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SAMMANFATTNING 

Syfte. Studiens syfte var att undersöka dokumentationen av de vitalparametrar som ingår i MEWS samt 

saturation på kirurgiska vårdavdelningar för patienter som på grund av akut försämring överförts till 

intensivvårdsavdelning och därmed bidra till ett underlag för utvärdering av MEWS som 

bedömningsverktyg.  

Metod. För studien valdes kvantitativ tvärsnittsstudie som studiedesign. Journaler för patienter som 

förflyttats från en kirurgisk vårdavdelning till Centrala Intensivvårdsavdelningen (CIVA) på grund av 

akut försämrat tillstånd under våren 2011 granskades. Av 158 granskade journaler motsvarade 19 

inklusionskriterierna och värderades genom utarbetad granskningsmall innehållande samtliga 

vitalparametrar som ingår i MEWS varefter beräkning av MEWS- poäng utfördes. 

Resultat. I snitt dokumenterades mätvärden från fyra av de sex parametrarna i journalerna vilket visar 

på att dokumentationen av de vitala parametrarna är ofullständig på de granskade kirurgiska 

vårdavdelningarna. De parametrar som dokumenterats i flest journaler var temperatur och blodtryck. 

Saturation dokumenterades i 16 journaler. Vidare visar studien att den vanligaste frekvensen av 

mätningar var en till två gånger per dygn. I 14 av de 19 granskade journalerna genererade de 

dokumenterade mätningarna MEWS- poäng fyra och över vilket enligt MEWS- mallen ska innebära att 

åtgärder vidtas.   

Slutsats. Dokumentationen av vitalparametrar på granskade vårdavdelningar bedömdes som otillräcklig 

både med avseende på antal dokumenterade parametrar samt dokumentationsfrekvens över dygnet.  
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ABSTRACT 

Aim. The aim of the study was to examine the documentation of the vital parameters included in the 

MEWS and saturation in surgical wards for patients due to acute deterioration were transferred to 

intensive care units, thus contributing to a baseline for evaluation of MEWS as an assessment tool.  

Method. For the study a quantitative cross-sectional study were selected as study design. Medical 

records for patients displaced from a surgical ward to the Central intensive care unit (CIVA) due to 

acute degraded condition in spring 2011 were studied. Of the 158 reviewed medical records 19 

corresponded to the inclusion criteria and were included in the study. These were evaluated through 

prepared review model containing all vital parameters included in the MEWS and MEWS-points were 

calculated.  

Results.  In average there were documented measure values from four of the six parameters in the 

medical records which show that the documentation of the vital parameters included in the MEWS is 

incomplete on the reviewed surgical inpatient care. The parameters that were documented in most 

journals were temperature and blood pressure. Saturation was documented in 16 medical records. 

Furthermore, the study shows that the most common frequency of measurements was one to two times 

per day. In 14 of the 19 reviewed medical records generated the documented measurements MEWS-

scoring four and above which, according to the MEWS- template mean that action should be taken.  

Conclusion. Documentation of vital parameters on audited surgical wards was assessed as insufficient 

both in terms of number of documented parameters and documentation frequency over the day.  
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1. INTRODUKTION  

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] 2 a § ska hälso- och sjukvården bedrivas så att den 

uppfyller kraven på en god vård samt att vården ska vara av god kvalitet och tillgodose 

patientens behov av trygghet i vård och behandling. Vidare ska patientens behov av 

kontinuitet och säkerhet i vården tillgodoses (SFS, 1982:763). Socialstyrelsens 

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska redogör för sjuksköterskans 

arbetsuppgifter. Sjuksköterskans ansvar innefattar bland annat att observera, värdera, 

prioritera, dokumentera och vid behov åtgärda och hantera förändringar i patientens fysiska 

och psykiska tillstånd (Socialstyrelsen, 2005). Tidigare forskning visar att dokumentation 

utförd av sjukvårdspersonal ofta är bristfällig (McArthur-Rouse, 2001; Cretikos et al., 2008). 

Samtidigt tar flera tidigare studier upp vikten av att mäta samt dokumentera vitala parametrar 

för att på ett adekvat sätt kunna bedöma och tillgodose patienters behov av vård (Subbe, 

Davies & Williams, 2003; Kellett & Deane, 2006; McGauhey et al., 2007 & Mackenzie et al, 

2008).  

1.1 Dokumentation 

Dokumentation är en viktig del i sjuksköterskans arbete (Björvell, 2001). Dokumentationen 

ska baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet, vara relevant samt syfta till att ge en trygg 

och patientsäker vård. Enligt Dahl, Heggdal och Standal (2006) ska väsentliga uppgifter om 

ställd diagnos, planerade och vidtagna åtgärder samt resultat dokumenteras. Dokumentationen 

ska framförallt bidra till patientsäkerheten samt säkerställa kontinuitet och kvalitet i vård och 

behandling. Dessutom ska dokumentationen kunna synliggöra kunskap baserad på klinisk 

erfarenhet samt användas för professionell utveckling och forskning genom granskning i 

efterhand. Dokumentationen är även ett viktigt kommunikationsredskap samtidigt som den 

ligger till grund för ledning och resursstyrning.  

Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) 6 kap. 1 § fastställer att hälso- och sjukvårdspersonal 

är skyldiga att utföra sitt arbete i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Vidare 

föreskrivs att patienten ska ges sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som uppfyller 

dessa krav. I Patientdatalagen 3 kap. 1 § och 2 § stadgas att det ska föras en enskild 

patientjournal vid vård av patienter i syftet att bidra till en god och säker vård av patienten 

(SFS, 2008:355). Den som har legitimation eller särskilt förordnande att utöva visst yrke är 

skyldig att föra en patientjournal vilket regleras i Patientsäkerhetslagen 4 kap. 3 § (SFS, 
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2010:659). Enligt Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalföring i 

hälso- och sjukvården (SOSFS 2008:14) 6 § ska patientjournalen innehålla bland annat 

uppgifter om aktuellt hälsotillstånd. Vidare ska medicinska bedömningar, uppgifter om 

ordinationer av t.ex. läkemedel och behandlingar samt undersökningsresultat redovisas i 

journalen.   

