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Sammanfattning 

Bakgrund: Att tidigt upptäcka symtom på allvarlig klinisk försämring hos en patient är av 

stor vikt för att minska lidande och förhindra allvarliga komplikationer. För detta har flera 

skattningsinstrument utvecklats, däribland olika early warning score-system. Dessa har 

implementerats på flera håll i världen men det finns indikationer på att det brister i 

följsamheten till dessa. 

Syfte: Studiens syfte var att undersöka följsamheten till Early Warning Scores samt de 

faktorer som påverkar följsamheten. 

Metod: Studien genomfördes som en litteraturöversikt där 14 vetenskapliga artiklar 

inkluderades. Studierna hade kvantitativa, kvalitativa och blandade ansatser. Artiklarna söktes 

i databaserna PubMed, CINAHL och Web of Science. En innehållsanalys av studiernas 

resultat genomfördes och resultatet sammanställdes i ett antal kategorier. 

Resultat: Följsamheten visade sig vara högre till observationer av patientens vitalparametrar 

än till de åtgärdsriktlinjer som finns. Faktorer som påverkar följsamheten var sjuksköterskans 

kliniska erfarenhet, samarbete mellan professioner, bemanning, felkalkylering, dokumentation 

och rapportering.  

Konklusion: Följsamhet till EWS brister på många sätt och flera faktorer påverkar 

följsamheten. Faktorerna som påverkade följsamheten är sjuksköterskans kliniska erfarenhet, 

samarbete mellan professioner, felkalkylering, bemanning, dokumentation och rapportering.  

 

 

Nyckelord: Early warning score, följsamhet, patientsäkerhet, vitalparametrar. 

 

  



Abstract 

Background: Early recognition of serious clinical deterioration is of great importance for 

minimizing suffering and serious adverse events. For early recognition, several physiological 

track and trigger systems have been developed, among them the early warning scores. These 

have been implemented in many places across the world but there is uncertainty about 

adherence to these systems. 

Aim: The aim of this study was to investigate adherence to Early warning score-systems and 

to evaluate what factors affect this adherence.  

Method: The study was conducted as a literature review including 14 articles with 

quantitative, qualitative and mixed-methods approaches. Searches were made in the PubMed, 

CINAHL and Web of Science databases. Content-analysis was used to identify themes. 

Results: Adherence seems higher to observations than to clinical responses. The main 

factors affecting adherence are the clinical experience of nurses, collaboration between 

professions, staffing, miscalculation, documentation and reporting. 

Conclusion: Adherence to EWS is lacking in many ways and several causes for this have 

been accounted for. Factors affecting adherence was the clinical experience of nurses, 

cooperation between professions, staffing, miscalculation, documentation and reporting.   

 

 

Keywords: Adherence, Early warning score, patient safety, vital signs.  
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1. Inledning 

 

Författarna har under sina verksamhetsförlagda utbildningsperioder på flera håll i vården stött 

på Early Warning Scores (EWS). EWS är skattningsinstrument avsedda att användas för att 

tidigt upptäcka klinisk försämring hos patienter genom observation av vitalparametrar i syfte 

att sedan kunna sätta in rätt åtgärder. Vi har upplevt att det på flera håll finns problem med 

hur de används. Följsamheten har upplevts bristfällig både vad beträffar observationer av 

vitalparametrar och åtgärder. Författarna har även upplevt problem i samarbetet mellan 

sjuksköterskor och läkare när EWS utgör grund till kontakten där läkare ibland tycks bortse 

från ett högt EWS-värde. Det verkar finnas ett bristande intresse och bristande kunskap att 

använda EWS både hos sjuksköterskor och läkare. Vi tyckte därför att det var intressant att 

undersöka hur EWS efterföljs och vilka faktorer som påverkar följsamheten.  

 

2. Bakgrund 

 

2.1 Vitalparametrar 

En av sjuksköterskans många arbetsuppgifter är en ständig observation av patienters 

hälsotillstånd (Socialstyrelsen, 2005). Ett av syftena med detta är att tidigt upptäcka 

försämring i patientens tillstånd för att snabbt kunna sätta in lämplig vård och behandling. Det 

finns många sätt för sjuksköterskan att göra kliniska observationer men en central 

utgångspunkt är ofta observation av patienters vitalparametrar (Smith & Roberts, 2014). Med 

vitalparametrar menas i strikt mening endast puls, andningsfrekvens och kroppstemperatur 

(Mosby, 2006). Ofta inkluderas dock ytterligare parametrar såsom blodtryck, syremättnad, 

urinmätning, medvetandegrad i begreppet. Vilka parametrar som ska observeras kan variera 

mellan olika vårdinrättningar (Smith & Roberts, 2014).  Flera studier har visat att allvarliga 

incidenter såsom plötslig död, hjärtstopp och oförutsedda inläggningar på 

intensivvårdsavdelning föregås av förändringar i patientens vitalparametrar (De Meester et al. 

