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SAMMANFATTNING 

Sjuksköterskan tillämpar omvårdnadsprocessen genom att observera, värdera, prioritera, 

dokumentera och vid behov åtgärda och hantera förändringar i allmäntillståndet, samt 

motverka komplikationer i samband med sjukdom, vård och behandling. Andningsfrekvens 

(AF) är den vitalparameter som först förändras och signalerar en förändring i 

allmäntillståndet. Vid de flesta hjärtstopp på sjukhus finns tecken till försämring hos patienten 

redan några timmar eller upp till ett dygn före.  

Syftet var att undersöka sjuksköterskans inställning och följsamhet till att mäta och bedöma 

AF hos akuta sjuka patienter, för att tidigt upptäcka en försämring i patientens hälsotillstånd. 

Genom en litteraturstudie framkom fyra teman. Rutiners betydelse, sjuksköterskans 

inställning till AF och varför den inte mättes, värdet av förändringsarbete samt möjliga 

arbetssätt för att undvika vårdskador. Rutiner för mätning av AF, olika poängsystem och 

mätmallar för bedömning av vitalparametrar, påverkade antalet mätningar och registreringar 

av AF. Den enskilda sjuksköterskans inställning inverkade på mätningen och bedömningen av 

AF. Flera anledningar till varför AF inte mättes fanns. Studier visade att förändringsarbete 

och implementering av nya arbetssätt var ett komplext område, insatser krävdes inom flera 

områden på olika nivåer. Vårdskador och plötslig oväntad död minskade när nya rutiner och 

arbetssätt kombinerades med utbildning, uppföljning och återkoppling till personalen.  

AF är en viktig vitalparameter. Används inte den kunskapen för att hitta patienter på väg att 

försämras, riskerar patienterna att drabbas av vårdskador. Ett utbildningsbehov finns, den 

senaste forskningen har påvisat att rätt genomförd implementering av övervakningsrutiner och 

förändrat arbetssätt kan ge ett bra utfall i minskat antal vårdskador och oförutsedd död.   
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ABSTRACT 

The nurse applies the nursing process by observing, evaluating, prioritising, documenting and 

when necessary manage changes in the condition of the patient, and to prevent complications 

associated with disease, care and treatment. Respiratory Rate (RR) is the vital sign that first 

changes and signals changes in a patient’s condition. In most cardiac arrests there are signs of 

deterioration of the patient a few hours up to a day before the event.   

 

The aim of this study was to investigate the nurse´s attitude and adherence to measure and 

assess RR in acutely ill patients, for an early detection of deterioration in the patient's state of 

health. Through a literature study four themes were emerged. The importance of guidelines, 

the nurses' attitude and why the RR was not measured, the value of change of management 

and possible ways to avoid injuries. Guidelines for the measurement of RR, different scoring 

systems and observations charts for the assessment of vital signs all affected the measuring 

and scorings of RR. The individual nurse's attitude affected the measurement and assessment 

of RR. Several reasons why RR was not measured were found. The studies showed that the 

process of change and implementation of new ways of working is a complex, and efforts were 

needed in several areas and at different levels. Care injuries and sudden unexpected deaths 

decreased when new routines and working procedures were combined with training, 

monitoring and feedback to the staff. 

 

Research shows that RR is an important vital sign. If this knowledge is not used to find 

patients about to deteriorate, these patients risk suffering from permanent health effects. There 

is a need for significant training in this area and recent research has shown that a correct 

implementation of the procedures provide a good outcome in a decreased number of medical 

injuries and unexpected death 

 

Key Words 

Respiratory rate, deterioration, critical sign, guideline adherence, preventable adverse event 

 

 

 



 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING   

1.   BAKGRUND                                                                                                         1 

1.1 PATIENTSÄKERHETSARBETE OCH VÅRDSKADOR                                   1 

1.2 ANDNINGSFREKVENS                                                                                       2 

1.3 OMVÅRDNAD AV AKUT SJUKA PATIENTER                                               3 

1.4 PROBLEMFORMULERING                                                                                 5 

1.5 SYFTE                                                                                                                    5 

1.6 FRÅGESTÄLLNINGAR                                                                                       5 

2.   METOD                                                                                                                 5 

2.1 DESIGN                                                                                                                  5 

2.2 DATAINSAMLING                                                                                               5 

      Sökstrategi databas                                                                                                 5 

      Sökord                                                                                                                     6 

2.3 URVALSFÖRFARANDE                                                                                      6 

      Inklusions- och exklusionskriterier                                                                         6 

     Tillvägagångssätt                                                                                                     6 

     Tabell 1 Litteratursökningstabell                                                                            6 

2.4 DATAANALYS                                                                                                     7 

      Kvalitetsanalys                                                                                                        7 

      Resultatanalys                                                                                                         8 

2.5 FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN                                                      8 

3.   RESULTAT                                                                                                           9 

3.1 RUTINERS BETYDELSE                                                                                     9 

3.2 SJUKSKÖTERSKAN INSTÄLLNING TILL AF 

      OCH VARFÖR DEN INTE MÄTTES                                                                  10 



 
 

3.3 VÄRDET AV FÖRÄNDRINGSARBETE                                                            11 

3.4 MÖJLIGA ARBETSSÄTT FÖR ATT UNDVIKA VÅRDSKADOR                  12                                                                                                                                                                                                                                                                                                

4.   DISKUSSION                                                                                                       13 

4.1 RESULTATDISKUSSION                                                                                   13 

      Rutiners betydelse                                                                                                  13 

      Sjuksköterskans inställning till AF och varför den inte mättes                             14 

      Värdet av förändringsarbete                                                                                  15 

      Möjliga arbetssätt för att undvika vårdskador                                                       15 

4.2 METODDISKUSSION                                                                                          16 

      Inklusions- och exklusionskriterier                                                                         16 

      Kvalitetsbedömning                                                                                                17 

      Styrkor och svagheter                                                                                             17 

4.3 KLINISK RELEVANS                                                                                          17                 

4.4 SLUTSATS                                                                                                            18 

4.5 FRAMTIDA FORSKNING                                                                                   18 

5.   REFERENSER                                                                                                     19 

6.   BILAGOR                                                                                                             24 

      BILAGA 1                                                                                                              24 

      BILAGA 2                                                                                                              25 

      BILAGA 3                                                                                                              27 

      BILAGA 4                                                                                                              28    

      BILAGA 5                                                                                                              1-14      



1 
 

1. BAKGRUND   

 

1.1 Patientsäkerhetsarbete och vårdskador  

Det finns en risk för att vårdskador uppstår när hälso- och sjukvård ges till patienterna. Enligt 

Socialstyrelsens rapport Vårdskador inom somatisk slutenvård (2008), har det de senaste 20 

åren genomförts nationella studier i flertalet länder gällande förekomst av skador som 

uppkommit inom somatisk slutenvård. Resultatet av dessa studier har bidragit till att förbättra 

patientsäkerhetsarbetet. Enligt Socialstyrelsen drabbas varje år, ett betydande antal patienter 

av vårdskador. Detta innebär förutom ett stort mänskligt lidande, att en ansenlig del av 

vårdens resurser tas i anspråk. I rapporten framgår att av ca 105 000 undvikbara vårdskador 

per år, fick nästan var tionde patient bestående men eller funktionsnedsättning och i tre 

procent bidrog vårdskadan till att patienten avled (Socialstyrelsen, 2008).  

Förekomsten av allvarliga vårdskador inom somatisk sjukhusvård har minskat sedan 2008. 

Mindre allvarliga vårdskador ligger väsentligen kvar på samma nivå vilket innebär att nästan 

var tionde patient drabbas av en vårdskada. En ökad säkerhetsmedvetenhet bland 

medarbetarna förutsätter adekvat kunskap om vad patientsäkerhet innebär och vilka metoder 

som krävs för att uppnå detta. Personalens upplevelse av patientsäkerhetskulturen visar på ett 

stort förbättringsbehov. Brister i utbildning och kompetens är en av de vanligaste orsakerna 

till att en vårdskada uppstår. Rätt yrkeskompetens säkerställer att vårdpersonalen behärskar 

sina arbetsuppgifter och utför all vård och behandling på ett säkert sätt (Socialstyrelsen, 

2015). 

 

I en genomgång av kursplaner på högskolor och universitet, visade det sig att begreppet 

patientsäkerhet saknades i 55 av de 89 styrdokument gällande grundutbildningen av nio 

utvalda yrkesgrupper inom hälso- och sjukvård (Socialstyrelsen, 2015).   

 

I Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) definieras patientsäkerhet som skydd mot vårdskada. 

Lagen beskriver vårdskada som lidande, kroppslig eller psykisk skada, sjukdom samt dödsfall 

som med adekvata åtgärder hade kunnat undvikas. Vårdgivare har skyldighet att planera, leda 

och kontrollera att god vård bedrivs och skall vidta förebyggande åtgärder i syfte att förhindra 

att patienter drabbas av vårdskador. Vårdgivaren ska också utreda händelser som medfört eller 

skulle kunna ha medfört vårdskada och på olika sätt förhindra att de inträffar igen. Hälso- och 

sjukvårdspersonal är skyldig att rapportera inträffade händelser eller risk för att sådan 
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inträffat, samt bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls och har själv ett personligt ansvar 

för utförandet av sina arbetsuppgifter. Patienter ska erbjudas sakkunnig och omsorgsfull 

vård och hälso- och sjukvårdspersonal ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med 

vetenskap och beprövad erfarenhet (SFS, 2010:659).  

  

I handbok för Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården beskrivs begreppet EBM 

(evidensbaserad medicin eller evidensbaserad vård) som ett förhållningssätt, där hälso- och 

sjukvårdspersonalen återkommande kritiskt bedömer om sjukvården vilar på bästa tillgängliga 

vetenskapliga grund. Det medför i sin tur att vårdgivaren måste kunna bedöma vad som är 

bästa tillgängliga metod (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2014). 

Författarna Leksell och Lepp (2013) definierar evidensbaserad vård på samma sätt. Vidare 

skriver författarna att sjuksköterskans kompetens spelar roll för att vården bedrivs 

evidensbaserat och internationell forskning visar att den har ett direkt samband med patienters 

välbefinnande och möjlighet till överlevnad. Evidensbaserad omvårdnad är när sjuksköterskan 

väger samman patientens unika behov med de åtgärder som vilar på bästa tillgängliga 

forskning (Leksell & Lepp, 2013). Svensk sjuksköterskeförening (2008) betonar 

sjuksköterskans ansvar för att själv initiera och lyfta fram omvårdnadsforskningens betydelse 

för att kunna bedriva en god och säker vård. I omvårdnadsprocessen ingår att observera, 

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

fysiska och psykiska tillstånd (Socialstyrelsen, 2005).    

 

1.2 Andningsfrekvens   

I mer än 100 år har sjuksköterskor övervakat patienter genom att kontrollera vitalparametrar 

som andningsfrekvens (AF), temperatur, puls, blodtryck och på senare år, även saturation. 

Snabb upptäckt av en förändring och rapportering av dessa parametrar är grundläggande då 

dessa kan påvisa en försämring i patientens allmäntillstånd (Elliot & Coventry, 2012).  

Det totala antalet andetag under en minut definieras som andningsfrekvensen. Hos vuxna är 

det vanligen mellan 12 och 20 andetag beroende på olika hälsofaktorer (Smith & Roberts, 

2013). När AF mäts bör patienten vara sittande och ska inte ha ansträngt sig fysiskt innan. Det 

ideala är om patienten är ovetandes om mätningen eftersom det annars kan påverka 

andningsmönstret. Mätningen bör pågå under en minut och kräver inte någon avancerad 

utrustning (Hunter & Rawlings-Andersson, 2008).  
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Bevis finns gällande det förutsägbara värdet av avvikande vitalparametrar. Särskilt oroande är 

att andnöd och påverkat medvetande verkar vara av särskild betydelse eftersom dessa 

parametrar ofta inte undersöks och registreras rutinmässigt (Subbe, Williams, Fligelstone & 

Gemmell, 2005). AF registreras sällan eller så gissar sjuksköterskorna vilken AF patienten 

har. Anledningen till denna slumpartade undersökning är oklar. Kanske beror det på att 

sjuksköterskorna antar att saturationen ger en bredare bild av andningsfunktionen eller för att 

det inte finns någon automatisk utrustning som mäter AF (Elliot & Coventry, 2012).   

