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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Modified Early Warning Score (MEWS) är ett bedömningsinstrument för 

utvärdering av patienters vitalparametrar. Verktygets funktion är att genom strukturerade 

observationer identifiera patienter med sviktande vitala funktioner, och således kunna vidta 

åtgärder innan patienten avlider eller kräver intensivvård. Nyttan av MEWS inom onkologisk 

heldygnsvård är än så länge dokumenterat i mycket liten utsträckning. En studie från 2012 

indikerar att MEWS inte är ett effektivt verktyg för att förutse försämringar hos onkologiska 

patienter. 

 

Syfte: Att undersöka om patienter inom onkologisk vård uppvisar MEWS 0-17 poäng veckan 

innan dödsfall. Vidare ämnar författarna vilka specifika parametrar inom MEWS som 

orsakade förhöjda totalpoäng, samt om några skillnader föreligger mellan män och kvinnor. 

 

Metod: Retrospektiv journalgranskningsstudie där dokumentation av MEWS-bedömningar 

granskades i 70 patientjournaler. 

 

Resultat: Undersökningsgruppen hade ett genomsnittligt MEWS på 2,99 under den sista 

levnadsveckan. Av de enskilda variablerna inom MEWS var andningsfrekvens den som oftast 

gav poäng ≥1. Det genomsnittliga värdet av MEWS steg från 3,13 poäng det sjunde sista till 8 

poäng det sista levnadsdygnet, men på grund av den låga frekvensen av mätningar under det 

sista levnadsdygnet kan inga slutsatser dras från resultatet. Inga signifikanta skillnader mellan 

män och kvinnor har identifierats. Låg förekomst av registrerade MEWS hos avlidna 

onkologpatienter orsakade ett stort initialt bortfall. 

 

Slutsats: Studien indikerar att MEWS används i liten utsträckning på onkologiska patienter 

innan dödsfall. Det är dock inte möjligt att med detta underlag uttala sig om huruvida MEWS 

är ett relevant verktyg inom den onkologiska vården, och vidare forskning måste därför göras. 

 

 

Nyckelord: MEWS, vitala parametrar, patientsäkerhet 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

ABSTRACT 

 

Background: Modified Early Warning Score, MEWS, is a scoring system (0-17 points) for 

assessment of patients’ vital signs. The function of MEWS is to detect deteriating patients at 

an early stage, and being able to put in adequate treatment before their physical condition 

worsens. The benefits from using MEWS on oncology patients have so far been researched to 

small extent. A study from 2012 indicates that MEWS is not an effective tool for detecting 

deteriation in oncology patients. 

 

Objective: To research if oncology patients have scores 0-17 on MEWS measurements the 

week before they are deceased. The writers also intend to research which certain parameters 

within MEWS caused higher overall scores, and lastly whether there are any differences in 

scores between men and women. 

 

Methods: A retrospective review of medical records was performed on a total of 104 MEWS 

measurements belonging to 70 deceased patients. 

 

Results: The main results show an average MEWS of 2,99 points during the last week of the 

patients’ lives. Respiratory rate was the variable within MEWS to cause elevated scores (≥1) 

most often. The average MEWS increased from 3,13 points the seventh day before death to 8 

points the last day before death, but due to the low frequency of measurements from the last 

day of the patients’ lives, it is not possible to make any assumptions based on these results. 

Furthermore, the initial loss of patients meeting the inclusion criteria was substantial due to 

low prevalence of registered MEWS. 

 

Conclusion: The results indicate that MEWS is not used on oncology patients to a great 

extent. It is not, however, possible to determine whether MEWS is a relevant assessment tool 

in care of oncology patients, and further research is therefore needed. 

 

Keywords: MEWS, vital signs, patient safety 
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BAKGRUND 

 

I Sverige avlider 3000 människor årligen på landets slutenvårdsavdelningar till följd av 

vårdskador. Dessa vårdskador kan i många fall bero på att patientens status inte observeras 

under tid, att vårdspersonal inte förstår betydelsen av de tecken som observeras samt att 

åtgärder blir fördröjda på grund av brister i kommunikationen (Erichsen & Haddleton, 

2011).   

Vårdskador och patientsäkerhetsarbete 

Hälso- & sjukvården är enligt lag skyldig att tillgodose patienters behov av kontinuitet och 

säkerhet samt arbeta för att förebygga ohälsa hos patienten (SFS 1982:763). 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) slår vidare fast att vårdgivare ska vidta nödvändiga 

åtgärder för att förebygga vårdskador. Med vårdskador åsyftas ”lidande, kroppslig eller 

psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder 

hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården”. En undersökning från 

Socialstryelsen visar att uppskattningsvis 100 000 patienter inom somatisk slutenvård årligen 

drabbas av någon vårdskada (Socialstyrelsen, 2012). 

Enligt Socialstyrelsens lägesrapport från 2012 så anmäls vårdskador i allt högre utsträckning 

av både patienter och vårdpersonal. Ändå är det fortfarande endast en liten del av alla 

vårdskador som anmäls. Socialstyrelsen bedömer att man bör fortsätta arbetet med att 

identifiera och förebygga vårdskador, till exempel genom strukturerade journalgranskningar 

(Socialstyrelsen, 2012). 

 

Mätbara vitala parametrar 

Ett sätt att få en strukturerad helhetsbild av patientens status är att observera dennes 

vitalparametrar. Vitala parametrar är de värden vars funktion är av största vikt för att livet ska 

fortsätta (Erichsen & Haddleton, 2011). Hit räknas traditionellt andningsfrekvens, 

hjärtfrekvens samt blodtryck, men även andra parametrar kan ingå. 