2012; Kause et al. 2004).  
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2.2 Early Warning Score 

För att tidigt upptäcka förändringar i vitalparametrar har flera så kallade “track and trigger”-

system utvecklats, däribland den grupp som kallas Early Warning Scores (EWS) (Day & 

Oldroyd, 2010).  

 

Systemen består av två delar där den ena utgörs av observation och en beräkning av ett EWS-

värde och den andra av ett åtgärdsschema. Dessa skattningsinstrument består av tabeller där 

värdena på olika vitalparametrar poängsätts. Värden som anses normala ger 0 poäng och 

avvikande värden ger successivt högre poäng. Poängen summeras och ger ett totalvärde som i 

sin tur kopplas till åtgärdsschemat. Exempel på åtgärder kan vara ökat observationsintervall, 

omedelbar tillsyn av ansvarig läkare, tillkallande av mobilt intensivvårdsteam med mera. 

Sjuksköterskor ansvarar oftast för observation av vitalparametrar och poängsammanställning 

men detta kan i många sammanhang även delegeras till undersköterskor.  Flera olika EWS-

system används på olika vårdinrättningar runt om i världen (Day & Oldroyd, 2010). Bland de 

vanligare är Modified Early Warning Score (MEWS) och National Early Warning Score 

(NEWS) (Fig.1). 
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Figur 1. Exempel på hur en Early Warning Score kan vara utformad, i detta fall NEWS 

(Royal College of Physicians, 2012). 

 

I figur 1 visas hur olika värden på vitalparametrar enligt NEWS ger olika poäng. 

Totalpoängen jämförs med ett åtgärdsschema där 0 poäng innebär fortsatt observation av 

patientens vitalparametrar med 12 timmars mellanrum. Vid 1-4 poäng ska observationer ske 

med 4-6 timmars mellanrum och ansvarig sjuksköterska ska kontaktas och bedöma om 

ytterligare åtgärder. Vid 5 poäng totalt eller 3 poäng i en enskild parameter ökas 

observationsfrekvensen till en gång i timmen, ansvarig läkare ska kontaktas och undersöka 

patienten och ta ställning till överflyttning till en vårdmiljö med kontinuerlig 

övervakningsmöjlighet. Vid 7 poäng eller mer ska observation vara kontinuerlig, erfaren 

läkare ska omedelbart kontaktas, akut undersökning av intensivvårdsteam samt övervägning 

av förflyttning till intensivvårdsavdelning (Royal College of Physicians, 2012). Dessa 

intervall gäller specifikt för NEWS. Andra EWS-system fungerar på liknande sätt men med 

vissa skillnader.  

 

EWS-systemen utvecklades som en reaktion på bristande dokumentering av vitalparametrar 

och syftet var att tidigt upptäcka förändringar i patientens fysiologiska tillstånd för att snabbt 

kunna sätta in adekvata åtgärder vid onormala förändringar (Day & Oldroyd, 2010). Det 

första EWS-systemet utvecklades 1997 med avsikt att hjälpa läkare och sjuksköterskor att 

identifiera kritiskt sjuka patienter genom ett enkelt poängsättningssystem. Från början ingick 

sex vitalparametrar: puls, systoliskt blodtryck, andningsfrekvens, medvetandegrad, 

kroppstemperatur och syresättning (Alam, Hobbelink, van Tienhoven, van de Ven, & 

Nanayakkara, 2014). Sedan dess har flera EWS-system utvecklats och många vårdinrättningar 

i västvärlden har implementerat någon form av EWS-system. Nyligen har man i 

Storbritannien på bred front lanserat NEWS. Ett av huvudsyftena med detta system var att ha 

ett enda nationellt skattningsinstrument istället för den uppsjö av olika EWS-system som 

användes på olika sjukhus. NEWS utvecklades av Royal College of Physicians’ efter en 

utvärdering av 33 olika EWS-system (Royal College of Physicians, 2012). Det som särskiljer 

NEWS från det ursprungliga systemet är att större förändringar i endast en parameter ger 

högre poäng, syrgasbehandling ger poäng samt att poängsättningen ändras för patienter med 

exempelvis KOL då ett lägre syresättningsvärde är acceptabelt och kan räknas som ett 

normaltillstånd (Royal College of Physicians, 2012). NEWS har utvärderats och översatts för 
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svenska förhållanden av Spångfors, Arvidsson, Karlsson och Samuelson (2016) och används 

nu på flera sjukhus i landet. 