 

Detta är oroväckande, då avvikande AF är den bästa parametern för en nära förestående 

allvarlig händelse (Considine, 2004). Tidigare forskning har visat att AF är den parameter 

som först förändras, variationer i AF är en tidig och viktig signal på förändring i patientens 

hälsotillstånd. En försämrad andning (förändring i AF, förekomst av dyspnè, hypoxi och 

acidos), föregår allvarliga händelser såsom hjärtstopp, behov av överflyttning till högre 

vårdnivå samt oplanerad intensivvård och associeras med ökad dödlighet (Considine, 2004; 

Elliot & Coventry, 2012; National Patient Safety Agency [NPSA], 2007). 

 

I vård och övervakning av akut sjuka patienter är det därför av största vikt att mäta och 

bedöma vitalparametrar, där AF ingår (Erichsen & Haddleton, 2012). De flesta hjärtstopp på 

sjukhus är inte plötsliga och oförutsägbara händelser, i ca 80 % av fallen finns det tecken till 

försämring i patientens allmäntillstånd, några timmar upp till ett dygn före hjärtstoppet. 

Förändringarna är antingen oupptäckta av personalen eller dåligt åtgärdade (European 

Resuscitation Council, 2010). Sjuksköterskan kan med hjälp av att övervaka vitalparametrar 

och genom att tidigt upptäcka och behandla kritiskt sjuka patienter, förbygga hjärtstopp och 

andra allvarliga händelser (Svenska rådet för hjärt- och lungräddning, 2011). Sjukhuset 

förväntas vara en säker plats för patienterna, det förutsätts att personalen i tid upptäcker 

försämring och omedelbart sätter in adekvata åtgärder (Erichsen & Haddleton, 2012).   

 

1.3 Omvårdnad av akut sjuka patienter   

I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska framgår att sjuksköterskan 

självständigt ska tillämpa omvårdnadsprocessen genom att observera, värdera, prioritera, 

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

psykiska tillstånd. Dessutom ska sjuksköterskan motverka komplikationer i samband med 

sjukdom, vård och behandling (Socialstyrelsen, 2005).    
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National Patient Safety Agency (NPSA) och National Institute for Health and Clinical 

Excellence (NICE) arbetar med riktlinjer kring erkännande av och gensvar på tidiga tecken till 

försämring. De har noterat att den undermåliga registreringen av vitalparametrar, särskilt AF, 

finns väl dokumenterat i litteraturen. Riktlinjerna har förbisetts av sjukvårdspersonal, särskilt 

sjuksköterskor, beroende på att de ofta litar för mycket på teknisk apparatur när de observerar 

vitalparametrar (Parkes, 2011).   

 

Hur sjuksköterskan undersöker, dokumenterar och använder kliniska tecknen på försämrad 

andningsfunktion, spelar stor roll i arbetet med att identifiera patienter i riskzonen att drabbas 

av allvarlig händelse och att förebygga dessa. Hen måste ha förmågan att känna igen och tolka 

tecknen och ta ansvar för att initiera och utvärdera därför avsedda interventioner, i syfte att 

korrigera patientens försämrade andning (Considine, 2004).  

 

Det finns ett ökat behov av övervakning av patienter, Elliot och Coventry beskriver år 2012 

att patienterna är i sämre skick och har fler hälsoproblem än tidigare, redan när de kommer till 

sjukhuset. Kanske beror detta på en allt äldre befolkning. Patienterna riskerar därför att bli 

allvarligt sjuka under sin sjukhusvistelse. Tillgången på vårdplatser har minskat, det har 

medfört att det inte finns tid att vårda patienten så länge som egentligen behövs på sjukhus. 

Tillsammans med den ökade efterfrågan på vårdplatser, medför detta att sjuksköterskorna ofta 

får vårda patienterna på allmän vårdavdelning trots att patienten egentligen är i behov av 

högteknologisk vård (Elliot & Coventry, 2012). Risken att bli sjuk ökar med stigande ålder 

och ökad medellivslängd genererar ett större vårdbehov. Hälso- och sjukvårdens framgång att 

behandla svåra sjukdomar ökar också behovet av vård (Leksell & Lepp, 2013).  

 

Enligt Kirkevold identifierar Virgina Henderson (1897-1996), 14 komponenter hon menar 

ingår i allmän omvårdnad. Den första av dessa 14 punkter består i att hjälpa patienten att 

andas. Målet för sjuksköterskans omvårdnad är att främja hälsa och tillfrisknande eller en 

fridfull död där så är oundvikligt. Sjuksköterskan ska hjälpa patienten, sjuk eller frisk att 

utföra sådana åtgärder som patienten själv skulle utföra, om hen hade tillräckligt med kraft, 

vilja eller kunskap. Sjuksköterskan måste kunna sätta sig in i vårdtagarens situation och 

behov, vidare ska vården utföras på ett sätt som hjälper individen att så snart som möjligt 

återvinna sitt oberoende (Kirkevold, 2000).    
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1.4 Problemformulering                                                                                                        

Tidigare forskning har visat att akut insjuknande och dödsfall, ofta föregås av upp till ett 

dygns försämring i patientens tillstånd, utan att detta uppmärksammats. Det är viktigt att mäta 

och rätt bedöma AF och andra vitalparametrar hos sjuka patienter för att tidigt kunna 

upptäcka signaler på en försämring i hälsotillståndet. Antalet mätningar av AF har visat sig 

vara lägre än jämfört med övriga vitalparametrar. Detta visar på ett behov av 

förbättringsarbete och det är därför av största vikt att undersöka hur sjuksköterskor arbetar 

med att mäta och bedöma AF, samt vilka åtgärder som kan bidra till att antalet mätningar 

ökar.                                                                                                                 

1.5 Syfte                                                                                                                                               

Att genom en litteraturstudie studera sjuksköterskans inställning och följsamhet till att mäta 

och bedöma AF hos akut sjuka patienter, för att tidigt upptäcka en försämring i patientens 

hälsotillstånd.      

1.6 Frågeställningar 

1. Finns det rutiner för övervakning av AF gällande akut sjuka patienter och följer 

sjuksköterskan dessa? 

2. Om så inte är fallet varför följer inte sjuksköterskan de rutiner som finns för mätning av 

AF när de övervakar akut sjuka patienter?  

3. Vilka rutiner kan påverka att sjuksköterskans mätning av AF förbättras vid övervakning 

av akut sjuka patienter?      

4. Om rutiner följs leder de till att sjuksköterskan vidtar adekvata åtgärder för att undvika 

risken för att vårdskada uppstår hos den akut sjuka patienten?                

                                                                                                                                                             

2. METOD                                                                                                                                            

2.1 Design                                                                                                                                                 

Studiens design är en litteraturstudie där kvalitativa och kvantitativa artiklar har inkluderats.  

2.2 Datainsamling 

Sökstrategi databas 

Sökningen gjordes i databasen PubMed som är en bred artikeldatabas huvudsakligen 

innehållande vetenskapliga artiklar inom bl.a. medicin och omvårdnad. Det vanligaste 

publiceringsspråket i PubMed är engelska och databasen nås via internet. 
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Sökord 

I litteratursökningen användes sökorden ”respiratory rate”, “deterioration”, “critical sign”,  

“guideline adherence”, “attitude of health personnel”, “compliance”, “time factors”, ”clinical 

competence”, “early warning score”, ”early warning system” och “vital signs”.  

 

2.3 Urvalsförfarande  

Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterierna för litteraturstudien var att artiklarna skulle svara på syftet och 

frågeställningarna om AF i studien, vara vetenskapliga (kvalitativa och kvantitativa), finnas i 

fulltext, gå att nå via Uppsala universitets sökmotor, vara skrivna på engelska eller något av 

de skandinaviska språken, inte vara äldre än 10 år, samt ha ett etiskt godkännande. 

Exklusionskriterierna var översiktsartiklar och artiklar som ej fanns i fulltext och ej heller 

besvarade syftet. 

Tillvägagångssätt 

Litteratursökningen gjordes tillsammans med bibliotekarie på Medicinska biblioteket i 

Uppsala 6 nov, 2014. Totalt gjordes 16 sökningar i PubMed (tabell 1). Sökningen resulterade i 

209 artiklar, utifrån sökordskombinationen respiratory rate” AND “guideline adherence” OR  

“ attitude of health personnel”. Denna kombination svarade bäst mot syfte och 

frågeställningar. I steg ett gjordes en grovsållning av dessa artiklar från abstraktlistan efter 

genomläsning av titel och abstrakt. Studier som ej svarade på syfte och frågeställningar 

exkluderades. För att utvidga sökningen i syfte att hitta fler vetenskapliga artiklar gjordes en 

sekundär sökning i för ämnet relevant litteratur/tidskrifter (Friberg, 2013). I steg två lästes de 

beställda artiklarna i fulltext noggrant och granskades avseende relevans, utifrån studiens 

syfte och frågeställningar om AF.  

 

Tabell 1 Litteratursökningstabell 

Databas  

   

 PubMed 

Sökord/ kombination av sökord 

MESH term          

Antal 

träffar  

Antal 

lästa   

Abstract  

Antal 

valda 

artiklar  

Antal utvalda 

artiklar till 

granskning  

1.   respiratory rate 8990   0   0   0  

2.  respiratory rate [Mesh]  1084           

3. 
 respiratory rate [Mesh]   

deterioration   

19           

4. 
 respiratory rate [Mesh]   

(deterioration OR critical sign)  

1021           

5.  guideline adherence OR attitude of    69660           
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health personnel 

6. 

(respiratory rate) AND (guideline 

adherence OR  attitude of health 

personnel) deterioration   

5           

7. 

(respiratory rate) AND (guideline 

adherence OR attitude of health 

personnel OR  compliance)  

deterioration  

15           

8. deterioration 25384           

9.  

(respiratory rate) AND (guideline 

adherence OR  attitude of health 

personnel OR  time factors)   

758           

10.   
(time factors [Mesh]) AND 

respiratory rate [Mesh]   
3           

11.   clinical competence [Mesh]  32819           

12.  early warning score 279           

13.   
early warning score OR early 

warning system   

40239           

14.   

(respiratory rate) [Mesh] AND 

(early warning score OR early 

warning system)  

12           

15. 

(respiratory rate) AND (guideline 

adherence OR  attitude of health 

personnel) early warning system 

153           

16.   

(respiratory rate) AND (guideline 

adherence OR attitude of health 

personnel)  

209    209   16    

 

2.4 Dataanalys 

Kvalitetsanalys 

Artiklarna har granskats för kvalitetsanalys av båda författarna utifrån två granskningsmallar, 

en för kvantitativa studier och en för kvalitativa studier (se bilaga 2 och 3). Dessa mallar 

baseras på Willman, Stoltz & Bahtsevani (2011) granskningsmallar bilaga G och H men har 

kompletterats med frågor hämtade från avsnittet om kvalitetsgranskning sid 104-107 

(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011).  

Artiklarna har poängsatts och delats in i låg, medel eller hög kvalitet och studier med låg 

kvalitet har exkluderas enligt urvalsprocessen utformad av SBU (2014). Varje fråga har fått 

en poäng eller noll poäng, de frågor som besvarats med ej aktuellt, har inte tagits med i 

beräkningen. Därefter har en procentsatts räknats ut och artiklarna har fått en 

kvalitetsgradering enl. följande: < 39 % låg, 40-79% medel, 80-100% hög kvalité.  
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Resultatanalys 

De artiklar som ingår i litteraturstudien har analyserats och resultatet redovisas i en tabell (3) 

bilaga 5. Resultaten från de ingående artiklarna har lästs upprepade gånger med 

litteraturstudiens syfte och frågeställningar i fokus. Likheter och skillnader i de olika 

artiklarnas resultat studerades (Friberg, 2012). Fyra övergripande teman framkom utifrån 

frågeställningarna i litteraturstudien och resultaten är strukturerade utifrån dessa teman. 

 

2.5 Forskningsetiska överväganden 

Inget etiskt godkännande har sökts hos etisk kommitté då detta är en litteraturstudie och inga 

nya fakta kommer att presenteras. Det finns ett etiskt resonemang eller tillstånd från etisk 

kommitté redovisad i varje inkluderad artikel, se granskningstabell (3) bilaga 5. Författarna 

har följt Vetenskapsrådets etiska riktlinjer för god medicinsk forskning (Vetenskapsrådet, 

2013). 
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3. RESULTAT  

 

Resultatet i föreliggande litteraturstudie baseras på 20 studier, fem kvalitativa och 14 

kvantitativa. En studie baserades på resultatet från kvalitativa och kvantitativa data. Studierna 

baserades på intervjuer, journalgranskning, samt kombinerade intervju och 

observationsstudier. Inkluderade studier har bedömts vara av medelhög och hög kvalitet och 

är genomförda i följande länder; Australien, Danmark, Nederländerna, Nya Zeeland, England 

och Sydafrika. Efter analysen framkom fyra teman som beskriver sjuksköterskans inställning 

till att mäta och bedöma andningsfrekvens. Dessa teman är rutiners betydelse, sjuksköterskans 

inställning till AF och varför den inte mättes, värdet av förändringsarbete samt möjliga 

arbetssätt för att undvika vårdskador.        

