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Förkortningar och förklaringar 
 

EWS Early Warning Score  

MEWS Modified Early Warning Score 

METTS-A Medical Emergency Triage and Treatment System Adult 

RETTS-A Rapid Emergency Triage and Treatment System Adult 

ADAPT Adaptivt processtriage 

ViEWS VitalPAC Early Warning Score (VitalPAC= mjukvarunamn) 

RAPS Rapid Acute Physiology Score 

REMS Rapid Emergency Medicine Score 

 

VP  Vitalparameter/vitalparametrar 

SBT Systoliskt blodtryck 

DBT Diastoliskt blodtryck  

GCS Glascow Coma Scale = medvetandegrad (1-15 där 15 är alert, < 8 medvetslös) 

AF Andningsfrekvens, andetag per minut 

Temperatur Kroppstemperatur, °C  

SBP Systolic Blood Pressure 

OR Odds ratio, oddskvot 

AUROC Area Under the Receiver Operating Characteristic 

ROC Receiver Operating Characteristic 

CBS Central bröstsmärta 

SÖS Södersjukhuset, Stockholm 

Saturation Perifer syremättnad i blodet (sat.) 

MIG Mobil intensivvårdsgrupp 
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Abstract 

Background 

There is a lack of scientific studies of how vital signs in unselected patient groups correlate to 

morbidity and death. The aim of this study is to, in an unselected material; investigate the 

correlation between vital signs and risk for admission to an intensive care unit (ICU) or death 

within seven days. 

 

Method 

The dataset consists of vital signs from 1151 unselected patients who sought treatment at the 

ED of Södersjukhuset in May-July 2008. All were admitted to a ward.  Vital signs (heart rate, 

blood pressure, oxygen saturation, respiratory rate, temperature, level of consciousness) and 

information about transfer address from the ED and the hospital have been assembled from 

the systems Passett and Akusys. The results have been calculated through logistic regression 

analysis. 

 

Results 

The result shows that temperature, respiratory rate, oxygen saturation and level of 

consciousness correlate to death, and that temperature, respiratory rate, heart rate, systolic 

blood pressure (SBP) and level of consciousness increase the risk for ICU admission.  

 

Conclusion 

This study thus confirms to a large extent what has been shown in previous studies. Limited 

conclusions can be drawn in relation to death within seven days considering the low number 

of deceased patients in the material. The correlation to ICU-care is stronger. The conclusion is 

that vital signs correlate to morbidity and death, but that no long-term conclusions can be 

drawn concerning unselected patient groups. More extensive studies need to be done in order 

to fully be able to prevent morbidity and death for all diagnosis.  
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Sammanfattning  

Bakgrund 

Det saknas vetenskapligt belagda studier av hur vitalparametrar (VP) i ett oselekterat material 

på akutmottagningen korrelerar till morbiditet och död. Syftet med studien är därför att i ett 

oselekterat patientmaterial undersöka sambandet mellan VP vid ankomst till en akut-

mottagning och risk för morbiditet eller död inom sju dagar. Som morbiditetsparameter 

används inlagd på intensivvårdsavdelning (IVA). 

 

Material och metod 

Materialet omfattar VP från 1151 oselekterade patienter som sökt vård på Södersjukhusets 

(SÖS) akutmottagning 28 dagar i maj, 30 dagar i juli, 21 dagar i juli 2008, och som lagts in. 

Uppgifter om ankomstparametrar, (puls, blodtryck, temperatur, andningsfrekvens (AF), 

saturation och medvetandegrad) vårdtid, utskrivningsadress från akuten och från sjukhuset har 

inhämtats från sjukhusets olika administrativa system. Med logistiska regressionsanalyser har 

oddsratio (OR) beräknats för varje VP enskilt och i en multivariat modell. Utfallsmåtten är 

sjudagarsmortalitet och inläggning på intensivvårdsenhet (IVA). 

 

Resultat 

Resultatet visar att temperatur, AF, saturation och medvetandegrad korrelerar till risk för död, 

och att temperatur, AF, puls, systoliskt blodtryck (SBT) och medvetandegrad ökar risk för 

inläggning på IVA. Resultatet för död uppvisar ett komplext mönster som gör att resultatet 

bör ifrågasättas trots att signifikansen är tydlig. Samma oddskvoter för IVA-inläggning ger ett 

resultat som stärker signifikansen för varje VP. 

 

Slutsats 

Studien bekräftar, trots begränsningar i studiepopulationen, den bild som tidigare forskning 

visat med ett stort antal VP som korrelerar till såväl död som morbiditet. Begränsade 

slutsatser kring utfallsmåttet död inom sju dagar kan dras utifrån det låga antal avlidna 

patienter (17) i materialet. Resultatet för IVA-inläggning är mer signifikant. Slutsatsen är att 

vitalparametrar korrelerar till IVA-inläggning och i viss mån till död, men att det inte utifrån 

denna studie inte kan dras några långtgående slutsatser kring oselekterade material. 

Ytterligare mer omfattande studier behöver göras för att man ska kunna predicera utfall och 

förhindra morbiditet och död för samtliga diagnosgrupper.   



6 

 

Populärvetenskaplig sammanfattning 
Vitalparametrar registreras hos alla patienter som söker vård på en akutmottagning. Vital-

parametrar utgörs av fysiologiska mätvärden som t.ex. puls, blodtryck, andningsfrekvens, 

kroppstemperatur, medvetandegrad och syresättning i blodet. Det finns en rad olika metoder 

för att värdera dessa. Den vanligast triagemetoden i Sverige är RETTS-A, som utvecklades på 

Sahlgrenska sjukhuset 2005. I samband med triagering träffar patienten en triagesköterska och 

tilldelas utifrån sina värden och sökorsak en färg som styr tiden till första läkarkontakt och 

vidare handläggning, patienten får därmed en prioriteringsordning.  

 

Det finns mycket skrivet i litteraturen om olika triagesystem och om vikten av att vital-

parametrar registreras  för att man  i ett tidigt skede ska kunna identifiera kritiskt sjuka 

patienter och förhindra att de försämras. Det saknas dock omfattande studier spå oselekterade 

patientgrupper, d.v.s. att man inkluderar alla vuxna patienter som söker en akutmottagning. 

Syftet med denna studie är att studera hur förändrade vitalparametrar påverkar risken för att 

avlida inom en vecka eller hamna på en intensivvårdsavdelning (IVA). 

 

Materialet består av vitalparametrar från 1151 vuxna patienter som sökt Södersjukhusets 

akutmottagning maj-juli 2008 och som lagts in på vårdavdelning. Endast sjutton personer 

avled och 120 lades in på IVA. Genom statistiska analyser har beräkningar gjorts som visar i 

vilken utsträckning olika vitalparametrar påverkar risken för död eller intensivvård.  

 

Resultatet visar att temperatur, andningsfrekvens, syresättning av blodet och medvetandegrad 

ökar risken för död, och att temperatur, andningsfrekvens, puls, blodtryck och 

medvetandegrad ökar risken för inläggning på IVA. Detta ligger med några undantag i linje 

med tidigare forskning. Resultaten för gruppen avlidna bör dock tolkas med försiktighet med 

tanke på det låga antalet avlidna i studien.  

 

Sammanfattningsvis visar resultaten att det finns en koppling mellan påverkade 

vitalparametrar och död/intensivvård. Ytterligare studier behövs dock på stora oselekterade 

patientgrupper för att man med säkerhet ska kunna uttala sig om detta. 
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Introduktion 

Vitalparametrar är ett antal fysiologiska mätvärden som avser att spegla patientens tillstånd i 

mätögonblicket, oftast i samband med en första bedömning av en sköterska på en akut-

mottagning, i s.k. triage. Triage innebär att patienter utifrån vitalparametrar och sökorsak 

indelas i en prioritetsordning baserat på medicinsk angelägenhetsgrad. Den medicinska 

angelägenhetsgraden avgör i slutänden tiden till läkarkontakt, övervakningsnivå och 

provtagning samt handläggning. Detta är grunden för det som kallas triage. Praxis för detta 

varierar från land till land och i viss mån från sjukhus till sjukhus. I Sverige använder en 

majoritet av sjukhusen idag triagemodellen RETTS (Rapid Emergency Triage and Treatment 

System) (1). Exempel på VP som ofta utgör basen för triagering är andningsfrekvens, 

syremättnad i blodet (saturation), hjärtfrekvens, blodtryck, temperatur och medvetandegrad.  