Pulsen är en slags tryckvåg som rör sig genom kroppens artärer varje gång hjärtmuskeln 

kontraheras och pumpar ut blod i kroppen. Pulsens kvalitet, frekvens och rytm säger en hel 

del om kroppens cirkulatoriska status. En fyllig puls indikerar god blodvolym i kroppen, 

medan en tunn, trådfin puls kan vara tecken på dehydrering eller blödning. En pulsfrekvens 
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över 100 slag per minut kan bero på smärta, stress, minskad blodvolym eller chock. 

Oregelbunden rytm kan bero på arytmier som påverkar pumpförmågan och minskar 

blodtillförseln i kroppens vävnader (JahrenKristoffersen, Nortvedt&Skaug, 2005). 

Blodtrycket är ett mått på det tryck, angivet i mmHg, som utgörs mot kärlväggen före och 

efter hjärtats kontraktion. Blodtrycket påverkas av en rad faktorer, bland annat den totala 

blodvolymen i kroppen. Ett lågt blodtryck kan vara tecken på en allergisk reaktion, 

dehydrering eller blödning (Jahren Kristoffersen et al., 2005).  

Andningen, dvs utbytet av syre och koldioxid i lungorna, består av inspiration (inandning) och 

expiration (utandning). Antalet andningssekvenser per minut kallas andningsfrekvens och 

normalt är att ha en andningsfrekvens på 10-14 andetag per minut (Erichsen & Haddleton, 

2011). En hög andningsfrekvens (tachypné) kan orsakas av stress, feber, smärta eller 

överskott av koldioxid, och en låg andningsfrekvens (bradypné) kan i sin tur orsakas av 

bakomliggande sjukdom, hypotermi eller intag av läkemedel som påverkar hjärnans 

andningscentrum (Jahren Kristofersen et al., 2005). 

Förhöjd kroppstemperatur kan orsakas av infektion eller skada i hjärnans 

temperaturreglering. Låg kroppstemperatur, hypotermi, ses framförallt vid 

nedkylning  (Jahren Kristofersen et al., 2005).Sänkt vakenhetsgrad är ett viktigt tecken på 

försämring hos en patients tillstånd, och kan bero på exempelvis andningssvikt, skallskada, 

hypoglykemi eller förgiftning. Minskad urinproduktion kan bero på cirkulationsrubbningar 

som exempelvis hypovolemisk hypotoni.  

Döden föregås ofta av mätbara försämringar i patientens vitalparametrar. Dessa kan vara 

kraftiga förändringar i puls, blodtryck eller andningsfrekvens samt medvetandesänkning, 

förlängda kramper eller hotade luftvägar (Kause et al., 2004). Ett värdefullt instrument vid 

skattning av patienters vitalstatus är Modified Early Warning Score (MEWS), som antas 

kunna främja tidig upptäckt och behandling av försämringar i vitala funktioner. 

Modified Early Warning Score 

Modified Early Warning Score, MEWS, är ett instrument för tidig upptäckt av patienter med 

försämrade vitala parametrar. MEWS beaktar puls, systoliskt blodtryck, andningsfrekvens, 

kroppstemperatur, medvetandegrad samt urinproduktion, och ger beroende på patientens 

status en poäng mellan 0 och 17. Höga poäng är förknippade med ökad risk att avlida eller 

inom kort behöva intensivvård (Erichsen & Haddleton, 2011). En MEWS-bedömning går 

snabbt att utföra, kräver ingen komplicerad medicinsk utrustning och fungerar således som ett 

billigt och effektivt komplement till den kliniska blicken. Regelbundna utvärderingar enligt 
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MEWS gör det lätt att upptäcka trendbrott i patientens vitala funktioner, och eliminerar 

subjektiva aspekter i den kliniska bedömningen (Gardner-Thorpe, 2006). 

 

 

Figur 1. Bedömningsmall för MEWS. 

 

Bedömning av MEWS (se figur 1) inkluderar andningsfrekvens, puls, systoliskt blodtryck, 

kroppstemperatur, vakenhet samt urinproduktion. Vårdpersonal, vanligtvis sjuksköterska eller 

undersköterska, genomför en mätning av samtliga variabler och räknar därefter ihop den 

totala erhållna poängen utifrån bedömningsmallen. Ofta finns som i figuren en tillhörande 

handlingsplan för patienter med höga MEWS-värden. Bedömningsmallen kan skilja sig något 

i utformning mellan verksamheter, exempelvis i avseende om huruvida urinproduktion anges 

per timme eller per dygn. 

 

Användningsområdet för MEWS är såväl inom akutsjukvård som på vårdavdelningar och är 

således användbart inom hela vårdkedjan. MEWS-bedömning kan utföras av läkare, 

sjuksköterska eller undersköterska. Bedömning ska göras på vårdavdelningen om patienten 

läggs in akut, kommer från operation eller om patienten har förflyttats från en 

övervakningsavdelning.  Därefter bör MEWS-bedömningen genomföras minst två gånger per 
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dygn beroende på hur avdelningens rutiner ser ut.  Ett MEWS-värde ska också tas om 

patientens tillstånd försämras (Erichsen & Haddleton, 2011).Vid MEWS-värde >4, eller vid 

hastiga förändringar, ska medicinskt ansvarig läkare alternativt jourhavande läkare kontaktas 

för bedömning. Korrekt handläggning vid skadligt höga MEWS-värden är av stor vikt för att 

eventuella försämringar inte bara ska upptäckas, utan även behandlas, i tid (Gardner-Thorpe, 

2006). 