 

3.1 Rutiners betydelse     

I studierna gavs flera exempel på rutiner kring övervakningen av patienter och på mallar för 

dokumentation samt triageringssystem. I mallarna ingick AF som en av flera vitalparametrar. 

Skilda rutiner fanns för när akutlarm skulle aktualiseras utifrån poäng och kriterier samt hur 

dessa påverkade mätningen av AF och möjligheten att upptäcka försämrade patienter tidigt.   

 

Brist på tydliga rutiner gällande mätningen och registreringen av vitalparametrarna, 

resulterade i skillnader i hur mätningarna utfördes. I en studie mättes inte AF vid något 

tillfälle då det inte ingick i rutinen och läkarna efterfrågade sällan denna parameter. En 

uppluckring av tidigare rutiner hade skett, vilket medfört att det var upp till varje enskild 

sjuksköterska att bedöma om och när AF skulle mätas (Fuhrmann, Hesselfeldt, Lippert, 

Perner & Östergaard, 2009; Hogan, 2006).    

 

I England och Nya Zeeland fanns nationella riktlinjer för säker övervakning av patienten. Om 

parametrar inte mättes följdes inte riktlinjerna (Ansell, Meyer & Thompson, 2014; Odell, 

2014). Poängsystem och mätmallar har introducerats på sjukhus i flera länder, i syfte att i 

tidigt skede identifiera patienter på väg att försämras. Ett högre värde inom respektive mall, 

påvisade ökad risk att flyttas till högre vårdnivå och ökad risk för plötslig oväntad död. 

Förutsättningen var att mätmallarna användes på rätt sätt, d.v.s. att samtliga vitalparametrar 

mättes, poängsattes och kopplades till en åtgärdsplan (Barfod et al., 2012; Bunkeborg et al., 

2014; Burch, Tarr & Morroni, 2008; Cahill et al., 2011; Gerdtz et al., 2013; Goldhill, 
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McNarry, Mandersloot & McGinley, 2005; Hogan, 2006; Ludikhuize, Smorenburg, de Rooij 

& de Jonge, 2012; Mitchell et al., 2010; Odell et al., 2007; Philip, Richardson & Cohen, 

2013).   

 

Betydelsen av AF som en viktig vitalparameter tydliggjordes när poängsystem och mätmallar 

infördes, dessutom förenklades registreringen. AF var den vitalparameter som generellt 

mättes minst. Vid införandet av nya rutiner kunde en förbättring i mätning av AF ses från låga 

nivåer till drygt 90 %.  För att tydligöra vikten av AF gjordes en enkel omarbetning av 

dokumentationsunderlaget. Andning och AF flyttades högst upp i det nya protokollet, detta 

påverkade antalet mätningar positivt (Barfod et al., 2012; Burch et al., 2008; Cahill et al., 

2011; Gerdtz et al., 2013; Goldhill et al., 2005; Hogan, 2006; Ludikhuize et al., 2012; Odell et 

al., 2007; Philip et al., 2013).     

 

I riktlinjerna för hur mätningen av andningsfrekvens skulle utföras, rekommenderades att AF 

registrerades under en hel minut varje gång den mättes, men kunde även mätas i 30 sekunder 

och sedan dubbleras. Om frekvensen, kvaliteten eller rytmen var oregelbunden eller onormal 

skulle AF räknas i en hel minut (Philip et al., 2013).   

             

3.2 Sjuksköterskans inställning till AF och varför den inte mättes.         

Sjuksköterskors inställning till vikten av att mäta och bedöma AF varierade. Skilda orsaker 

framkom till varför riktlinjer och rutiner inte följdes, både på individnivå och på ett mer 

övergripande plan.    

 

Innehållet i sjuksköterskeutbildningen varierade. I vissa utbildningar ingick att 

sjuksköterskestudenten lärde sig mäta AF men inte varför den skulle utföras. Många 

sjuksköterskor lärde sig mäta AF genom att studera kollegorna (Ansell et al., 2014; Hogan, 

2006). Sjuksköterskorna med utbildning gällande AF identifierade patienter på väg att 

försämras och agerade på ett för situationen lämpligare sätt jämfört med dem som saknade 

denna kompetens. De som saknade kunskap i att använda poängmallarna mätte AF hälften så 

ofta som sjuksköterskor med denna erfarenhet (Ludikhuize, De Jonge & Goossens, 2011).   

 

Det framkom sociokulturella förklaringar till utebliven mätning och åtgärd trots att nästan 70 

% av sjuksköterskorna observerade en försämring hos patienten och var oroade för denne.  

Sjuksköterskans självförtroende, teoretiska kunskap, praktiska färdighet, förmåga att planera, 
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attityd, kommunikation och samarbete i vårdteamet påverkade antalet mätningar. Fler 

förklaringar till utebliven mätning var gamla vanor, stort patientantal, hög arbetsbelastning, 

att de blev avbrutna, att sämre patienter och andra arbetsuppgifter prioriterades, tidsbrist, 

upplevd tidsbrist, lathet, kunskapsbrist om AF och dess betydelse, frånvaro av 

mätutrustning för att mäta AF, samt dåliga rutiner eller avsaknad av sådana. Sjuksköterskans 

kliniska blick gjorde att hen bedömde att patienten såg frisk ut och/eller hade varit inlagd på 

avdelningen länge och därför inte var i behov av att få AF bedömd (Ansell et al., 2014; 

Bunkeborg, Samuelsson, Åkesson & Poulsen, 2012; Fuhrmann et al., 2009; Hogan, 2006; 

Odell, 2014; Philip et al., 2013; Shearer et al., 2012).      

 

Enligt äldre sjuksköterskor hade en försämring i skickligheten att rätt mäta och bedöma AF 

skett, eftersom automatisk utrustning införskaffats för övervakning av andra vitalparametrar. 

De ansåg att förändring i inställningen till att mäta och bedöma AF behövdes. Det skilde sig åt 

avseende vilken personalkategori som utförde mätningen, orsaken kunde vara avdelningens 

specialitet, brist på rutiner eller att sjuksköterskorna delegerade mätningen och därför inte 

visste om denna var korrekt utförd (Ansell et al., 2014; Hogan, 2006; Philip et al., 2013).   

 

3.3 Värdet av förändringsarbete  

Förändringar av arbetssätt och rutiner krävde flertalet olika åtgärder samt uppföljning och 

återkoppling för att en förbättring skulle ske. Det fanns en svårighet i att implementera nya 

rutiner, särskilt sammansatta sådana som påverkade hur den dagliga vården organiserades.  

  

Ett patientsäkerhetsarbete vars mål var att minska vårdskador, innehöll strukturer för att 

bygga upp en säkerhetskultur och ett gott ledarskap samt åtgärder för att träna organisationen 

i att identifiera problem och att utvärdera metoder för att minska riskerna. En förbättring av 

kvalitén i övervakningen påvisades i de fall patientsäkerhetsarbetet genomförts och en tendens 

fanns till minskad oväntad död (Benning et al., 2011). 

 

Det fanns svårigheter vid förändring av en etablerad kultur, för att nå ett bra resultat krävdes 

flera åtgärder. Obligatorisk mätning, regelbunden granskning, uppföljning, feedback och 

utbildning, medförde en förbättring gällande mätning av samtliga vitalparametrar där AF var 

den mätning som ökade mest. Affischer och e-postmeddelanden var till hjälp när nya rutiner 

infördes. Det krävdes en omfattande intervention gällande poängmodellen, för att den skulle 

fungera tillfredsställande. Utformningen av dokumentationsunderlaget var av betydelse för 
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mätning och registrering av AF. I syfte att öka kunskapen om vitalparametrarnas betydelse 

vid införande av en handlingsplan, undervisades sjuksköterskorna av ett intensivvårdsteam 

(Cahill et al., 2011; Gerdtz et al., 2013; Ludikhuize et al., 2011; Odell et al., 2007; Odell, 

2014).  

 

3.4 Möjliga arbetssätt för att undvika vårdskador    

Patienter på väg att försämras kunde upptäckas om alla vitalparametrar mättes och rutiner 

följdes. Avvikande värden ökade risken för vårdskada och plötslig oväntad död. Med utbildad 

personal och rätt åtgärder, minskade antalet vårdskador.   

  

Ett ökat antal avvikelser i parametrarna associerades med ett högre antal dödsfall. Oväntat 

hjärtstopp eller oplanerad överflyttning till högre vårdnivå, föregicks ofta av avvikande 

fysiologi hos patienten upp till 48 timmar innan händelsen. Förbättrad övervakning och tidig 

identifiering av dessa patienter medförde en bättre utgång om personalen uppmärksammat och 

ingripit i tidigt skede (Fuhrmann, Lippert, Perner & Östergaard, 2008; Goldhill et al., 2005: 

Ludikhuize et al., 2012; Philip et al., 2013).   

  

Nya rutiner, utbildning och träning i kommunikation, ökade antalet mätningar av 

vitalparametrar samt antalet bedömningar utförda av högre medicinsk kompetens. Antalet 

oväntade inläggningar på intensivvårdsavdelning (IVA) minskade, detsamma gällde plötslig 

och oväntad död. Skillnaden var signifikant (Bunkeborg et al., 2014; Chen, Bellomo, Hillman, 

Flabouris & Finfer, 2010; Mitchell et al., 2010). 
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4. DISKUSSION   

4.1 Resultatdiskussion       

Syftet med denna litteraturstudie var att studera sjuksköterskans inställning och följsamhet till 

att mäta och bedöma AF hos akut sjuka patienter, för att tidigt upptäcka en försämring i 

patientens hälsotillstånd. I resultatet framkom fyra teman. Rutiners betydelse, sjuksköterskans 

inställning till AF och varför den inte mättes, värdet av förändringsarbete samt möjliga 

arbetsätt för att undvika vårdskador. Rutiner för mätning av AF, olika poängsystem och 

mätmallar för bedömning av vitalparametrar, påverkade antalet mätningar och registreringar 

av AF. Den enskilda sjuksköterskans inställning inverkade på mätningen och bedömningen av 

AF. Flera anledningar fanns till varför AF inte mättes. Studier visade att förändringsarbete 

och implementering av nya arbetssätt var ett komplext område, insatser krävdes inom flera 

områden på olika nivåer för att nå förväntat resultat. Vårdskador och plötslig oväntad död 

minskade när nya rutiner och arbetssätt kombinerades med utbildning, uppföljning och 

återkoppling till personalen.  

 

Rutiners betydelse  

Rutiner hade betydelse för mätning och registrering av AF, då brist på dessa resulterade i 

skillnader i hur mätningarna utfördes (Fuhrmann et al., 2009; Hogan, 2006). Vid introduktion 

av poängsystem och mätmallar på sjukhus i flera länder, ökade möjligheterna att i tidigt skede 

identifiera patienter på väg att försämras. Betydelsen av AF som en viktig vitalparameter 

tydliggjordes och förenklade registreringen, när dessa rutiner började användas. AF var den 

vitalparameter som generellt mättes minst, vid införandet av ett nytt arbetssätt ökade antalet 

mätningar till drygt 90 % (Barfod et al., 2012; Bunkeborg et al., 2014; Burch et al., 2008; 

Cahill et al., 2011; Gerdtz et al., 2013; Goldhill et al., 2005; Hogan, 2006; Ludikhuize et al., 

2012; Mitchell et al., 2010; Odell et al., 2007; Philip et al., 2013).   

 

Enligt patientsäkerhetslagen har vårdgivaren skyldighet att planera, leda och kontrollera att en 

god vård bedrivs. Denne skall även vidta åtgärder i syfte att förebygga vårdskador bland 

patienterna (SFS, 2010:659). För att hälso- och sjukvårdspersonal på bästa sätt ska kunna 

bedöma AF och övriga vitalparametrar, krävs ett övergripande beslut på nationell nivå kring 

vilket system sjukvården bör använda. Ett mindre antal mätmallar och variationerna dem 

emellan, bör öka kvaliteten och påverkar patientsäkerheten positivt. I studier från 2014 
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beskrivs att i England och Nya Zeeland finns nationella riktlinjer för säker övervakning av 

patienter, för att minska antalet vårdskador (Ansell et al., 2014; Odell, 2014).  