 

Tidigare studier på VP har med några få undantag gjorts på en eller flera selekterade 

patientgrupper, och i flera fall på grupper av patienter som redan vid ankomsten till akuten 

definierats som kritiskt sjuka eller i behov av IVA-inläggning (2). I en majoritet av studierna 

har enbart internmedicinska patienter studerats. Det vetenskapliga underlaget för att använda 

VP i triageskalor på samtliga vuxna patienter på en akutmottagning är enligt SBU:s rapport 

2010 otillräckligt, och idag saknas generella undersökningar på ett oselekterade material där 

man studerat i vilken utsträckning enskilda VP och inte triageskalor som helhet korrelerar till 

morbiditet och död (1).  

 

Rapporten, som bygger på en kartläggning av litteratur inom området från 60-talet t.o.m. mars 

2009, visar att underlaget är begränsat för att medvetandegrad och saturation var för sig kan 

predicera risken för död. Än mindre vetenskapliga belägg finns det för att AF, puls, blodtryck 

och temperatur kan bidra till att predicera risken för död.  Syftet är därför att undersöka 

vitalparametrarna vid ankomst till akuten hos ett antal oselekterade patienter för att se 

huruvida dessa korrelerar till risken för IVA-inläggning och död enligt ovan. 

 

 

.  
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Bakgrund 

Patienten avlider inte av sin sjukdom, utan av den försämrad patofysiologi som sjukdomen 

orsakar. Morgan et al skrev på 90-talet om Early Warning System (EWS), och visade att det 

fanns evidens för att systematisk övervakning och registrering av VP möjliggjorde att man i 

ett tidigt skede kunde identifiera patienter som höll på att försämras (3). En förutsättning för 

att detta ska fungera är att det finns metoder och resurser för att kunna identifiera avvikande 

VP och tillkalla nödvändig assistens (4).  

 

Adaptivt processtriage (ADAPT) är den triagemodell som användes på SÖS fram till 2012. 

ADAPT utvecklades delvis från METTS och bygger på samma struktur med VP, sökorsak 

och process som grund för den prioriteringsordning som patienten slutlien får, d.v.s. en färg 

(röd, orange, gul, grön och blå) som signalerar tiden till första läkarkontakt (1). 

 

RETTS-A, Rapid Emergency Triage and Treatment System Adult, som utvecklades under 

namnet METTS-A på Sahlgrenska 2005, infördes som triagesystem på SÖS 2012. RETTS-A 

bygger på registrering av VP och kontaktorsak (Emergency Symtoms and Signs – ESS), och 

utmynnar i fem prioriteringsnivåer – röd, orange, gul, grön och en blå sorteringsnivå som är 

avsedd att appliceras på patienter < 80 år med enklare besvär som inte bedöms behöva 

kontroll av VP.  

                   Tabell 1 Gränser för vitalparametrar inom RETTS  

Poäng 4 3 2 1 2 3 4 

Triagefärg Röd Or Gul Grön Gul Or Röd 

Puls  <40 <50 51-109 >110 >120 >130 

Saturation <90 m O2 <90 90-95 >95 --- --- --- 

Systoliskt blodtryck <90 --- --- >90 --- --- --- 

Temperatur --- --- --- 35-38,5 >38,5 >41 --- 

Andningsfrekvens <8   8-25 --- >25 >40 

Medvetandegrad    RLS 1 RLS1-2 RLS 2-3 RLS>3 

 

Den faktor – VP eller ESS – som ger patienten den högsta triagenivån avgör vilken 

färgprioritet patienten får.  Enligt Widgren, som till del utvecklat systemet, har METTS-A 

hög sensitivitet och låg interindividuell variabilitet, vilket är önskvärda egenskaper hos ett 

triagesystem (5). Han har också visat att det i större utsträckning är VP som styr triagenivån 

än ESS när det gäller röd-och orangeprioriterade patienter. I 91 % av fallen för röda och 55 % 
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av fallen för orangea patienter (5).  På motsvarande sätt är det sökorsaken som styr vilken 

prioritering gula och gröna patienter får (5). I den studie av 17 921 patienter som låg till grund 

för utvecklingen av triagesystemet är det andningsfrekvensen och medvetandegraden som i 

störst utsträckning avgör om patienten prioriteras till en hög prioritetsnivå (6).  

 

En triageskala valideras utifrån dess förmåga att diskriminera kritiskt sjuka patienter från 

mindre sjuka patienter, vilket på ett mer teoretiskt plan handlar om hur väl triageskalan 

minimerar falskt positiva och falskt negativa svar. Förhållandet mellan två utfall visualiseras 

ofta i en ROC-kurva (Receiver Operating Characteristic). Area Under the Receiver 

Operating Characteristic Curve – AUROC – visar hur väl en mätmetod kan diskriminera 

 
Fig. 1. Exempel på AUROC för tre olika triagesystem (7) 

 

Pryterch et al publicerade 2010 en artikel som visade att 24-timmarsvärden var mest 

signifikativa för att predicera mortalitet. I studien har en ny EWS – VitalPAC EWS (ViEWS) 

applicerats på ett stort brittiskt patientmaterial av VP från drygt 35 000 inlagda intern-

medicinska patienter (7). Sammanlagt studerades sju olika parametrar under vårdtiden (puls, 

SBT, AF, temperatur, saturation, GCS, antal liter syrgas). Ålder inkluderades inte, vilket var 

ett av syftena med studien. Resultatet visade  en AUROC på 88 % med avseende på sjukhus-

mortalitet inom 24 h, vilket var högre än Subbe et als studie 2001 med AUROC på 85 % där 

ålder inkluderats (8). Värdet speglar sannolikheten att ViEWS som triagesystem kan 

diskriminera de patienter som riskerar död kort efter ankomst till akutmottagningen. Kurvor 

över 70 % anses vara statistiskt betydelsefulla, och värden över 80 % anses visa god 

diskriminans mellan de modeller som testas (9). Studien visade att ViEWS fungerar som en 

bra prediktor för sjukhusmortalitet inom givna tidsintervall. 24-timmarsmätningen visade sig 

mellan två valda grupper, i exemplet intill 

död inom 24 h eller inte. Varje punkt i 

kurvan motsvaras av en koordinat som 

baseras på ett värde för sensitivitet och 1- 

specificitet. Ju längre upp i övre vänstra 

hörnet kurvan når, desto högre AUROC och 

desto högre diskrimineringsförmåga har 

triagemetoden. 100 % eller 1,0 är optimalt 

och 50 % eller 0,5 är inte bättre än slumpen. 

 



10 

 

vara den mätning som var mest signifikativ. För varje mätpunkt efter 24 h minskar metodens 

träffsäkerhet att predicera mortalitet, vilket stödjer teorin att VP speglar ett förhållandevist 

momentant hälsotillstånd.  

 

Tabell 2. Översyn av forskningsläget kring vitalparametrar 

Sammanställning av vilka VP som observerats som signifikanta för morbiditet och död i citerade studier.  

Signifikans har markerat med ett kryss, och i de fall det är aktuellt, med två kryss för den multivariata analysen. 

De skuggade kolumnerna markerar de VP under respektive utfallsmått som förekommit i flest studier. Samtliga 

studier utom en har gjorts på ett selekterat material.  

Utfallsmått IVA-inläggning Död 

Referenser \ VP Puls SBT AF Sat. Temp GCS Ålder Puls SBT AF  Sat. Temp GCS Ålder 

Subbe -01  X   X   X  X   X   X 

Olsson-04        X/X X X/X X/X X X/X X/X 

Goldhill-05  X X X  X X  X X X  X X 

Goodacre-06        X  X X/X X X/X X/X 

Kellett-06         X X  X X X 

Burch-08 /X /X /X  /X /X  /X /X /X  /X /X  

Widgren-08*   X X  X    X X  X  

Cattermole-09  X    X   X    X  

Pryterch-10        X X X X X X  

Cuthberson -10 X  X X           

Kellett -11        X X X X X   

X/X= Univariat/Multivariat analys, X=Univariat analys  

*oselekterat material. 