 

MEWS som verktyg för att förutspå dödlighet och behov av intensivvård 

Redan vid relativt låga MEWS-värden ökar risken för att patienten ska avlida. MEWS-värden 

över  ≥5  är förknippat med ökad dödlighet och intensivvårdsbehov (Subbe, Kruger, 

Rutherford och Gemmel, 2001).  I en brittisk studie utförd inom äldreomsorg konstaterades att 

MEWS-värden på ≥6 poäng gav 21 gånger högre dödlighet jämfört med de som fick MEWS 

≤1, och tolv gånger så hög dödlighet vid MEWS 4-5 som vid MEWS ≤1 (Alrawi, 2013). Vid 

en studie gjord i Sydafrika räknades procentsatsen för intrahospital död ut vid olika MEWS-

värden. Forskarna konstaterade att risken för att dö vid MEWS 3-4 var 16 %, och vid MEWS 

≥5 avled 26 % (Burch, 2008). 

 

En turkisk studie gjord på akutmottagningar visar att patienter med MEWS ≥5 har en 1.95 

gånger högre risk att behöva intensivvård i jämförelse med de som fick ett värde lägre än fem. 

Totalt 309 patienter ingick i studien och även här var författarna positiva till att använda 

MEWS som ett instrument för att förutse behov av intensivvård (Armagan, 2008). 

 

En svensk studie gjord på intensivvårdsavdelningar har undersökt MEWS som verktyg för att 

förutsäga prognosen hos patienter. Studien inkluderade 518 patienter och MEWS mättes vid 

ankomst till intensivårdsavdelningen, var fjärde timme så länge spontanandning förekom samt 

fram till dess att patienten lämnade intesivvården. Resultaten indikerade MEWS ≥6 som 

enskild faktor för ökad risk att patienten skulle avlida. Slutsatsen var enligt forskarna att 

MEWS är ett användbart redskap för att förutse dödligheten hos patienter inneliggandes på 

intensivvårdsavdelningar. Även sjukhusvistelsens längd samt 30-dagarsöverlevnad gick att 

förutse med hjälp av MEWS (Reini, 2012). 
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Onkologi 

I Sverige drabbas varje år 57 000 människor av cancer och de vanligaste formerna är 

prostatacancer, bröstcancer, hudcancer, tjock- och ändtarmscancer och lungcancer. En av tre 

svenskar kommer under sin livstid att drabbas av cancersjukdom och det är den näst 

vanligaste dödsorsaken efter hjärt- och kärlsjukdom (Nilbert, 2013). Dödligheten i cancer 

varierar stort beroende på var cancern sitter. Av de som drabbades av cancer 2002-2007 i 

Sverige beräknades 5-årsöverlevnaden till 67% (Almås, 2011). 

 

Cancerceller skiljer sig från vanliga celler genom ohämmad celltillväxt, kontinuerlig 

celldelning, förmåga till nybildning av blodkärl och att cancertumören växer in i 

omkringliggande vävnad (Nilbert, 2013). Cancercellerna kan också spridas via blod- och 

lymfkärl vilket leder till metastasering, det vill säga bildandet av dottertumörer (Reitan & 

Schölberg 2003). 

 

Symtomen på cancer skiljer sig beroende på var tumören sitter. Allmänna symtom som 

trötthet, viktnedgång, feber och påverkat allmäntillstånd kan förekomma (Nilbert, 2013). 

 

Behandlingen av cancersjukdom kan ske på flera olika sätt. De vanligaste metoderna är 

kirurgi, kemoterapi, hormonbehandling samt strålning. Många gånger kombineras olika 

behandlingsalternativ, så kallad multimodal behandling. När cancern inte längre behandlas i 

ett kurativt syfte så blir målet med behandlingen att lindra symtom från sjukdomen och ge den 

bästa möjliga livskvalitet för patienten, så kallad palliativ vård. (Reitan & Schölberg, 2003). 

MEWS inom onkologisk heldygnsvård 

Det finns flera studier som visar att MEWS kan vara användbart på kirurgiska och medicinska 

patienter för att förutse försämring men på onkologiska patienter är forskning knapphändig. 

En studie gjord i Storbritannien på onkologiska patienter har tittat på MEWS som verktyg för 

att förutse 30-dagarsdödligheten samt behovet av intensivvård. Resultatet visade att MEWS 

inte var särskilt effektivt för att förutse försämring hos onkologiska patienter och författarna 

menade att ett nytt system behövde utarbetats anpassad utifrån cancersjuka patienters behov 

(Cooksley, 2012). 
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Problemformulering 

Hälso- och sjukvårdspersonal är enligt lag skyldig att utföra sitt arbete i enlighet med 

vetenskap och beprövad erfarenhet (SFS 2010:659). Nyttan av Modified Early Warning Score 

hos onkologiska patienter är i nuläget inte tillräckligt kartlagd, och detta arbete förväntas 

kunna ligga till grund för mer ingående studier i Sverige. 

Syfte 

Att undersöka ompatienter inom onkologisk vård uppvisar MEWS 0-17 poäng veckan innan 

dödsfall och identifiera specifika parametrar inom MEWS som orsakade förhöjda totalpoäng 

samt om några skillnader föreligger mellan män och kvinnor.  

Frågeställningar 

1. Vilka MEWS-värden hade patienterna de sju sista dygnen i livet? 

2. Tenderade någon eller några specifika parametrar inom MEWS att orsaka förhöjda 

totalpoäng? 

3. Finns några skillnader mellan män och kvinnor gällande fördelning av MEWS?  
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METOD 

Design 

Retrospektiv journalstudie med deskriptiv design och kvantitativ ansats. 