   

Sjuksköterskans inställning till AF och varför den inte mättes    

Sjuksköterskor har i mer än 100 år övervakat patienter genom att kontrollera vitalparametrar. 

Snabb upptäckt av en förändring och rapportering av dessa parametrar är grundläggande då de 

kan påvisa en försämring i patientens allmäntillstånd (Elliot & Coventry, 2012).  

Omvårdnadsteoretikern Virginia Henderson beskrev år 1939, att målet för sjuksköterskans 

omvårdnad är att främja hälsa och tillfrisknande. I Henderssons teori är patientens andning 

den första av 14 komponenter i god omvårdnad (Kirkevold, 2000).  

 

I resultatet framkom många förklaringar till utebliven mätning av AF. Sjuksköterskans 

kunskap och uppfattning om AF betydelse, rutiner, förhållningsätt och inställning på 

arbetsplatsen, samt frånvaro av mätutrustning för att mäta AF påverkade antalet mätningar 

(Ansell et al., 2014; Bunkeborg et al., 2012; Fuhrmann et al., 2009; Hogan, 2006; Odell, 

2014; Philip et al., 2013; Shearer et al., 2012). Äldre sjuksköterskor betonade att en 

försämring i förmågan att mäta och bedöma AF skett, då automatisk utrustning införts och 

användes för övervakning av andra vitalparametrar (Ansell et al., 2014; Hogan, 2006; Philip 

et al., 2013). Det är inte förenligt med en god och säker vård att sjuksköterskans inställning 

och det klimat som råder på arbetsplatsen, tillåts påverka den omvårdnad patienterna får (SFS, 

2010:659). Om rutiner och åtgärder vore obligatoriska, skulle inte sjuksköterskans kunskap, 

prestige eller eget tyckande, påverka patientsäkerheten i lika stor utsträckning. Trots evidens 

och nationella rekommendationer i flertalet länder, är AF fortfarande den parameter som ofta 

inte prioriteras och mäts i den utsträckning som god hälso- och sjukvård kräver.  

 

Innehållet i olika sjuksköterskeutbildningar varierande vilket medförde en skillnad i 

kunskapsnivå (Ansell et al., 2014; Hogan, 2006). Enligt Socialstyrelsen (2005), ska 

sjuksköterskan vara välutbildad, ha kunskap om AF betydelse och kunna åtgärda förändringar 

i patientens hälsotillstånd. I en artikel av Friden och Andren-Sandberg (2013) är ett antal av 

de anmälda Lex-Maria händelserna, exempel på komplikationer orsakade av medicinsk 

behandling. Dessa borde ha upptäckts av hälso- och sjukvårdspersonalen, om patienterna 

övervakats på rätt sätt och vitalparametrar kontrollerats. Samtlig personal bör vara så 

välutbildad att de förstår och rätt kan tolka de uppmätta värdena och vidta adekvata åtgärder 

(Friden & Andren-Sandberg, 2013). Det förutsätter att universiteten enas om 
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utbildningsinnehållet gällande vitalparametrars betydelse. Det bör skapa bra förutsättningar 

för säker vård, då varje nyutexaminerad sjuksköterska erhåller samma teoretiska grund och 

praktiska färdigheter för att på ett säkert sätt kunna övervaka och bedöma patienterna.  

    

Värdet av förändringsarbete  

Forskning visar att rätt genomförd implementering kan ge ett bra utfall i minskat antal 

vårdskador och oförutsedd död. Det fanns svårigheter vid förändring av en etablerad kultur på 

arbetsplatsen och det krävdes åtgärder på olika nivåer för att nå ett bra resultat. Enkla 

förändringar kan ha stor betydelse för resultatet exempelvis dokumentationsunderlagets 

utformning (Cahill et al., 2011; Gerdtz et al., 2013; Ludikhuize et al., 2011; Odell et al., 2007; 

Odell, 2014). Då det finns evidens för att kontroll av vitalparametrar och mätning av AF 

minskar antalet vårdskador och plötslig oväntad död, bör detta vara tillräckligt för att lyckas 

motivera vårdpersonalen att följa nya riktlinjer och rutiner. För att uppnå en hög 

patientsäkerhet har chefer och vårdutvecklare på olika nivåer ett speciellt ansvar i att skapa 

bra förutsättningar för förändringsarbetet. Dessutom behöver varje enskild sjuksköterska 

regelbunden återkoppling och bekräftelse på att de bedömningar hen gör har betydelse för 

patientens välbefinnande.  

 

Möjliga arbetssätt för att undvika vårdskador    

Sjukhuset ska vara en säker plats för patienterna, verkligheten ser dock inte alltid ut så. Enligt 

en rapport från år 2007, får ca 10 000 patienter som drabbas av en vårdskada bestående men 

och ca 3000 dödsfall orsakades av dessa skador. I utbildningsmaterialet Tidig Upptäckt och 

Behandling (TUB) som används av landstinget i Uppsala län framgår att kostnaden för 

undvikbara vårdskador motsvarar ca 20 % av landets sjukvårdsbudget (Erichsen & Haddleton, 

2012). I en redovisning av 19 Lex Maria anmälningar, står det att i 18 av dessa förelåg en 

bristfällig mätning av vitalparametrar. Feltolkning och kompetensbrist kunde ses i 13 ärenden. 

Socialstyrelsen hade i flera ärenden uppmärksammat, att inneliggande patienter blivit kritiskt 

sjuka utan att det uppmärksammats eller åtgärdats på ett ändamålsenligt sätt. I flera av de 

anmälda händelserna hade användning av poängsystemet och mätmallen Modified Early 

Warning Score (MEWS) resulterat i en tidigare kontakt med ansvarig läkare (Friden & 

Andren-Sandberg, 2013). Ett ökat antal avvikelser i vitalparametrarna associerades med ett 

högre antal dödsfall. Oväntat hjärtstopp eller oplanerad överflyttning till högre vårdnivå, 

föregicks ofta av avvikande fysiologi hos patienten upp till 48 timmar innan händelsen. 

Förbättrad övervakning och tidig identifiering av dessa patienter medförde en bättre utgång 
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vid de tillfällen personalen uppmärksammat och ingripit i tidigt skede (Bunkeborg et al., 

2014; Chen et al., 2010; Fuhrmann et al., 2008; Goldhill et al., 2005: Ludikhuize et al., 2012; 

Mitchell et al., 2010; Philip et al., 2013). Används den kunskapen på rätt sätt bör antalet 

vårdskador minska.  

 

4.2 Metoddiskussion    

Nya forskningsbaserad kunskap ökar varje år, vilket ställer ökade krav på att hälso- och 

sjukvårdspersonal ska arbeta evidensbaserat. Begreppet EBM kan ses som ett uttryck för 

detta. Arbetar vårdpersonalen enligt EBM krävs förhållningssättet att kritiskt värdera om den 

vård som utförs är den mest evidensbaserade (SBU, 2014).    

Det är svårt för den enskilda sjuksköterskan att hålla sig uppdaterad kring all forskning inom 

sitt yrkesområde (Forsberg & Wengström, 2013). I Patientsäkerhetslagen kap 6 § 1, står att 

hälso- och sjukvårdspersonalen ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och 

beprövad erfarenhet. Patienten ska ges sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som 

uppfyller dessa krav (SFS, 2010:659). En litteraturstudie medför en ökad möjlighet för 

sjuksköterskor att tillägna sig aktuell forskning inom området och arbeta evidensbaserat.   

 

Inklusions- och exklusionskriterier     

Litteraturstudien byggde på 20 vetenskapliga artiklar som efter kvalitetsanalys valdes för att 

besvara syfte och frågeställningar. Ett etiskt ställningstagande fanns i varje studie vilket var 

en av inklusionskriterierna. Detta medförde att studier med ett bra vetenskapligt innehåll ej 

kunde redovisas då det etiska godkännandet saknades. I syfte att hitta fler artiklar av hög 

kvalité med etiskt godkännande och få ett tillräckligt stort underlag för litteraturstudien, 

gjordes en sekundärsökning i för ämnet relevant litteratur och tidskrifter (Friberg, 2013). 

Författarnas målsättning var att inkludera så många aktuella studier av hög kvalité som 

möjligt, för att kunna dra slutsatser utifrån den senaste forskningen inom området. De 

artiklarna som hittades via sekundärsökning granskades på samma sätt som övriga artiklar. 

Exklusionskriterierna för artiklar gällande denna studie var att de inte skulle vara äldre än 10 

år. Hade ett annat tidsspann valts kunde fler artiklar ha inkluderats och redovisats i resultatet. 

Utvalda artiklar finns redovisade i resultattabellen (3), bilaga 5. Artiklar som tagits fram i 

fulltext men exkluderades redovisas i tabell (2) för exkluderade artiklar, bilaga 4. De abstrakt 

som exkluderades vid genomläsning finns inte redovisade i någon tabell då det var så många 

till antalet. Mall för underlag till inklusion i studien finns som bilaga 1.  
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Kvalitetsbedömning     

Gammal och ny forskning påvisar hur viktig mätning av AF är, därför kan det inte vara 

förenligt med god etik att genomföra randomiserade studier och lotta patienter till att få 

övervakning av AF eller ej. Flertalet av de kvantitativa studierna var retrospektiva, dessa hade 

ett stort patientunderlag. I studierna granskades bland annat adverse events- (allvarliga 

händelser) och hjärtstopp på sjukhus, samt antal mätta och dokumenterade vitalparametrar. 

Eventuella åtgärder som vidtogs vid avvikelser registrerades också.  I vissa studier hade 

förändringar av rutiner och/eller utbildning genomförts efter en baslinje mätning, förekomsten 

av antalet mätningar studerats och om det hade blivit färre incidenter efter de åtgärder som 

genomförts. Dessa artiklar hade varit svåra att granska enligt föreslagen mall i 

Evidensbaserad omvårdnad (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011), då många frågor 

besvarades med ej aktuellt.  Det fanns ett behov av att anpassa granskningsmallarna för att få 

ett tillräckligt stort antal frågor och på så sätt en trovärdig kvalitetsgranskning. De 

kompletterande frågorna hämtades från avsnittet om kvalitetsgranskning Willman, Stoltz och 

Bahtsevani. För att granskningsmallarna skulle vara likvärdiga kompletterades även mallen 

för kvalitativa studier, med fler frågor. De båda granskningsmallarna redovisas i bilaga 2 och 

3.    

 

Styrkor och svagheter     

Styrkan med litteraturstudie som metod var att en mängd artiklar kunde studeras och ett 

samband kunde ses i flera av dem. Svagheterna har varit att det finns få kvantitativa studier 

där AF studerats som enskild parameter, utan varit en av flera vitalparametrar i studien. Det 

har dock betonats i flera av dessa studier hur viktigt AF är och att mätningen av AF oftast är 

den parameter som ökar mest vid ett förändrat arbetssätt. I några studier var det olika 

personalkategorier som utförde mätningarna och inte enbart sjuksköterskor. Det visar att fler 

personalkategorier är involverade och ansvarar för övervakningen av patienter. Därmed måste 

utbildning innefatta alla anställda på en enhet. Sjuksköterskan är dock den som har 

omvårdnadsansvaret för patienterna, dennes inställning och förhållnings sätt är därmed 

avgörande för vårdkvalitén. I de kvalitativa studierna var det sjuksköterskors inställning och 

arbetssätt som undersöktes. 

 

Klinisk relevans 

Vårdskador och plötslig oväntad död minskade när nya rutiner infördes för övervakning och 

bedömning av akut sjuka patienter, samtidigt som ett nytt arbetssätt kombinerades med 
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utbildning, uppföljning och återkoppling till personalen. Andningsfrekvens ingår i de 

vitalparametrar som skall övervakas och är den parameter som först signalerar en försämring 

hos patienten (Cahill et al., 2011; Gerdtz et al., 2013; Ludikhuize et al., 2011; Odell, 2006; 

Odell, 2014). År 2007 uppgick kostnaden för undvikbara vårdskador till ca 20 % av den totala 

sjukvårdsbudgeten (Erichsen & Haddleton, 2012). SBU använder i sin granskning av ny 

forskning, hälsoekonomi som en parameter (SBU, 2014). Virginia Henderson betonar den 

enskilda sjuksköterskans ansvar för att upprätthålla en hälsofrämjande och säker miljö 

(Kirkevold, 2000). Insatser för att förhindra att vårdskador uppstår, bör tillföra såväl 

ekonomiska som hälsofrämjande vinster. Det ekonomiska överskottet kan användas till 

sjukdomsförebyggande arbete eller till de forskningsområden som saknar god finansiering.   

