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SAMMANFATTNING  

 

Bakgrund: MEWS syftar till att tidigt identifiera försämring hos patienter och för att snabbt 

sätta in åtgärder och på så sätt förbättra behandlingsresultat. MEWS är ett 

bedömningsinstrument av inneliggande patienters vitala parametrar vilket införts på många 

sjukhus internationellt. Flera studier visar att allvarliga händelser hade kunnat undvikas om 

MEWS hade använts enligt gällande riktlinjer.  

Syfte: Att utforska hur bedömningen av MEWS-poängen påverkas av olika faktorer och vilka 

problem som kan uppstå vid användandet av MEWS. 

Metod: För att utröna kunskapsläget valdes metoden deskriptiv litteraturstudie. Totalt 

inkluderades 14 artiklar i studien. 

Resultat: Vid analys av de inkluderade studierna framkom fyra teman; Sjuksköterskans 

yrkeserfarenhet, kunskap och utbildning, Betydelsen av riktlinjer, Tillförlitligheten med 

MEWS samt Arbetsbelastning. Sjuksköterskor med längre erfarenhet förefaller ha lättare att 

använda MEWS. Då riktlinjer saknas riskerar upptäckten av försämring hos patienten att 

försenas. För att MEWS ska var tillförlitligt krävs att alla parametrar mäts och dokumenteras. 

Hög arbetsbelastning och en otillräcklig bemanning medför att basala arbetsuppgifter som 

vitalparametrar åsidosätts.  

Slutsats: Bedömningen av MEWS påverkas av sjuksköterskans yrkeserfarenhet och kliniska 

kunnande. Om fokus vid utbildning i MEWS inriktas på utvärdering av den kliniska 

bedömningen och på kliniskt beslutsfattande ökar förutsättningarna att MEWS används som 

ett tillförlitligt triggerinstrument för att tidigare upptäcka försämring hos patienter. Problem 

kan uppstå vid användandet av MEWS då det saknas tydliga riktlinjer och styrdokument 

vilka är nödvändiga för att sjuksköterskan ska nyttja MEWS på ett effektivt sätt och/eller då 

mätningarna inte utförts med noggrannhet eller dokumenterats korrekt samt då 

arbetsbelastningen är hög. 
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ABSTRACT 

 

Background: MEWS is aimed as an early detector of deteriorating patients and to rapidly 

take apropriate meassures, thereby improving treatment outcomes. MEWS is an assessment 

instrument of hospitalized patients' vital parameters, which is introduced in many hospitals 

internationally. Several studies show that serious incidents could have been avoided if 

MEWS had been used in accordance with current guidelines. 

Aim: To explore how the assessment of MEWS scores are influenced by different factors and 

problems that can arise when using MEWS.  

Method: Descriptive litterature rewiev. In total 14 articles was included. 

Results: The analysis of the included studies revealed four themes; The nurse´ professional 

experience, knowledge and training, The importance of guidelines, The reliability of MEWS 

and Workload. Nurses with longer experience appears to be more at ease using MEWS. In 

the absence of guidelines, detection of deterioration of the patient can be delayed.  If  MEWS 

are to be reliable  all parameters have to be measured and documented. High workloads and 

inadequate staffing means that the basic tasks meassuring vital parameters are breached.  

Conclusions: The assessment of MEWS is affected by the nurse's professional experience 

and clinical expertise. When training in MEWS focuses on the evaluation of the clinical 

assessment and clinical decision, increases the chances that MEWS is used as a reliable 

trigger instrument for earlier detection of deterioration in patients. Problems may arise from 

the use of MEWS in the absence of clear guidelines and policy documents which are 

necessary for the nurse to use MEWS effectively and / or when the measurements are not 

performed with accuracy or documented correctly and when the workload is high. 
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BAKGRUND    
Omvårdnadsperspektiv   

Omvårdnaden av patienter på sjukhus har blivit alltmer komplex och det ställs därför stora 

krav på sjuksköterskans observations-, bedömnings- och beslutsförmåga. Att tidigt fånga upp 

tecken på förändringar i patienternas hälsotillstånd och att utföra nödvändiga 

omvårdnadshandlingar bidrar till att upprätthålla patientens hälsa och livskvalité (Almås, 

Stubberud & Gronseth, 2011). I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning inom omvårdnad 

beskrivs att sjuksköterskan bland annat ska ha förmåga att "observera, värdera, prioritera, 

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

psykiska tillstånd" (SOS 2005). Enligt Patientlagen (SFS, 2014:821) ska patienten få 

sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som är av god kvalitet och som står i 

överenstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Igenkännande och tolkning av 

fysiologiska avvikelser är primärt ett sjuksköterskeansvar och är den som har mest direkt 

patientkontakt. Sjuksköterskan har omvårdnadsansvaret för patientens fysiska bedömning och 

med vilken frekvens bedömningen ska utföras (Considine & Botti, 2004). 

Patientsäkerhetslagen slår fast att arbetsgivaren är skyldig att bedriva ett systematiskt 

patientsäkerhetsarbete. Vårdgivaren skall vidta de åtgärder som behövs för att motverka att 

patienter inte drabbas av vårdskador. Med vårdsskada avses i denna lag lidande, kroppslig 

eller psykisk skada. Även sjukdom och dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata 

åtgärder hade vidtagits ingår i vårdgivarens ansvar (SFS, 2010:659).   

   

Under Krimkriget år 1853, utarbetade Florence Nightingale ett triagesystem med 

standardiserade formulär, dokumenterade och utformade åtgärdsprogram för vilken vård 

patienterna krävde. Beroende på hur sjuka patienterna var, avgjorde för hur ofta de behövde 

tillsyn. Trots att sjukvården har förändrats sedan Nightingales tid är de omvårdnadsteorier 

hon kom fram till relevanta även i dag (Munro, 2010).   

     

Försämring av patienter kan upptäckas tidigare med mätning av vitalparametrar 

Dödsfall hos inneliggande slutenvårdspatienter hade i vissa fall kunnat förebyggas om tecken 

på försämring hos patienten identifierats i tid och om åtgärder för att förhindra ytterligare 

försämring vidtagits. De patienter som avled och där dödsfallet hade kunnat förebyggas, 

vårdades i de flesta fall på en allmän vårdavdelning på sjukhus (Hillman, Lilford & 

Braithwaite, 2014). Antalet äldre i befolkningen ökar vilket innebär att sjuksköterskan 
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kommer vårda fler patienter som riskerar att drabbas av allvarliga händelser. Med allvarlig 

händelse avses, en oavsiktlig skada eller komplikation som resulterar i invaliditet, död eller 

förlängd sjukhus vistelse som är ett resultat av sjukvården och inte patientens underliggande 

sjukdom (Considine & Botti, 2004). Allvarlig händelse är det som på engelska benämns 

Serious Adverse Event (SAE). Den viktigaste faktorn för att undvika allvarliga händelser är 

att tidigt upptäcka förändringar i patientens tillstånd och vidta åtgärder som korrigerar 

avvikelserna, till exempel syrgas vid låg saturation eller fri venväg för intravenös vätska. Det 

stora problemet för att förhindra allvarliga händelser verkar vara relaterat till fysiologiska 

avvikelser hos patienten och inte igenkännandet av avvikelserna i sig (Considine & Botti, 

2004). Vårdpersonalen dokumenterade avvikelserna men tolkade att de inte var avvikande. 

De förstod inte allvaret i avvikelserna och vidtog därför inte nödvändiga åtgärder (Considine 

& Botti, 2004). I Parissopoulos och Kotzabassakis (2005) systematiska litteraturstudie slogs 

fast att mer hade kunnat göras på vårdavdelning för att förebygga försämring, hjärtstopp eller 

överflyttning till intensivvårdsavdelning.   

 

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

observationsstudier att försämring hos patienter ofta föregås av tydliga tecken som 

journalförts av personalen. Dessa tecken fanns redan sex till tjugofyra timmar före en 

allvarlig händelse (McGaughey, Alderdice, Fowler, Kapila, Mayhew, & Moutry, 2007). 

Tydliga och mätbara tecken på försämring var påvisbara hos många patienter flera timmar 

före en allvarlig händelse. Dock var inte dokumentationen av vitala parametrar kompletta. 

(Luidikhuize, Dongelmans, Smorenburg, Gans-Langelaar, de Jonge & de Rooij, 2012a; 

DeVita, 2009).   

  

Liaw och medarbetare (2011) visar i en systematisk litteraturstudie att sjuksköterskan spelar 

en avgörande roll för att upptäcka klinisk försämring eftersom sjuksköterskan är den i 

vårdteamet som har mest direkt patientkontakt och som är ansvarig för den löpande 

uppföljningen av patienten. Sjuksköterskan har därför ett behov av ökad kompetens för att 

kunna genomföra kliniska bedömningar och bedömning av fynden, kommunicera dessa med 

övrig personal samt vidta åtgärder (Liaw, Scherpbier, Klanin-Yobas & Rethans, 2011). I 

denna systematiska litteraturstudie från Nederländerna framkom att det finns en brist i att 

upptäcka och handlägga försämring av patienter i sjuksköterskeutbildningen. Utbildningen 

bör innehålla kliniskt beslutsfattande och en guide för systematisk klinisk bedömning. Vidare 
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bör utbildningen innehålla förståelse för hur den kliniska bedömningen utvärderas (Liaw et 

al., 2011).   

 

Forskning tyder på att sjuksköterskor underlåter att kontrollera vitala tecken, särskilt 

andningsfrekvens vilket är det tidigaste tecknet på att patientens hälsotillstånd försämrats. 