Tidigare studier visar att dokumentationen av vitalparametrar är bristande på många sjukhus 

(McArthur-Rouse, 2001; Cretikos et al., 2008). Enligt en litteraturstudie av McArthur-Rouse 

(2001) med syfte att identifiera fysiologiska signaler associerade till behov av förflyttning till 

högre vårdinstans var data ofta felaktigt ifylld eller saknades helt. McGain och medarbetare 

(2008) menade att både sjukhus- och patientfaktorer medverkar till bristande dokumentation 

av kliniska observationer och vitalparametrar efter större operationer. Vidare pekade studien 

på att dokumentationen även försämrades successivt under vårdtiden. Saigh, Triola och Link 

(2005) införde i sin studie ett datoriserat smärtbedömningsformulär med avsikten att öka 

dokumentationen för patienter med smärtrelaterade diagnoser. Interventionen ledde till 

minskad dokumentation om smärta och främsta anledningen till detta ansågs vara krångliga 

dokumentationssystem eller att dokumentationen skulle utföras på flera olika ställen i 

patientjournalen. Sharma och medarbetare (2008) konstaterade i sin studie att flertalet läkare 

utför tvivelaktig dokumentation genom att exempelvis kopiera tidigare laboratoriska värden 

och observationer utförda vid tidigare tillfällen av annan sjukvårdspersonal. Samtliga läkare i 

studien angav att de observerat kollegor utöva tvivelaktig dokumentation i större utsträckning 

än de själva. Felaktig dokumentation kan enligt författarna till studien medföra negativa 

konsekvenser för vården och patientsäkerheten.  

 

1.2 Vitalparametrar 

Inom sjukvården används olika vitalparametrar för att mäta eventuella förändringar i 

patientens hälsotillstånd. Mätning av andningsfrekvens/minut, puls/minut, blodtryck, 

temperatur, medvetandegrad och urinproduktion ligger till grund för bedömning av 

cirkulationen vilket är avgörande för organens funktion. Kunskap om vilka symtom som 

uppkommer vid försämring möjliggör tidiga förebyggande och behandlande åtgärder 

(Johansen, 2006). Enligt Burroughs och Hoffbrand (1990) baseras sjuksköterskans 

observationer på gamla vanor, rutiner och traditioner. Även en studie av Zeitz och McCutceon 
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(2006) visade att mätning av vitalparametrar utförs rutinmässigt utan förankring i 

vetenskaplig evidens. Studien visade också att det saknades samband mellan insamlandet av 

de vitala parametrarnas värden och upptäckten av komplikationer. Mätningar kan utföras 

manuellt eller genom olika slags monitorering. CoViSTA (Computerized Vital Sign Transfer 

Application) är ett datasystem där vitalparametrarna blodtryck, puls, temperatur, vikt och 

saturation automatiskt fångas upp via monitorer. Enligt Arora och medarbetare (2005) visade 

sig användandet av CoViSTA förbättra effektiviteten, noggrannheten och helheten i mätnings- 

och dokumentationsprocessen runt vitalparametrar jämfört med manuell mätning. Sapo och 

medarbetare (2009) jämförde skillnaden mellan värden på vitalparametrar uppmätta av 

sjuksköterskor och samma vitalparametrars värden registrerade på monitorer. Studien visade 

att mätningar utförda av sjuksköterska till stor del överrensstämmer med monitorerade 

mätningar.   

En effektiv andning kännetecknas av en frekvens på tio till tjugo andetag per minut. I dåligt 

ventilerade lungpartier kan atelektaser (sammanfallna alveoler) uppstå, en komplikation som 

kan bero på att patienten av olika orsaker undviker djupandning. Större atelektaser försämrar 

gasutbytet och patienten kan uppvisa symtom som andnöd och ökad andningsfrekvens (Almås 

& Berntzen, 2002). Minskad andningsfrekvens kan ses hos patienter som behandlas med 

sedativa läkemedel eller stark analgetika (Järhult & Offenbartl, 2006).  

Genom att mäta pulsens frekvens och kvalitet får man en överblick på hjärtats arbete. En 

snabb, trådfin puls är ett tidigt och viktigt tecken på hypovolemi (vätskebrist). En lättare 

ökning av frekvensen kan tyda på feber, stress eller ångest. Oregelbunden puls kan bero på 

arytmier och en sänkt pulsfrekvens kan ses vid AV-block, svår smärta eller intoxationer 

(Björkman & Karlsson, 2006).  

Högt blodtryck beror oftast på smärta, hypoxi (syrebrist) och förhöjd koldioxidhalt medan lågt 

blodtryck vanligtvis uppkommer till följd av blod- och vätskeförlust. Postoperativ blödning är 

den vanligaste orsaken till hypovolemisk chock hos kirurgiska patienter (Almås & Berntzen, 

2002).  

Kroppstemperaturen regleras av hypotalamus och håller en normal temperatur              

                                                                                     

                                                                                      

                                         C påverkas medvetande, blodtryck och puls vilket 

kan vara livshotande (Björkman & Karlsson, 2006).  
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Patientens medvetandegrad ska uppmärksammas och dokumenteras då sänkt medvetande kan 

vara tecken på att patienten inte kan ventilera sig tillfredsställande, att hjärtat sviktar eller att 

en blödning uppstått (Almås & Berntzen, 2002). Sänkt medvetandegrad är även ett tidigt 

tecken på ökat intrakraniellt tryck vilket utan tidiga åtgärder kan bli livshotande (Järhult & 

Offenbartl, 2006). Olika skalor finns för bedömning av medvetandegrad. I Sverige används 

oftast RLS-85 (Reaction Level Scale) där patientens medvetandegrad genom olika kontroller 

värderas till en siffra mellan ett och åtta. Siffrorna ett till tre innebär att patienten är 

kontaktbar och fyra till åtta betyder att patienten är medvetslös (Wikström, 2006).  

Minskad urinproduktion kan bero på otillfredsställande cirkulation eller lågt vätskeintag. Efter 

ett medelstort kirurgiskt ingrepp kan njurfiltrationen bli nedsatt och det är därför viktigt att 

dokumentera patientens urinutsöndring för att upptäcka avvikelser som kan indicera njursvikt 

(Järhult & Offenbartl, 2006).  

Mätning av saturation (syremättnad i blodet) är ett enkelt sätt att bedöma patientens 

respiration och syreupptagningsförmåga. En saturation på under 95 % indikerar att 

andningsfunktionen är nedsatt och behöver värderas (Järhult & Offenbartl, 2006).  