Urval 

Datainsamling har skett vid två onkologiska vårdavdelningar samt en hospiceavdelning på ett 

universitetssjukhus i en större svensk stad. Studien genomfördes med strategiskt urval där 

data journalförd mellan 1 december 2011 och6 november 2013 valdes ut.Sammanlagt 70 

patientjournaler och 104 unika registreringar var möjliga att inkluderas i studien. 

Inklusionskriterier var patienter över 18 år gamla som varit inlagda på onkologidivisionen vid 

tidpunkten för dödsfall. Patienterna måste dessutom ha minst ett fullständigt MEWS-värde 

inskrivet i vårdjournalens journaltabell något av de sju dygnen innan dödsfall. För att ett 

MEWS-värde ska räknas som fullständigt ska samtliga parametrar vara ifyllda sånär som på 

urinproduktion. 70 patienter uppfyllde studiens inklusionskriterier och har granskats inom 

ramen för detta arbete.  172 patientjournaler exkluderades för att de journalförda MEWS-

observationerna antingen var dokumenterade mer än 7 dygn innan dödsfall eller inte var 

korrekt ifyllda, det vill säga om någon eller några parametrar inte var med i beräkningen. Om 

en patient hade fler än ett registrerat MEWS inom den uppsatta tidsramen, så inkluderades 

samtliga av dessa. 

Datainsamlingsmetod 

Datainsamling skedde vid vårdavdelningar som använder sig av journaltabeller vid 

registrering av MEWS. Data från 1 december 2011 till 6 november 2013 som uppfyllde 

studiens inklusionskriterier inhämtades från Utdataenheten. Under datainsamlingen användes 

ett journalgranskningsprotokoll (Bilaga 1) där följande värden registrerades: kön, ålder 

(uttryckt i fyllda år), MEWS (totalpoäng samt poäng för varje enskild variabel inom MEWS) 

samt antal dygn innan död som respektive MEWS-värdet var registrerat. Granskningen 

begränsades till att innefatta journaltabeller och läkaranteckningar.Dygnet då patienten avled 

betecknades som dygn 0 och det sjunde dygnet innan dödsfall som dygn 7. 
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Tillvägagångssätt  

Sjukhusets utdataenhet användes för att finna patienter som avlidit under vård på aktuella 

onkologiska vårdavdelningar, varpå de patienter som uppfyllde inklusionskriterierna valdes ut 

för journalgranskning.  

Data mottogs från Utdataenheten med information om personnummer, avdelning samt tid 

(månad och år) för registrerat MEWS. Författarna gick, med tillstånd från verksamhetschef, in 

i journalsystemet Cosmic och sökte upp de personnummer som erhållits.Därefter gick 

författarna in i journaltabeller, vilket är en del inom journalsystemet Cosmic där olika data 

kan föras in i kolumner för snabb överblick. För att finna inskrivna MEWS-värden valdes 

därefter journaltabellen kallad LUL Observationslista, i vilken MEWS med dess parametrar 

ingår. Där kontrollerades datum för senaste MEWS-registrering. I annat fall kontrollerades 

huruvida värdet var korrekt ifyllt. Om en patient hade fler än ett registrerat MEWS inom den 

uppsatta tidsramen, så inkluderades samtliga av dessa. Utöver MEWS registrerades patientens 

kön, ålder samt antal dygn innan död som MEWS hade registrerats (Bilaga 1).Utöver MEWS-

värde registrerades patientens kön, ålder samt antal dygn innan död som MEWS hade 

registrerats (Bilaga 1).  

 

Tillvägagångssätt 

Sjukhusets utdataenhet användes för att finna patienter som avlidit under vård på aktuella 

onkologiska vårdavdelningar, varpå de patienter som uppfyllde inklusionskriterierna valdes ut 

för journalgranskning. Data mottogs från Utdataenheten med information om personnummer, 

avdelning samt tid (månad och år) för registrerat MEWS. Författarna gick, med tillstånd från 

verksamhetschef, in i journalsystemet Cosmic och sökte upp de personnummer som erhållits. 

Därefter gick författarna in i journaltabeller: LUL Observationslista, och samlade in data från 

de MEWS-registreringar som gjorts inom den bestämda tidsramen. 

 

Bearbetning och analys 

För att besvara vilka MEWS-värden  patienterna hade veckan innan dödsfall, beräknades 

medel-, och medianvärde i SPSS för samtliga 104 mätningar. För att identifiera förändringar 

över tid i erhållna MEWS-värden och dess enskilda variabler, deladessamtliga mätresultat in i 

sju grupper beroende på hur många dygn innan dödsfall de registrerats. Därefter 
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beräknadesmedelvärden för samtliga grupper. Frågeställning 1 och 2 besvarades genom 

beskrivande statistik.Skillnader mellan könen beräknades genom att utföra ett Mann Whitney-

U test. I mätningen inkluderades endast de sista registrerade mätningarna hos 

undersökningsgruppen (n=70). Hos den grupp som hade fler än ett värde registrerat 

exkluderades alltså alla utom det sista innan dödsfall. 

Etiska överväganden 

Tillstånd från berörd verksamhetschef inhämtades innan journalgranskningen påbörjades och 

ett avtal om tystnadsplikt skrevs på. Då studien har utförts inom ramen för högskoleutbildning 

på grundnivå behöver den inte genomgå den etikprövning som generellt gäller för forskning 

på människor och biologiskt material (SFS 2003:460). Vid journalgranskningen var 

patienterna initialt fullt identifierbara för författarna. De avidentifierades i samband med 

datainsamlingen och det var därefter inte vara möjligt att härleda några uppgifter till enskilda 

personer. 