Vissa sjuksköterskor tenderar att istället lita till elektronisk utrustning för att kontrollera 

vitalparametrar och missar då att mäta andningsfrekvens som mäts manuellt (Liaw, et al., 

2011). Parissopoulos och Kotzabassaki (2005) fann i sin systematiska litteraturstudie att 

sjuksköterskor underlät att informera läkare när patienter blev kliniskt försämrade. Detta 

definierades som sub-optimal omvårdnad och berodde på;dålig organisation, kunskapsbrist, 

underlåtenhet att reagera på klinisk försämring, avsaknad av arbetsledning och underlåtenhet 

att fråga mer erfarna sjuksköterskor om råd (Parissopoulos & Kotzabassaki, 2005). I en annan 

systematisk litteraturstudie framhölls att allvarliga incidenter som hade kunnat undvikas, 

berodde på dålig klinisk monitorering, inadekvat tolkning av resultaten vid förändring i vitala 

parametrar samt underlåtenhet att vidta nödvändiga åtgärder (Alam, Hobbelink, van 

Tienhoven, van de Ven, Jansma & Nanayakkara, 2014).   

 

Övervakning av vitalparametrar ska utföras främst av två orsaker. Den ena är att kunna 

avgöra vilken vårdnivå patienten behöver. Den andra är att se avvikelser och trender i 

vitalparametrarna (DeVita et al., 2009). Sjuksköterskan ska mäta vitalparametrar och 

dokumentera dessa med regelbundenhet, känna igen och bedöma försämring hos patienten 

och förstå allvaret i situationen. Tillkalla läkare och tydligt kommunicera sin oro samt 

förnuftigt och med tillförsikt sätta en deadline för respons för dennes åtgärder (Kyriakonos, 

Jelsma & Jordan, 2011). Mätningar av vitalparametrar ska utföras minst var 12:e timme och 

oftare då patientens tillstånd kräver det (DeVita et al., 2009). 

    

Vid granskning av Socialstyrelsens ärendehanteringssystem av Lex Maria anmälningar sågs i 

18 av 21 ärenden bristfällig registrering av patientens vitala parametrar och i två fall var inga 

vitala parametrar överhuvudtaget registrerade. Det fanns ett mönster där läkare och 

sjuksköterskor, visserligen noterat och registrerat avvikelser i de vitala parametrarna, men 

ignorerat undersökningsfynden, varit alltför passiva eller feltolkat dessa. "Mätningar som inte 
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leder till en analys av resultaten är enbart av värde för jurister och myndigheter i efterhand- 

inte för den aktuella patientens bästa" (Fridén & Andrén-Sandberg, 2013, s 30).   

  

Triggerinstrumentet Modified Early Warning Score   

För att underlätta för sjuksköterskan att identifiera patienter som försämras infördes ett 

strukturerat skattningsinstrument med enkla algoritmer som tydligt definierar när medicinsk 

expertis ska sökas (Parissopoulos & Kotzabassaki, 2005). Instrumentet utvecklades i 

Storbritannien och Australien i början på 1990-talet och användes för att säkra en snabb 

närvaro av personal med högre medicinsk kompetens då patienten visade tecken på 

försämring. Det första Early Warning System (EWS) användes på intensivvårdsavdelningar 

för att vara underlag vid rapportering mellan vårdpersonal och vid påkallande av läkare 

(Morgan, Williams & Wright, 1997; Morgan & Wright, 2007). Stenhouse och medarbetare 

(2000) vidareutvecklade EWS till att användas på vårdavdelning. Vitalparametrar mättes och 

värdena summerades och då poängsumman var fyra eller högre tillkallades läkare (Stenhouse, 

Coates, Tivey, Allsop & Parker, 2000).   

   

Tabell 1. MEWS skalan   

Modified Early Warning Score   MEWS   

Poäng   3   2   1   0   1   2   3   

Andningsfrekvens       <9       9-14   15-20   21-29   >30   

Puls/min       <40   41-50   51-

100   

101-110   111-129   >130   

Systoliskt BT   <70   71-

80   

81-100   101-

199   

    >200       

Temp       <35   35,1-36   36,1-

38   

38,1-

38,5   

>38,5       

CNS           Nytillkommen 

förvirring   

Alert   Reagerar 

på tilltal   

Reagerar 

på 

smärta    

Reagerar 

ej   

Förklaring av tabell 1: Bedömningen av vakenhet, (CNS) grundar sig på Alert, respond to Voice, respond to 

Pain and Unresponsive (AVPU) (Advanced Medical Life Support Commitee of the National Association of 

Emergency Medical Technicians, 2011).    



 

5 
 

Modified Early Warning Score (MEWS), (se Tabell 1), är ett skattningsinstrument som mäter 

några av patientens vitalparametrar; andningsfrekvens, puls, blodtryck, temperatur och 

vakenhet för att bedöma vitalstatus (Morgan et al., 1997; Stenhouse et al., 2000; DeVita et 

al., 2009). Var och en av vitalparametrarna poängsätts från noll till tre med undantag av 

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

innebär parameterns normalvärde och avvikelser från normalvärdet graderas mellan ett och 

tre. Därefter summeras samtliga poäng vilket ger en totalsumma som ligger till grund för 

bedömning av åtgärder (Stenhouse et al, 2000). 

 

MEWS ska vara till hjälp för att uppmärksamma vilka patienter som behöver omedelbar hjälp 

samt förbättra kommunikationen mellan sjuksköterskor och läkare. Skattningsinstrumentet 

ska försäkra att rätt åtgärder sätts in och om hjälp från en högre vårdnivå, till exempel 

personal från intensivvård, sätts in på ett tidigt stadium (Gardner-Thorpe, Wrightson, Walsh 

& Kelling, 2006). Subbe och medarbetare (2001) beskriver MEWS som ett lättanvändbart 

patientnära skattningsinstrument för att tidigt upptäcka försämring hos patienten i en miljö 

där det råder högt arbetstempo (Subbe, Kruger, Rutherford & Glemmel, 2001). Höga MEWS-

poäng kräver snabba insatser och kontakt med läkare (Gardner-Thorpe et al., 2006). I 

Parissopoulos och Kotzabassakis (2005) systematiska litteraturstudie framkom också att 

sjuksköterskor ofta misslyckas med att informera läkare om patientens försämrade tillstånd. 

Vid en konsensuskonferens framkom att varje patient bör ha en individuell plan för vilka 

vitalparametrar som skall ingå, hur ofta dessa ska mätas och planen skall också innehålla 

lokalt förutbestämda åtgärder vid avvikelser i vitalparametrarna. Här bör hänsyn tas till hur 

allvarligt sjuk patienten är, co-morbiditet, ålder och behandlingar. Dokumentet bör vara 

skriftligt (DeVita et al. 2009). Standardiserade riktlinjer för åtgärder har inte kunnat hittas i 

studier, utan varje institution har utformat egna. Med riktlinjer menas; med vilken frekvens 

MEWS ska tas, vilka åtgärder som ska vidtas vid förutbestämda poäng, till exempel 

upprepning av kontroller med vissa intervall eller om läkare ska tillkallas.   

 
Yrkesutövning enligt omvårdnadsteoretikern Suzie Kim 

Omvårdnadsteoretikern Suzie Kim (2010) beskriver fyra omvårdnadsdomäner eller 

perspektiv; patienten, mötet mellan patient och sjuksköterska, yrkesutövningen och 

omgivningen, miljödomänen, som kan fungera som ledstjärnor för omvårdnadsarbetet för 

sjuksköterskan. Kim vill med dessa perspektiv uppnå en djupare förståelse för ämnet 
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omvårdnad och underlätta och förtydliga studier inom omvårdnadsämnet. Den tredje 

domänen, där själva yrkesutövningen står i centrum lägger stor vikt på dokumentation, 

handlingar och beslutstagande. Domänen baseras bland annat på hur sjuksköterskan fattar 

beslut, tänker och använder sig av aktuell kunskap. Huvudsyftet med perspektivet 

yrkesutövning, avser vilka metoder sjuksköterskan använder sig av gällande utövningen av 

omvårdnad. Det bygger på att sjuksköterskan ska kunna se helheten i patientens tillstånd.  

 

Problemformulering 

Akut insjuknande och dödsfall av slutenvårdade patienter föregås ofta av försämring i 

patientens tillstånd utan att detta uppmärksammats. För att tidigt upptäcka försämring hos 

patienter och därmed sätta in adekvata åtgärder behöver vitalparametrar mätas, tolkas och 

dokumenteras med regelbundenhet. MEWS är ett triggerinstrument som är enkelt att använda 

och som används på många sjukhus. Det är därför viktigt att utforska hur bedömningen av 

MEWS kan påverkas av olika faktorer och vilka problem som kan uppstå vid användandet av 

MEWS.  

 

Syfte 

Syftet med studien var att utforska hur bedömningen av MEWS-poängen påverkas av olika 

faktorer samt vilka problem som kan uppstå vid användandet av MEWS. 

 

Frågeställningar 

Hur påverkas MEWS-poängens bedömning av olika faktorer? 

Vilka problem kan uppstå vid användandet av MEWS? 

 

METOD   
Design  

Examensarbetet i kursen C-uppsats är en systematisk deskriptiv litteraturstudie. Metoden 

valdes för att utforska det aktuella kunskapsläget inom området. Syftet med litteraturstudier 

är att sammanställa data från tidigare genomförda studier genom att inom ett valt område 

granska, analysera och beskriva valda vetenskapliga studier (Forsberg & Wengström, 2013).    
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Sökstrategi   

Databaserna Pubmed och CINAHL genomsöktes efter vetenskapliga studier för att passa 

syfte och frågeställningar. Sökningarna i databasen Pubmed resulterade i 219 träffar.  Alla 

rubriker lästes igenom. Av dessa var det tio studier som uppfyllde inklusionskriterierna och 

inkluderades. De övriga studierna exkluderades då de inte uppfyllde inklusionskriterierna. 