Syreupptagningsförmågan kan störas av olika orsaker som exempelvis skador på lungvävnad 

och andningsmuskulatur eller störd funktion i hjärnans andningscentrum (Wikström, 2006). 

 

1.3 Vikten av att mäta vitalparametrar 

Enligt en Cochrane-rapport av McGaughey och medarbetare (2007) visar tidigare 

observationsstudier på att klinisk försämring hos patienten ofta föregås av fysiologiska 

förändringar. Företeelsen sågs i de observationer som journalförts av vårdpersonal 6-24 

timmar innan allvarlig ogynnsam händelse. I en litteraturstudie av McArthur-Rouse (2001) 

undersöktes hur vårdpersonalen agerade vid signaler på försämring hos patienter samt 

huruvida hjärtstopp förekom oftare hos patienter som blivit utskrivna från 

intensivvårdsavdelning.  Enligt studien löpte tidigare intensivvårdspatienter mer än två gånger 

så stor risk att drabbas av hjärtstillestånd än andra patienter. De fann att trots bristfällig 

dokumentation sågs en signifikant försämring av andningsfrekvens dygnet före att patienten 

förflyttats till intensiven. Cretikos och medarbetare (2008) menar att det finns betydande bevis 

på att onormal andningsfrekvens är en förutsägande faktor för allvarliga kliniska händelser. 

Vidare anses att sjukvårdspersonal bör bli mer medvetna om vikten av avvikande 
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andningsfrekvens som markör vid allvarlig skada. Att förändringar i andningsfrekvens kan ses 

som en stark indikator på försämrat tillstånd hos patienter sågs även i en studie av Subbe och 

medarbetare (2003). Patienter med högst dödlighet och som i högre grad drabbades av 

hjärtstopp eller blev förflyttade till intensivvårdsavdelning hade även signifikant lägre 

blodtryck och lägre kroppstemperatur.  En studie av Goldhill och McNarry (2004) visade att 

avvikande värden i andningsfrekvens och puls hade ett signifikant samband med ökad 

dödlighet. Liknande resultat ses i en litteraturstudie av Subbe, Williams, Fligelstone och 

Gemmel (2005) som kom fram till att majoriteten hjärtstopp framför allt följer efter 

förändringar av andningsfrekvens och medvetandegrad men även efter förändringar i puls och 

systoliskt blodtryck. Flera studier pekar på att parametrar som är särskilt viktiga att 

uppmärksamma för att upptäcka försämring är puls, saturation och medvetandegrad (Subbe et 

al, 2003; Kellett & Deane, 2006; McGauhey et al., 2007 & Mackenzie et al, 2008). Kellet och 

Deane (2006) undersökte i sin studie hur mycket prognostisk information som kunde erhållas 

av de vitala parametrarna vid inskrivning på akutvårdsavdelning. Parametrar som undersöktes 

var bland annat blodtryck, puls, andningsfrekvens, temperatur samt saturation. Avvikande 

värden i samtliga parametrar utom temperatur visade sig ha signifikant samband med ökad 

dödlighet. Enligt Mackenzie och medarbetare (2008) kan mätning av puls och saturation i 

ambulans på väg till sjukhus identifiera patienter med hög risk för inre skador. Studien visade 

att kombinationen saturation under 95 % och puls över 100 slag/minut var en förutsägande 

faktor hos patienter i behov av intubation, blodtransfusion och bukkirurgi. Uteblivna 

mätningar av observationer kan leda till försenade åtgärder vilket kan bidra till oväntad 

inskrivning på IVA, ökad vårdtid, hjärtstopp eller död (McGauhey et al., 2007). 

 

1.4 MEWS som bedömningsverktyg 

The Modified Early Warning Score, MEWS, är ett bedömningsverktyg som utgår från 

vitalparametrarna andningsfrekvens, puls, systoliskt blodtryck, temperatur, medvetandegrad 

samt urinproduktion. Var och en av parametrarna poängsätts från noll till tre med undantag av 

temperatur som poängsätts från noll till två. Poängen genereras enligt ett system där noll 

innebär parameterns normalvärde och avvikelser över samt under normalvärdet graderas 

mellan ett och tre. Därefter räknas samtliga poäng ihop och ger en totalsumma som ligger till 

grund för bedömning om åtgärder (Gardner-Thorpe, Wrightson, Walsh och Kelling, 2006). 

Enligt gällande bedömningsmall för MEWS (bilaga 3) ska patientansvarig läkare kontaktas 
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vid MEWS-poäng från fyra och över. MEWS är framtaget för att underlätta tidig identifiering 

av patienter med livshotande tillstånd samt för att ge sjukvårdspersonal verktyg som 

möjliggör struktur för tidig kontakt med erfaren, ansvarig läkare (Subbe, Kruger, Rutherford 

& Gemmel, 2001; Subbe et al, 2005; Bursch, Tarr & Morroni, 2008).  

 

1. 5 Effekten av MEWS 

Subbe och medarbetare (2001) hade som avsikt att identifiera patienter i riskzon samt att 

utvärdera genomförbarheten av att använda MEWS som ett screeningverktyg för tidigare 

bedömning och intagning på intensivvårdsavdelning. I studien använde man sig av MEWS-

poäng på fem eller mer som ett kritiskt mått för patienten. Resultatet i studien visade att de 

flesta patienter som uppnådde en poäng på fem gjorde detta på inskrivningsdagen och att en 

poäng på fem eller högre var associerat med en ökad risk för död eller intagning på 

intensivvårdsavdelning. Enligt Subbe och medarbetare (2003) förbättrade användningen av 

MEWS kommunikationen mellan olika personalgrupper och vårdavdelningar samt 

underlättade överföring av patient till intensivvårdsavdelning. MEWS kan användas för 

observationer av patienter som löper stor risk att utveckla allvarliga tillstånd. Patienter i 

riskgruppen är till exempel akutsökande, instabila patienter, de patienter som genomfört 

kirurgi eller flyttats ned från högre vårdnivå samt patienter vars tillstånd inte förbättras 

(Hampshire Community Health Care, 2010).  