 

Ett tänkbart etiskt problem för studien är att journalgranskningen genomfördes på avlidna 

personer och det således inte fanns någon möjlighet för patienter vars journaler granskades att 

ge eller neka till samtycke. Patienterna vars journaler som granskades kommer inte heller att 

kunna ta del av de eventuella positiva resultat som studien medför. Förhoppningen är att 

studiens vinster kommer överväga dessa potentiellt negativa aspekter. Exempel på sådana 

vinster är att denna studie stimulerar till fortsatt forskning på området och att det i 

förlängningen leder till minskat antal vårdskador. 
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RESULTAT 

 

Samtliga inkluderade patienter avled på en onkologisk vårdavdelning mellan januari 2012 och 

november 2013 Av sammanlagt 242 inspekterade patientjournaler inkluderades 70 patienter 

och totalt 104 mätningar i studien. 171 patienter exkluderades således. Alla patienter som 

inkluderades i studien hade minst ett MEWS-värde registrerat under de sista sju 

levnadsdagarna. Av dessa hade 10 individer mer än ett värde registrerat inom den tillåtna 

tidsramen. Sammanlagt inhämtades 104 kompletta MEWS till studien.Patienterna i studien 

var mellan 28 och 88 år gamla vid dödsfall, med en medelålder på 66 år(SD=12,569). 

Andelen kvinnor var 44 % (n=31), och andelen män var 56 % (n=39).  

Fördelning av MEWS 

MEWS-registreringarna gav totalpoäng mellan noll och nio (på en skala 0-17). Medelvärdet 

var 2,99 poäng(SD=2,236) och medianvärdet var 3 poäng (Tabell 1). Typvärdet var MEWS 3. 

Medelvärdet för hur lång tid innan död det sista MEWS-värdet var dokumenterat var 3,63 

dagar. Flest registrerade MEWS fanns dag 3 (Figur 2). 

 

Tabell 1. Fördelning av MEWS-värden hos de 104 MEWS-registreringar som granskades. 

 MEWS Andningsfrekv. Puls Blodtryck Temp Vakenhet Urin 

Antal    104 

 

 

104 

 

 

104 

 

 

104 104 

 

 

104 

 

 

8 

 

 

Saknade 0 0 0 0 0 0 96 

Medelvärde 2,99 1,21 0,9 0,33 0,2 0,21 1,63 

Std. ErrorofMean 0,219 0,092 0,110 0,059 0,060 0,047 0,420 

Median 3,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 

Standardavvikelse 2,236 0,942 1,119 0,598 0,613 0,476 1,188 

Minimum 0 0 0 0 0 0 0 

Maximum 9 3 3 3 3 2 3 
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Andningsfrekvens 

Medelvärdet för andningsfrekvens var 1,21 poäng, det vill säga en andningsfrekvens mellan 

15-20 andetag per minut. Medianvärdet var 1 poäng. Andelen av patienterna som fick 1 poäng 

eller mer på variabeln andningsfrekvens var 74 % (n=77), vilket antingen motsvarar <9 

andetag per minut eller >15 andetag per minut (Se figur 2). 

 
 

 

Figur 2. Fördelning av MEWS-poäng inom variabeln andningsfrekvens. 
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Puls 

Medelvärdetför puls var 0,9 poäng och medianvärdet var 0 poäng (Figur 3). Majoriteten av 

patienterna hade alltså en hjärtfrekvens mellan 51-100 slag per minut vid mättillfället. Vid 18 

% (n=19) av mätningarna hade patienten en puls på 41-50 slag/minut eller 101-110 

slag/minut, vilket enligt MEWS ger ett poäng. 14 % (n=15) av mätningarna gav två poäng, 

vilket motsvarar <40 slag/minut eller 111-129 slag/minut. Samma andel, det vill säga 14 % 

(n=15) av mättillfällena gjordes då patienten hade en puls på över 130 slag/minut, vilket ger 3 

poäng enligt MEWS. 

 

 

 

 

Figur 3. Fördelning av MEWS-poäng inom variabeln puls. 
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Systoliskt blodtryck 

Medelpoängen för systoliskt blodtryck var 0,33 och medianvärdet 0 (Figur 4). Det innebär att 

majoriteten av patienterna hade ett systoliskt blodtryck inom det normala, det vill säga mellan 

101-199 mmHg. 22 % (n=23) av mätningarna gav 1 poäng, vilket motsvarar ett systoliskt 

blodtryck på 81-100 mmHg. Endast 4 % (n=5) hade vid mättillfället ett blodtryck 

motsvarande 2 (71-80 mmHg) eller 3 (<70 mmHg) poäng. 

 

 

Figur 4. Fördelning av MEWS-poäng inom variabeln systoliskt blodtryck. 
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Kroppstemperatur 

Kroppstemperaturen är den variabel inom MEWS som mest sällan gav förhöjda poäng hos 

undersökningsgruppen. 87,5 % (n=91) av mätningarna gjordes då patienten hade en normal 

kroppstemperatur mellan 36,1-38 grader Celsius, och därför erhöll 0 poäng. Medelpoängen 

för kroppstemperatur var 0,2 poäng. Medianvärdet var 0 poäng (Figur 5). 

 

 

 

Figur 5. Fördelning enligt MEWS-poäng  för variabeln kroppstemperatur. 
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Vakenhet 

Medelpoängen för vakenhet var 0,21. Patienterna hade vid 81,7 % (n=85) av mättillfällena 

erhållit noll poäng vilket betyder ”adekvat och vaken”, vid 15,4 % (n=16) av mätningarna 

erhållit 1 poäng som innebär att patienterna antingen uppfattas som slöa eller att förvirring har 

tillkommit, 2,9 % (n=3) har erhållit 2 poäng, motsvarande ”reagerar endast på 

smärtstimulering”. Medianvärdet var 0 poäng (Figur 6). Ingen av de granskade patienterna 

hade fått 3 poäng, det vill säga ”reagerar ej”.  