Sökningarna i databasen Cinahl resulterade sammanlagt i 88 träffar varav en studie uppfyllde 

inklusionskriterierna och inkluderades. Övriga 87 studier exkluderades då de inte uppfyllde 

inklusionskriterierna. Totalt påträffades 23 dubbletter, det vill säga träffar av studier som 

redan inkluderats i tidigare sökning.   

  

Manuell sökning gjordes i de valda artiklarnas referenslistor. Där hittades ytterligare fyra 

artiklar.   

  

Sökord  

För att optimera antalet sökträffar togs hjälp av en bibliotekarie. Sökord som användes var: 

MEWS, Mews score, Nursing, Adherence, Vital signs och Patient safety. Dessa valdes i 

samråd med bibliotekarie för att finna artiklar som svarade mot frågeställningarna. Sökorden 

kombinerades på en rad olika sätt för att på så vis få fram för examensarbetet relevant 

material. Resultatet av antalet sökträffar redovisas i tabell 2. 

  

Inklusionskriterier/ Exklusionskriterier   

Utifrån syfte och frågeställningar inkluderades artiklarna. Artiklarna skulle finnas i fulltext 

samt vara tillgängliga via lärosätets bibliotek eller på annat sätt kunna inhämtas elektroniskt. 

De skulle vara skrivna på engelska eller svenska och studierna skulle vara utförda på 

deltagare över 16 år. Endast originalartiklar användes. Artiklarna skulle vara av god eller 

medelgod kvalitet. Exklusionskriterierna var review-artiklar, artiklar som inte fanns i fulltext, 

var av låg kvalitet och/eller inte besvarade syftet och frågeställningarna. Artiklarna skulle inte 

vara publicerade före år 2000.  
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Tabell 2. Sammanställning av sökresultat 

Databas    Sökord/ 

komination 

av sökord    

Antal 

träffar    

Dubbletter  Antal 

lästa 

abstract    

Antal 

lästa 

artiklar    

Antal artiklar 

valda till 

granskningen    

Pubmed  Mews  563          

  Mews + 

nursing  

28  2  14  7  4  

  Mews + 

Nursing+ 

Adeherence  

2    2  1    

  Mews score  68          

  Mews score 

+  

begränsning 

Human  

57  3  12   9  2  

  Vital sign   358407          

  Vital sign + 

Nursing  

3346          

  Vital sign + 

Nursing + 

Patient 

safety  

96  2  16  6  2  

  Vital sign + 

Nursing + 

Adherence  

66  2  6  2  2  

CINHAL  Mews  32  8  7  4  1  

  Vital sign  3542          

  Vital sign + 

Nursing  

923          

  Vital sign + 

Nursing + 

50  5  11  2    
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Patient 

safety  

  Vital sign + 

Nursing + 

Adherence  

6  1  1  0    

 

Manuell 

sökning 

     4 

 

Bearbetning och analys   

De inkluderade artiklarna lästes noggrant igenom och kvalitetsgranskades utifrån protokoll 

för kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ samt kvalitativ metod, enligt Bilaga G och 

H, Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). Enligt granskningsmallen graderades studierna i 

tre nivåer: Hög, medelgod och lågt bevisvärde. Varje fråga tilldelades 0-1 poäng (Willman et 

al., 2011). Endast de artiklar som var av medelgod och hög kvalitet inkluderades i studien 

(Forsberg & Wengström, 2013). 

  

Artiklarna granskades enskilt och resultaten jämfördes för att säkerställa likvärdigt resultat av 

kvalitetsgranskningen. Om oenighet om bevisvärdet mellan granskare rådde, granskades 

artikeln åter, men denna gång gemensamt, och sedan fördes en diskussion tills enighet om 

bevisvärdet uppnåtts. För en överskådlig artikelredovisning användes en modifierad version 

av Forsberg och Wengströms (2013) artikelmatris (se Bilaga 1). Totalt granskades 15 artiklar. 

En av artiklarna var av hög kvalitet, 13 av artiklarna var av medelgod kvalitet och en av 

artiklarna var av låg kvalitet. Orsaken till lågt bevisvärde var bristfällig metodik. 

 

Likheter och skillnader söktes i de inkluderade artiklarna samt gemensamma termer utifrån 

studiens frågeställningar. Detta sökarbete resulterade i fyra övergripande teman (Kristensson 

2014). 

 

Forskningsetiska överväganden    

De vetenskapliga artiklar som inkluderats i denna studie granskades också gällande etiskt 

ställningstagande. Med forskningsetiskt ställningstagande menas att forskarna sökt etiskt 

tillstånd där det krävts hos en forskningsetisk kommitté före studien. Denna studie har ett 
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forskningsetiskt förhållningssätt, det vill säga inte dolt, undanhållit eller förvrängt resultatet 

(Vetenskapsrådet, 2002; Forsberg & Wengström, 2013).   

 

RESULTAT  

Resultatet baserades på analys av 14 studier från sex olika länder; Australien (två artiklar), 

Belgien (en artikel), Danmark (två artiklar), England (fem artiklar), Nederländerna (tre 

artiklar) och USA (en artikel). Deltagarna i studierna var män och kvinnor i åldrarna från 16 

år upp till 100 år, som vårdats på sjukhus, antingen inneliggande på vårdavdelning och/eller 

på akutmottagning. Studier med kvalitativ ansats var 6 stycken, med kvantitativ ansats var det 

sju stycken och en studie hade både kvalitativ och kvantitativ ansats. Analysen ledde till fyra 

olika teman: 1. Tidig upptäckt av försämring hos patienten associeras med sjuksköterskans 

yrkeserfarenhet, 2. Betydelsen av riktlinjer för tidigare upptäckt av försämring hos patienten,  

kunskap och utbildning, 3. Tillförlitligheten med MEWS som ett triggerinstrument samt att 4. 

Hög arbetsbelastning påverkar mätningar av vitalparametrar negativt. 

  

Tidig upptäckt av försämring hos patienten associeras med sjuksköterskans 

yrkeserfarenhet, kunskap och utbildning 

Sjuksköterskor med längre yrkeserfarenhet och bättre kliniska kunskaper verkar ha lättare att 

använda MEWS så som det är avsett och kan därmed tidigare upptäcka försämring hos 

patienten. De vårdlag som hade kortare yrkeserfarenhet och lägre kliniska 

bedömningsfärdigheterna missade tydliga tecken på försämring. Då patienternas alla 

vitalparametrar inte mättes eller bedömdes var en trolig orsak att det föreligger brister i 

kunskap och utbildning  (Bunkenborg, Samuelson, Åkeson & Poulsen, 2012; Ludikhuize, 

Borgert, Binnekade, Subbe, Dongelmans & Gossens, 2014; Philip, Richardson & Cohen, 

2013; Wheatley, 2005). 

 

I Bunkenborg och medarbetares (2012) studie där sjuksköterskor både observerades och 

intervjuades sågs att de sjuksköterskor som hade ett väl utvecklat yrkeskunnande också hade 

en djupare och bredare förståelse för patientens komplexitet och övervakade sina patienter 

mer grundligt. Upptäckten av tecken på försämring hos patienter verkar vara associerat med 

erfarenheten hos omvårdnadspersonalen. Personalens yrkeserfarenhet kan vara avgörande för 

att reducera risken att försämrade patienter inte upptäcks i tid. Yrkesmedvetenheten som 
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utvecklades med erfarenhet visade sig vara av avgörande betydelse för hur sjuksköterskans 

övervakning fungerade (Bunkenborg et al., 2012). Personlig uppfattning och förståelse för 

försämring hos patienter i kombination med nivån av yrkeskunnande och kliniska färdigheter 

observerades ha samband med hur övervakningen av patienterna fungerade. Teoretisk 

kunskap associerades med hur väl sjuksköterskan förstod värdet av insamlandet av 

vitalparametrar som ingick i MEWS. Otillräcklig klinisk kunskap antas ha förhindrat 

sjuksköterskor från att reagera på lämpligt sätt till potentiell försämring hos patienter. 

Kunskapsnivån och yrkesfärdigheter hos sjuksköterskan hade en tydlig påverkan hur väl 

övervakningen av patienten fungerade, beslutsfattandet, kunskapsutbytet och det inter-

professionella samarbetet (Bunkenborg et al., 2012).  

 

Wheatley (2005) såg i sin observations- och intervjustudie där vårdpersonal studerades i 

samband med mätning av vitalparametrar att, tydliga tecken på försämring missades hos 

patienten, till exempel andnöd, då de kliniska bedömningsfärdigheterna saknades. Det var 

viktigt att kontrollerna av vitalparametrar inte bara sågs som en uppgift att utföra utan att det 

fanns insikt då det var nödvändigt att reflektera över resultatet av värdena. Sjuksköterskor 

som delegerade mätning av vitalparametrar till undersköterskor gick miste om erfarenhet för 

att lära sig känna igen försämring hos patienter (Wheatley, 2005). Utbildning i MEWS och 

klinisk bedömning, dvs att förstå när vitalparametrarna avviker med hänsyn tagen till 

patientens kliniska tillstånd, var därför nödvändig eftersom det inte alltid kommer att finnas 

erfaren personal (sjuksköterskor, undersköterskor och läkare) tillgänglig. Patienterna kan inte 

behöva vänta på att personalen ska bli tillräckligt erfaren, de behöver bedömas av personal 

förtrogna med avvikande vitalparametrar (Wheatley, 2005).  