 

4.3 Slutsats  

AF är en viktig vitalparameter i övervakningen av akut sjuka patienter. Används inte 

kunskapen om AF i hälso- och sjukvården för att hitta patienter på väg att försämras, riskerar 

patienterna att drabbas av vårdskador som exempelvis plötsligt hjärtstopp. Ett betydande 

utbildningsbehov finns gällande AF, den senaste forskningen påvisar att rätt genomförd 

implementering kan ge ett bra utfall i minskat antal vårdskador och oförutsedd död. För att 

uppnå ett bra resultat krävs det att åtgärder vidtas på olika nivåer.   

 

4.4 Framtida forskning  

Denna litteraturstudie har givit författarna en grund för ytterligare forskning i ämnet. 

Frågeställningar som aktualiserats är: 

 

Vad ingår i undervisningen på sjuksköterskeutbildningen om AF och dess betydelse?  

 

Vilka kunskaper har nyutexaminerade sjuksköterskor om hur viktigt det är att mäta och 

bedöma AF rätt?  

 

Hur ser kunskapsläget kring AF och dess betydelse ut på svenska sjukhus idag?  

 

Har införandet av TUB på Akademiska sjukhuset minskat antalet vårdskador och plötslig 

oväntad död på sjukhuset? 
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6. BILAGOR 

 

BILAGA 1 

Underlag för inklusion till studien 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Artiklar och abstrakt läses utifrån om svar finna på syfte och frågeställningar 

Inklusionskriterierna för litteraturstudien är att artiklarna  

3. Artikeln skall svara på syftet och frågeställningarna om AF i studien 

4. Vara vetenskapliga (kvalitativa och kvantitativa) 

5. Finnas i fulltext och gå att nå via Uppsala universitets sökmotor 

6. Vara skrivna på engelska eller något av de skandinaviska språken 

7. Inte vara äldre än 10 år 

8. Artiklarna ska ha ett etiskt godkännande.  

 

Exklusionskriterierna är förutom att de ej uppfyller ovanstående  är att översiktsartiklar ej tas 

med.  

 

Syfte 

Att genom en litteraturstudie studera sjuksköterskans inställning och följsamhet till att mäta 

och bedöma AF hos akut sjuka patienter, för att tidigt upptäcka en försämring i patientens 

hälsotillstånd.  

Frågeställningar 

9. Finns det rutiner för övervakning av AF gällande akut sjuka patienter och följer 

sjuksköterskan dessa? 

10. Om så inte är fallet varför följer inte sjuksköterskan de rutiner som finns för mätning 

av AF när de övervakar akut sjuka patienter?  

11. Vilka rutiner kan påverka att sjuksköterskans mätning av AF förbättras vid 

övervakning av akut sjuka patienter?      

12. Om rutiner följs leder de till att sjuksköterskan vidtar adekvata åtgärder för att undvika 

risken för att vårdskada uppstår hos den akut sjuka patienten? 
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BILAGA 2 

Checklista för granskning av kvantitativa artiklar   

Skapad utifrån texten i avsnittet "Studier med kvantitativ metod" sid 104-106 samt 

granskningsmallen bilaga G i Evidensbaserad omvårdnad - En bro mellan forskning och 

klinisk verksamhet av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011).  

Om svaret på de två första frågorna blir negativt är det orimligt att fortsätta granskningen.   

1. Vad är resultatet?  

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................  

2. Är studiens resultat tillförlitliga?                                                          Ja              Nej  

3. Kan resultatet vara till hjälp i den kliniska verksamheten?                  Ja               Nej  

4. Är forskningsfråga (hypotesen) klart och tydligt formulerad?             Ja               Nej  

5. Hur har studien genomförts? 

…………………………………………………………………………………………………

…………....................................................................................................................................  

6. Framgår det tydligt vilka som är deltagarna undersökningsgruppen?    Ja             Nej  

a. Personal? …....................................................................................................................  

b. Patienter?........................................................................................................................  

c. Avd/sjukhus?..................................................................................................................  

d. Tidspann? …..................................................................................................................  

7. Finns urvalsförfarandet beskrivet?                                      Ja             Nej            Ej aktuellt   

8. Går det att utläsa vilken interventionen är?                         Ja             Nej            Ej aktuellt     

9. Framgår det vilka resultatmått som används?                     Ja             Nej            Ej aktuellt   

10. Ingår alla undersökningspersoner i beräkning och analys av slutresultatet?  

                                                                                                Ja             Nej            Ej aktuellt   

11. Redogörs och analyseras bortfallet?                                  Ja             Nej           Ej aktuellt   

12. I de fall det är lämpligt finns det en base-line mätning?   Ja             Nej           Ej aktuellt    
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13. Hade ev. insatt åtgärder någon effekt?                             Ja             Nej             Ej aktuellt   

14. Kan resultatet tillämpas i den kliniska verksamheten/ generaliserbart?  

                                                                                               Ja             Nej             Ej aktuellt   

15. Är undersökningspersonerna jämförbara med de personer som vi möter i den kliniska 

vardagen?                                                                          

                                                                                                 Ja             Nej            Ej aktuellt   

16. Finns det ett etiskt resonemang?                                        Ja             Nej         

 

Totalpoäng: …........................Procent: ….......................   Kvalitet: …....…........................       

Granskad av:….......................................................................................................................  
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BILAGA 3 

Checklista för granskning av kvalitativa artiklar    

Skapad utifrån texten i avsnittet "Studier med kvantitativ metod" sid106 - 107 samt 

granskningsmallen bilaga H i Evidensbaserad omvårdnad - En bro mellan forskning och 

klinisk verksamhet av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011).     

1. Vad är resultatet/fenomenet/upplevelsen?      

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

2. Är studiens resultat tillförlitliga, logiskt och begripligt?                      Ja            Nej        

3. Finns det ett tydligt syfte?                                                                      Ja             Nej       

4. Hur har studien genomförts? 

…………………………………………………………………………………………………

…………....................................................................................................................................  

5. Finns kontexten presenterad?                                                                  Ja             Nej    

6. Framgår det tydligt vilka som är deltagarna i undersökningsgruppen?    Ja            Nej         

a. Personal? …................................................................................................................ 

b. Patienter?.................................................................................................................... 

7. Finns urvalsförfarandet tydligt beskrivet?                                               Ja              Nej     

8. Är urvalet relevant och strategiskt?                                                         Ja             Nej    

9. Är data insamlingen tydligt beskriven?                                                   Ja             Nej   

10. Är analysen tydligt beskriven?                                                              Ja             Nej    

11. Redogörs och analyseras ev. bortfall?                                                    Ja              Nej        

12. Hade ev. insatt åtgärder någon effekt?                                          Ja Nej      Ej aktuellt   

13. Kan resultatet tillämpas i den kliniska verksamheten/ generaliserbart? Ja    Nej   Ej aktuellt 

14. Finns det ett etiskt resonemang?                                                              Ja         Nej  

Totalpoäng: …........................Procent: ….......................   Kvalitet: …....…........................        

Granskad av:…....................................................................................................................... 
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BILAGA  4 

Tabell 2 Exkluderade artiklar 

Författare, (år), land 

 
Titel Anledning till exkludering 

Blacklock, C., Haj-Hassan, 

TA., Thompson, MJ. (2012). 

England 

When and how GPs record 

vital signs in children with 

acute infections? A cross-

sectional study 

Besvarade inte syfte och 

frågeställningar 

 

Blasi, F., Iori, I., Bulfoni, A., 

Corrao, S., Costantino, S., 

Legnani, D. (2009). Italien 

Can CAP guideline adherence 

improve patient outcome in 

internal medicine 

departments? 

Besvarade inte syfte och 

frågeställningar 

 

Butler-Williams, C., Cantrill, 

N., Maton, S. (2005). 

Increasing staff awareness of 

respiratory rate significance. 

Låg kvalitét, saknade etik 

Giuliano, KK. (2006). USA Continuous physiologic 

monitoring and the 

identification of sepsis: what is 

the evidence supporting 

current clinical practice? 

Besvarade inte syfte och 

frågeställningar 

 

Gordon, CF., Beckett, DJ. 

(2011). Skottland 

 Significant deficiencies in the 

overnight use of a 

Standardised Early Warning 

Scoring system in a teaching 

hospital 

Beställd men kom inte. 

Harley, S,. Timmons, S. (2010). 

England 

Clinical assessment skills and 

use of the monitoring 

equipment.   

Besvarade inte syfte och 

frågeställningar 

 

Kisiel, M. (2006). England Nursing observations: 

knowledge to help prevent 

critical illness. 

Beställd men kom inte 

Lindhardt, T., Klausen, HH., 

Christiansen, C., Smith, LL., 

Pedersen, J., Andersen, O. 

(2013). Danmark. 

Elderly patients with 

community-acquired 

pneumonia are not treated 

according to current 

guidelines.    

Besvarade inte syfte och 

frågeställningar 

 

Sekundärsökning   

Buist, M., Stevens, S. (2013). Patient bedside observations: 

what could be simpler? 

 

Review 

Considine, J., Botti, M., (2004). 

England 

Who, when and where? 

Identification of patients at 

risk of an in-hospital adverse 

event: Implications for nursing 

Review 
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practice. 

 

Cretikos, MA., Bellomo, R., 

Hillman, K., Chen, J., Finfer, 

S., Flabouris, A. (2008) Land? 

Respiratory rate: the neglected 

vital sign 

Debattartikel, ej vetenskaplig 

Elliot, M., Coventry, A. (2012) 

England 

Critical care: the eight vital 

signs of patient monitoring 

En genomgång av de åtta 

parametrarna och ingen 

studie 

 

Parkers, R. (2011) England Rate if respiration: the 

forgotten vital sign 

En genomgång av hur man 

undersöker patientens 

andningsfunktion, ungefär 

som en skolbok. 

 

Subbe, CP., Williams, E., 

Fligelstone, L., Gemmell, L. 

(2005) England 

Does earlier detection of 

critically ill patients on 

surgical wards lead to better 

outcomes? 

Review 
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BILAGA  5 

TABELL 3 ARTIKELÖVERSIKT  

Författare,(år

), land 
Titel 
 

Syfte/Intervention 
 
 

Metod/Design Etiskt 
resone

mang 

Urval/ 

bortfall 
Resultat Kval

itet/e

vide

nsgr

ad 

Ansell H, 

Meyer, A.  

Thompson, S. 
(2014) 
New Zealand 
 
 
 

Why don´t nurses 

consistently take 

patient respiratory 

rates? 

Att öka förståelsen för 

sjuksköterskans (ssk) inställning 

till registrering och mätning av 

patientens andningsfrekvens 

(AF). Vilka motiv fanns för att 

inte mäta AF? 

Design: Kvalitativ 

semistrukturerad 

intervjustudie. 

Datainsamlingsmetod: 

Telefonintervjuer med 

öppna frågor som var 

tillgängliga i förväg. 
Samtalen spelades in och  

ssk var anonyma. 
Dataanalys: Thomas 2006 
 
 

Finns 10/0 

valdes 

ut 

genom 

en 

öppen 

inbjudan 

via 

chefssk. 

Ssk verksamma i Nya Zeeland var skyldiga 

att följa en säkerhetskod där bland annat 

övervakning av vitalparametrar ingick. 

Att mäta och registrera AF var en komplex 

fråga, som handlade om ssk följsamhet och 

kunskap. Orsak till att AF inte mättes: 

tidsbrist, ssk blev avbruten, andra sämre 

patienter krävde uppmärksamhet, attityd 

och kultur på avd. Dessutom påverkade 

kunskapsbristen om varför AF var viktig, 

antalet mätningar negativt och där fann man 

olikheter mellan olika SSK utbildningar. 

Hur fysiologin, patofysiologi och teknik 

lärdes ut spelade också in. AF var den enda 

vitalparameter som mättes manuellt. Även 

att pat varit inlagda på avdelningen (avd) 

länge och såg friska ut, minskade antalet 

mätningar. Ssk ansåg att deras kliniska 

blick och långa erfarenhet medförde att de 

kunde bedöma patienterna (pat) ändå. Tre 

av tio ssk svarade att de alltid mätte AF. De 

övriga mätte AF i 70-95% av fallen. 

 

Hög 
 

Barfod,C. 

Mauson,M. 

Lauritzen, P. 

Abnormal vital 

signs are strong 

predictors for 

Att jämföra sambandet mellan 

triagesystemet HAPT(en mindre 

modifiering av det svenska 

Prospektiv kohort studie. 

De patienter som ingick 

var vuxna över 16 år och 

Finns 6279 Indexkoderna var alla märkbart associerade 

med inläggning på IVA och död på sjukhus. 

Risken ökade med triageringskodens 

Hög  
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Danker,J.K. 