Införandet av MEWS har visat sig öka mätningarna av andningsfrekvens under en 24-

timmarsperiod med över 50 % på ett år (McBride, Knight, Piper & Smith, 2005). Enligt 

Subbe och medarbetare (2003) påverkade inte införandet av MEWS antalet patienter som 

lades in på intensivvårdsavdelning, däremot förflyttades patienter med behov av mer 

avancerad vård i ett tidigare skede vilket även framkommer i en studie av Gardner-Thorpe 

och medarbetare (2006). Subbe och medarbetare (2005) finner i sin litteraturstudie oenigheter 

angående huruvida försening av upptäckt gällande försämringar av vitalparametrar påverkar 

utgången för patienter under intensivvård. Bursch och medarbetare (2008) utvärderade 

MEWS som verktyg för identifiering av patienter i behov av sjukhusvård samt patienter med 

ökad risk för dödlighet. Studien visade att patienter inlagda på vårdavdelning hade signifikant 

lägre systoliskt blodtryck, högre puls samt högre andningsfrekvens än patienter som fick åka 

hem utan att skrivas in på vårdavdelning. Även MEWS-poängen ökade signifikant med 
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antalet inlagda patienter och en signifikant ökad dödlighet sågs vid MEWS-poäng >4 där 50 

% av patienterna avled. 

 

1. 6 Problemformulering 

Tidigare studier har visat att MEWS är ett enkelt och effektivt verktyg för identifiering av 

patienter med försämrat hälsotillstånd som är i behov av tidigt insatta åtgärder och bör 

användas för övervakning av alla kirurgiska patienter (Gardner-Thorpe et al., 2006 & Subbe 

et al., 2001). Saturation är enligt flera tidigare studier en viktig vitalparameter för upptäckt av 

försämring (Subbe et al, 2003; Kellett & Deane, 2006; McGauhey et al., 2007 & Mackenzie et 

al, 2008)  

Vid Akademiska sjukhuset i Uppsala används MEWS på vissa vårdavdelningar och i 

samband med ett pågående kvalitetsförbättringsarbete kommer bedömningsverktyget att 

införas på utvalda kirurgavdelningar med början hösten 2011 (H. Wengström Nymark, 

patientsäkerhetssamordnare, 26 april 2011). För att kunna utvärdera effekten av MEWS som 

ett verktyg i kvalitetsförbättringsarbetet krävs granskning av nuvarande dokumentation som 

kan användas som baslinjemätning i utvärderingen. Med anledning av att tidigare forskning 

visar på vikten av saturationsmätning fanns intresse av att även granska dokumentationen av 

saturation trots att denna komponent inte ingår i MEWS. 

 

1.7 Syfte 

Studiens syfte var att undersöka dokumentationen av de vitalparametrar som ingår i MEWS 

på kirurgiska vårdavdelningar för patienter som på grund av akut försämring överförts till 

intensivvårdsavdelning och därmed bidra till ett underlag för utvärdering av MEWS som 

bedömningsverktyg. Vidare var syftet att undersöka dokumentationen av vitalparametern 

saturation på de kirurgiska vårdavdelningarna. 
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1.8 Frågeställningar 

1) I vilken utsträckning sker dokumentation av de vitalparametrar som ingår i MEWS på 

granskade kirurgiska vårdavdelningar dygnet innan överförande av patient sker till 

intensivvårdsavdelning? 

2) Vilka MEWS-poäng genererade de dokumenterade mätningarna av vitalparametrarna?  

3) I vilken utsträckning sker dokumentation av saturation på granskade kirurgiska 

vårdavdelningar dygnet innan överförande av patient sker till intensivvårdsavdelning? 

 

2. METOD 

 

2.1 Design 

 

En kvantitativ tvärsnittsstudie. 

 

2.2 Urval 

 

För studien granskades journaler för patienter som förflyttats från kirurgiska vårdavdelningar 

till Centrala Intensivvårdsavdelningen (CIVA) på Akademiska sjukhuset i Uppsala under 

perioden januari till och med maj 2011. Inklusionskriterierna utgjordes av journaler där 

patienten förflyttats från kirurgisk vårdavdelning till CIVA på grund av akut försämrat 

tillstånd. Av 158 patientjournaler som togs fram för granskning uteslöts 139 journaler. Med 

anledning av att förflyttning till CIVA skett i anslutning till akut eller elektiv operation och inte 

på grund av akut försämrat tillstånd uteslöts 86 journaler. Två av journalerna exkluderades på 

grund av att de avsåg samma patient och förflyttningstillfälle. Exkludering av 51 journaler 

gjordes då patienterna av olika anledningar inte vårdats på den avdelning där de enligt 

journalen var inskrivna innan förflyttning till CIVA. Totalt uppfyllde 19 patientjournaler 

kriterierna och inkluderades i studien. 
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2.3 Datainsamlingsmetod 

 

Insamling av data utfördes genom journalgranskning i patientjournalsystemen COSMIC och 

KOVIS. De variabler som studerades var ålder och kön samt komponenterna som ingår i 

MEWS; andningsfrekvens/minut, puls/minut, blodtryck, temperatur, medvetandegrad (genom 

RLS-85), urinproduktion/timme. Vidare studerades dokumentation av den vitala parametern 

saturation. Granskningsmall för information samt dokumentation av vitalparametrar 

utarbetades för studien (bilaga 1;2). Kön, ålder samt avdelning registrerades i 

granskningsmallen för information (bilaga 1). Antal mätningar per parameter under det 

föregående dygnet registrerades för varje patient i granskningsmallen för dokumentation. 

Uteblivna kontroller registrerades med ett kryss i samma granskningsmall liksom värdet på 

den senaste mätningen (bilaga 2). Parametrarna poängsattes var för sig enligt MEWS utifrån 

hur stor avvikelsen var mot normalvärdet på en skala där noll är normalvärdet och avvikelse 

över och under normalvärdet värderas med en till tre poäng per parameter (bilaga 3).  

 

2.4 Tillvägagångssätt 

 

Tillstånd för elektronisk journalgranskning söktes samt beviljades från verksamhetschefen för 

anestesi- och intensivvård samt verksamhetschefen för kirurgiska kliniken på Akademiska 

sjukhuset i Uppsala. Därefter granskades journaler på patienter inskrivna på en kirurgisk 

vårdavdelning som förflyttats till CIVA under våren 2011. Vårdsystemsamordnaren gav 

tillgång till personnummer för de patienter som varit inskrivna under den aktuella perioden 

samt inloggningsuppgifter till COSMIC. De 158 framtagna journalerna studerades genom 

övervakningslistor i KOVIS samt journalanteckningar i COSMIC. Efter granskning 

exkluderades 139 journaler av olika anledningar Totalt 19 journaler uppfyllde 

inklusionskriterierna för studien. Dokumenterade vitalparametrar från vårdavdelningen 

dygnet innan förflyttning till CIVA antecknades för de inkluderade journalerna. 