 

Bristande utbildning eller kunskap var en orsak till varför vårdpersonal underlät att mäta 

andningsfrekvens i en studie av Philip, Richardson och Cohen (2013). Forskargruppen 

undersökte hur tillförlitligheten av dokumentationen av andningsfrekvens uppfattades bland 

vårdpersonal (sjuksköterskor, undersköterskor och läkare). Vikten av att bedöma och exakt 

dokumentera andningsfrekvensen kunde inte nog understrykas. För att nå problemets kärna 

med att vårdpersonalen inte kände full tillit till mätningarna, fann forskargruppen att behov 

fanns av att säkerställa att personalen hade lämplig utbildning och att de förstod vikten av sitt 

arbete (Philip et al., 2013). Sjuksköterskor med lång erfarenhet uttryckte en frustation över att 

omvårdnaden som kräver klinisk kunskap kraftigt har påverkats till det sämre de senare åren 
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på grund av automatiserade metoder för mätning av vitalparametrar, överdrivna 

dokumentationskrav vilket medfört en försämring av vårdpersonalens kliniska kunnande 

(Philip et al., 2013). Även Ludikhuize och medarbetare (2014) såg i sin studie att trots en 

intensiv utbildningsprocess vid införandet av MEWS sågs en bristande förtrogenhet vid 

användandet av MEWS vilket kunde bero på bristande kunskap avseende igenkännande av 

avvikande vitalparametrar.  

 

Betydelsen av riktlinjer för tidigare upptäckt av försämring hos patienten 

Studierna visade också att riktlinjer och styrdokument inte alltid följdes och att det fanns 

olika hinder för personalen att följa riktlinjer. Tydliga riktlinjer och styrdokument 

underlättade för personalen att tidigare upptäcka försämring hos patienter och att vidta 

åtgärder (Fuhrmann, Lippert, Perner & Ostergaard, 2008; Ludikhuize, de Jonge & Goossen, 

2011; Ludikhuize, et al., 2014; Odell, 2014; Shearer et al., 2012).  

  

Fuhrmann och medarbetare (2008) genomförde en studie där läkarstuderande hyrdes in för att 

kontrollera vitalparametrar på alla till sjukhuset inkommande patienter. Hos de patienter där 

vitalparametrarna avvek var hälften av sjuksköterskorna omedvetna om  patienternas 

avvikande parametrar, vilket tros ha berott på avsaknad av riktlinjer för systematiska  

kontroller av dessa. Enligt forskargruppen måste en sekvens av händelser ske då en patient 

uppvisade tecken på avvikande vitalparametrar, där den avvikande fysiologin mättes, 

tolkades och åtgärder vidtogs. Trots att avvikelser upptäcktes följdes inte dessa steg vilket 

kunde bero på inadekvat klinisk färdighet eller tidsbrist hos personalen, vilket påverkade 

patientens hälsotillstånd negativt (Fuhrmann et al., 2008). Rutiner med kontroller hade 

frångåtts och vitalparametrar kontrollerades bara efter personalens eget omdöme. 

Sociokulturella hinder identifierades också som svar på varför högre medicinsk expertis inte 

tillkallades enligt gällande riktlinjer. Ett av de hindren var en känsla av att patienten borde 

kunna hanteras på vårdavdelningen (Fuhrmann et al., 2008). Nyckeln till upptäckt av 

försämring hos patienter och förståelse för de bakomliggande mekanismerna till klinisk kris 

var en dokumenterad plan över vilka vitalparametrar som skulle mätas, hur ofta de skulle 

mätas och att det fanns tydliga instruktioner för åtgärder vid avvikelser i vitalparametrarna 

(Fuhrmann et al., 2008).  Ludikhuize och medarbetare (2014) fann i sin studie, att om de 

vitalparametrar som ingick i MEWS mättes tre gånger dagligen istället för endast då 

patienten uppvisade försämring, hade patienten större chans att överleva.  
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Ludikhuize och medarbetare (2011) genomförde en studie, där sjuksköterskor tränades i 

MEWS. Studien visade att trots ett års relativt omfattande utbildning i MEWS var det bara ett 

fåtal sjuksköterskor som kalkylerade MEWS enligt givna riktlinjer. Forskargruppen fann 

också att det var svårt att införa interventioner, så som mätning av vitalparametrar enligt 

MEWS, vilka påverkade de dagliga rutinerna, då de nya interventionerna vissa gånger var i 

konflikt med rådande rutiner. 

 

I Odells (2014) studie där sjuksköterskors följsamhet vid användande av MEWS studerades, 

sågs flera orsaker till varför riktlinjer inte följdes. Odell (2014) fann att den viktigaste 

orsaken till att avdelningspersonal avstod från att tillkalla hjälp då patientens vitalparametrar 

avvek, var att personalen ansåg sig erfarna nog att klara patienten själv. Personalen ansåg 

också att MEWS-kriterierna inte var tillräckligt känsliga och specifika för att tillkalla hjälp 

(Odell, 2014). 

 

Shearer och medarbetare (2012) studerade vilka faktorer som kunde påverka tillkallande av 

Medicinsk Intensivvårds Grupp (MIG). Forskargruppen fann att trots att personalen var 

medveten om att patienterna hade avvikande parametrar i MEWS avstod de, av olika orsaker, 

från att tillkalla MIG. Majoriteten av personalen kände igen en patients behov av MIG, men 

avstod, trots riktlinjer, att larma (Shearer et al., 2012). Förklaringar till varför tillkallande av 

MIG fördröjdes var att personalen ville invänta provsvar, svar på undersökningar och 

behandlingar. När högre medicinsk expertis inte tillkallades överhuvudtaget var den 

vanligaste anledningen att vårdteamet ansåg sig ha tillräcklig egen kompetens eller att 

oklarheter rådde om patienten redan diskuterats med MIG-team eller vem som var ansvarig 

för patienten (Shearer et al., 2012). 

 

Tillförlitligheten med MEWS som ett triggerinstrument 

Flera studier har påvisat brister i användandet av MEWS. Den vanligaste bristen var 

ofullständig dokumentationen och att alla parametrar inte uppmätts vilket medförde att 

MEWS inte kunde användas som ett tillförlitligt triggerinstrument. Orsaker till varför alla 

parametrar inte mätts eller att dokumentationen var ofullständig varierade men var i flera 

studier bara ett konstaterande och hade inte undersökts (De Meester, Das, Hellemans, 
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Verbrugghe, Jorens, Verpooten & Van Bogaert, 2013; Hammond, Spooner, Barnett, Corley, 

Brown & Fraser, 2013; James, Butler-William, Hunt och Cox, 2010; Ludikhuize, 

Smorenburg, de Rooij & de Jonge, 2012b; Philip et al,. 2013; Stewart, Carman, Spegman & 

Sabol, 2014; Wheatley, 2005). 

 

Hammond och medarbetares (2013) slog fast i en studie att utbildning vid införandet av 

MEWS förbättrades dokumentationen av vitalparametrar, men 25 procent av 

dokumentationen visade sig fortfarande vara ofullständig. För att MEWS ska vara tillförlitlig 

som ett trigger-instrument krävs att dokumentationen är fullständig  (Hammond et al., 2013). 

Ofullständig dokumentation hindrar möjligheten till tidig upptäckt av försämring hos patient 

(Hammond et al., 2013; Ludikhuize et al., 2012b). I  Ludikhuize och medarbetares (2012b) 

studie där oro över patienten var en av parametrarna, hade inte parametern oro 

dokumenterats. Detta trots att patienten hade haft en allvarlig händelse och patientens 

vitalparametrar var avvikande. Det var endast ett fåtal sjuksköterskor som hade uttryckt oro 

över patienten, vilket tydde på bristande klinisk bedömning eller inkomplett dokumentation 

(Ludikhuize et al., 2012b). 

 

Wheatley (2005) beskrev också i sin studie att utrustningen ofta var bristfällig eller trasig 

vilket också påverkade MEWS-resultaten då vissa parametrar helt enkelt utelämnades. För att 

patientens observerade vitalparametrar skulle kunna utnyttjas som en indikator på patientens 

försämring behövde alla vitalparametrar vara inkluderade (Wheatley, 2005). En allt för stor 

tilltro till att använda elektronisk utrustning för att mäta patientens vitalparametrar kunde vara 

förödande för patienten då uppenbara kliniska tecken till försämring av patientens tillstånd 

missades (Wheatley, 2005).  

 

Det framkom också i Philip och medarbetares (2013) studie att sjuksköterskor som observerat 

patienter med mycket avvikande andningsfrekvens, hade patienten normala värden noterade 

på sina övervakningskurvor. Personalen antog då att andningsfrekvens inte hade bedömts 

korrekt. En studie av De Meester och medarbetare (2013) visade att efter införandet av 

MEWS-protokoll var andningsfrekvens den parameter som oftast saknades i protokollet 

vilket medförde att MEWS-poängen blev felaktigt beräknade. Philip och medarbetare (2013) 

fann också att lättja var den andra vanligaste orsaken till varför andningsfrekvensen inte 
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mättes och MEWS-poäng inte kunde kalkyleras. Tolv procent av sjuksköterskorna i studien 

ansåg att mäta andningsfrekvens inte var så viktigt. Forskargruppen  såg också att 

sjuksköterskorna inte använde sig av trenderna i mätningarna på grund av lågt förtroende för 

de registrerade värdena, trots att dessa var korrekt utförda och journalförda (Philip et al., 

2013). Förtroendet var av någon anledning låg för de registrerade värdena vilket följaktligen 

ledde till att sjuksköterskorna saknade klinisk information för att kunna utvärdera och 

därefter sätta in rätt vård (Philip et al., 2013). 

 

Igenkänna, reagera och dokumentera försämring av patientens tillstånd studerade James och 

medarbetare (2010). Endast 35 procent av deltagarna i studien noterade vakenhet enligt 

AVPU (Alert, respond to Voice, respond to Pain, Unresponsive), som är ett enkelt instrument 

för att få en grov uppfattning om patientens neurologiska status, trots att detta var en av 

parametrarna. Forskargruppen såg att detta ledde till en hög frekvens av feltolkning av 

MEWS-instrumentet vilket kan bero på att deltagarna inte fullständigt förstod innebörden av 

den neurologiska kontrollen i MEWS och hur denna påverkar en patient vid försämring 

(James et al., 2010). 