 

 

 

Figur 6.Fördelning enligt MEWS-poäng  för variabeln vakenhet. 
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Urinproduktion 

92,3 % (n=96) av de MEWS-registreringar som granskats saknar dokumenterade värden av 

urinmängd/dygn. Endast i 8 registreringar inkluderades urinproduktion. Medelvärdet för dessa 

8 mätningsresultat var 1,63 poäng, vilket gör urinproduktion till variabeln med högst 

medelpoäng (Figur 8). Detta måste emellertid ställas i proportion till den mycket låga 

frekvensen av dokumentation. 

 

 

 

 

Figur 7.Fördelning enligt MEWS-poäng  för variabeln urinproduktion. 
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Förändringar av parametrar innan dödsfall 

 

För att besvara huruvida några särskilda parametrar inom MEWS tenderade att förändras 

under undersökningsgruppens sista levnadsvecka, delades samtliga MEWS-värden (n=104) in 

i grupper beroende på vilken dag de var registrerade. Flest mätningar (n=20) gjordes dygn 3 

innan dödsfall. Lägst antal mätningar fanns under dödsdygnet, kallat Dag 0, då endast en 

mätning är utförd (Figur 10). Eftersom just denna mätning gav ett MEWS på 8 poäng, stiger 

det totala medelvärdet markant under Dag 0.  

 

Samtliga variabler inom MEWS ökar i medelvärde från det sjunde sista (Dag 7) till det näst 

sista dygnet (Dag 1) innan dödsfall. Variabeln andningsfrekvens ökar mest, från 1,13 poäng 

under det sjunde sista dygnet, till 1,46 poäng det näst sista levnadsdygnet (Figur 9).   

 

 

 

 

 

 

Dag 7 6 5 4 3 2 1 0 

Mätningar 8 11 14 19 20 18 13 1 

Figur 9 Antal registrerade MEWS-värden/dygn(n=104) 
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Figur 10Förändringar i MEWS-värde över tid, dygn 7-0 (n=104). 
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Skillnader mellan män och kvinnor 

Av de 70 patienter vars journaler ingick i studien var 55,7 % (n=39) män och 44,3 % kvinnor 

(n=31) (Tabell 2). Männens medelpoäng var 2,87, medianen var 3 och typvärdet 3. 

Kvinnornas medelvärde var 2,26, medianen 2,00 och typvärdet 1 (Tabell 3). Ett Mann 

Whitney-U test genomfördes där ingen signifikant skillnad kunde ses gällande totalpoäng av 

MEWS  för män (Md=3, n=39) respektive kvinnor (Md=2, n=31), U=491, z=1,367, p=0,172, 

r=2.För såväl män som kvinnor var andningsfrekvens följt av puls de variabler som oftast 

orsakade förhöjda MEWS. Då det inte hos någon av kvinnorna fanns någon registrerad 

urinproduktion går denna variabel inte att jämföra mellan könen. 
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DISKUSSION 

 

Studiens syfte var att undersöka om onkologiska patienter uppvisat några MEWS-värden 

veckan innan dödsfall, om några särskilda parametrar inom MEWS tenderade att vara 

förhöjda samt om eventuella skillnader i resultat föreligger mellan kvinnor och män. Genom 

ett strategiskt urval identifierades 242 patienter som avlidit under inneliggande vård på 

onkologiska vårdavdelningar mellan januari 2012 och november 2013. Deras journaler 

inspekterades varpå 70 patienter som hade minst ett MEWS-värde dokumenterat den sista 

levnadsveckan valdes ut för närmare granskning, sammanlagt blev det 104 unika mättillfällen. 

Den genomsnittliga tiden för sista MEWS skedde 3,61 dagar före dödsfall. Det genomsnittliga 

värdet var 2,99 poäng på den 17-gradiga skalan. Den vanligaste variabeln att ge MEWS-

poäng var andningsfrekvens, vilken låg utanför det normala vid 74 % (n=77) av mättillfällena. 

Det fanns ingen signifikant skillnad i resultatet mellan män och kvinnor.  

 

Resultatdiskussion 

 

Erhållna poäng i mätningar av MEWS 

Det genomsnittliga MEWS-värdet i undersökningsgruppen var 2,99 poäng på den 17-gradiga 

skalan. Nästan hälften, 48 % (n=50), av mättillfällena resulterade i MEWS ≤2 och hela 10,4 

% (n=10) av mättillfällena gav 0 poäng.Ett lågt MEWS-värde tyder på att vitalparametrarna är 

inom normalvärden (Erichsen &Haddleton, 2011). 

 

Enligt Haddleton& Erichsen (2011) bör handläggning vid dessa MEWS bestå i att ansvarig 

sjuksköterska meddelas och fortsatta kontroller enligt läkarordination görs.Det har inte hittats 

några tidigare forskningsresultat som indikerar ökad mortalitet vid MEWS ≤2, och därför 

ansesdet att fyndet är av intresse. Det är tänkbart att symtombilden hos cancerpatienter ser 

annorlunda ut än hos andra patientgrupper de sista levnadsdygnen, såväl ur psykosocial som 

farmakologisk och fysiologisk synpunkt. På grund av undersökningsgruppens storlek går det 

dock inte att dra några slutsatser av resultatet. 
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Typvärdet, det vill säga det vanligaste erhållna MEWS-värdet, var 3 poäng. Drygt hälften, 

51,9 % (n=54), av patienterna i undersökningsgruppen hade MEWS ≥3 vid det sista 

mättillfället innan de avled. Burch (2008) konstaterar att mortaliteten uppgår till 16 % hos 

patienter med MEWS 3-4. Andelen patienter som hade MEWS ≥4 var 30 % (n=32), vilket är 

samstämmigt med den tidigare forskning som tyder på ökad risk för död jämfört med MEWS 

≤1 (Alrawi, 2013).Ungefär en tredjedelmättillfällena resulterade alltså i ett MEWS som 

indikerar tillstånd av ökad dödlighet. 