 

Detta bekräftades även av Kellett et al som studerat en komprimerad variant av ViEWS som 

exkluderade medvetandegrad. Studien, som inkluderade VP från 75 419 internmedicinska 

patienter visade att exkludering av medvetandegrad inte påverkade utfallet när det gäller icke 

IVA-mässiga patienter. ViEWS fungerade desto sämre på IVA-patienter, vilket Kellett 

tolkade bl.a. berodde på en högre förekomst av sänkt medvetandegrad hos IVA-patienter. 

Ålder påverkade inte utfallet, vilket talade för att enbart observation av basala och mätbara 

VP räckte för att få en hög AUROC. Slutsatsen visade emellertid att trots att Kelletts egen 

ViEWS identifierade såväl den stora gruppen lågriskpatienter, som den mindre gruppen 

högrisk-patienter, så kvarstod det faktum att 55 % av dödsfallen inträffade i den återstående 

gruppen som inte fångades upp av mätmetoden (10).  I en annan studie på 863 akut sjuka 

slutenvårdspatienter som också publicerades 2011, konstaterade man att en binär uppdelning i 

utfallen död-icke död eller inlagd på IVA-eller ej inte med nödvändighet bidrog till att man 

genom de gränser för VP som var satta med t.ex. ViEWS identifierade de patienter som 

riskerade ökad morbiditet, men inte IVA-inläggning eller död (11). Tarassenko et al visade 
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däremot på ett behov av att utveckla en metod för tätare mätning av VP på avdelningen , 

vilket skulle kunna bidra till ännu tidigare identifiering av kritiskt sjuka (11).  

  

Ngyen et al, som studerat 81 kritiskt sjuka patienter som vårdats på akutens pre-IVA-platser 

och som sedermera förts över till IVA-vård, visade att instrumentell övervakning och vård på 

akutmottagningen kan bidra till förbättrad vård, minskad morbiditet och på sikt minskad 

mortalitet (12). Inga enskilda VP lyfts dock ut som signifikanta. Det finns en samstämmighet i 

litteraturen att höga triagepoäng, oavsett vilken triagemetod som används, generellt ger ökad 

risk för morbiditet och död, däremot är det inte konklusivt att enskilda derangerade 

parametrar ökar den totala risken för att nå intensivvård eller död (8).  

 

En studie med 848 oselekterade medicin- och kirurgpatienter på en akutmottagning visade att 

enbart dokumentationen av VP enligt ett standardiserat protokoll av typ EWS bidrog till 

tidigare intervention och ökad medvetenhet om vårdbehov (13). Paterson et al såg också ett 

tydligt samband mellan den poäng som patienten fick i samband med den första triageringen 

och sjukhusmortalitet och vårdtid (13). Cuthberson et al, som studerat enbart medicin-

patienter, fann emellertid att ökad puls och AF samt sänkt saturation hade en korrelation till 

IVA-inläggning (14).  

 

Olsson et al visade i sin Uppsalastudie av 12 006 icke-kirurgiska patienter att SBT, AF, puls, 

medvetandegrad, saturation inklusive ålder predicerade sjukhusmortalitet. Ålder visade sig 

vara den starkaste prediktorn när de validerade RAPS (Rapid Acute Physiology Score) och la 

till ålder och saturation, vilket resulterade i REMS (Rapid Emergency Medicine Score) som 

på ett bättre sätt än RAPS predicerade sjukhusmortalitet (15). Goodacre et al undersökte några 

år senare också RAPS och REMS på patienter som anlände till akuten per ambulans och som 

lades in, och bekräftade samma sak. Endast ambulanser med patienter med avsevärd 

sjukdomspåverkan (ex. bröstsmärta, medvetslöshet, andningsuppehåll) inkluderades. 

Univariata analyser visade att alla studerade VP utom SBT och DBT korrelerade till ökad 

mortalitet. I en multivariat analys med samma data föll emellertid ålder, GCS och saturation 

ut som oberoende variabler, vilket skiljer sig från denna studie (2). 

 

Goldhill et al visade 2005 att högre EWS var associerat med ökad sjukhusmortalitet och 

sämre prognos (16). Studien visade också att fler VP utanför normalområdet ökade risken för 

död. Alla parametrar utom temperatur och puls visade en korrelation till patientens 
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hälsotillstånd vid utskrivning. Materialet utgjordes av en selekterad grupp på 1047 patienter 

som blivit föremål för MIG (mobil intensivvårdsgrupp) el IVA-inläggning. Kellett et al, som 

också studerat IVA-patienter, fann signifikanta värden för 30-dagars mortalitet för 16 olika 

parametrar av vilka ålder, saturation, temperatur, puls, SBT kan jämföras med denna studie 

(17).  Åtta av dessa var signifikanta för 24 h-mortalitet, och av dem är det endast temperatur 

och blodtryck som är relevanta i detta fall.  

 

Subbe et al gjorde 2006 en liten studie där en tredjedel av studiepopulationen bestod av 53 

oselekterade patienter som sökt akutmottagningen. Resultatet visade att den icke inneliggande 

gruppen inte uppvisade större avvikelser i VP, vilket var förväntat. De patienter som lades in 

på IVA uppvisade desto mer påverkade VP (18). Burch et als studie på 790 internmedicinska 

patienter på akuten kom fram till att SBT <100, AF >30, GCS < 15, puls >130 och temperatur 

>38,5° korrelerade till inläggning, medan SBT <100/>200, , GCS <15 och AF >30 påverkade 

risken för död. Även här var åldern en signifikant prediktor för inläggning (19).  

 

Groarke et al visade i sin studie av 225 inneliggande internmedicinska patienter däremot att 

såväl risken för död och IVA-inläggning ökade oavsett ålder om vitalparametrarna var 

derangerade (20). Subbe, påvisade att ålder på ett felaktigt sätt används som ett mått på 

irreversibilitet, d.v.s. morbiditet och på sikt död, och att man i stället borde använda frailty – 

skörhet, som ett mått på t.ex. ökat åldrande, minskade reserver och en mer generell sårbarhet 

utifrån sjukdomstillstånd (21). Detta är dock något som inte är till fullo implementerat som ett 

begrepp. En närmare analys av det begreppet ryms inte inom ramen för detta arbete.  

 

2007 gjorde Smith et al en studie på 9987 internmedicinska patienter på hur ålder och VP 

korrelerade till sjukhusmortalitet och konstaterade att ålder var en stark prediktor för 

sjukhusmortalitet. De visade att åldersfaktorn vägde tyngre för de patienter som har påverkad 

andningsfrekvens (>36), lågt SBT (<90) och sänkt medvetandegrad och att mortaliteten ökade 

med ökad MEWS (Modified Early Warning Score) (22). I analogi med detta gäller 

följaktligen att hur väl en patient tolererar derangerade VP till viss del korrelerar till åldern. 

Detta stärks även av Panchagnula et al som samma år publicerade en studie på 2596 medicin- 

och kirurgpatienter med MEWS >3 vid ankomst. Såväl ålder som MEWS >3 och placering på 

medicinavdelning visade sig påverka risken för död. Orsaken till varför medicinpatienterna 

avled i större utsträckning bedömdes bero på att medicinpatienternas mindre reversibla 

sjukdomstillstånd i jämförelse med de kirurgiska patienternas sjukdomstillstånd (23).  



13 

 

 

Duckitt et al, som utvecklat en lokal brittisk triagemetod – Worthing PSS (Physiological 

Scoring System) – för bedömning av kritiskt sjuka medicinska patienter på akuten, fann att 

SBT < 99, AF >20, temp<35,3, puls >102, saturation < 96 % och medvetandepåverkan ökade 

sjukhusmortaliteten. De får en AUROC på 74 % som stiger till 81 % när ålder inkluderas. 38 

% av dödsfallen inträffar inom 48 h och 88 % inom 30 dagar (24). 