 

Ett problem som lyftes fram i Stewart och medarbetares (2014) studie där effekten av MEWS 

som en tidig indikator på klinisk försämring studerades var att alla data matades in manuellt. 

Fel uppstod lätt vilket medförde att MEWS kunde feltolkas. Studien visade också att 

sjuksköterskorna inte helt kunde förlita sig på MEWS-poängen utan ville först göra en klinisk 

bedömning av patienten innan hjälp tillkallades. För de patienter som normalt hade avvikande 

vitalparametrar ansågs MEWS inte vara flexibelt och sjuksköterskorna uppfattade detta som 

en barriär för att effektivt kunna nyttja MEWS (Stewart et al., 2014).  

  

Hög arbetsbelastning påverkar mätningar av vitalparametrar negativt 

Studier slår fast att mätningar av vitalparametrar och medvetenheten hos personalen om 

patienternas tillstånd påverkades vid hög arbetsbelastning och då personalen upplevde att de 

hade tidsbrist (Bunkenborg et al., 2012; Cox, James & Hunt, 2006; Fuhrmann et al., 2008; 

Philip et al., 2013; Wheatley, 2005). 

  



 

16 
 

Bunkenborg och medarbetare (2012) påvisade också att hög arbetsbelastning, påverkade 

beslut för när och hur patienter skulle övervakas och hur personalen reagerade på avvikelser i 

vitalparametrar. Hög arbetsbelastning och otillräckligt kliniskt kunnande kunde få till följd att 

sjuksköterskor frångick mätning av vitalparametrar och kunde därmed fördröja upptäckt av 

försämring hos patient.  

 

Att konstant bli avbruten påverkade kvaliteten av mätningarna av vitalparametrarna vilket 

Wheatley (2005) också såg i sin studie där sjuksköterskorna frekvent avbröts av telefonen, 

andra patienter, anhöriga och läkare. Detta ledde till att flera parametrar som skulle mätas 

utelämnades. Forskaren såg att kontroller av vitalparametrar kunde delegeras till 

kvalificerade undersköterskor då arbetsbelastningen var hög. Undersköterskorna hade dock 

skyldighet att rapportera sina observationer till ansvarig sjuksköterska. Ansvaret för att 

upptäcka försämring hos patienten låg hos sjuksköterskorna trots hög arbetsbelastning 

(Wheatley, 2005). 

 

Cox och medarbetare (2006) såg i sin studie att bemanningen på vårdavdelningarna hade en 

avgörande betydelse för omhändertagandet av patienterna. Då kritiskt sjuka patienter 

vårdades på allmän vårdavdelning ställdes stora krav på sjuksköterskornas prioriterings- och 

beslutsförmåga. Det visade sig att en högre andel patienter i förhållande till antalet 

sjuksköterskor påverkade bedömningen av patienten negativt.Slutsatsen i studien var att 

bemanningen på vårdavdelningarna borde anpassas efter patienternas vårdbehov.  

 

Fuhrmann och medarbetare (2008)  slog också fast i sin studie, att personalens omedvetenhet 

om patienternas vitalparametrar berodde på att det skett neddragningar i personalstyrkan 

samtidigt som antalet äldre och sjukare patienter ökade. I Philip och medarbetares (2013) 

studie om andningsfrekvens, uppgavs att den vanligaste orsaken till att inte mäta 

andningsfrekvens under minst 30 sekunder vara tidsbrist eller uppfattad tidsbrist, för att ta 

genvägar i tidsbesparande syfte.  
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DISKUSSION 

Syfte var att utforska hur bedömningen av MEWS-poäng påverkas av olika faktorer och vilka 

problem sjuksköterskan kan ha vid användandet av MEWS.  Analys av de inkluderade 

studierna resulterade i fyra teman; Tidig upptäckt av försämring hos patienten associeras med 

sjuksköterskans yrkeserfarenhet, kunskap och utbildning,  Betydelsen av riktlinjer för tidigare 

upptäckt av försämring hos patienten, Tillförlitligheten med MEWS som ett triggerinstrument 

och Hög arbetsbelastning påverkar mätningar av vitalparametrar negativt. Sjuksköterskor 

med längre erfarenhet förefaller ha lättare att använda MEWS. Då riktlinjer ofta saknas 

riskerar upptäckten av försämring hos patienten att försenas. Tydliga riktlinjer och 

styrdokument där det framgår frekvensen av mätningar av vitalparametrar och hur avvikelser 

ska hanteras underlättar användandet av MEWS.  För att MEWS ska var tillförlitligt krävs att 

alla parametrar mäts och dokumenteras. Hög arbetsbelastning och en otillräcklig bemanning 

medför att basala arbetsuppgifter som vitalparametrar åsidosätts.  

 

Resultatdiskussion 

Sjuksköterskans yrkeserfarenhet påverkar upptäckt av försämring hos patienten 

Bristande erfarenhet, kunskap och utbildning i verktyget MEWS återkommer i de analyserade 

artiklarna (Bunkenborg et al., 2012; Wheatley, 2005; Philip et al., 2013) och ses som ett hot 

mot patientsäkerheten. Enligt Patientlagen (SFS, 2014:821) ska patienten få sakkunnig och 

omsorgsfull hälso- och sjukvård som är av god kvalitet och som står i överenstämmelse med 

vetenskap och beprövad erfarenhet. Liaw och medarbetare (2011) såg att sjuksköterskorna 

hade ett behov av ökad kunskap för att uppnå rätt kompetens och för att kunna genomföra 

kliniska bedömningar och vidta åtgärder.  

 

Sjuksköterskor med längre yrkeserfarenhet verkar ha lättare för att använda MEWS så som är 

avsett och kan därmed tidigare upptäcka försämring hos patienten (Bunkenborg et al., 2012). 

Många allvarliga händelser hade kunnat undvikas om personalen hade agerat mer adekvat 

enligt MEWS (Hillman et al., 2014, Ludikhuize et al., 2012a, Alam et al., 2014). Tydliga 

mönster ses i de analyserade artiklarna att brister i praktiskt handlande ofta förekommer, från 

att mäta vitalparametrar, till att tolka fynden och därefter handla enligt riktlinjer. Att oerfarna 

sjuksköterskor missar att tolka MEWS-värdena rätt beror troligtvis på bristande insikt i 
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patofysiologin (Ludikhuize et al., 2012a). Detta kan förklara de Lex Maria anmälningar som 

Fridén och Andrén-Sandberg (2013) granskat där vitalparametrar registrerats men 

undersökningsfynden feltolkats eller medfört passivt handlande. 

 

Vid fokusering på yrkesutövningen enligt Kim (2010) poängteras vikten av att sjuksköterskan 

handlar adekvat vid olika situationer. I den dagliga omvårdnaden baserar sjuksköterskan sina 

beslut på aktuell kunskap och bedömer behovet att ta vitalparametrar, överföra mätningarna 

till MEWS-skalan, tolka resultatet och vidta nödvändiga åtgärder. För att kunna se helheten i 

patientens tillstånd måste samspelet mellan sjuksköterskan och patienten fungera, så att 

värdefull information ska komma fram, för att kunna göra en korrekt bedömning av 

vårdbehovet. Sjuksköterskan bildar sig sedan en uppfattning om patientens helhetstillstånd 

och kommunicerar detta med berörd personal. Bunkenborg och medarbetares (2012) 

forskning visar att kunskapsnivån och yrkesfärdigheter hos sjuksköterskan påverkade både 

övervakningen av patienten, beslutsfattandet, kunskapsutbytet och det inter-professionella 

samarbetet.  

 

Yrkeskunskap utvecklas med erfarenhet och klinisk kunskap associerad med teori kräver 

arbetslivserfarenhet (Bunkenborg et al., 2012). Utbildningen av sjuksköterskor bör innehålla 

träning i kliniskt beslutsfattande och en guide för systematisk kliniks bedömning. 

Utvärdering av den kliniska bedömningen bör också ingå i utbildningen. (Liaw et al., 2011). 

När nyanställda sjuksköterskor handleder frångås det som redan Nightingale poängterade att 

mentorskap och handledning förbättrar säkerheten för patienten, och kravet bör därför alltid 

vara att den som handleder måste ha erfarenhet och yrkesmedvetenhet (Munro, 2010). 

 

Riktlinjers betydelse för tidig upptäckt av försämring hos patienter 

Om rutiner och kontroller frångås och parametrar kontrolleras efter personalens eget omdöme 

medför det att avvikande parametrar försummas och försämring hos patienten inte upptäcks i 

tid (Ludikhuize et al., 2012b). Riktlinjer har betydelse vid användningen av MEWS, och när 

riktlinjer saknas riskerar upptäckten av försämring hos patienten att försenas (Fuhrman et al., 

2008; Ludikhuize et al., 2011). Att det är viktigt med tydligt ledarskap och styrdokument för 

att tidigt upptäcka försämring hos patient visade Ludikhuize och medarbetare (2012b) i sin 

studie. Fuhrmann och medarbetares (2008) studie visade att tydliga styrdokument med 
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riktlinjer varit till stöd för att upptäcka försämring. De menar att dessa dokument måste också 

innehålla riktlinjer för hur avvikande parametrar ska hanteras. Vid en konsensuskonferens 

framkom att varje patient bör ha en individuell plan för vilka vitalparametrar som skall ingå, 

hur ofta de skall mätas. Planen skall också innehålla  lokalt förutbestämda åtgärder vid 

avvikelser i vitalparametrarna. Här bör hänsyn tas till hur allvarligt sjuk patienten är, co-

morbiditet, ålder och behandlingar. Dokumentet bör vara skriftligt (DeVita et al. 2009). Då 

flera studier visade att det är viktigt med tydliga styrdokument (DeVita et al., 2009; 

Fuhrmann et al., 2008; Ludikhuize et al., 2011) är det värdefullt att ha fasta tidpunkter för 

MEWS-kontroller för att underlätta och stödja personalen och för att höja patientsäkerheten 

samt minska risken för att patienter försämras utan att upptäckas i tid.  