Journalgranskningen utfördes på Läkarskeppet, Akademiska Sjukhuset i Uppsala, dagtid 

under vecka 45 samt 48. Samtliga journaler granskades av båda författarna för att säkerställa 

en likvärdig granskning och bedömning. För att skydda patienternas identitet i studien 

förekom inga utskrifter ur journalen och listorna med personnummer förstördes i en 

dokumentförstörare efter avslutad datainsamling.  
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2.5 Bearbetning och analys 

 

Frekvensen av dokumentationen beräknades med hjälp av granskningsmallarna (bilaga 1 & 

2).  Antal MEWS-poäng beräknades enligt gällande mall (bilaga 3). För att 

medvetandegraden skulle kunna bedömas utifrån MEWS översattes poäng enligt RLS-85 till 

motsvarande MEWS-poäng genom en utarbetad mall (bilaga 4). Därefter sammanställdes och 

redovisades resultaten i tabellform samt i löpande text.  

 

2.6 Etiska överväganden 

 

Tillstånd för elektronisk journalgranskning gavs av verksamhetschefen för anestesi- och 

intensivvård samt verksamhetschefen för kirurgiska kliniken på Akademiska sjukhuset i 

Uppsala. Journalerna granskades elektroniskt och ingen utskrift gjordes. Patienternas 

personnummer ersattes av studienummer i granskningsmallen för att avidentifieras i 

presentation av data. Sekretessen säkerställdes genom krav på tystnadsplikt. Enligt 

Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) 18 § får den som är yrkesmässigt verksam inom hälso- 

och sjukvårdsområdet och har tystnadsplikt behandla känsliga personuppgifter som omfattas 

av tystnadsplikten. Enligt verksamhetscheferna ansågs inte tillstånd från Medicinska 

fakultetens forskningsetikkommitté vara nödvändigt då studien bedömdes utgöra en del av det 

kvalitetsutvecklingsarbete som bedrivs inom kliniken. 

 

3. RESULTAT 

 

Dokumentation av totalt 19 patientjournaler från fem kirurgiska vårdavdelningar redovisas i 

resultatet för studien. Journalerna innefattade 10 kvinnor samt 9 män i åldrarna 23 till 90 år 

med en medelålder på 69 år.  

 

3.1 Förekomst av dokumentation 

 

Förekomsten av dokumentation för de olika parametrarna skiljer sig mellan de olika 

parametrarna, se Figur 1. De parametrar som var dokumenterade i flest journaler var 

temperatur och blodtryck vilka dokumenterades i 17 av 19 journaler. Puls och saturation 

dokumenterades i 16 journaler vardera. De parametrar som dokumenterats i minst antal 

journaler var RLS samt urinmängd vilka dokumenterades i sju respektive åtta av journalerna. 
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Dokumentation av andningsfrekvens utfördes i drygt hälften av journalerna. Två journaler 

innehöll dokumentation av samtliga sex parametrar medan en av journalerna endast innehöll 

dokumentation av en parameter. I snitt dokumenterades mätningar av fyra av de sex 

parametrarna i journalerna. 

 

 

Figur 1. Antal journaler med registrerade värden/parameter (n= 19) 

 

 

3.2 Dokumentationsfrekvens 

I tabell 1 redovisas hur många mätningar som dokumenterades för respektive parameter i var 

och en av journalerna dygnet innan överflyttning. Den vanligaste dokumentationsfrekvensen 

var en till två gånger per dygn. Temperaturen var den parameter som hade den högsta 

dokumentationsfrekvensen per dygn, vanligen mellan två och tre gånger, medan RLS samt 

urinmängd hade de lägsta på vanligtvis en gång per dygn. Drygt hälften av journalerna med 

dokumenterade mätningar av puls och blodtryck visade en frekvens på 2-3 mätningar per 

dygn medan respektive parameter registrerats en gång per dygn i åtta av journalerna.  
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Tabell 1. Antal mätningar/parameter/dygn (MEWS- poäng baserad på senaste dokumenterade 

mätvärde) (n=19) 

Journal 

nummer 

Antal 

mätningar 

andnings- 

frekvens/min 

(MEWS- 

poäng enl. 

senaste 

mätning) 

Antal 

mätningar 

puls/min 

(MEWS- 

poäng enl. 

senaste 

mätning) 

Antal 

mätningar 

systoliskt 

blodtryck 

(MEWS- 

poäng enl. 

senaste 

mätning) 

Antal 

mätningar 

temperatur 

(MEWS- 

poäng enl. 

senaste 

mätning) 

Antal 

mätningar 

RLS-85 

(MEWS- 

poäng enl. 

senaste 

mätning) 

Antal 

mätningar 

urinmängd

/timme 

(MEWS- 

poäng enl. 

senaste 

mätning) 

Total 

MEWS- 

poäng enligt 

senaste 

mätning, 

samtliga 

parametrar 

1 - 1 (3) 1 (3) 3 (0) - - 6 

2 2 (3) 1 (0) 1 (0) 2 (1) 1 (0) 1 (2) 6 

3 - 3 (3) 4 (3) 3 (0) 1 (0)  1 (2) 8 

4 1 (0) 1 (0) 1 (2) 1 (2) 1 (0) 2 (0) 4 

5 - 3 (3) 7 (2) 4 (0) 1 (0) - 5 

6 1 (3) 2 (0) 2 (2) 2 (1) 1 (0) - 6 

7 4 (3) - - 2 (0) - 1 (2) 5 

8 1 (0) 2 (0) 2 (1) 2 (0) 1 (0) - 1 

9 1 (1) 2 (2) 2 (3) 2 (0) - 1 (0) 6 

10 - 1 (3) 1 (1) 3 (1) - 1 (0) 5 

11 1 (3) 1 (2) 1 (0) 2 (1) - 1 (0) 6 

12 2 (2) 2 (2) 2 (0) 3 (0) - - 4 

13 - 3 (2) 3 (1) - - - 3 

14 - - - 1 (1) - - 1 

15 2 (2) 3 (1) 2 (1) 2 (0) - 1 (1) 5 

16 1 (3) 1 (0) 3 (3) 2 (1) 1 (0) - 7 

17 - - 1 (1) 1 (0) - - 1 

18 1 (3) 1 (2) 1 (1) 1 (1) - - 7 

19 - 1 (0) 1 (0) - - - 0 

 

3.3 Genererade MEWS- poäng 

Av totalt 19 journaler hade 14 dokumenterade värden vilka resulterade i MEWS- poäng från 

fyra och över, se Tabell 1. Mätvärden från fyra av journalerna genererade MEWS- poäng 

mellan ett och fyra och en av journalerna innehöll mätningar som innebar 0 MEWS- poäng. 