 

Fördelning av poäng enligt MEWS 

Urinmängd per dygn var den enskilda variabel inom MEWS som fick högst medelpoäng (1,63 

p). Dock måste det ses med bakgrund av de mycket få (n=8) registrerade värden som fanns att 

tillgå. En trolig anledning till det stora bortfallet är att urinproduktion/dygn är förhållandevis 

omständig att mäta hos patienter som inte har KAD. Samtidigt kan förekomsten av KAD 

indikera patienter med kraftigt försämrat allmäntillstånd, vilket i sin tur kan vara orsaken till 

att majoriteten av de få värden som fanns tillgängliga visade på en onormal urinproduktion. 

 

Efter urinproduktion var andningsfrekvens, med ett medelvärde på 1,21 poäng, den enskilda 

variabel som oftast gav poäng ≥0. Andelen mättillfällen där patienten hade en 

andningsfrekvens motsvarande 1 poäng eller mer (det vill säga en andningsfrekvens på 15-20) 

var 74 %. Det faktum att så stor andel av patienterna vid mättillfället uppvisade förhöjd 

andningsfrekvens kantänkas bero på såväl smärta och oro som försämrad cirkulation med 

aktivering av kompensationsmekanismer. Tidigare forskning indikerar dock att 

andningsfrekvensen kan ses som enskild riskfaktor för intrahospital död först när den är så 

hög som  ≥30 andetag/minut, motsvarande 3 poäng enligt MEWS (Burch, 2008). I denna 

studie hade 10,4 % en andningsfrekvens motsvarande 3 poäng. 

 

Majoriteten av patienterna (87,5 %) hade vid mättillfällena en normal kroppstemperatur 

mellan 36,1-38,0 grader Celsius, vilket gör kroppstemperatur till den variabel som oftast gav 

0 poäng. . Det går inte att utesluta felkällor i dessa värden, exempelvis i form av felaktig 

mätteknik. Resultatet skulle kunna indikera att det finns andra värden hos onkologpatienter 

som bättre representerar patientens vitala status än vad kroppstemperatur gör. Det är dock 

högst troligt att andelen patienter med avvikande kroppstemperatur skulle vara signifikant 

större om studien utförts på exempelvis en infektionsavdelning, varför det inte finns något 

som indikerar att variabeln i sig är irrelevant inom redskapet MEWS. 
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Förändringar i poäng enligt MEWS över tid 

Endast hos 10 av de 70 patienter som ingick i studien hade MEWS registrerats vid mer än ett 

tillfälle under den sista levnadsveckan, vilket gör det svårt att på individnivå uttala sig om 

eventuella förändringar i vitala funktioner från den sjunde sista levnadsdagen till dygnet för 

dödsfall. Flest MEWS-registreringar var gjorda på dag 3, följt av dag 4 och dag 2. Drygt 

hälften av de totala antalet mätningar var gjorda under dessa tre dagar. På dag 0, det vill säga 

det dygn då patienten avled, finns endast ett MEWS registrerat i hela undersökningsgruppen. 

Anledningen till att mätningarna gjorts allt mer sällan efter dag 2 kan eventuellt vara att 

dödsfall inom onkologisk heldygnsvård ofta är väntade, och att ordinarie kontroller sätts ut i 

slutskedet av patientens liv för att i stället begränsas till mätning av oxygensaturation och 

omvårdnadsåtgärder så som smärtlindring. 

 

Eftersom registrering av urinproduktion saknades på majoriteten av mätningarna går det inte 

att identifiera eventuella förändringar över tid för den variabeln. Medelvärdet för samtliga 

övriga variabler har dock stigit från dag 7 till dag 1, vilket skulle kunna tyda på att det går att 

identifiera mätbara försämringar i patienternas vitala funktioner. Eftersom 

undersökningsgruppen är förhållandevis liten och inga mätningar från längre tid till tillbaka 

har studerats är det dock inte möjligt att dra några definitiva slutsatser om resultatets 

signifikans.  

 

Patienterna hade ofta fått en MEWS-bedömning vid ankomst till avdelning, därefter har 

endast vissa av parametrarna som ingår i MEWS skrivits in i journaltabellen. För att 

fullständigt kunna utvärdera om förändringar kan ses hos onkologpatienter innan dödsfall och 

vidare kunna se om MEWS är användbart inom onkologisk vård måste mer forskning ske. 

Tidigare forskning har indikerat att MEWS på onkologiska patienter inte är användbart och 

resultatet i denna studie har inte kunnat bevisa motsatsen men heller inte kunnat stödja den 

tesen på grund av få liten tillgång till data (Cooksley, 2012). 