 

Tillförlitligheten med MEWS som ett triggerinstrument. 

Trots utbildning i MEWS var dokumentationen av MEWS ofullständig och därför inte 

tillförlitlig som ett trigger-instrument enligt fynden i Hammond och medarbetares (2013) 

studie. Ludikhuize och medarbetare kommer i flera av sina studier fram till att ofullständig 

eller inkomplett dokumentation hindrar tidig upptäckt av försämring hos patient trots tydliga 

och mätbara tecken (Ludikhuize et al., 2012a; Ludikhuize et al., 2012b). Detta innebär att om 

MEWS-mätningarna inte är fullständiga kan inte ett korrekt MEWS värde kalkyleras vilket 

riskerar att förändringar i patientens tillstånd inte upptäcks i tid. Omvårdnadsteoretikern Kim 

(2010) beskriver om yrkesutövningen att sjuksköterskan ska fokusera vid dokumentation och 

adekvat handlande. För att MEWS ska kunna användas som ett tillförlitligt instrument för att 

tidigt upptäcka försämring hos patienter bör stor vikt läggas vid att dokumentationen är 

komplett för att vara tillförlitlig.  

 

Wheatley (2005) fann i sin studie att sjuksköterskorna beskriver att utrustningen ofta är 

bristfällig eller trasig, vilket leder till utelämnande av mätning av vitalparametrar. Förlitar sig 

sjuksköterskor på teknisk utrustning för att mäta vitalparametrar och därmed inte mäter alla 

parametrar, till exempel andningsfrekvensen då denna måste mätas manuellt, kan 

konsekvenserna bli förödande. Sjuksköterskor tenderar till att lita på elektronisk utrustning 

och missar då att mäta vitalparametrar som mäts manuellt (Liaw et al., 2011), vilket medför 

att tillförlitligheten med MEWS minskar. Den så viktiga parametern andningsfrekvens 

riskerar att helt utelämnas då personalen manuellt måste räkna andetag per minut, saknar de 
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dessutom klocka eller väljer att bara uppskatta andningsfrekvens utsätts patienten för fara 

(Philip et al., 2013). 

 

Hög arbetsbelastning påverkar mätningar av vitalparametrar negativt 

Subbe och medarbetar (2001) beskriver MEWS som ett skattningsinstrument lätt att använda, 

för snabb upptäckt av försämring hos patient i en miljö med hög belastning. Hög 

arbetsbelastning och en otillräcklig bemanning kan medföra att basala arbetsuppgifter som 

mätning av vitalparametrar åsidosätts. De patienter som vårdas på vanliga vårdavdelningar 

har blivit allvarligare sjuka, äldre och ofta multisjuka, men utan förändringar i avdelningarnas 

bemanning (Considine & Botti, 2004). Många av dessa patienter vårdades tidigare på 

avdelning med högre vårdnivå, så som intensivvårdsavdelning (Fuhrman et. al, 2008). Då 

personalen uppfattar att de lider av tidsbrist, samt dessutom saknar ett kliniskt kunnande 

utsätter de patienter för risker. Då sjuksköterskorna inte hinner med förväntade 

arbetsuppgifter åsidosätter de patientsäkerheten och risken att försämring inte upptäcks i tid 

blir överhängande då MEWS-kontroller inte utförs. Bunkenborg och medarbetare (2012) 

påtalar att hög arbetsbelastning kan medföra att sjuksköterskor frångår att mäta 

vitalparametrar och därmed fördröja upptäckt av försämring. Forskning tyder på att 

sjuksköterskor underlåter att kontrollera MEWS alla vitalparametrar och då framför allt 

andningsfrekvens som är det tidigaste tecknet hos en försämrad patient (Philip et al., 2013). I 

Liaw och medarbetares (2011) systematiska litteraturstudie framkom också att 

andningsfrekvens är den vitalparameter som oftast utesluts vid MEWS kontroller och anses 

av vissa att inte vara en så viktig parameter. Tidsbrist, lättja och okunskap verkar vara orsaker 

till uteslutande av mätning av andningsfrekvens.  

 

Kvaliteten på mätningarna av vitalparametrar påverkas av att konstant bli avbruten och 

distraherad av till exempel medpatienter, annan/ övrig personal eller anhöriga. Detta medför 

en ökad risk för att bedömning av patienten blir felaktig (Wheatley, 2006). Enligt Philip och 

medarbetare (2013) uppfattades mätning av andningsfrekvens som tidskrävande, vilket bör ta 

30 sekunder. Enligt patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) är arbetsgivaren skyldig att vidta 

åtgärder för att undvika vårdskador, och med den brist på sjuksköterskor som nu råder är det 

dags för en reduktion av icke-vårdrelaterade arbetsuppgifter och att fokus läggs på 

patientvården.  
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I sin studie såg Cox och medarbetare (2006) att bemanningen på vårdavdelningarna hade en 

avgörande betydelse för omhändertagandet av patienterna. Detta berodde på att kritiskt sjuka 

patienter oftare vårdas på allmän vårdavdelning och det ställer stora krav på 

sjuksköterskornas prioriterings- och beslutsförmåga. Också Considine och Botti (2004) fann 

att bemanningen på vårdavdelningar inte har förändrats trots allt sjukare patienter. 

Bemanningen på vårdavdelningarna behöver anpassas efter patienternas vårdbehov, då en 

högre andel patienter i förhållande till antalet sjuksköterskor påverkade bedömningen av 

patienten negativt (Cox et al., 2006). 

 

Metoddiskussion 

En litteraturstudie ökar möjligheterna för sjuksköterskor att tillägna sig aktuell forskning 

inom det aktuella området och arbeta evidensbaserat. Kristensson (2014) anser att 

litteraturstudie är ett bra arbetssätt för att sammanställa relevant kunskap och sedan kunna 

omsätta denna i praktiken. Språkförbistringar kan ha lett till att nyansbrister förekommer i 

översättningarna av de inkluderade artiklarna. Valet av sökord i databaserna kan ha påverkat 

resultatet då inte MESH-termer användes. Orsaken till att MESH-termer inte användes var 

för att få en ökad bredd i sökningen av artiklar.   

  

Vid kvalitetsgranskning av valda artiklar användes granskningsmallar för både kvalitativa 

och kvantitativa studier från Willman och medarbetare (2012). Dessa mallar gjorde det 

möjligt att metodiskt gå igenom artiklarna och säkerställa kvaliteten på artiklarna. En styrka 

med studien är att den innehåller artiklar med både kvalitativ och kvantitativ ansats för att 

belysa frågeställningarna från olika synvinklar. En av artiklarna hade högt bevisvärde och 

resten hade medelgott bevisvärde. Artikeln med lågt bevisvärde valdes bort för att behålla ett 

högre bevisvärde på studien. 

  

De länder där studierna är utförda har relativt lika socioekonomiska och kulturella 

förhållanden som Sverige, det vill säga att studierna är gjorda i länder med liknande vård och 

patientgrupper. Ingen studie var genomförd i ett utvecklingsland eller ett land i krig. Detta 

kunde ha medfört att resultatet i studien inte hade varit generaliserbart. Resultaten i de 
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inkluderade studierna är samstämmiga och kommer fram till liknade resultat vilket ökar 

tillförlitligheten och generaliserbarheten.  

  

Forskningsetiskt övervägande 

Under arbetet med analysen av de inkluderade artiklarna granskades artiklarnas etiska 

ställningstagande. De artiklar där etiskt ställningstagande inte angivits inkluderades ändå i 

studien, eftersom de inkluderade studierna utförts på personal krävdes inget etiskt 

godkännande från etisk kommitté utan endast samtycke från deltagarna (Forsberg & 

Wengström, 2013; Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Kliniska implikationer 

Denna studie har gett en översikt av det aktuella läget i ämnet och kan bidra till en ökad 

förståelse för problem sjuksköterskan kan ha vid användandet av MEWS.  Det framkom i 

studien att det är av stor vikt med riktlinjer och styrdokument med tydliga instruktioner där 

det framgår vilka vitalparametrar som ska mätas, hur ofta de ska mätas och hur de ska 

utvärderas samt vilka åtgärder som ska sättas in och när dessa ska sättas in. Sjuksköterskor 

behöver utbildning och träning i kliniskt beslutsfattande och i att använda MEWS.  

 

Slutsats  

Bedömningen av MEWS påverkas av sjuksköterskans yrkeserfarenhet och kliniska kunnande. 

Om fokus vid utbildning i MEWS inriktas på utvärdering av den kliniska bedömningen och 

på kliniskt beslutsfattande ökar förutsättningarna att MEWS används som ett tillförlitligt 

triggerinstrument för att tidigare upptäcka försämring hos patienter. Problem kan uppstå vid 

användandet av MEWS då det ofta saknas tydliga riktlinjer och styrdokument. Dessa är 

nödvändiga för att sjuksköterskan ska använda MEWS på ett effektivt sätt. Mätningar som 

inte utförts med noggrannhet eller dokumenterats korrekt samt då arbetsbelastningen är hög 

försämras också kvaliteten i MEWS. För att öka tillförlitligheten med MEWS som ett 

triggerinstrument krävs tydliga riktlinjer och styrdokument, noggrannare mätningar och 

dokumentation samt att vårdavdelningarna bemannas efter patienternas vårdbehov. Detta 

ställer krav på sjukvården att arbeta för ökad följsamhet av riktlinjer för att främja säkrare 

vård.  
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observerades vid 

mätning av 

vitalparametrar. 
Dataanalys; 

innehållsanalys för 

analys av 

observationerna. 

Deduktiv ansats för 

analys av 

observationerna och en 

Inklusionskriterier; 

sjuksköterskor på fyra 

olika avdelningar blev 

tillfrågade om de ville 

delta  
Exklusionskriterier: 

Undersköterskor  
Antal deltagare;13  
Bortfall;1  

Ett tema och två 

underteman 

identifierades. 