Syfte 

Syftet är att studera effekten av vitalparametrar på risk för död och inläggning på 

intensivvårdsavdelning. Utfallsmått är inläggning på intensivvårdsavdelning och död inom sju 

dagar på sjukhus (sjukhusmortalitet). 

 

Material och metod 

Design 

Studien utformades som en retrospektiv tvärsnittsstudie av data som inhämtats från 

patientjournaler.  

 

Patienturval 

Södersjukhusets vuxenakutmottagning tar emot ca 145 000 akut sjuka patienter per år och 

sjukhuset disponerar 649 vårdplatser. Den gynekologiska akutmottagningen, 

akutmottagningen för våldtagna kvinnor och Öron-, näs-, och halsakuten är skilda från denna, 

liksom barnakutmottagningen. Urvalet utgörs av patienter som ankom till Södersjukhusets 

akutmottagning maj-juli 2008 (28 dagar i maj, 30 dagar i juli, 21 dagar i juli) och som sedan 

erhöll fortsatt slutenvård. Samtliga patienter > 18 år har inkluderats under denna period 

oavsett sökorsak. Den initiala datainsamlingen av VP är baserad på en triagejournal, ADAPT 

(Adaptivt processtriage), som upprättades för varje patient som bedömdes på akut-

mottagningen. Akutjournaler samlas med vissa intervaller in från akutmottagningen och 

lämnas till arkivet för destruering efter inskanning i patientjournalen. Studiedatan omfattar ett 

slumpmässigt urval av slutenvårdspatienter under den aktuella perioden. Det har således inte 

skett någon medveten selektion från något håll. Samtliga patienterna har lagts in.  Materialet 

är därmed i praktiken selekterat på inlagda patienter, men inte på sökorsak.  

 

IVA-inläggning definieras som inneliggande vård på Hjärtintensiven (HIA), Medicinsk 

Intensivvård (MIVA) och Intensivvårdsavdelningen som utgör en direkt fortsättning på 
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indexbesöket på akutmottagningen. Exklusionkriterier är patienter under 18 års ålder. De 

patienter som har överförts till en vårdenhet utanför SÖS har inte följts upp med avseende på 

död inom sju dagar. Vidare har journaler som saknat ankomsttid och utskrivningstid 

exkluderats, liksom de som hade ett inkorrekt personnummer, totalt 20 patientfall. Sjutton 

personer hade reservnummer, men i övrigt kompletta uppgifter och har inte exkluderats, 

undantaget de analyser som berör ålder.  

 

Metod  

Vitalparametrarna (puls, systoliskt och diastoliskt blodtryck, andningsfrekvens, temperatur, 

saturation, medvetandegrad) har erhållits från akutjournalen ADAPT. Den lagrades digitalt 

och/eller analogt. Där noterades också ankomsttiden till akutmottagningen och sökorsak. Alla 

mätvärden utgörs av den första registrerade serien av VP på akutmottagningen, d.v.s. den som 

sker i samband med triagering av en särskilt utbildad triagesköterska strax efter ankomst. I de 

fall söktrycket har varit högt kan tiden till triagering ha förlängts, det är dock alltid den först 

uppmätta vitalparameterserien som har använts i denna studie.  

 

Uppgifter om utskrivningsadress från akutmottagningen har hämtats från Södersjukhusets 

administrativa patientsystem Akusys (vers.5.0f, Södersjukhuset, Stockholm, Sweden, 1994) 

och uppgifter om utskrivningstid, vårdtid och utskrivningsadress har hämtats från sluten-

vårdens patientadministrativa system Passett. Utskrivningsadressen från akutmottagningen 

ger information om vilken slutenvårdsavdelning patienterna skrevs ut till i ett första skede. En 

del patienter bytte avdelning under vårdtiden, vilket kunde följas i Passett. De som inkluderats 

i utfallsmåttet IVA-inläggning har lagts in på någon av sjukhusets intensivvårdsenheter (IVA, 

HIA, MIVA) från akutmottagningen. Ingen åtskillnad har gjorts på när under vårdskedet de 

har hamnat på IVA. De patienter som avled under vårdförloppet hade utskrivningsadress 

”avliden”, och beräkning av antalet avlidna inom utfallsmåttet baserades således på vårdtiden.  

För medvetandegrad användes i ADAPT AVPU-skalan (Alert, Voice, Pain, Unresponsive) 

som i detta arbete har översatts till GCS-skalan (A=15, V=14, P=13-9, U<8) (7). 

 

Etiska överväganden 

Samtliga uppgifter har hämtats från akutjournalsystemet Akusys som är separat från den 

övriga patientjournalen, samt det patientadministrativa systemet Passett. Därför har all 

datainsamling gjorts utan annan granskning av patientjournaler. Efter inhämtning av data har 

personnummer ersatts av ett referensnummer. Inhämtningen av vitalparametrar är rutin och 
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patientvården har inte påverkats av studien. Studien har godkänts 2010 av verksamhetschefen 

vid Verksamhetsområde Akut, Södersjukhuset och betraktas som ett kvalitetsarbete. 

Bearbetning och statistisk analys  

Materialet har bearbetats med deskriptiv analys. Medelvärdet och standardavvikelsen (SD) för 

varje vitalparameter samt ålder har räknats ut, vilket beskrivs i Tabell 3.  Regressions- 

analyser har använts för att studera sambandet mellan vitalparametrar och intensivvårds-

inläggning samt död, både i univariata och multivariata modeller och det är därför den metod 

som huvudsakligen har använts för att visualisera på vilket sätt vitalparametrar korrelerar till 

risk för IVA-inläggning och sjukhusmortalitet (=död inom sju dagar). För detta ändamål har 

SPSS Statistics (Inc., Chicago IL, version 20, 2011) använts. Oddskvoten (OR) beskriver risk 

för död eller IVA-inläggning, i förhållande till att utfallet inte sker när värdet på en VP ökar 

ett steg. P < 0.05 har valts som statistiskt signifikant (25).  

 

Resultat 

Bakgrundsdata 

Vitalparametrar från 1151 patienter har inkluderats i studien. Samtliga patienter har lagts in på 

IVA eller annan vårdavdelning på SÖS. 27 patienter har sökt två gånger och två patienter har 

sökt tre gånger. Tabell 3 visar bakgrundsfakta för hela studiepopulationen och medelvärden 

för de olika vitalparametrarna. Antal män och kvinnor i studien är 583 respektive 568. 519 

kvinnor lades in på avdelning, och 49 på IVA. Samma siffror var för männen var 512 

respektive 71. Av de som avled inom sju dagar har fyra lagts in på en IVA-enhet, d.v.s. en 

knapp fjärdedel. 120 personer (10 %) lades in på IVA, av dessa utgjorde kvinnor 41 %.  
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Tabell 3. Bakgrundsvariabler 
Tabellen nedan anger medelvärden för alla vitalparametrar och ålder, samt deras standardavvikelser (SD) 

Längst ner presenteras de vanligaste sökorsakerna inom varje kategori och könsfördelningen. 

 

Endast sjutton personer (1,5 %) avled inom sju dagar, nio kvinnor och åtta män. 30-dagars-

mortaliteten, som inte inkluderats som utfallsmått, var däremot 31 personer (2,7 %). Totalt 

avled 32 personer under hela perioden, vilket visar att flera patienter än 17 avled under det 

registrerade vårdtillfället, dock i ca hälften av fallen så långt efter intag på akuten att det inte 

är något som denna studie kan hävda har en signifikans för de VP som registreras vid 

ankomst. 97 % av de som avled avled inom 30 dagar, 53 % inom 7 dagar, 25 % inom 48 h 

och 9,4 % inom 24 h, vilket visualiseras i Figur 1 nedan. 

  

 

Figur 1. Fördelning av avlidna i relation till mortalitetstid.  

