, stabila vitalparametrar, 
lindrigt påverkad patient 

 

 Bensylpenicillin (Bensylpenicillin®) iv 3g x 4 i kombination med  

tobramycin (Nebcina®) iv 1 x 1 (Se ”Dosering av aminoglykosider”)  

Vid penicillinallergi  

https://www.nllplus.se/upload/IB/dk/stdk/Smittskydd/Antibiotika/Rekommendationer%20sjukhusvård/XA%20DOSERING%20AV%20AMINOGLYKOSIDER.pdf
https://www.nllplus.se/upload/IB/dk/stdk/Smittskydd/Antibiotika/Rekommendationer%20sjukhusvård/XA%20DOSERING%20AV%20AMINOGLYKOSIDER.pdf
https://www.nllplus.se/upload/IB/dk/stdk/Smittskydd/Antibiotika/Rekommendationer%20sjukhusvård/XA%20DOSERING%20AV%20AMINOGLYKOSIDER.pdf
https://www.nllplus.se/upload/IB/dk/stdk/Smittskydd/Antibiotika/Rekommendationer%20sjukhusvård/XA%20DOSERING%20AV%20AMINOGLYKOSIDER.pdf
https://www.nllplus.se/upload/IB/dk/stdk/Smittskydd/Antibiotika/Rekommendationer%20sjukhusvård/XA%20DOSERING%20AV%20AMINOGLYKOSIDER.pdf
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 Klindamycin (Dalacin®) iv 600mg x 3 i kombination med  

tobramycin (Nebcina®) iv 1x1 (Se ”Dosering av aminoglykosider”) 

 

Sepsis med oklart fokus, vårdrelaterad, ej svår sepsis 

 

 Piperacillin-tazobactam (Tazocin®) iv 4 g x 3 i kombination med  

tobramycin (Nebcina®) iv 1x1 (Se ”Dosering av aminoglykosider”) 

Vid betalaktamallergi typ-1 

 Klindamycin (Dalacin®) iv 600mg x 3 i kombination med  

tobramycin (Nebcina®) iv 1x1 (Se ”Dosering av aminoglykosider”) 

 

 

 

 

https://www.nllplus.se/upload/IB/dk/stdk/Smittskydd/Antibiotika/Rekommendationer%20sjukhusvård/XA%20DOSERING%20AV%20AMINOGLYKOSIDER.pdf
https://www.nllplus.se/upload/IB/dk/stdk/Smittskydd/Antibiotika/Rekommendationer%20sjukhusvård/XA%20DOSERING%20AV%20AMINOGLYKOSIDER.pdf
https://www.nllplus.se/upload/IB/dk/stdk/Smittskydd/Antibiotika/Rekommendationer%20sjukhusvård/XA%20DOSERING%20AV%20AMINOGLYKOSIDER.pdf