Professionalism 

påverkar hur 

sjuksköterskan 

övervakar, 

kunskaper och 

färdigheter och 

engagemang i 

kliniskpraxis 

genom reflektion. 

Tre kategorier 

associerades med 

de tre temana, 

beslutsfattande, 

kunskapsutbyte 

och intra- och 

interprofessionell 

interaktion.   

Medel  
  
Kvalitativ  



 

2 
 

induktiv ansats för 

intervjuerna.    
Etik; Ja  

Cox H., James 

J. & Hunt J.,  
  
2006,  
  
England  

The experiences of 

trained nurses 

caring for critically 

ill patients with in a 

general ward 

setting.  

Beskriva vilka faktorer 

som påverkar 

sjuksköterskors 

omvårdnad och 

upplevelser av svårt 

sjuka patienter.  

Design; Semi-

strukturerad intervju 

protokoll  
Utfallsmått; Att se 

vilka faktorer som 

påverkar sköterskor 

vård av svårt sjuka 

patienter 
Datainsamlingsmetod; 

Inbjudna till studien 

med brev.  
Dataanalys; semantisk 

(språklig) 

differentialskala  
Etik; ja  

Inklusionskriterier; 
Sjuksköterskor från en 

medicin avdelning 

utsedda av 

vårdavdelningschef. 
Exklusionskriterier: - 
Antal deltagare; 7  
Bortfall; -  

Studien ger en 

insikt i de 

komplexa faktorer 

kring 

omhändertagandet 

av en kritiskt sjuk 

patient. 

Medel  
  
Kvalitativ  

De Meester K., 

Das T., 

Hellemans K., 

Verbrugghe 

W., Jorens 

P.G., 

Verpooten 

G.A. & Van 

Bogaert P.,  
  
2013,  
  
Belgien  

Impact of a 

standardized nurse 

observation 

protocol including 

MEWS after 

Intensive Care Unit 

discharge.   

Undersöka effekten av 

införandet av ett 

standardiserat 

övervakningsprotokoll, 

MEWS, samt 

införandet av ett färg 

kodat grafiskt 

protokoll efter 

utskrivning från IVA.  

Design; 

Observationsstudie pre 

och post 

interventionsstudie   
Utfallsmått; Effekten 

av införandet av 

övervakningsprotokoll.  
Datainsamlingsmetod; 
MEWS värden 

insamlades fem dagar 

efter patienten lämnat 

IVA 
Dataanalys; Chi-

squared test of Fisher´s, 

independentsample T-

test, SPSS  

Inklusionskriterier; 39 

av sjukhusets 573 sängar 

iordningsställdes på 14 

olika avdelningar på 

sjukhuset för att ha IVA 

övervakning. Patienter 

som hamnade i dessa 

inkluderades. 
Exklusionskriterier; 

Patienter under 16 år. 

Patienter där beslut om 

icke återupplivning 

fanns samt patienter som 

genomgått hjärtkirurgi.   
Antal deltagare;1039  
Bortfall;  

Antalet allvarliga 

händelser 

reducerades efter 

införandet av 

MEWS men inte 

med statistisk 

signifikans. 

Frekvensen av 

mätningar av 

MEWS ökade 

efter införandet av 

protokollet. 
   

Medel  
  
Kvantitativ  
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Etik; godkända av etisk 

kommitté   
Fuhrmann L., 

Lippert A., 

Perner A. & 

Ostergaard D.,  
  
2007,  
  
Danmark  

Incidence, staff 

awareness and 

mortality of 

patients at risk on 

general wards.  

Att undersöka 

personalens 

medvetenhet om 

patienter som riskerar 

allvarlig händelse samt 

uppskatta incidensen 

och mortaliteten hos 

dessa patienter.  

Design; Prospektiv 

observations-incidens 

studie  
Utfallsmått; Hur 

medvetna personalen 

var om patienternas 

avvikande 

vitalparametrar  
Datainsamligsmetod; 
Under 2 månader 

mellan 16.00 och 21.30 

mättes vitalparametrar 

på 2 randomiserade 

avdelningar. 
Dataanalys; Chi-

squaretest or Fisher´s 

exacttest, Student´s t-

test, the Kaplan-Meier 

metod och Cox 

regression modell  
Etik; Ja  

Inklusionskriterier; 

Alla patienter som var 

närvarande mellan 

16.30-21.30 på två 

slumpvis utvalda 

avdelningar  
Exklusionskriterier: 

Patienter som fick 

palliativ vård eller var 

frånvarande från avd.  
Antal deltagare; 877  
Bortfall; 542, 290 fick 

palliativ vård, 12 gav 

inte samtycke, 240 var 

frånvarande  

Incidensen av 

avvikande 

parametrar var 

18% och dessa 

hade högre 

mortalitet ju mer 

avvikande 

parametrarna var. 

Vårdpersonalen 

var omedveten 

om avvikande 

parametrar i 43% 

av fallen.   

Medel  
  
Kvantitativ  

Hammond N., 

Spooner A., 

Barnett A., 

Corley A., 

Brown P. & 

Fraser J., 
  
2013, 
  
Australien  
  

The effect of 

implementing a 

modified early 

warning 

scoring(MEWS) 

system on the 

adequacy of vital 

sign documentation   

Undersöka förändring 

av frekvensen av 

dokumentation av 

individuella eller 

kompletta set av 

vitalparametrar före 

och efter införande av 

MEWS hos patienter 

som varit på IVA eller 

som oplanerat togs 

över till IVA.  

Design; En prospektiv 

interventions studie 

före och efter införande 

av MEWS  
Utfallsmått; 

Förändring av 

dokumentation av 

vitalparametrar före och 

efter införandet av 

MEWS. 
Datainsamlingsmetod; 

Prospektivt 24 t efter 

Inklusionskriterierna; 

Patienter över 18 som 

varit inneliggande mer 

än 30 timmar på IVA 

och de som oplanerat 

lades in på IVA.  
Exklusionskriterierna;-

Antal deltagare; Pre-

MEWS(n=69), Post-

MEWS (n=70)  
Bortfall;-  

Efter införandet 

av MEWS ökade 

frekvensen av 

mätning av 

vitalparametrar 

med 210%.  

Medel  
  
Kvantitativ  
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övertagning från IVA 

eller 24 före.  
Dataanalys; t-test, 

Wilcoxon rank sum 

test, Chi-squared test of 

Fisher´s  
Etik; Godkänd av en 

etisknämd  
James J., 

Butler-

Williams C., 

Hunt J. & Cox 

H.,  
  
2010,  
  
England  

Vital signs for vital 

people: an 

exploratory study in 

to the role of the 

Healthcare 

Assistant in 

recognising, 

recording and 

responding to the 

acutely ill patient in 

the general ward 

setting.  

Undersöka 

undersköterskans roll i 

att igenkänna, reagera 

och dokumentera 

försämring hos 

inneliggande akut sjuk 

patient. 

Design; Enkätstudie 

med slutna och öppna 

frågor.   
Utfallsmått; 

Undersköterskans 

delaktighet i 

igenkännande, reaktion 

och dokumentation vid 

försämring hos patient.   
Datainsamlingsmetod; 

Enkät   
Dataanalys; Fischer´s 

exaktmått, egen databas  
Etik; Godkänd av etisk 

kommitté.  

Inklusionskriterier; 

Anställda på sjukhus i 

sydvästra England, av 

367 lottades 131 

deltagare . 
Exklusionskriterier; 

Personal på IVA, akuten 

och operation.  
Antal deltagare; 127   
Bortfall; 4 som inte 

svarade på enkäten trots 

påminnelse.  

Undersköterskan 

har en signifikant 

roll i upptäckt och 

monitorering av 

akut sjuka 

patienter. 

Utbildningsbehov 

finns för att öka 

kvaliteten vid 

omhändertagandet 

av akut sjuk 

patient.  

Medel  
  
Kvalitativ  

Ludikhuize J., 

Borgert M., 

Binnekade J., 

Subbe C., 

Dongelmans 

D. & Goossens 

A., 
  
2014,  
  
Nederländerna  

Standardized 

measurement of the 

Modified Early 

Warning Score 

results in enhanced 

implementation of a 

Rapid Response 

System:  a quasi-

experimental study.   
   

Studera effekten av 

MEWS kontroller tre 

gånger dagligen 

jämfört med att mäta 

vid indikation och hur 

det påverkar 

införandet av MIG 

team.    

Design; Kvasi 

experimentell studie  
Utfallsmått; Att se 

effekten av att mäta 

MEWS regelbundet 

kontra mäta MEWS vid 

försämrad patient. 
Datainsamlingsmetod; 

10 av 18 avdelningar 

randomiserades att 

mäta MEWS tre 

Inklusionskriterier; 

Patienter som blev 

inlagda minst en natt på 

kirurg- eller 

medicinavdelning . 
Exklusionskriterier;-   
Antal deltagare; 804   
Bortfall; 
onkologavdelningen pga 

logistik problem . 

Försämring av 

patient upptäcks 

tidigare då 

MEWS mäts 

regelbundet, 

minst tre gånger 

per dygn. 

Hög  
  
Kvantitativ  
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ggr/dygn och övriga 8 

vid indikation.  
Dataanalys; Mann-

Whitney U test,Chi-

squared test of Fisher´s  
Etik; följer "declaration 

of Helsinki 1975", 

Sjukhusets etiska 

kommitté avslog 

behovet av samtycke 

från deltagarna.     
Ludikhuize J., 

de Jonge E. & 

Goossens A., 
  
2011,  
  
Nederländerna  

Measuring 

adherence among 

nurses one year 

after training in 

applying the 

Modified Early 

Warning Score and 

Situation-

Background-

Assessment-

Recommendation 

instruments.  
  