 

Variabler \ Utfallsmått Inlagd avd. IVA-inlagda Död inom sju dgr Samtliga 

Temperatur (°C) 37,0 (0,73) 36,9 (0,79) 36,8 (1,7) 37,0 (0,74) 

Vårdtid (h) 84 (98) 87 (123) 54 (38) 85 (101) 

Saturation (%) 95 (4,4) 95 (5,6) 88 (13) 95 (4,6) 

Andningsfrekvens (andetag/min) 20 (6,7) 21 (7,3) 25 (9,7) 20 (6,7) 

Systoliskt blodtryck (mmHg) 144 (28,4) 138 (31,6) 134 (31,5) 143 (28,8) 

Diastoliskt blodtryck (mmHg) 81 (16) 82 (17) 77 (16) 81 (16) 

Puls (slag/min) 85 (21) 95 (26) 88 (24) 86 (21) 

Medvetandegrad (GCS) 14,7 (1,2) 13,1 (3,6) 13,0 (3,2) 14,6 (1,7) 

Ålder (år) 65 (20) 61 (18) 85 (8,6) 64 (20) 

Vanligaste sökorsak  1. CBS 

2.Buksmärta 

3. Dyspné 

1. Rytmrubbning 

2. Intox/CBS 

3. Stroke 

1. Stroke 

2. Infektion/ 

    Andningsbesvär 

1. CBS 

2. Buksmärta 

3. Dyspné 

Kvinnor (n) 519 49 9 568 

Män (n) 512 71 8 583 

Totalt   1031 120 17 1151 
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Medeltemperaturen avviker inte mer än 0,2 enheter mellan de olika grupperna. Man kan dock 

skönja en tendens att temperaturen sjunker från 37,0° i gruppen inlagda till 36,8° i gruppen 

avlidna inom sju dagar. SD är < 0.8 för alla grupper utom för gruppen död inom sju dagar, 

som har en SD på 1,7. 

 

Medelvårdtiden är 85 h (ca 3,5 dagar), och den ökar något för  de som lagts in på IVA. 

Medelvårdtiden för samtliga avlidna är 207 h, d.v.s. nästan 9 dygn, och för de som avled inom 

sju dagar 54 h, d.v.s. 2,3 dygn. Saturationen är något sänkt för de som läggs in på avdelning 

eller på IVA, 95 %. De som avlider har 88 %. Det finns en mycket stor spridning i samtliga 

vårdtider, med en SD mellan 38-123. 

 

Medel för AF i den stora gruppen inlagda är 20, och är något högre i IVA-gruppen, 21, 

jämfört med de som avlider, som har 25. Spridningen är relativt stor och visar på stora 

variationer i AF inom varje grupp. SBT sjunker mellan avdelning – IVA – död. DBT är något 

högre för IVA-inlagda och sjunker däremot för gruppen död inom sju dagar. Pulsen ligger 

under 100 för alla grupper, men är högre för IVA-gruppen än för gruppen avlidna. Skillnaden 

i medvetandegrad mellan IVA-inlagda och avlidna är 0,1 enheter - 13,1 respektive 13,0, vilket 

motiverar en extra decimal trots klinisk avsaknad av signifikans.  

 

Medelåldern hos de patienter som lagts in är 65 år, och ökar signifikant hos de patienter som 

avlider till 85 år. Medelåldern för de patienter som läggs in på IVA är något lägre, 61 år. 

Spridningen är dock relativt stor i IVA- och avdelningsgruppen, 20 respektive 18, men 

minskar i gruppen avlidna till 8,6. Åldersspannet är 18-98 i studiematerialet. 76 % är > 50 år. 

 

De tre vanligaste sökorsakerna för de patienter som får fortsatt slutenvård på vårdavdelning är 

central bröstsmärta (CBS), buksmärta och dyspné. Rytmrubbning hamnar högst för IVA-

inlagda, följt av CBS och Intox samt stroke. Sökorsakerna för de patienter som avled inom sju 

dagar visar stor spridning, vilket speglas i Tabell 4 nedan. Fyra av de som avled sökte för 

stroke, två för infektion och två för andningsbesvär.  
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Tabell 4. Översikt över sökorsaker i relation till utfallsmåtten  

Tabellen visar sökorsaker för de som avled inom sju dagar och för de som vårdades på IVA. Högst upp listas de 

vanligaste sökorsakerna för de som avled, därefter de vanligaste för de som lagts in på IVA. De fyra patienter 

som avled som låg på IVA har enbart tagits med i kolumnen för död inom sju dagar. Siffrorna anger antalet 

patienter som sökt vård för respektive sökorsak. 
Sökorsak Död inom sju dagar Inlagda på IVA 

Stroke 4 12 

Andningsbesvär 2 8 

Infektion 2 5 

Rytmrubbning 1 24 

CBS 1 13 

Intox  13 

Trauma 1 6 

Kramp 1 6 

Buksmärta 1 4 

Hjärtstopp 1 4 

Medvetandepåverkan  2 

Dyspné  2 

Sjukdomskänsla 1 2 

Nedsatt AT 1  

Fall 1 1 

Bråck  1 

Diarréer  1 

Förvirring  1 

GI-blödning  1 

Hematemes  1 

Huvudvärk  1 

Hyperglykemi  1 

Höft  1 

ICD-besvär  1 

Ikterus  1 

Illamående  1 

Kramp  1 

Synkope  1 

Synpåverkan  1 

Urinvägsbesvär  1 

 

Univariata och multivariata analyser 

Resultaten i tabell 5 och 6 nedan är uppdelade i univariata och multivariata analyser med 

avseende på död inom sju dagar och IVA-inläggning. I univariata analyser beräknas 

signifikans för varje VP enskilt, och i multivariata används samtliga VP, oavsett signifikans i 

den univariata modellen. P-värde och OR har sedan beräknats för varje VP, och för 

grupperade VP som grundas på den poäng som RETTS-skalan stipulerar för varje mätvärde, 

benämnt P-värde gr. eller OR gr. Varje VP har fått en poäng, dessa har sedan använts i en 

regressionsanalys. Dessa presenteras i Tabell 1. Resultatet speglar därmed signifikansen i 

relation till ett byte av triagenivå (färg) upp eller ned, på samma sätt som övriga analyser 

speglar signifikansen i relation till ett ökat  värde hos en enskild VP, t.ex. att pulsen stiger från 

77 till 78 slag per minut.  
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Tabell 5. Död inom sju dagar i förhållande till vitalparametrar både enskilt och i en multivariat modell.  

Varje analys är utförd i två steg – en analys av P-värde och OR för enskilda VP, och en analys av P-värde och 

OR för grupperade VP.  . 

                                    Univariat regressionsanalys Multivariat regressionsanalys 

Vitalparameter  P-värde OR P-värde 

gr. 

OR 

gr. 

P-värde OR P-värde 

gr. 

OR 

gr. 

Saturation <0,001 1,11 <0,001 0,34 0,001 1,11 0,007 0,41 

Andningsfrekvens 0,010 0,95 0,019 0,56 0,479 0,98 0,298 0,75 

SBT 0,205 1,01 0,999 290,43 0,562 0,99 0,999 353,26 

DBT 0,335 1,02 * * 0,395 1,02 * * 

Puls 0,680 1,00 0,479 0,81 0,568 0,99 0,887 0,96 

Medvetandegrad 0,001 1,27 * * 0,145 1,16 * * 

Temperatur 0,270 1,45 <0,001 0,22 0,002 2,57 0,080 4,20 
Signifikans = P <0,05 

*Medvetandegrad och DBT ej medräknad i de grupperade analyserna.    

  

Saturation, AF, medvetandegrad och temperatur är signifikanta för död inom sju dagar vart 

och en för sig. SBT, DBT och puls faller inte ut i någon av analyserna. Resultatet av analysen 

visar att ett OR på 1,11 för saturation innebär att en höjd saturation ökar risken för död. 

Däremot minskar risken för död om saturationen sjunker från t.ex. röd till gul nivå enligt 

RETTS. På motsvarande sätt sänker en höjd AF risken för död, och en höjd medvetandegrad 

ökar risken för död. Ett OR på 1,0 påverkar inte risken, medan ett OR >1< har en effekt på 

utfallsmåtten. Temperaturen visar en låg OR i den univariata grupperade analysen, vilket visar 

att höjd kroppstemperatur till nästa triagenivå minskar risken för död. I den multivariata 

analysen är det tvärtom en ökad kroppstemperatur som ökar risken för död med 2,57. 

Saturation uppvisar samma mönster i den multivariata analysen som i den univariata.   