Sölètormos, 

G. 

LundagerFor

sberg,J. 

Anthony-

Berlac,P. 

Lippert, F. 

Hyldborg-

Lundström, 

L. Antonsen, 

K. Wiborg-

Lange,K.H. 

(2012) 

Denmark 
 

intensive care unit 

admission and in-

hospital mortality 

in adults triaged in 

the emergency 

department. 

triagesystemet ADAPT som 

bygger på att man triagerar enl. 

fem olika färgkoder) och 

effektmåtten inläggning på 

intensivvårdsavdelning (IVA) 

och dödlighet på sjukhus samt 

att identifiera de vitalparametrar 

som är poängbedömda och 

kategoriserade vid 

överflyttningen till IVA, vilka är 

starkast förknippade med 

utfallsmåtten inläggning på IVA 

och intrahospital död. 

hade passerat akutmott.  

under en fem månaders 

period 2009-2010. De var 

antingen inlagda på en 

vanlig avd eller på 

akutvårdsobservations 

avd. 

"brådskandegrad". Den vitala parameter 

som bäst indikerade död på sjukhus var 

saturation (SpO2), AF, systoliskt blodtryck 

och Glasgow Coma Scale (GCS). Inte bara 

den enskilda vitalparametern utan också 

antalet onormala sådana, förutspådde en 

försämring och ett ogynnsamt utfall. 
Påverkad andning, tillsammans med AF 

och SpO2 utanför referensområdet var de 

allvarligaste signalerna – högsta risken för 

plötslig död. Trots det var AF den 

parameter som mättes minst vid första 

triageringen och saknades i 12,5 % av 

fallen. 
 

Benning, A. 

Ghaleb, M. 

Soukas, A. 

Dixon-Woods, 

M. Dawson, J. 

Barber, N. 

Franklin, 

B.D. Girling, 

A. Hemming, 

K. Carmalt, 

M. Rudge, G. 

Naicker, T. 

Nwulu, U. 

Choudhury, 

S. Lilford, R. 
(2011) 
England 
 

Large scale 

organisational 

intervention to 

improve patient 

safety in four UK 

hospitals: mixed 

method evaluation 

Ett patientsäkerhetsinitiativ 

(SPI1) på fyra sjukhus som 

pågick i 18 månader, 

innefattande en sammansatt 

organisatorisk intervention med 

flera komponenter, fokuserade 

på enskilda vårdprocesser i 

synnerhet och som 

representerade kliniska 

specialiteter och främjade 

organisatoriska och kulturella 

förändringar. 
Jämförelse mellan 4 SPI1 

sjukhus och 18 sjukhus utan 

detta patientsäkerhetsarbete. 

Utvärdering innefattande 

fem understudier 

inklusive mätning före 

och efter. Studien 

innehåller både kvalitativa 

och kvantitativa delar, 

undersökningsgruppen 

kommer från många 

nivåer i organisationen. 

Datainsamlingen 

baserades på 

telefonintervjuer, 

frågeformulär, 

observationsstudier, 

intervjuer, fokusgrupper 

och datainsamling från 

patientanteckningar. 

 
 

 Finns 60 

kvalitati

va 
intervju

er. 
Frågefor

mulär 

före och 

efter  
observat

ion, 

intervju

er och 

fokusgr

upper 
undersö

kte 

patgrup

p 

Äldre anställda var kunniga och 

entusiastiska över SPI1. Även om SPI1 var 

utformat för att engagera personal kändes 

det inte så för dem som arbetade på 

vårdavdelning och frågor kring SPI1:s 

legitimitet påpekades. En liten men 

signifikant skillnad till förmån för 

SPI1sjukusen i ett av de 11 områden som 

personalenkäten omfattade, visade 

kvalitativa bevis på ett blygsamt genomslag 

av SPI1 på medicinsk vårdnivå. Av de fem 

markörer för att identifiera en pat på väg att 

försämras; 1) övervakning av 

vitalparametrar, 2) rutinprover, 

3)vårdplaner, 4) fel förskrivning, 5) 

anamnesupptagning, var det en liten 

skillnad mellan kontrollsjukhusen och 

SPI1-sjukhusen förutom i relation till 

kvaliteten på övervakningen av akuta 

Hög 
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och 

allvarlig

a 

händelse

r. 

medicinpat som förbättrades i genomsnitt 

över tid på alla sjukhus, men var högre vid 

SP11 sjukhusen. Registrering av AF ökade i 

högre grad på SPI1-sjukhusen än på 

kontrollsjukhusen. Dödsfallen minskade på 

SPI1 sjukhusen men det var inte signifikant. 

 

Bunkeborg, 

G. 

Samuelsson, 

K. Åkesson, 

P. Poulsen, I.  
(2012) 
Danmark 
 

Impact  

professionalism in 

nursing on in-

hospital bedside 

monitoring practice 
 

Att undersöka patientnära 

övervakning på inneliggande pat 

utifrån ett 

omvårdnadsperspektiv med 

fokus på tvärprofessionell 

kommunikation och samarbete. 
Detta för att förstå vilka åtgärder 

som behövdes och var mest 

lämpliga för att öka 

patsäkerheten. 
 

Intervjustudie med 

strukturerade 

observationer samt 

semistrukturerade 

intervjuer genomfördes 
8 v mellan mars-april 

2009 på 

medicin/kirurg/akut avd. 

Finns 14/1 

13 Ssk 

deltog 

utav de 

65 som 

var 

anställd

a under 

studie-

perioden 

på ett 

universit

ets- 

sjukhus 

med 750 

bäddar i 

Köpen-

hamn   

Ett tema (professionalismens inflytande 

över omvårdnadens övervakning i 

praktiken) och två underteman framkom: 

Kunskap och skicklighet samt engagemang 

i kliniskt praktiskt arbete. Tre kategorier 

identifierades: beslutsfattande, delgivning 

av kunskap och samverkan mellan personal. 

Det fanns ett samband mellan temat och 

undertemat samt dem emellan.                     
Den kliniska övervakningen varierade 

avsevärt mellan ssk, den ssk med hög 

individuell nivå av professionalism 

övervakade patienterna bäst. Dessutom fann 

författarna att ssk individuell förmåga att 

observera och förstå den medicinska 

försämringen, samt deras kunskap och  

praktiska färdigheter, påverkar antalet 

mätningar. Kunskapsnivå och praktisk 

färdighet hade också ett samband med att 

ssk delade med sig av kunskap, registrering 

och monitorering av parametrar, 

beslutsfattande och det professionella 

samarbetet mellan olika personalkategorier. 

Framtida initiativ på olika nivåer behövdes 

för att förbättra patsäkerheten. En 

ytterligare utveckling av professionaliteten 

bland sjuksköterskor krävdes. Författarna 

poängterade att AF mättes sällan trots att 
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det kunde vara en signal på allvarlig 

försämring hos pat och att det fanns en 

kunskapsbrist hos ssk om AF betydelse vid 

övervakning av pat. 

 

Bunkeborg, 

G. 

Samuelsson, 

K. Poulsen, I. 

Ladelund, S. 

Åkeson, J. 
(2014) 
Denmark 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lower incidence of 

unexpected in-

hospital death after 

interprofessional 

implementation of 

a bedside track-

and-trigger system 
 

Att studera tre interagerande 

kliniska rutiner (ny rutin för 

monitorering, ny mall för 

observationerna, ny rutin för 

åtgärd vid 

avvikelser/försämring) och vilka 

effekter dessa hade. 

En prospektiv, icke 

randomiserad 

kohortstudie studie, där 

man studerade oväntade 

dödsfall på sjukhus före 

och efter implementering 

av en ny övervaknings-

praxis, Early Warning 

Score (EWS), en 

strukturerad observations 

protokoll och en algoritm 

för kliniska och 

patientnära åtgärder). 

Studien skedde på en 

medicinsk och kirurgisk 

avd på ett Danskt 

universitetssjukhus. 

Informationen erhölls från 

tre fyra månaders-

perioder mellan år 2009-

2011. En studie innan 

införandet och två efter 

det att EWS infördes.  
 

Finns Bemann

ing antal 

sjukhus

bäddar 

typ av 

avd. 

finns 

beskrive

t och 

hur det 

såg ut 

vid de 

tre 

mätning

arna 

1.1870  

2.2079 

3.2234 

Pat 

deltog i 

mätning

en. 

Den förväntade dödsfallsfrekvensen var 

signifikant lägre under den andra och tredje 

studieperioden då interventionen införts 

jämfört med den första.  

Bättre övervakning och ökad medvetenhet 

hos ssk, medförde tidigare upptäckt av pat 

på väg att försämras. En tydlig 

åtgärdsalgoritm medförde fler samtal och 

larm till IVA teamet, men det skedde ingen 

ökning av antalet överflyttade pat till IVA 

och antalet oväntade dödsfall minskade 

signifikant. Implementering var viktig och 

genomfördes med utbildning, simulering, 

bättre kommunikation och samarbete. 

Hög 

Burch,V.C. 

Tarr,G. 

Morroni,C. 
(2008) 
South Africa 
 

Modified early 

warning score 

predicts the need 

for hospital 

admission and 

inhospital mortality 

Att utvärdera användandet av 

Modified early warning score 

(MEWS) som ett triageverktyg 

för att identifiera pat som 

kommer till akutmottagningen 

och kräver inläggning på 

Prospektiv, observations 
journalstudie. 

 

Finns 

 
Det 

fanns 

fullstän

diga 

data 

från 

MEWS fem parametrar kunde användas 

som ett snabbt, enkelt triageverktyg för att 

identifiera medicinska pat i behov av 

sjukhusvård och bland dem, pat som löper 

ökad risk för att avlida på sjukhus. Risken 

för plötslig död ökade signifikant med 
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 sjukhus samt löper ökad risk för 

att avlida på sjukhuset. 

 

790 pat  

av 1125 

aktuella 

stigande MEWS poäng. AF > 30 var en 

allvarlig signal för ökad risk för plötslig 

död på sjukhus. 

 

Cahill,H. 

Jones, A. 

Herkes, R. 

Cook, K. 

Stirling, As, 

A. Lal, S. 

Gardo, A.  

Halbert, T. 

Yates, A. Lal, 

S. Gardo, A. 

Donnely, R. 

Gattas, D.  

(2011) 

Australia 
 
 

Introduction of a 

new observation 

chart and education 

program is 

associated with 

higher rates of vital 

sign ascertainment 

in hospital wards 

Att utvärdera effekterna av ett 

omgjort dokument där AF stod 

överst på protokollet samt 

tillhörande utbildningsprograms 

inverkan på vitalparametrars 

fullständiga registrering på en 

avd.  

Förändringen gjordes i syfte att 

förbättra patsäkerheten och 

kvalitén på sjukvården.  

 

En prospektiv före och 

efterstudie. Tre avd (en 

blandad kir/med en kir, en 

medavdelning) med tre 

mättillfällen, ett före och 

två efter införandet och 

utbildningen. Den sista 

för att utvärdera om 

förbättringen kvarstod.  

Finns Data 

från tre 

mätperi

oder. 

Totalt 

370 

patiente

r och 

7042 

mättillf

ällen 

analyse

rades 

Dokumentationen av AF ökade med nästan 

50 % efter det att observationslistan 

omstrukturerats och personalen utbildats, 

från 47,8 % till 98,5 % vid sista 

mättillfället. Slutsatsen var att 

implementering av ett nytt protokoll med 

samtidig utbildning medförde en mycket 

stor förbättring av antalet mätningar av AF 

och andra vitalparametrar. Författarna 

framhöll vikten av ett strukturerat protokoll 

samt att AF stod överst och att en tydlig 

färgkodning fanns. Detta tillsammans med 

utbildning och ett bra patsäkerhetsarbete, 

var grunden för denna förbättring.  

Slutsats: Det behövdes bättre 

förutsättningar och lämpliga åtgärder för att 

hitta pat på väg att försämras och för att i 

tid förebygga allvarlig försämring och 

plötslig död.  

 

Hög 

Chen,J. 

Bellomo, R. 

Hillman,K. 

Flabouris,A. 

Finfer, S.  
(2010) 
Australia 

 
 
 
 

Triggers for 

emergency team 

activation: A 

multicenter 

assessment 

 

 

 

 

 

 

Att studera vad som aktiverar ett 

akutvårdsteam (MET) på 

sjukhus med eller utan sådant 

knutet till sig. 

 

 

 

 

 

 

 

Kluster randomiserad 

kontrollerad studie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har 

beskri

vits 

tidigar

e och 

är 

godkä

nd står 

det. 