Då parametern saturation inte ingår i MEWS kunde ingen uträkning göras av denna. 
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Andningsfrekvens dokumenterades i 11 av journalerna varav sex patienter bedömdes ha en 

MEWS- poäng på 3 vilket är det högsta möjliga MEWS- värdet (Figur 2). 

Andningsfrekvensen var enligt dokumentationen den enskilda parameter som oftast 

genererade MEWS- poäng 3, följt av puls och blodtryck. Fyra patienter av 16 uppskattades ha 

MEWS- poäng 3 med avseende på puls respektive fyra patienter av 17 med avseende på 

blodtryck. I samtliga fall var det ett lågt systoliskt blodtryck som utgjorde grunden för 

MEWS- poäng 3. Varken RLS eller urinmängd uppmätte MEWS- poäng 3 vid något av 

mättillfällena. Inte heller temperatur genererade MEWS- poäng 3 vid något mättillfälle då 

MEWS- skalan endast sträcker sig till 2 poäng gällande temperatur. En av 17 dokumenterade 

temperaturmätningar genererade MEWS- poäng 2. Urinmängd genererade MEWS- poäng 2 

vid sex av åtta mätningar.  

Den parameter som oftast genererade MEWS- poäng 0 var RLS med sju av sju 

dokumenterade mätningar. Temperatur samt urinmängd genererade MEWS- poäng 0 i 

omkring hälften av de dokumenterade registreringarna. Av 16 dokumenterade 

pulsregistreringar genererade sex MEWS- poäng 0. Mätningar av andningsfrekvens 

dokumenterades i 11 journaler varav två genererade MEWS- poäng 0.  
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Figur 2. MEWS-poäng/parameter/journal baserad på senaste dokumenterade mätvärde. 
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4. DISKUSSION 

Två av de 19 granskade patientjournalerna innehöll dokumentation av samtliga sex MEWS- 

parametrar medan en av journalerna innehöll mätning av endast en parameter. I snitt 

dokumenterades mätvärden från fyra av de sex parametrarna i journalerna vilket visar på att 

dokumentationen av de vitalparametrar som ingår i MEWS är ofullständig på de granskade 

kirurgiska vårdavdelningarna. De parametrar som var dokumenterade i flest journaler var 

temperatur och blodtryck vilka dokumenterades i 17 av 19 journaler. Saturation 

dokumenterades i 16 journaler. RLS dokumenterades i sju journaler och var den parameter 

som dokumenterats i minst antal journaler. Vidare visar studien att den vanligaste frekvensen 

av mätningar var en till två gånger per dygn. Temperaturen var den parameter som hade den 

högsta dokumentationsfrekvensen per dygn, vanligen mellan två och tre gånger, medan RLS 

samt urinmängd hade de lägsta på vanligtvis en gång per dygn. I 14 av de 19 granskade 

journalerna genererade de dokumenterade mätningarna MEWS- poäng fyra och över vilket 

enligt MEWS- mallen ska innebära att åtgärder vidtas.  

 

4.1 Resultatdiskussion  

4.1.1 Ordinerade kontroller 

Behovet av antal mätningar av de vitala parametrarna varierar för olika patienter och tillstånd 

(Hampshire Community Health Care, 2010) . Sjuksköterskan ansvarar för att kontroller av 

vitala parametrar utförs enligt standardvårdplan, läkarordination eller när det bedöms vara 

nödvändigt (Socialstyrelsen, 2005). Studien visade att den vanligaste dokumenterade 

mätfrekvensen av temperatur var två till tre gånger per dygn. Ungefär hälften av journalerna 

innehöll dokumenterade mätningar av puls och blodtryck två till tre gånger per dygn medan 

resterande journaler visade på en lägre frekvens. Ett lågt antal mätningar av vitalparametrarna 

kan leda till försenad upptäckt av kritiskt sjukdomstillstånd vilket i sin tur ökar risken för 

behov av intensivvård eller för tidig död (Subbe et al, 2005). 

4.1.2 Dokumentation av vitala parametrar 

Flera tidigare studier (McArthur-Rouse, 2001; Subbe et al, 2003 & Cretikos, 2008) visar på 

att förändringar i andningsfrekvens är en av de tidigaste indikationerna på försämrat tillstånd. 
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Trots detta var andningsfrekvens endast dokumenterat i drygt hälften av de granskade 

journalerna och i sju av de elva journalerna var dokumentationsfrekvensen endast en gång per 

dygn. Avvikande värden i andningsfrekvens och puls har ett samband med ökad dödlighet 

(Goldhill & McNarry, 2004). Puls är en viktig parameter att uppmärksamma då pulsens 

frekvens och kvalitet ger ett mått på hur hjärtat arbetar (Björkman & Karlsson, 2006). Puls var 

enligt föreliggande studie en av de parametrarna med högst antal dokumenterade mätningar. 