 

Tabell 6. Inläggning på IVA i förhållande till vitalparametrar både enskilt och i en multivariat modell.  

Varje analys är utförd i två steg – en analys av P-värde och OR för enskilda VP, och en analys av P-värde och 

OR för grupperade VP.  

                                    Univariat regressionsanalys Multivariat regressionsanalys 

Vitalparameter P-värde OR P-värde 

gr. 

OR 

gr. 

P-värde OR P-värde 

gr. 

OR 

gr. 

Saturation 0,165 0,98 0,214 1,21 0,962 1,00 0,942 1,01 

Andningsfrekvens 0,109 1,02 0,001 1,42 0,731 1,01 0,054 1,26 

SBT 0,042 0,99 0,025 1,58 0,004 0,99 0,080 1,46 

DBT 0,403 1,01 * * 0,082 1,02 * * 

Puls <0,001 1,02 <0,001 1,70 0,002 1,02 <0,001 1,59 

Medvetandegrad <0,001 0,73 * * <0,001 0,75 * * 

Temperatur 0,021 0,74 0,448 1,31 0,181 0,83 0,740 1,13 
Signifikans = P <0,05 
*Medvetandegrad och DBT ej medräknad i de grupperade analyserna.   

 

 

Utfallen för IVA-inläggning är fler är de för död inom sju dagar. De enskilda VP som är 

signifikanta för IVA-inläggning och därmed ökar risken för morbiditet är AF, SBT, puls, 
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medvetandegrad och temperatur. Det är enbart saturation och DBT som inte faller ut som 

signifikanta. Om SBT, medvetandegrad eller temperatur ökar minskar risken för IVA-

inläggning. Om pulsen däremot ökar, stiger risken med upp till 1,7 i den grupperade analysen. 

Om SBT och AF ökar till en annan triagenivå, ökar risken för IVA-inläggning. 

 

I de multivariata analysen för IVA-inläggning faller SBT, puls och medvetandegrad ut som 

signifikanta. Oddskvoterna är nästan identiska med de i den univariata analysen. Vid 

gruppering enligt RETTS är det endast puls som har betydelse för IVA-inläggning när man 

har korrigerat för effekten av SBT och medvetandegrad. OR är 1,59 och är således i samma 

storleksordning som i de univariata analyserna.  

 

Diskussion 
 

I denna retrospektiva tvärsnittsstudie är saturation, AF, medvetandegrad och temperatur 

korrelerade med risk för död. AF, SBT, puls, medvetandegrad och temperatur korrelerar med 

risk för intensivvårdsinläggning. Slutsatsen i en majoritet av de studier som studerats inom 

ramen för detta arbete är att ytterligare prospektiva kliniska studier behöver göras innan man 

kan med säkerhet fastställa en triagemetod som med hög sensitivitet säkerställer att kritiskt 

sjuka patienter identifieras och handläggs på ett adekvat sätt (14) (26). Utifrån studiens 

utformning och materialets omfattning på 1151 patienter med endast sjutton avlidna och 120 

på IVA är det förväntat att utfallet med avseende på död och IVA-inläggning uppvisar en bild 

som till stor del samstämmer med den forskning som redan gjorts trots att studien är gjord på 

ett oselekterat material. Detta stärker bilden av ett kunskapsläge där fortsatta studier behövs 

på oselekterade material.  

 

Påverkan på saturation, AF, medvetandgrad och temperatur korrelerar enligt 

regressionsanalyserna till risk för död, vilket finner stöd i tidigare forskning på selekterade 

material. Resultatet är dock inte vetenskapligt välgrundat med anledning det låga antalet 

avlidna i studien. Goodacre et al har funnit att alla VP utom blodtryck är associerade med död 

(2), och Pryterch et al som exkluderat ålder och Kellett et al, som exkluderat medvetandegrad, 

konstaterar samma sak i sina studier på stora datamaterial (7), (10). Resultatet från den SBU-

rapport som publicerades 2010 visade att det vetenskapliga underlaget fram till 2009 var 

måttligt för att medvetandegrad och saturation var för sig kan predicera risken för död, vilket 
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även denna studie stödjer. Man kunde inte heller påvisa någon större signifikans för att AF, 

puls, blodtryck och temperatur kan bidra till att predicera risken för död. (1).  

 

Oddskvoterna i tabell 5 uppvisar ett paradoxalt mönster för utfallsmåttet död inom sju dagar. 

Höjd AF minskar risken för död, medan höjd saturation ökar risken för död och höjd 

medvetandegrad ökar risken för död. Resultaten är inte kliniskt rimliga då en hög AF, sänkt 

saturation och sänkt medvetandegrad snarare är korrelerat till ökad risk för död (5). I de 

grupperade analyserna är signifikansen för saturation mer logiskt följd av ett OR på <1,0, 

vilket innebär att en högre saturation minskar risken för död. Något som ligger i linje med 

grundläggande fysiologi. De avvikande oddskvoterna är ett resultat av en alltför liten 

studiepopulation med för få avlidna inom sju dagar. Varje värde som ligger ut utkanten av 

normalgränserna får extrem genomslagskraft på helheten trots att det i en liten population mer 

är slumpen som påverkar resultatet.  

 

Kroppstemperaturen förefaller vara signifikant i såväl låga som höga värden. I den grupperade 

univariata analysen minskar risken för död vid höjd temperatur, och i den multivariata 

ogrupperade ökar risken med 2,57 om temperaturen sjunker. Tolv av de sjutton avlidna hade 

en kroppstemperatur ≤ 37 °C, och i flera fall under 36 °C, vilket i ett så begränsat material får 

stor penetrans. Temperatur som prediktor för död är dock omtvistat och utgör inte den 

parameter som har störst enskild påverkan för död i de studier som publicerats tidigare (16). 

Det låga antalet avlidna i studien bidrar till en osäkerhet i analysen precis som ovan, och 

medför att några avvikande låga temperaturer hos ett fåtal avlidna får stort genomslag i 

mätningarna. Signifikansen för temperatur bör därmed ifrågasättas. Subbe observerade 

emellertid att såväl lågt SBT som låg temperatur kunde ha en korrelation till såväl IVA-

inläggning som död (8).  

 

I materialet som helhet är medelvårdtiden för de som avlider 207 h (8,6 dygn), och 54 h (2,3 

dygn) för de som avlider inom sju dagar. Detta visar att en stor andel patienter avlider efter ca 

en vecka, varav 53 % inom sju dagar. En majoritet av de som avlider inom sju dagar avlider 

relativt tidigt under vårdförloppet, vilket kan tolkas som att de är i sämre skick när de kommer 

in. Det förefaller således finnas två kategorier patienter – de som är i dåligt skick vid ankomst 

och som avlider inom några dygn, och de som är något stabilare och som avlider inom 8-10 

dygn.  

 



22 

 

Pryterch et al konstaterar att ViEWS hade bäst diskrimination av mortalitet inom 24 h, något 

som stärker teorin att de som avlider tidigt under vårdförloppet har påverkade VP vid ankomst 

(7). 24-timmarsmortaliteten är i denna studie så låg att det inte lönar sig att beräkna den på 

materialet som helhet. 9 % avled inom 24 h. Ytterligare fem personer avlider kort inpå det 

andra dygnet, och det är därför möjligt att det hade varit bättre att studera mortaliteten på 48 h 

i relation till 30 dygn. Ytterligare patienter som man skulle hitta om man studerade 30-

dagarsmortaliteten avlider med stor sannolikhet av komorbiditet och sjukhusrelaterad  

försämring.  