2414 

patienter 

kontroll 

sjukhuse

n 528 

och 

MET 

sjukhuse

n 1886  

 
 

På kontrollsjukhuset var den vanligaste 

orsaken till aktivering av ett akutteam en 

sänkning i medvetandet, på sjukhus med 

MET var det ett faktum att personalen var 

oroade eller att man ringde upp teamet trots 

avsaknaden av särskilda skäl. På sjukhus 

med MET var det 35 ggr vanligare att ringa 

ett samtal till teamet för att personal kände 

oro över en pat och inte lika många samtal 

för att pat hade höga poäng.  På 

kontrollsjukhuset var personalen också 
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betydligt mer benägen att kontakta 

akutteamet pga. att pat andning eller 

pulsfrekvens försämrats, fler samtal hade 

åtminstone tre orsaker till aktivering och 

genomsnittet i antal parametrar per samtal 

var märkbart högre.  

Till sjukhusen med MET kom samtalen om 

försämrade pat tidigare och oftare. På 

kontrollsjukhusen hann pat bli mer 

fysiologiskt påverkade innan högre 

medicinsk kompetens bedömde pat, ett lågt 

GCS var tecken på syrebrist eller hög 

koldioxidhalt. Att det var viktigt att mäta, 

registrera och bedöma vitalparametrar då de 

var underlag för akutteamets aktivering, 

framkom också. 

 

Fuhrmann, 

L., Lippert, 

A., Perner, 

A., 

Ostergaard, 

D. 

(2008) 

Denmark 

Incidence, staff 

awareness and 

mortality of 

patients at risk on 

general wards 

Att undersöka personalens 

medvetenhet kring pat som löper 

ökad risk för allvarlig händelse 

och att uppskatta förekomsten 

av efterföljande död bland dessa 

pat. 

 

Prospektiv observations/ 

incidens studie av pat med 

onormala vitalparametrar 

på fem 

sjukhusavdelningar på 

universitetssjukhus i 

Köpenhamn. Speciell 

observations/studie 

personal övervakade och 

mätte vitalparametrar. De 

intervjuade sedan 

personalen om de pat som 

hade avvikande 

vitalparametrar. 

Finns 877 pat 877 patienter inkluderades och 115 st. hade 

onormala vitalparametrar. Ssk var inte 

medvetna om alla dessa patienters 

avvikelser i 67 fall (43 %). Hos 20 patienter 

(13 %) kände ssk till en del av dessa 

avvikelser, hos 52 stycken (34 %) var ssk 

medvetna om patienternas samtliga 

avvikelser. 30-dagars mortalitet i denna 

grupp var 13 % jämfört med 5 % bland de 

patienterna med normala parametrar.  

Slutsats: hos fler än hälften av pat 

uppmärksammades inte avvikande 

vitalparametrar för att personalen inte mätte 

dessa. Hos två tredjedelar av pat agerade 

personalen, därför att studiepersonalen 

uppmätte onormala parametrar. Detta 

visade på behovet av att evaluera rutinerna 

för övervakning.  
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Fuhrmann, L. 

Hesselfeldt, 

R. Lippert, A. 

Perner, A. 

Östergaard, 

D. 
(2009) 
Denmark 

Observation av 

kritiskt syge 

patienter 

Att belysa mätning och 

dokumentation av vitala 

parametrar hos pat med 

onormala värden samt att 

undersöka om personalens oro 

för patienten hade betydelse för 

dokumentationsgraden och var 

prediktiv för ökad dödlighet. 

Prospektiv 

observationsstudie. 
Finns 155/16 Av 139 pat med avvikande vitalparametrar, 

hade 61 st. fått vitalparametrarna mätta i 

samband med kvällsskiftet, ingen hade 

dock fått AF mätt. Hos 86 pat ville 

personalen ingripa pga. onormala värden 

uppmätta av projektpersonalen. 

Dokumentationsgraden av 

vitalparametrarna var signifikant högre när 

en oro för pat uttrycktes i journalen men 

30-dagars mortalitet var inte signifikant 

annorlunda. Förklaring kunde vara brist på 

en systematisk monitorering av 

vitalparametrar och författarna beskrev att 

en förändring skett i rutinerna för att mäta 

vitalparametrar de senaste 20 åren i 

Danmark. Detta medförde att pat på 

allmänna avd fick bristfällig övervakning. 

Skillnaden på 30 dagars mortalitet berodde 

på personalens medvetenhet och pat 

försämring. En förklaring var brist på 

kunskap om när och hur personalen skulle 

agera. Nyckeln till ett riktigt 

omhändertagande var förståelse för de 

fysiologiska förändringarna, en 

dokumenterad rutin för övervakning och 

med exakta instruktioner om vad och när, 

samt vilka åtgärder som skall vidtas vid 

försämring. 

 

Hög 

 

Gerdtz,M. 

Waite,R. 
Vassilio,T. 

Garbutt,B. 

Prematunga,

R. 

Evaluation of a 

multifaceted 

intervention on 

documentation of 

vital signs at triage: 

A before-and-after 

Att utvärdera effekterna av en 

mångskiftande intervention 

gällande förekomst av 

dokumenterad triagering och 

följsamhet till riktlinjer. 

Interventionen innebar ett 

En före-och efter studie. 

Interventionen innebär 

omstrukturering 

regelbunden granskning, 

feedback och 

utbildningstillfällen. Vid 

Finns 
 

122 

Sjuksköt

erskor 

som 

arbetade 

med 

Över en 15-månaders period samlades 

24862 händelser gällande triagering in 

utförda av 122 ssk. Förekomsten av 

dokumentation av alla vitalparametrar 

ökade gradvis i jämförelse med baseline. 

Det var en signifikant ökning av 

Hög 



8 
 

Virtue,E. 
(2013) 
Australia  
 
 
 
 
 

study 
 

förändrat 

dokumentationsunderlag, 

återkommande feedback till de 

sjuksköterskor som deltog om 

antal utförda triageringar, syftet 

med studien och varför detta var 

viktigt. Sjuksköterskorna hade 

fått en kort utbildning i de 

kliniska riktlinjerna, 

vitalparametrarnas betydelse för 

att hitta sjuka pat och 

Australiasian Triage System 

(ATS) riktlinjer. 
 

fem tillfällen samlades 

data in från det 

elektroniska 

journalsystemet och 

analyserades. Efter varje 

tillfälle fick ssk 

återkoppling. 

traderin

g av pat 

 

24862 

Mät-

tillfällen 

proportionen triagehändelser där någon 

vitalparameter var dokumenterad och där 

två eller tre kombinationer (puls och AF), 

(puls, AF och temp) av vitalparametrar 

fanns registrerade i triagefältet. Antal 

mätningar av AF ökade från 18,5 % till 69 

%, en drygt 50 % förbättring. 
Ingen signifikant skillnad i följsamhet till 

riktlinjer observerades efter interventionen. 

Dokumentationsunderlaget 

omstrukturerades så att det följde ABCD-

principen, där luftväg och andning  kommer 

först och där ingår AF.  

 
Goldhill, D,R. 

McNarry, 

A.F. 

Mandersloot, 

G. McGinley, 

A. 
(2005) 
England 
 
 

A Physiologically-

based early 

warning score ward 

patients: the 

association between 

score and outcome. 
 

Syftet var att undersöka om 

avvikande fysiologiska värden 

och höga poäng signalerar risk 

för försämring och plötslig 

oväntad död. 

Att lära sig mer om vad varje 

enskild fysiologisk parameter 

signalerar vid försämring och att 

fastställa det värdet, samt att 

identifiera pat med riskpoäng 

som ett sätt att identifiera avd 

pat på väg att försämras.                      

Retrospektiv 

journalstudie.  

Data inhämtades från alla 

pat som IVA teamet 

bedömt under ca ett och 

ett halvt års tid. 

Finns 1047 
pat.  

Ett ökat antal fysiologiska avvikelser 

associerades med ett större antal dödsfall på 

sjukhus (4 % som inte hade några 

avvikelser avled i jmf med 51,9 %) där 

avvikelser fanns i fem eller fler av de 

fysiologiska parametrarna. Stigande EWS  

poäng förknippades med fler interventioner 

och högre dödlighet. Hos pat med mer än 

en poäng, togs beslut om överflyttning till 

intensivvård eller begränsad behandling i 

30,3 %. 
Poäng på alla fysiologiska variabler utom 

temperatur, bidrog till behovet av 

intervention, alla variabler utom temperatur 

och hjärtfrekvens, associerades med högre 

mortalitet. 

AF på < 6 eller >35 innebar en risk för 

plötslig död på > 35 %. 

 
 
 

Med

el 



9 
 

Hogan, J. 

(2006) 
England 
 
 
 
 
 
 
 

Why don’t nurses 

monitor the 

respiratory rates of 

patients? 
 

Bakgrunden var att vid 

införandet av EWS så 

upptäcktes det att AF var en 

parameter som mättes vid 

mindre än 50 % av 

mättillfällena. Syftet var att 

studera vad som kunde orsaka 

bristen i patientövervakning 

genom att undersöka 

sjuksköterskans värderingar och 

tilltro till AF i Pat 

övervakningen, arbetsplatsens 

organisation samt den teoretiska 

och praktiska kunskapen i 

fysiologiska iakttagelser hen fått 

under sin utbildning. 

Design: Kvalitativ studie 
Datainsamlingsmetod: 

Fokusgrupp. Med 

inriktning på områden av 

betydelse, egna åsikter 

och erfarenheter. 
Intervjuer som spelades 

in.  
Dataanalys: Analytisk 

process innehållande 4 

steg av Miles&Huberman. 
 
 

Etiskt 

godkä

nnand

e från 

etisk 

kommi

tté. 
 

Tre 

sjuksköt

erskegru

pper 

deltog, 

oklart 

hur 

många i 

varje 

grupp 

samt 

bortfall. 

Fyra teman framkom: 
Att hantera omvårdnadsarbetet, 

Sjuksköterskans erfarenhet, klinisk 

bedömning samt praktisk kunskap i 

övervakning. Samtliga hade betydelse för 

Pat övervakningen.  
Orsaker till varför ssk inte mätte AF: 

tidbrist, hög arbetsbelastning pga. att de 

ansvarade för många patienter, de var 

tvungna att delegera till annan personal 

exempelvis undersköterskor och SSK 

studerande och var därmed osäkra på hur 

mätningarna utfördes. Olikheter i 

utbildningen och dålig eller ingen 

färdighetsträning i att mäta bl.a. AF 

medförde kunskapsbrist och vikten av att 

mäta AF tydliggjordes inte. Dessutom fanns 

ingen medicinteknisk utrusning som mätte 

AF. Bristen på tydliga rutiner var också en 

orsak till olikheter avdelningar emellan. 

Dåliga rutiner gjorde att det blev den 

enskilda ssk ansvar att bestämma hur och 

när mätningarna skulle utföras. I slutsatsen 

stod att det var viktigt att ssk fokuserade på 

fysiologiska parametrar och gav dem den 

prioritering som krävdes för att upptäcka 

försämring hos pat. 

 

Med

el 
 

Ludikhuize,J. 

De Jonge, E.  

Goossens, A. 
(2011) 
The 

Netherlands 
 

Measuring 

adherence among 

nurses one year 

after training in 

applying the 

Modified Early 

Warning Score and 

Att utvärdera om ssk tränade i 

att använda MEWS och SBAR 

(strukturerat rapporterings 

system Situation – Bakgrund – 

Aktuellt – Rekommendation) 

var mer benägna att upptäcka 

försämring hos pat, jämfört med 

Design: 
Kvasiexperimentell 

studie. 
Datainsamlingsmetod: 

Jämförelse mellan dessa 

båda grupper 
Dataanalys: Data 

Etik: 
Studie

n 

unders

ökte 

tillämp

ning 

95/0 Tränade ssk kan identifiera pat på väg att 

bli försämrade och agerar på ett för 

situationen lämpligare sätt än de otränade 

ssk och de kallade på högre medicinsk 

kompetens betydligt oftare och tidigare. De 

tränade ssk mätte AF dubbelt så ofta som 

de otränade. Trots strikt implementering av 

Hög 
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Situation-

Background-

Assessment-

Recommendation 

instruments 

dem som inte hade fått den 

träningen. 
analyserades med SPSS 

version 18.0 

47 tränade ssk (MEWS 

och SBAR) och 48 icke 

tränade. Alla fick ett 

konstruerat pat.fall samt 

en instruktion att ta hand 

om patienten som de 

skulle göra på avd. De 

visste inte vilken den 

egentliga anledningen var 

till varför detta pat.fall 

genomfördes. Chefssk 

kände till studiens syfte. 