Puls hade dokumenterats i 16 av de 19 studerade journalerna med två till tre mätningar per 

dygn i drygt hälften av journalerna.  Systoliskt blodtryck ger en anvisning om kroppens 

gasutbyte och vätskevolym (Almås & Berntzen, 2002). Tidigare studier har visat att ett lågt 

systoliskt blodtryck är en riskfaktor för att bli förflyttad till intensivvård eller drabbas av 

hjärtstopp (Subbe et al, 2003). Det systoliska blodtrycket tillsammans med temperaturen var 

de enskilda parametrar som enligt studien dokumenterats i flest antal journaler. I likhet med 

puls uppgick dokumentationsfrekvensen av blodtryck till mellan två och tre mätningar per 

dygn i drygt hälften av journalerna.  Temperaturen var den parameter som hade den högsta 

dokumentationsfrekvensen där 13 av 17 journaler innehöll dokumenterade mätningar fler än 

två gånger per dygn. Extrema temperaturer utanför normalvärdet (     -    C) kan påverka 

medvetande, blodtryck och puls och är av den orsaken viktig att mäta (Björkman & Karlsson, 

2006).  Genom att uppmärksamma patientens medvetandegrad kan man få tecken på att 

patienten inte ventilerar sig tillräckligt, att en blödning har uppstått eller att hjärtat sviktar 

(Almås & Berntzen, 2002). En studie av Subbe och medarbetare (2005) visar på att 

majoriteten av hjärtstopp följer efter förändring av medvetandegrad. Trots detta var det den 

enskilda parameter som var minst dokumenterad. Endast sju av nitton journaler innehöll 

dokumenterad mätning av medvetandegrad med en frekvens på en gång per dygn. Minskad 

urinmängd kan bero på otillfredsställande cirkulation eller lågt vätskeintag. Då njurfiltrationen 

kan bli nedsatt efter ett kirurgiskt ingrepp är det viktigt att dokumentera urinutsöndringen för 

att upptäcka avvikelser som kan indicera njursvikt (Järhult & Offenbartl, 2006). I studien 

fanns det endast åtta dokumenterade värden om urinutsöndring. I samtliga fall utom ett hade 

mätning utförts en gång det senaste dygnet. Enligt flera tidigare studier (McArthur-Rouse, 

2001; Kellett & Deane, 2006; McGauhey et al, 2007 & Bursch et al, 2008) är saturation en av 

de viktigaste parametrarna då det gäller att upptäcka försämring hos patienten. Den 

vetenskapliga evidensen gällande saturation föranledde att denna parameter inkluderades i 

studien med avseende på förekomst av dokumentation trots att den inte ingår i MEWS.  

Saturationsmätningar fanns dokumenterade i 16 av de 19 studerade journalerna vilket tyder på 

att saturation är en av de parametrar som oftast dokumenteras.  
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De övervakningslistor som granskades för studien innefattade förtryckta kolumner för 

dokumentation av puls, blodtryck samt temperatur. I de fall det förekom läkarordinerade antal 

kontroller per dygn gällande puls, blodtryck, temperatur samt saturation fanns detta noterat på 

övervakningslistan. Ovanstående faktorer kan tänkas bidragit till att dessa parametrar även var 

de som dokumenterats i flest journaler. Den förtryckta övervakningslistan gör det enkelt att 

dokumentera samt är en påminnelse om vilka kontroller som bör utföras. Övervakningslistan 

kan ses som en ordination i sig och i kombination med ytterligare specifik läkarordination kan 

den bidra till ökad dokumentation.   

4.1.3 Beräkning av MEWS- poäng 

Studien visar att andningsfrekvens genererade MEWS- poäng i nio av elva mätningar och var 

den enskilda parameter som oftast gav MEWS- poäng tre. Hög MEWS- poäng gällande 

andningsfrekvensen kan indikera allvarlig försämring av patientens tillstånd (Subbe et al, 

2003 & Cretikos et al, 2008) vilket talar för att mätning av andningsfrekvens borde utföras i 

större utsträckning. Enligt föreliggande studie var dokumentationen av puls och blodtryck 

förhållandevis hög utan att fler än omkring en fjärdedel av mätningarna genererade MEWS- 

poäng 3. Gällande blodtrycket utgjorde i samtliga fall ett lågt systoliskt värde grunden för 

poängen. Enligt Subbe och medarbetare (2003) har patienter som drabbas av hjärtstopp 

signifikant lägre blodtryck. Även Subbe och medarbetare (2005) kommer fram till att 

majoriteten hjärtstopp har samband med förändringar i bland annat systoliskt blodtryck samt 

puls. Varken RLS eller urinmängd uppmätte MEWS- poäng 3 vid något av de dokumenterade 

mättillfällena vilket till viss del kan förklaras av den låga förekomsten av dokumentation. 

Temperatur mellan 36,1 och 38,0 grader räknas enligt MEWS till normalvärdet och genererar 

därmed ingen poäng. Temperatur var den parameter som i studien hade högst förekomst samt 

frekvens av dokumentation. Trots detta var det bara en dokumenterad mätning som 

genererade maximal MEWS- poäng, det vill säga 2 poäng. Detta samt att inte många tidigare 

studier tar upp vikten av temperaturförändringar kan indikera att temperatur som enskild 

parameter inte vanligtvis har så stor inverkan på MEWS- poängen. Temperaturen är en viktig 

parameter vid detektion av allvarliga infektioner såsom sepsis men påverkas vanligen inte vid 

exempelvis blödning som är en vanlig orsak till akut försämrat tillstånd på kirurgiska 

vårdavdelningar.   
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4.2 Metoddiskussion 

4.2.1 Urval 

Med anledning av att inklusionskriterierna utgjordes av journaler där patienten förflyttats från 

kirurgisk vårdavdelning till CIVA på grund av akut försämrat tillstånd blev bortfallet stort. 

Mer än hälften av journalerna exkluderades då patienterna förflyttats till CIVA av andra 

orsaker. Vidare exkluderades ett flertal journaler med anledning av att patienterna varit 

inskrivna på granskade vårdavdelningar utan att ha befunnit sig där innan överflyttning till 

CIVA.  De preciserade inklusionskriterierna resulterade i ett lägre urval än planerat vilket 

medförde att resultatet inte kan anses generaliserbart samtidigt som bredare inklusionskriterier 

hade lett till att resultatet inte blivit relevant för syftet.  

4.2.2 Datainsamling 

Under datainsamlingen noterades svårigheter med de granskade dokumentationssystemen. 

Materialet fanns inte samlat på ett ställe utan fick letas upp på olika håll i journalen. Detta 

medförde en ökad risk för dubbeldokumentation samt risk att information förbises. 

Dokumentation i KOVIS innebär inskannat material vilket kunde vara svårt att tyda. De för 

studien utarbetade granskningsmallarna bedömdes vara noggrant utarbetade med innehåll 

relevant för resultatet. Samtliga granskningsparametrar i mallarna användes och inga tillägg 

gjordes under studiens gång. Mätningar av de vitala parametrarna kan ha utförts utan att 

dokumenterats vilket skulle kunna påverka resultatet men det är omöjligt att spekulera i hur 

stor den eventuella inverkan i så fall skulle vara. Ytterligare en faktor som det är svårt att 

avgöra huruvida den påverkar resultatet är frånvaro från avdelningen som medfört uteblivet 

mättillfälle. Det kan tänkas att mätningar av vitalparametrar utförs rutinmässigt vid speciella 

tidpunkter på dygnet och om då inte patienten är tillgänglig uteblir kontrollen.  