 

Ålder har inte inkluderats i analyserna, men finns med som en central bakgrundsvariabel och 

det finns därför anledning att kommentera den. Ålder hade sannolikt fallit ut som en 

signifikant prediktor för död, vilket såväl Subbe et al som Smith et al och Kellett et al påvisat 

i sina studier  (8) (22) (17). Att hög ålder ökar risken för död är väl känt och rimligt utifrån ett 

fysiologiskt perspektiv. En överblick av materialet visar att hög ålder korrelerar till död inom 

sju dagar. Olsson et al kommer i sin studie fram till att såväl ålder som saturation predicerar 

för död, vilket delvis stöds av vår studie (15). Goodacre et al visade in sin multivariata analys 

att ålder, medvetandegrad och saturation korrelerade till ökad mortalitet (2). Av de sjutton 

patienter som avled inom sju dagar var alla utom en > 80 år. Man kan med andra ord dra 

slutsatsen att ålder är en central bakgrundsvariabel som bör vägas in när akut sjuka patienter 

bedöms och triageras. Utifrån svårigheterna att värdera ålder i relation till VP, samt risk för att 

ålder viktas för tungt i en akutbedömning, är det rimligt att ålder är en faktor som ska beaktas 

separat, efter att VP och sökorsak har värderats. Här är läkarens kliniska block och erfarenhet 

av central vikt.  

 

Utfallsmåttet IVA-inläggning genererar lite fler signifikanta värden, och ur ett kliniskt 

perspektiv mer rimliga resultat. De VP som faller ut som signifikanta skiljer sig något från de 

som från de VP som korrelerade till död. SBT och puls har tillkommit, men saturation saknas, 

vilket delvis avviker från tidigare studier. Såväl Olsson et al som Cuthberson et al inkluderar 

saturation som en viktig prediktor för IVA-inläggning (15) (14). AF faller ut först på 

gruppnivå, vilket kan bedömas bero på att en förändring mellan de VP-gränser som är satta 

för AF inom RETTS ger större utslag på allmäntillståndet än en enstaka höjning i AF.  

 

Ossakvoterna visar att risken för IVA-inläggning minskar om SBT, medvetandegrad och 

temperatur ökar, medan risken ökar om pulsen stiger. Det är rimligt att anta att personer som 
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läggs in på IVA i större utsträckning har påverkad medvetandegrad, och att registreringen av 

denna har en effekt på hur patienten riskbedöms (10). Att låg temperatur medför en ökad risk 

för morbiditet har redan påvisats ovan. I den multivariata analysen är det enbart SBT, puls och 

medvetandegrad som bidrar till att öka risken för IVA-inläggning. Men med tanke på att 

endast 120 personer är inkluderade i de beräkningarna bör siffrorna tolkas med försiktighet.  

 

Burch et al, som studerat inläggningar och sjukhusdöd som utfallsmått, drog emellertid 

slutsatsen att samtliga VP utom saturation korrelerade till inläggning, och att en högre 

triagepoäng korrelerade med en sämre prognos (19). Han konstaterade också att åldern inte 

hade någon inverkan på risken för inläggning. Lågt blodtryck och sänkt medvetandegrad har i 

studier visat sig vara bidragande orsaker till ett prognostiskt sämre förlopp, vilket stöds av 

denna studie om man analogt med resultaten tänker att om förhöjt SBT och GCS minskar 

risken för IVA-inläggning så bör det omvända gälla för sänkta värden (26). Cuthberson et al 

visade 2010 i en jämförelse mellan patienter som lagts in på IVA och en grupp som inte gjort 

det att förhöjd puls och AF samt sänkt saturation korrelerade till IVA-inläggning. De drog 

slutsatsen att en metod inriktad på dessa VP skulle kunna fungera, men att EWS och andra 

existerande system var lika valida (14). Puls är också den VP som kvarstår som signifikant 

när effekten av övriga räknats bort i den grupperade multivariata analysen, vilket är något 

förvånande om man betänker den större betydelse som såväl SBT som medvetandegrad 

tillmäts i många studier (16).   

 

Resultaten visar således inga stora avvikelser jämfört med tidigare forskning, men det finns 

anledning att studera större studiepopulationer av oselekterade material innan man med större 

säkerhet kan säga vilka VP som är signifikanta för IVA-inläggning för en slumpmässig 

population med blandade sökorsaker. 

 

Efter en granskning av de studier som gjorts på vitalparametrar under framför allt 2000-talet, 

framträder en bild av ett forskningsområde där det inte råder full konsensus kring vilka VP 

som korrelerar till död och risk för morbiditet. Pryterch et al och Kellett et al som gjort de 

största studierna på senare år, konstaterade emellertid att ViEWS som metod är överlägsen 

tidigare triagemetoder trots att den inte studerats på IVA-patienter eller på ett oselekterat 

material (7) (10).  
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Tabell 2 visar att SBT, AF och medvetandegrad är de VP som oftast observerats som 

signifikanta både avseende risk för IVA-inläggning och risk för död i de studier som har 

citerats i detta arbete. Död i denna tabell avser utfallsmåttet död oavsett mortalitetstid. 

Tabellen ger en bild av forskningsläget som det ser ut i stora drag. Forskare inom området har 

visat i en majoritet av studierna att de vitalparametrar som inkluderats i denna studie också är 

de som oftast ingår i de triagemetoder som används i dagsläget av typen MEWS eller ViEWS. 

Subbe et al la till ålder till EWS, som inkluderade puls, SBT, AF, saturation, medvetandegrad, 

temperatur och tillförd syrgas, och konstaterade att AUROC steg från 62 % till 72 % (8). 

Pryterch et al hävdade att åldersparametern komplicerade analysen och exkluderade den (7).  

Kellett et al exkluderade medvetandegrad ur sina beräkningar och presenterade en lika valid 

metod som Pryterch (10).  

 

En viss enighet råder kring de olika triagesystem som används, och många sjukhus har 

utvecklat lokala varianter av EWS. Det finns en studie som visat att alla VP utom blodtryck 

påverkar (2), en annan att blodtryck, puls, medvetandegrad och AF är de mest signifikanta 

vitalparametrarna för att predicera död och IVA-inläggning (19), ytterligare en studie som 

visat att ålder och saturation är de vitalparametrar som bäst predicerar IVA-inläggning och 

död. Widgren et al observerade att AF och medvetandegrad i fösta hand påverkade 

triagefärgen, men även att saturationen påverkade (5).  

 

Många VP återkommer således i olika kombinationer. En stor del av forskningen under senare 

år har varit fokuserad på att hitta valida metoder för att säkerställa att riskpatienter identifieras 

på ett tidigt stadium i vårdförloppet, d.v.s. i samband med triagering på akutmottagningen. Att 

högre EWS-poäng bidrar till en ökad risk för morbiditet och död råder det inget tvivel om (2). 

Studier som har gjorts på akutmottagningar visar också att det finns stora morbiditetsvinster 

med att redan på akutmottagningen identifiera de patienter som är kritiskt sjuka, och de som 

löper risk att försämras (12). Early Warning Scores utvecklades initialt för att man på 

akutmottagningen snabbt skulle kunna identifiera och säkerställa att akut sjuka och 

försämrade patienter fick omedelbar vård, inte i första hand för att prognosticera det fortsatta  

sjukdomsförloppet (27). Man har också kunnat påvisa i en översyn av litteraturen kring EWS 

och MEWS att det finns svårigheter att överföra triagemodellerna som används på 

akutmottagningen till den kliniska verkligheten på avdelningen (4). 
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Begränsningar 

Det finns flera begränsningar med studien. Urvalet av datamaterialet har gjorts på ett icke 

transparent och ej helt oselekterat sätt med tanke på att datumen är godtyckligt valda och 

samtliga patienter är slutenvårdspatienter. Det kan därmed finnas en selektionsbias så att de 

patienter som är sjukare har selekterats i materialet, vilket kan ha påverkat resultatet så att 

sambandet mellan VP och IVA-inläggning och död framstår starkare än vad det är. Utifrån 

studiens utformning hade det varit av intresse att kunna ställa VP för slutenvårdspatienter i 

relation till de som inte lades in för att bedöma om de patienter som skickades hem hade 

mindre påverkade VP än de som lades in, eller om det var sökorsaken som påverkade i större 

utsträckning (6). Många av de studier som citeras i denna studie baseras på kritiskt sjuka 

patienter, IVA-patienter eller inlagda inom slutenvården. Av de få studier som gjorts på ett 

oselekterat material är det endast Widgrens METTS-studie som inkluderat såväl 

slutenvårdspatienter som patienter som sökt vård och skickats hem samma dygn. Detta är 

således något som bör studeras närmare i framtiden. Ingen selektion har dock gjorts på 

sökorsak, och studien kan således anses uppfylla kriteriet ”oselekterat inlagda”. Ett mer 

vetenskapligt förhållningssätt hade emellertid varit att använda konsekutiva patienter som 

sökte SÖS akutmottagning under fyra dagar, vilket var den ursprungliga tanken.  