Utvärdera om 

sannolikheten att 

sköterskor som tränats 

i SBAR och MEWS 

tidigare upptäcker 

försämring hos patient.  

Design; En prospektiv 

kvasi-experimentell 

studie där deltagarna 

hand lade en fiktiv 

patient.  
Utfallsmått; Upptäcks 

försämring hos patient 

tidigare om personalen 

tränats med SBAR och 

MEWS. 
Datainsamligsmetod; 
Två olika grupper fick 

agera på en fiktiv 

patient och deras 

agerande utvärderades.  
Dataanalys; IQR, the 

x-square test, Mann-

Whitney test för grupp 

jämförelser   
Etik; Behövs inte  

Inklusionskriterier; 

Interventionsgrupp: 

Sjuksköterskor på 1 

kirurgavd+ 2 

medicinavd som fått 

träning.  
Kontrollgrupp: 

Sjuksköterskor på 2 

kirurgavd+ 1 

medicinavd som inte fått 

träning. 
Exklusionskriterier: - 
Antal deltagare;95  
Bortfall;  

Högre utbildning 

medförde högre 

frekvens av tidig 

upptäckt av 

försämring hos 

patient.Trots 

träning ökade inte 

följsamheten i 

användandet av 

MEWS.  

Medel  
  
Kvantitativ  

Ludikhuize,J.,  
Smorenburg, 

S., de Rooij, S. 

& de Jonge E.,   

Identification of 

deteriorating 

patients on general 

wards; 

Beskriva nuvarande 

praxis avseende 

mätning och 

dokumentation av 

Design; Retrospektiv 

observations studie  
Utfallsmått; Trolig 

nytta av MEWS för att 

Inklusionskriterier; 

Alla inlagda patienter 

2007 som drabbats av 

hjärtstopp, oplanerad 

Dokumentationen 

var övervägande 

undermålig. Även 

då MEWS >3 

Medel  
  
Kvantitativ  
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2012b,  
  
Nederländerna  

measurement of 

vital parameters 

and potential 

effectiveness of the 

Modified Early 

Warning Score.  
  

vitalparametrar och 

dess eventuella 

användbarhet för att 

identifiera försämring 

hos patienter.  

upptäcka försämring 

hos inneliggande 

patient.  
Datainsamligsmetod; 
Retrospektiv insamling 

av alla uppmätta 

vitalparametrar 48 

timmar före oväntad 

händelse.  
Dataanalys; 

Kontinuerlig data 

redovisas med IQR och 

Kategorisk data i 

procent.   
Etik; Etiks prövning 

behövdes ej för denna 

studie. 

IVA inläggning, plötslig 

död och akut kirurgi.   
Exklusionskriterier: 

Där observationskurvor 

saknades.  
Antal deltagare; 204  
Bortfall; 29  

hade endast 30% 

av alla 

vitalparametrar 

dokumenterats.  

Odell M.,  
  
2014,  
  
England  

Detection and 

management of the 

deteriorating ward 

patient: an 

evaluation of 

nursing practice.  

Granska sköterskors 

följsamhet till MEWS 

vid upptäckt och 

handläggande av 

försämrad patient och 

undersöka faktorer 

som kan påverka 

praxis.  

Design; 

Journalgranskning 

under ett år. 
Utfallsmått; Utvärdera 

praxis och undersöka 

faktorer som påverkar 

praxis.   
Datainsamligsmetod; 

Patienterns journal och 

övervakningstrender 12 

t före hjärtstopp.   
Dataanalys; Pearson´s 

chi-square test  
Etik; Ja  

Inklusionskriterier; 

Alla vuxna över 18 år 

som haft hjärtstopp på 

vårdavdelning(n=214)  
Exklusionskriterier: 
Gravida kvinnor. 91 

exkluderades då deras 

journaler var 

ofullständiga.  
Antal deltagare; 123  
Bortfall; 91  

Mindre än hälften 

av de inkluderade 

patienternas 

journaler hade 

fullständiga 

MEWS 

parametrar 

dokumenterade. 

Det mest 

oroväckande var 

alla felaktigheter i 

dokumentationen 

av MEWS.   

Medel  
  
Kvantitativ  

Philip K., 

Richardson R. 

& Cohen M.,  
  

Staff perceptions of 

respiratory rate 

meassurement in a 

general hospital.  

Undersöka 

vårdpersonalens 

uppfattning avseende 

metod och 

Design; Enkätstudie  
Utfallsmått; 
Personalens uppfattning 

angående metod och 

Inklusionskriterier; All 

medicinsk personal på 

alla medicin-, kirurg- 

geriatriskavdelningar  

Vårdpersonal 

uppfattar att 

andningsfrekvens 

bedöms på ett  

Medel  
  
Kvalitativ  
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2013,  
  
England  
  

tillförlitlighet vid 

mätning av 

andningsfrekvens  

tillförlitlighet vid 

mätning av 

andningsfrekvens. 
Datainsamlingsmetod; 
Frågeformulär  
Dataanalys; Deskriptiv 

statistik, tematiskanalys   
Etik; -  

Exklusionskriterier: 

Intensivvårdsavdelningar  
Antal deltagare; 41    
Bortfall; 2  

olämpligt sätt och 

tillförlitligheten är 

låg, då de 

uppfattar att 

många uppskattar 

andningsfrekvens 

istället för att 

räkna den.    
Shearer B., 

Marshall S., 

Buist M.D., 

Finnigan M., 

Kitto S., Hore 

T., Sturgess T., 

Wilson S. & 

Ramsay W.,  
  
2012,  
  
Australien  

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 

multi-campus 

Australian 

metropolitan 

healthcare service.  

Bestämma 

förekomsten av att 

vårdpersonal frångår 

riktlinjer för att 

aktivera rapid response 

system och vilka 

mänskliga och 

sociologiska faktorer 

som kan vara 

inblandade.   

Design; Strukturerad 

intervju. 
Utfallsmått; 
Undersöka orsaker till 

varför rapid response 

system inte aktiverades. 
Datainsamligsmetod; 
Insamlade 

observationskurvor. 

Intervjuade all personal 

som var involverade när 

MIG aktiverades. 
Dataanalys; 

Kvantitativ data 

dokumenterades som 

frekvens data och 

intervju svaren kodades 

till teman.  Kvalitativ 

data tematiserades. 
Etik; Behov saknades.  

Inklusionskriterier; 

Alla, under en timme, 

inneliggande patienters 

övervakningskurvor 

bedömdes för senaste 24 

t övervakning. Klinisk 

personal som missat 

RRS aktivering.   
Exklusionskriterier: 8 

intervjuer då de saknade 

vissa svar  
Antal deltagare; 

delstudie 1, 33. intervju; 

91  
Bortfall; 8 i intervjun   

Kliniska 

personalen ansåg 

att situationen var 

under kontroll och 

anledning till att 

aktivera RRS inte 

förelåg eller att 

MIG teamet redan 

varit involverat 

eller att 

sängplatser på en 

högre vårdnivå 

inte fanns 

tillgängliga.  

Medel  
  
Kvalitativ  

Stewart J., 

Carman M., 

Spegman A. & 

Sabol V.K.,  
  
2014,  
  

Evaluation of the 

effect of the 

modified early 

warning system on 

the nurse-led 

activation of the 

Utvärdera effekten av 

införandet av MEWS 

som en tidig indikator 

på klinisk försämring 

och som ett ramverk 

för sjuksköterskan som 

beslutsunderlag för 

Design; Mixed pre-post 

intervention, 

semistrukturerade 

intervjufrågor i 

fokusgrupp  
Utfallsmått; Utvärdera 

införandet av MEWS 

Inklusionskriterier; 

Alla journaler 

granskades på alla icke-

övervakade patienter på 

3 medicin och kirurgiska 

avd.  
Exklusionskriterier; - 

Antalet MIG 

aktiveringar 

ökade efter 

införandet av 

MEWS och 

antalet hjärtstopp 

blev färre.   

Medel  
  
Kvantitativ/ 

kvalitativ  
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USA   
  

rapid response 

system.  
aktivering av MIG 

team .   
och hur det påverkade 

frekvensen av 

aktivering av MIG team 

och antalet hjärtstopp. 
Datainsamlingsmetod; 

Retrospektiv insamling 

av journaler. 
Dataanalys; 
independentsample T-

test och x2-test  
Etik; -   

Antal deltagare; 

fokusgruppen 11 

sjuksköterskor  
Bortfall; - 

Wheatley I.,  
  
2005,  
  
England  

The nursing 

practice of taking 

level 1 patient* 

observations.(*level 

1,Patients at risk of 

their condition 

deteriorating, or 

those recently 

relocated from 

higher levels of 

care, whose needs 

can be met on an 

acute ward with 

additional 

adviceand support 

from the critical 

care team.)  

Undersöka hur 

grundläggande 

observationer utförs på 

nivå 1 patienter.*  

Design; Triangulering 

semi-strukturerad 

intervju och 

observationer.  
Utfallsmått; Analysera 

specifika aspekter av 

omvårdnaden.  
Datainsamligsmetod; 

Observationer och 

intervjuer.  
Dataanalys; Tematisk 

analys, deduktiv ansats 

för att kategorisera 

teman, 

interbedömarreliabilitet.  
Etik; Ja  

Inklusionskriterier; 20 

sköterskor i 

observationsstudien och 

med en målmedveten 

strategi utsågs 8 

representativa sköterskor  
Exklusionskriterier: - 
Antal deltagare; 8/20  
Bortfall; - 

Tydliga tecken på 

försämring hos 

patienter kan ha 

missats på grund 

av att uppgiften 

att mäta 

vitalparametrar 

ses endast som en 

uppgift som måste 

utföras utan att en 

grundlig 

bedömning av 

patienten utförts.  

Medel  
  
Kvalitativ  
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