Genomgång med 

deltagarna av resultatet 

och det egenliga syftet 

genomfördes efteråt. 
 

av 

kunska

p inom 

områd

en som 

organi

satoris

k 

psykol

ogi 

och 

var 

därför 

befriad 

från 

etisk 

prövni

ng. 

MEWS/SBAR-metoden, användes dessa 

mätinstrument sällan. 

För att förbättra patsäkerheten föreslog 

författarna att förbättrade implementerings 

strategier skapades och att rutinen att mäta 

MEWS blev obligatorisk och inte frivillig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ludikhuize, 

J. 

Smorenburg, 

S. de Rooij, S. 

de Jonge, E. 
(2012) 
The 

Netherlands 

Identification of 

deteriorating 

patients on general 

wards; 

measurement of 

vital parameters 

and potential 

effectiveness of the 

Modified Early 

Warning Score 

Att beskriva aktuell 

omvårdnadspraxis på ett 

universitetssjukhus i 

Nederländerna avseende 

mätning och dokumentation av 

vitalparametrar och eventuell 

användbarhet av MEWS för att 

identifiera en pat på avd på väg 

att försämras.  

Retrospektiv studie på 

sjukhus i Amsterdam 

1000 bäddar med 

medicin och kirurg avd.  

I studien identifierade 

forskarna 204 pat med 

allvarlig försämring 

inklusive hjärtstopp 

under 2007. MEWS 

poäng räknades fram i 

efterhand. 

Finns 204 

identifi

erade 

pat. 

med 

allvar-

lig 

händ-

else 

under 

2007 

 

204 pat inkluderades. 48 tim. före 

händelsen utfördes 2688 mätningar av en 

eller flera vitalparametrar. 81 % hade 

MEWS 3 eller mer åtminstone 1 gång 48 

tim. före händelsen. Mätningen av 

vitalparametrarna var inkomplett. Generellt 

mättes AF mycket sällan, endast i 23 % och 

hos de försämrade patienterna endast i 46 % 

av fallen. 
Pat på väg att försämras hade kunnat hittas 

tidigare om MEWS använts. 

 

 

 

 

 

Hög 
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Mitchell, 

I.A., McKay, 

H., Van 

Leuvan, C., 

Berry, R., 

McCutcheon

., Avard, B., 

Slater, N., 

Neeman, T., 

Lambert, P. 

(2010)  

Australia 

 A prospective 

controlled trial of 

the effect of a 

multi-faceted 

intervention on 

early recognition 

and intervention 

in deteriorating 

hospital patients. 

Att undersöka om antalet 

oväntade inläggningar på IVA 

och antalet plötsliga oväntade 

dödsfall minskade efter 

införandet av ett nytt 

observations och 

registreringsunderlag, samtidigt 

som tydliga rutiner för att 

kontakta högre medicinsk 

kompetens infördes och 

personalen fick utbildning. 

En prospektiv 

kontrollerad studie 

genomfördes på två 

sjukhus. Mätningar 

genomfördes före och 

efter interventionen. 

Varje mätperiod var 

fyra månader och 

interventionsperioden 

var åtta månader lång. 

Finns 1: 1157  

2: 985 

patient. 

per 

mät-

period 

ingick 

Antalet mätningar av vitalparametrar och 

antalet bedömningar av högre medicinsk 

kompetens ökade, antalet oväntade IVA 

inläggningar minskade och det samma 

gällde för plötsliga och oväntade dödsfall. 

Skillnaden var signifikant. Författarna 

poängterade vikten av en ökad mätning av 

vitalparametrar inklusive AF som ofta var 

den parameter som mättes mest sällan trots 

dess betydelse. Möjliga förklaringar var att 

personalen fått utbildning och att MEWS 

skulle beräknas fullständigt varje gång 

kontroller utfördes.   

  

Hög 

Odell,M. 

Rechner,I.J. 

Kapila,A. 
Even, T. 
Oliver, D. 
Davies, 

C.W.H. 
Milsom, L. 
Forster, A. 
Rudman, K. 
(2007) 
England 
 

The effect of a 

critical care 

outreach service 

and an early 

warning scoring 

system on 

respiratory rate 

recording on the 

general wards 

Att bestämma om 

genomförandet av systemet 

Reading-Modified Early 

Warning Scoring (R-MEWS) 

förknippades med ökad 

registrering av AF på 

inneliggande pat och huruvida 

förekomsten av ett uppsökande 

intensivvårdsteam (CCO) hade 

ytterligare inverkan på antalet 

registreringar av pat 

vitalparametrar. 

Samtliga personalen på båda 

sjukhusen fick utbildning i  

systemet innan starten. På det 

sjukhus som införde CCO fick 

personalen kontinuerlig träning 

av CCO teamet, som 

undervisade i vikten av att mäta 

och bedöma, samt att vidta rätt 

åtgärder när behov fanns. 

Fem årliga 

punktprevalens- 

undersökningar 

genomfördes på två 

sjukhus (18 mättillfällen 

redovisas). R-MEWS 

infördes på båda 

sjukhusen och ett 

uppsökande 

intensivvårdsteam endast 

på det ena sjukhuset. 

Antal patienter, 

dokumentation av 

fysiologiska parametrar 

samt R-MEWS enl. rutin, 

studerades.  

Finns 2638 Registreringen av AF ökade från 6 % då 

den första undersökningen gjordes till 

77,9% när den sista mätningen 

genomfördes år 5. Detta korrelerade med ett 

stegvis införande av R-MEWS systemet. 

Sjukhus A som hade ett uppsökande 

intensivvårdsteam som informerade om hur 

viktig mätning av vitalparametrar var hade 

en större ökning av AF-registreringar än 

sjukhus B som saknade detta.  

Hög 
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Odell.M 
(2014) 
England 

 

Detection and 

managements of 

the deteriorating 

ward patient: an 

evaluation of 

nursing practice 

Att granska ssk följsamhet till 

EWS-protokollet i syfte att 

upptäcka och initialt handlägga 

en försämrad pat och undersöka 

faktorer som kunde påverka 

handläggningen. 

Retrospektiv granskning 

av patientregistreringar 12 

tim. före det inträffade 

hjärtstilleståndet. 

En checklista med 11 

åtgärder jämfördes med 

journalerna och tre nivåer 

bestämdes. 

Finns 123 

hjärt-

stopp 

hos 120 

patienter 

har 

analys-

erats. 

I ca 25 % av fallen hade en hög nivå utifrån 

checklistan uppnåtts, men i hälften av fallen 

hade personalen misslyckats med att nå upp 

till lägsta nivån. EWS var komplett 

beräknat i 83,7 % av fallen, men ca en 

fjärde del var felaktiga. Ssk följsamhet till 

riktlinjernas lägsta krav uppnåddes i knappt 

hälften av fallen. Bara i en femtedel av 

händelserna hade optimal standard 

uppnåtts. Författaren beskrev att ett antal 

mätningar hade förbättrats jämfört med 

tidigare studier, en anledning kan vara det 

intresse som skapats de senaste tio åren för 

patsäkerhetsarbete.  Implementeringen av 

ett system för snabb respons är inte den 

enda lösningen på ett komplext problem där 

försämrade pat förblir oupptäckta. Orsaker 

kunde vara ssk självförtroende, teoretisk 

kunskap, praktisk färdighet, 

kommunikation och samarbete i 

vårdteamet. Genomlysning av problemet 

behövdes avseende lokala sociala 

strukturer, kulturella och professionella 

problem.  
 

Hög 

Philip,K. 

Richardson,R

. Cohen,M. 
(2013) 

England 
 
 

Staff perceptions of 

respiratory rate 

measurement in a 

general hospital 
 

Att bedöma personalens 

uppfattningar beträffande den 

metod som innebär att AF 

registrerades i ett 

observationsschema och därmed 

deras förmåga att använda AF 

som en del i undersökningen 

och bedömningen av pat samt ta 

reda på personalens 

uppfattningar om varför AF inte 

Ett frågeformulär som 

hanterades anonymt. 
Olika personal kategorier 

tillfrågades om 

deltagande. Det var 

personal som mätte och 

använde sig av parametrar 

i sin bedömning. Frågorna 

testades innan 

insamlandet av data. 

Ja 

etiskt 

resone

mang 

finns 

och 

studie

ns 

design 

valdes 

41/2 
 

Personalen trodde inte på tillförlitligheten i 

mätningarna, tilltron var mycket låg.  

Orsaker till bristfällig mätning var: upplevd 

tidbrist (den vanligaste förklaringen), 

bekvämlighet, brist på kunskap och träning, 

att personalen inte förstod varför AF var 

viktigt och att det saknades automatisk 

övervakningsutrustning som mätte AF. 

Personalen hade också upptäckt felaktiga 

mätningar och brister i dokumentationen 

Hög 
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mättes på därför lämpligt sätt 

och bedöma förståelsen för AF:s 

betydelse. 

Frågeformuläret gav både 

kvalitativa och 

kvantitativa data och 

analyserades. 

utifrån 

detta. 
och var därför tveksamma om mätningen 

utförts på rätt sätt och om värdena var 

pålitliga eller inte. Äldre sjuksköterskor 

framhöll att kunskapen och förmåga att rätt 

mäta AF hade försämrats de sista åren, efter 

det att all automatisk mätutrustning 

införskaffats och att en förändring i 

inställningen till mätning av AF behövdes.   

Detta trots att National Institute for Health 

and Care Excellence (NICE) framhöll att 

förändringar i AF var den bästa markören 

på att patienten var på väg att försämras. 

 
Shearer, B., 

Marshall, S., 

Buist,M.D., 

Finnigan, M., 

Kitto, S., 

Hore, T., 

Sturgess, T., 

Wilson, S., 

Ramsay, W. 

(2012) 

Australia 

What stops hospital 

clinical staff from 

following 

protocols? An 

analysis of the 

incidence and 

factors behind the 

failure of bedside 

clinical staff to 

activate the rapid 

response system in 

a multi-campus 

Australian 

metropolitan 

healthcare service. 

Att undersöka orsaken till att 

inte Rapid Response Systeme 

(RRS) aktiverades. 

Organisationen hade upptäckt 

incidenter där personalen inte 

agerade när de pat de 

övervakade och vårdade 

försämrades. Detta ledde till ett 

ogynnsamt utfall, personalen 

följde inte de rutiner som fanns, 

bl.a. att kontakta högre 

medicinsk kompetens.  

Multi studie:  
Fyra sjukhus i Australien 

deltog. 
En punktprevalens studie 

för att hitta missade RRS 

incidenter och samtal 

genomfördes.  
Intervjuer genomfördes 

med den personal som 

inte kallade på RRS – vad 

var orsaken till uteblivet 

larm? 

Punkt mätning; 570 pat, 

av dessa uppfyllde 23 pat 

kriterierna för RRS och 

vid tio av dessa missade 

personalen att kalla på 

RRS. 
Prospectivstudie: Totalt 

36760 vårddygn 

studerades, av dessa var 

det 31 stycken vårddygn 

Ja 

etiskt 

godkä

nnand

e finns 

Personal 

intervju 

91-8= 

83 

fullstän-

diga 

inter-

vjuer 

om 31 

missade 

RSS 

larm 

 
 

4 % av Pat incidenter var av fysiologisk 

karaktär,  nära hälften av pat fick inte rätt 

hjälp d.v.s. inte larm på RRS. Trots att 

nästan 70 % av personalen observerade 

försämringen och att de var oroade för pat. 

Det fanns en viss skillnad mellan 

sjukhusen, där de två mindre sjukhusen 

tillsammans bara hade ett missat RSS 

samtal. Intervjuerna visade på 

sociokulturella förklaringar till varför man 

inte följde protokollet. Det fanns kognitiva 

barriärer och intraprofessionella hierarkier 

ex att de ansåg att de klarade av pat på avd 

och att det redan fanns tillräckligt med 

hjälp. Förklaringar som framkom vid 

intervjuerna var att det redan fanns hjälp på 

plats, att det fanns experter i teamet och att 

de vidtog andra åtgärder ex nya 

undersökningar. Dessutom kontaktade 

yngre kollegor hellre på mer erfarna 

kollegor ur den egna specialiten än på IVA 

teamet. Dock var det så många som 30 % 

Hög 
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där personalen missade att 

larma. Om dessa 

intervjuades personalen 

kring varför rutinen inte 

följdes. 

som trodde att IVA teamet redan var 

kontaktat och det fanns en osäkerhet om 

vem som hade vårdansvaret för pat. I vissa 

fall hade IVA teamet varit konsulterat, men 

det fanns inga IVA platser för att ta emot 

pat. 

 