 

Skillnader mellan män och kvinnor 

Resultatet visar inte på några signifikanta skillnader i MEWS utifrån registrerad 

könstillhörighet. Skillnaden i antalet dagar som sista MEWS fanns registrerat innan dödsfall 

var inte heller signifikant. Män och kvinnor inom onkologisk vård tycks alltså inte skilja sig åt 

vare sig gällande totalpoäng för MEWS eller i hur lång tid innan dödsfall den sista mätningen 

är utförd. 
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Metoddiskussion 

Urval 

Efter en initial granskning av sammanlagt 242 journaler inkluderades 70 till studien. Det 

relativt stora bortfallet berodde i de flesta fall på att det senaste fullständiga MEWS-värdet var 

registrerat mer än 7 dygn innan patientens död. I många fall saknades en eller flera av de 

variabler som ingår i MEWS, varför de exkluderades. För att resultatet ska kunna anses 

generaliserbart hade urvalet behövt vara större. Den begränsade mängd tillgänglig data kan å 

andra sidan ses som en indikation på att MEWS-registrering inom onkologisk heldygnsvård är 

knapphändig och behöver utvecklas. För att få mer data att analysera och på så sätt få fram ett 

mer generaliserbart resultat hade inklusionskriteriernakunnat ändrats, exempelvis genom att 

inte enbart ta med avlidna patienter i studien. Ett annat tänkbart alternativ hade varit att även 

inkludera patienter som överförts till intensivvårdsavdelningar.  

 

De patienter som granskades initialt hade avlidit på onkologiska vårdavdelningar eller 

hospice. Inga av de patienter som avled på hospice uppfyllde studiens inklusionskriterier, 

detta på grund av att MEWS-registrering från de sista sju dygnen innan dödsfall i regel 

saknades. Anledningen till det skulle kunna bero på att patienter på hospice ofta befinner sig i 

livets slutskede, varför omvårdnaden där är palliativ och mätning av MEWS då inte är kliniskt 

motiverad. 

 

Då mätning av urin kräver särskilda omvårdnadsåtgärder och ofta bara utförs då patienten har 

KAD, saknades i regel den variabeln. Författarna till arbetet har av den anledningen valt att 

bortse från kravet på registrerad urinproduktion, och inkluderat registreringar där 

urinproduktion saknats med förutsättning att alla övriga variabler är registrerade. Med 

bakgrund av detta måste alla MEWS-värden där urin inte registrerats ses som ett minimum-

värde, där ett komplett MEWS mycket väl kunde ha givit ett ännu högre totalpoäng. 

Datainsamling 

Den beställning på data som mottogs från utdataenheten var inte sorterad efter personnummer 

utan i datumordning när MEWS-värdet var inskrivet i journaltabellen. Det innebar i praktiken 

att flera personnummer kunde förekomma flera gånger vilket i sin tur ökade risken för 

dubbelregistrering. För att minimera risken kontrollerade båda författare att inga av de 

inkluderade patienterna förekom mer än en gång i den insamlade datan. 
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En annan faktor som påverkade datainsamlingen var att det i flertalet journaltabeller fanns ett 

MEWS som var felaktigt uträknat vilket hade kunnat inverka på resultatet om inte alla 

parametrar var för sig plockades ut till studien. Eftersom det i denna studie endast ingick 

MEWS-värden inskrivna i journaltabell kan det eventuellt ha missats värden som felaktigt 

skrivits in på annat ställe i journalen än den tabell som är avsedd för MEWS-registrering. 

 

Den mänskliga faktorn innebär också en källa till felaktigheter. Det går inte att helt utesluta 

att någon patient har dubbeldokumenterats eller att något värde har förvanskats omedvetet. 

 

Ett tänkbart etiskt problem för studien är att journalgranskningen genomförs på avlidna 

personer och det således inte finns någon möjlighet för patienter vars journaler granskas att ge 

eller neka till samtycke. Patienterna vars journaler vi granskar kommer inte heller att kunna ta 

del av de eventuella positiva resultat som studien innebär. Förhoppningen är att vinsterna med 

studien kommer överväga eventuella etiska dilemman. Exempel på vinster med studien skulle 

kunna vara att arbetet stimulerar till fortsatt forskning på området och att det i förlängningen 

leder till minskat antal vårdskador. 

 

Validitet och reliabilitet 

Studiens validitet, det vill säga huruvida det som mätts är relevant för att besvara studiens 

syfte, bedöms av författarna som hög. Studiens design anses vara lämplig då en retrospektiv 

journalgranskning möjliggör att syfte och frågeställningar besvaras. De inklusions- och 

exklusionskriterier som sattes före datainsamling försäkrar också att endast den önskade 

gruppen undersöks. Studiens reliabilitet, dvs. att de mätningar som gjorts är tillförlitligt 

utförda, anses också vara hög. Det protokoll som användes (bilaga 1) säkerställer att samtliga 

variabler tagits med samt gjorde det möjligt för författarna att gå tillbaka i protokollet vid 

misstanke om dubbelregistrering. Denna säkerhetsåtgärd torde i hög grad ha eliminerat risken 

för dubbel- eller felregistrerad data 

Kliniska implikationer 

Studiens resultatvisar att MEWS-dokumentation på de granskade onkologavdelningarna sker i 

liten utsträckning. De journaler som undersökts indikerar därtill att majoriteten av patienterna 

inte uppvisar de markant förhöjda MEWS-värden som i tidigare forskning förknippats med 

ökad dödlighet. Resultatet är dock baserat på en för liten undersökningsgrupp för att dra några 
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slutsatser om nyttan av att mäta MEWS på patienter inom onkologisk heldygnsvård, varför 

författarna uppmanar till vidare studier på området. 

 

Slutsats 

Studien indikerar att verktyget MEWS inte används i stor utsträckning på onkologiska 

patienter innan dödsfall. Det är dock inte möjligt att med detta underlag uttala sig om 

huruvida MEWS är ett relevant verktyg inom den onkologiska vården och vidare forskning 

måste därför göras. 
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Bilaga 1 Journalgranskningsprotokoll  

Nr ålder kön bmi mews 1 af puls systbltr temp vakenhet urin dag 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