4.2.3 MEWS  

De flesta patienter (14 av 19) som överförflyttades till CIVA på grund av akut försämrat 

tillstånd uppnådde enligt dokumenterade mätningar MEWS- poäng på 4 eller över vilket 

skulle motivera för bedömning av läkare enligt MEWS- mallen. På grund av att mätningar av 

i snitt fyra av sex parametrar dokumenterats samt att den vanligaste 

dokumentationsfrekvensen var en till två gånger per dygn är grunden för genererade MEWS- 

poäng osäker. Gällande urinmängden var endast ett värde mätt i enheten ml/timme vilket är 
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den enhet som används i MEWS- mallen. Resterande värden är omräknade till ml/timme från 

ml/dygn vilket dels innebär att man inte får ett lika avgränsat och säkert värde för en specifik 

tidpunkt samt ökar risken för felmätning då något värde kan ha missats att dokumentera. Detta 

skulle kunna leda till falskt låg urinmängd vilket i sin tur kan generera falskt hög MEWS- 

poäng. Även om värden från två enskilda parametrar möjliggör genererad MEWS- poäng fyra 

eller över är det optimalt att mäta samtliga parametrar för att få en rättvis överblick av 

patientens tillstånd. Den inkompletta dokumentationen medför att MEWS- poäng inte kan 

genereras för de parametrar där mätning saknas vilket skulle kunna påverka den totala 

poängen. Detta är framförallt betydelsefullt för de patienter som endast hade dokumenterade 

mätningar av en eller två parametrar. 

4.3 Kliniska implikationer 

Resultatet kan på de granskade vårdavdelningarna användas för diskussion angående den 

ofullständiga dokumentationen samt dokumentationsfrekvensen. Vidare kan resultatet bidra 

till utveckling av enklare samt mer utförliga dokumentationsmallar.  Resultatet är även 

användbart som baslinjemätning för att vidare studier ska kunna utvärdera effekten av MEWS 

som ett verktyg i kvalitetsförbättringsarbetet på Akademiska sjukhuset i Uppsala.  

4.4 Saturation som komponent i MEWS? 

I litteraturgranskningen inför studien söktes vetenskaplig evidens gällande valet av de 

ingående parametrarna i MEWS. Ingen tidigare forskning påträffades som beskrev varför just 

dessa parametrar bedömts vara de mest betydelsefulla.  Flera tidigare studier visade på att 

saturation var en förutsägande faktor gällande identifikation av patienter med hög risk för inre 

skador samt ökad dödlighet (Kellett & Deane, 2006 & Mackenzie et al, 2008). Med anledning 

av tidigare forskningsresultat kan anses att även saturation är en parameter som borde ingå i 

MEWS.  

4.5 Förslag till vidare studier  

Akademiska sjukhuset i Uppsala har intentionen att införa MEWS som bedömningsverktyg på 

samtliga avdelningar.  Med tanke på att tidigare studier inte har visat entydiga resultat 

angående effekten av MEWS som bedömningsverktyg (Subbe et al, 2001) finns anledning att 

anse att en mer omfattande studie av dokumentationen skulle utföras. Dels borde granskning 

av dokumentationen även på medicinska vårdavdelningar genomföras innan införande av 
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MEWS för att möjliggöra jämförelse efter införande. Vidare studier efter införandet av 

MEWS för att kunna se om dokumentationen av vitalparametrar förbättras/påverkas borde 

vara av intresse. Även granskning av dokumentation på de avdelningar där MEWS redan 

använts skulle kunna utföras för att se om dokumentationen sker i större utsträckning där än 

på avdelningar som inte använder MEWS.  

 

4.6 Slutsats 

Dokumentationen av vitalparametrar på granskade vårdavdelningar bedömdes som 

otillräcklig både med avseende på antal dokumenterade parametrar samt 

dokumentationsfrekvens över dygnet.  
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6.1 Bilaga 1. Granskningsmall för information  

   

     Journal Kvinna Man Ålder Avdelning  

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         
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18         

19         

20         
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6.2 Bilaga 2. Granskningsmall för dokumentation 

Journal Andningsfrekvens Puls     Blodtryck   Temperatur   RLS     Urinmängd   Saturation 

  ggr/dygn senaste poäng ggr/dygn senaste poäng ggr/dygn senaste poäng ggr/dygn senaste poäng ggr/dygn senaste poäng ggr/dygn senaste poäng senaste värde 

1                                       

2                                       

3                                       

4                                       

5                                       

6                                       

7                                       

8                                       

9                                       

10                                       

11                                       

12                                       

13                                       

14                                       

15                                       

16                                       

17                                       

18                                       

19                                       

20                                       
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6.3 Bilaga 3. Modified early warning score (MEWS) 
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6.4 Bilaga 4. RLS – Medvetandegrad – MEWS- poäng 

 

 

Medvetandegrad Poäng enligt RLS-85 MEWS-poäng 

(CNS) 

Medvetandegrad 

Kontaktbar. Fullt vaken samt 

orienterad, ej fördröjd reaktion. 

1 0 Vaken, adekvat. 

Kontaktbar. Slö och/eller oklar, 

kontakt vid lätt stimulering. 

2 1 Slö, reagerar på tilltal. 

Nytillkommen förvirring. 

Kontaktbar. Mycket slö, kontakt 

vid kraftig stimulering. 

3a 2 Reagerar på smärta. 

Kontaktbar. Avvärjer smärta. 3b 2 Reagerar på smärta. 

Ej kontaktbar. Lokaliserar vid 

smärta. 

4 2 Reagerar på smärta. 

Ej kontaktbar. Undandragande 

rörelse vid smärta. 

5 2 Reagerar på smärta. 

Ej kontaktbar. Stereotyp böjrörelse 

vid smärta. 

6 2 Reagerar på smärta. 

Ej kontaktbar. Stereotyp 

sträckrörelse vid smärta. 

7 2 Reagerar på smärta. 

Ej kontaktbar. Ingen reaktion vid 

smärta. 

8 3 Reagerar ej.  