 

En studiepopulation på drygt 1100 patienter bedömdes vara tillräckligt stor för att kunna ge 

signifikans åt resultaten. Också i relation till arbetets omfattning ansågs mängden data rimligt 

till sin omfattning. Inget estimat gjordes i förväg på hur många patienter som behövde 

inkluderas i studien för att mortaliteten och antalet IVA-inlagda skulle utgöra en större andel 

av materialet. Det bör dock beaktas att SÖS årligen har drygt 52 000 vårdtillfällen. Av dessa 

utgör 1151, 2 %. Trots det relativt omfattande patientmaterialet var det endast sjutton personer 

som avled inom den stipulerade sjudagarsperioden, och 120 personer som lades in på en IVA. 

Detta gör att långtgående slutsatser om vilka VP som är signifikanta för död är svåra att uttala 

sig om. Även resultaten för IVA-inläggning bör tolkas med försiktighet.  

 

31 personer avled inom 30 dagar, och sjutton inom en vecka. Medelvårdtiden för de som 

avlider är 8,6 dagar, vilket gör att man kan dra slutsaten att 10-dagarsmortalitet hade kunnat 

förändra analyserna med avseende på död. För framtida studier framstår vikten av att 

identifiera en stor studiepopulation som inte selekteras på någon nivå som en grundläggande 

faktor. Mot bakgrund av vad tidigare studier har visat om svårigheten att predicera utfall på 

lång sikt, är det mer relevant med mortalitetsanalys som begränsar sig till max sju dygn (7). 
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Felkällor 

Det finns ett antal felkällor som kan påverka i ett material av den här typen som hanteras på 

ett icke-automatiserat sätt. Grunddata har matats in för hand i ett excelark, vilket skapar 

utrymmer för felinmatning. Akutparametrar matades in manuellt av en triagesköterska, vilket 

också kan ge upphov till felinmatning. SÖS’ triagesystem ADAPT infördes under 2008, och 

det kan därför ha funnits en viss ovana hos personalen att hantera systemet. I vissa fall är inte 

hela ADAPT-journalen ifylld, i andra fall är handstilen svårtolkad. Det kan också finnas en 

diskrepans mellan verkligheten och journalen i de fall bedömningen är mer subjektiv, som 

t.ex. vid bedömning av medvetandegrad, till skillnad från puls och blodtryck som oftast mäts 

maskinellt. Det finns också en svårighet i att avgöra hur medvetandegraden har bedömts då 

detta är relativt trubbigt bedömt utifrån modellen AVPU. Den bedömningen har sedan 

”översatts”till GCS. Det finns därför utrymme för feltolkning av slarvigt eller oläsligt ifyllda 

akutjournaler. AF är till exempel något som räknas manuellt och kan påverkas i stor 

utsträckning av graden av störningar från omgivningen, patientens medverkan och 

möjligheten att utföra en exakt tidtagning. Detta kan få som konsekvens att resultatet 

påverkas. En översyn av materialet har gjorts regelbundet, och avvikande värden har 

kontrollerats om. Nyare studier av samma modell kommer i mindre utsträckning att påverkas 

av detta då man sedan några år tillbaka lagrar alla data i databaser.  

 

De patienter som förekommer flera gånger i materialet kan bidra med en bias i såväl 

bakgrundsvariabler som i övriga analyser då man kan anta att en individs VP avviker mindre 

mellan olika vårdtillfällen än VP mellan olika individer. Patienter med inkomplett ifyllda VP 

kan också skapa en bias i materialet. De VP som saknats som benämnts NR i excel-

dokumentet har räknats som ”ickevärden”, men avsaknaden av kompletta mätserier för varje 

patient utgör en potentiell påverkan på analyserna Endast data från ett centralt sjukhus i 

Stockholm har använts, och det skulle därför kunna finnas en övervikt av vissa 

patientkategorier eller sökorsaker. En faktor som skulle vara mer försumbar om materialet var 

större och omfattade fler akutsjukhus.  

 

En grupp på 117 patienter skrevs ut från SÖS till ett annat sjukhus eller annan vårdinrättning. 

Om dessa patienter avled i anslutning till det aktuella vårdtillfället eller inte går inte att uttala 

sig om eftersom gränsen för arbetet av etiska och praktiska skäl dragits vid SÖS journal-
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system. 55 av dessa skrevs ut från SÖS inom sju dagar från ankomst till akutmottagningen, 

vilket innebär att antalet avlidna hypotetiskt skulle kunna vara något högre. Ett ökat antal 

avlidna hade ökat signifikansen för de analyser som gjorts med utfallsmåttet död inom sju 

dagar. För att man ska få ett korrekt värde för utfallsmåtten är det centralt att man i en 

framtida studie följer samtliga patienter till utskrivning från sjukhus eller vårdinrättning som 

är att betrakta som ett sjukhus. 

 

I Storbritannien gjorde man 2007 en studie just för att fastställa i vilken grad triageskalor 

fylldes i, och i vilken utsträckning sammanräkningen av poäng för vitalparameternivå stämde. 

Resultatet visade att 73 % av beräkningarna stämde från akutens allmänna intag och 79 % 

från akutrummet. De visade också att felen oftare resulterade i en underskattning av 

patientens hälsotillstånd, vilket ledde till ökad risk för att personer med påverkade VP inte 

upptäcktes i tid (28). Endast ankomstparametrar på akutmottagningen har inkluderats i 

studien, vilket ger en ögonblickbild av patientens status på akutmottagningen, men gör att det 

är svårt att uttala sig om hur patientens allmäntillstånd förändras över tid fram till en eventuell 

IVA-inläggning eller död. Genom inkludering av fler mättillfällen av VP skulle man på ett 

säkrare sätt  kunna koppla ankomstparametrar till det fortsatta vårdförloppet. Några 

långtgående slutsatser av effekterna av vitalparametrar under längre vårdtillfällen kan därför 

ej göras.  

 

Styrkor med studien är att det inte finns någon selektion med avseende på diagnos eller 

triageringsnivå, vilket skiljer denna studie från en majoritet av tidigare gjorda studier. 

Analysen fokuserar i högre grad på enskilda VP och inte på triagesystem som sådana och 

metoder för att snabbt identifiera kritiskt sjuka patienter. Materialet är relativt omfattande och 

ger en rimlig signifikans för de VP som korrelerar till inläggning på IVA. 

 

Med tanke på det låga utfallet för IVA och död kan den kliniska relevansen för resultatet 

anses vara måttlig.  

Slutsats 

Påverkade vitalparametrar korrelerar till död och ökad risk för morbiditet. Studien visar att 

saturation, AF, medvetandegrad och temperatur predicerar för död, och AF, SBT, puls, 

medvetandegrad och temperatur predicerar för intensivvårdsinläggning. Oddskvoten visar 

emellertid att resultaten för död delvis inte är valida i ett kliniskt perspektiv. Temperatur och 
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saturation som starka markörer för risk för död bör därför ifrågasättas. Oddskvoten för IVA-

inläggning visar i större utsträckning att ett ökat mätvärde för AF och puls ökar risken för 

IVA-inläggning på samma sätt som ökad SBT, medvetandegrad och temperatur minskar 

risken för IVA-inläggning. Resultatet bekräftar den bild som tidigare forskning visat med ett 

stort antal VP som korrelerar till såväl morbiditet som död. Slutsatsen är att derangerade 

vitalparametrar korrelerar till morbiditet och död, men att det utifrån denna studie inte kan 

dras några långtgående slutsatser kring oselekterade material. Ytterligare mer omfattande 

studier behöver göras för att man ska kunna predicera utfall och förhindra morbiditet och död 

för samtliga diagnosgrupper.  Kommande studier behöver därför inkludera patienter som både 

läggs in för fortsatt vård och som skrivs ut till hemmet från akutmottagningen efter sitt akuta 

besök. 
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