 

I denna studie avses med EWS de skattningsinstrument som är uppbyggda på detta sätt trots 

mindre olikheter systemen emellan, flera av de studier vi refererar till utgår från olika EWS-

system. Vi har dock valt termen EWS oavsett vilket specifikt system som används. 

 

 

2.3 Early Warning Score och patientsäkerhet 

För att skydda patienter från onödigt lidande och skador i vården trädde Patientsäkerhetslagen 

i kraft år 2011 i syfte att stärka patientsäkerheten. Enligt Patientsäkerhetslagen är landsting 

och kommuner skyldiga att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete. Alla som arbetar 

inom hälso- och sjukvårdssektorn har också skyldighet att följa Patientsäkerhetslagen. I lagen 

definieras allvarlig vårdskada som en fysisk eller psykisk skada, sjukdom och/eller dödsfall på 

grund av brister i vården som leder till onödigt lidande eller ytterligare vård. Om en patient 

drabbas av en allvarlig vårdskada så har verksamheten skyldighet att anmäla och utreda detta. 

Sjuksköterskor ska bedriva en patientsäker vård för att skydda patienten från en vårdskada. 

Sjuksköterskor ska grunda sitt arbete och sina åtgärder på beprövad erfarenhet och 

evidensbaserad vård i samråd med patienten (Patientsäkerhetslagen, 2010:659). 

 

Enligt Patientsäkerhetslagen är sjuksköterskor skyldiga att arbeta enligt vetenskap och 

beprövad erfarenhet (Patientsäkerhetslagen, 2010:659). Socialstyrelsen (2005) har i sin 

kompetensbeskrivning för sjuksköterskor lyft fram att man som sjuksköterska är skyldig att 

arbeta enligt gällande rutiner och riktlinjer samt att ”identifiera och förebygga hälsorisker” 

utifrån evidens. Evidens finns för att EWS är ett tillförlitligt skattningsinstrument som, om det 

efterföljs, kan förbättra utfallet vid allvarlig försämring eller risk för allvarlig försämring hos 

patienters hälsotillstånd (Alam et al, 2014). I en studie där NEWS utvärderades för 

implementering på svenska sjukhus (Spångfors et al, 2016) beskrivs att skattningsinstrumentet 

var lätt att använda sig av och att misstolkningar i princip var obefintliga. Dock uttryckte 

författarna en oro för att vårdpersonal inte följer de åtgärder som föreslås vid höga NEWS-

poäng. Problemet med bristande följsamhet har beskrivits i ytterligare en studie av 

Ludikhuize, de Jonge och Goossens (2011) som visade att 1 år efter implementering av 
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MEWS var det endast drygt hälften av vårdpersonalen som följde åtgärderna som föreslogs 

enligt MEWS.  

 

2.4 Problemformulering:  

All hälso- och sjukvård ska i Sverige enligt Patientsäkerhetslagen bedrivas enligt vetenskap 

och beprövad erfarenhet för att på ett patientsäkert sätt kunna ge patienten bästa möjliga vård. 

För att på ett patientsäkert sätt vårda och behandla patienter vid kritiska tillstånd är tidig 

upptäckt av klinisk försämring av avgörande betydelse. Att tidigt upptäcka tecken på 

försämring kan göras genom observation av vitalparametrar. Evidens talar för att korrekt 

användning av EWS kan förbättra utfallet för patienter med allvarliga ohälsotillstånd. Trots 

detta finns indikationer på brister i hur EWS används och efterföljs. Därför är det intressant 

att utvärdera hur god följsamheten egentligen är samt vilka faktorer som påverkar 

följsamheten. 

 

3. Syfte  

Studiens syfte var att undersöka följsamheten till Early Warning Scores samt de faktorer som 

påverkar följsamheten. 

 

Frågeställningar:  

Hur god är följsamheten till early warning scores? 

Vilka faktorer påverkar följsamheten till early warning scores? 

 

4. Metod 

4.1 Design 

Studien genomfördes som en litteraturöversikt. Syftet med en litteraturöversikt är att 

sammanställa tidigare forskning inom ämnet (Forsberg & Wengström, 2015).  

 

4.2 Urval  

Vetenskapliga artiklar söktes i databaserna CINAHL, PubMed och Web of Science. I dessa 

har sökorden “Early Warning Score”, “Compliance”, “Adherence”, “Nursing” och “Track and 

Trigger” använts i flera kombinationer med de booleska termerna AND och OR. Titlar och 

abstract lästes igenom och de artiklar som utifrån detta bedömdes relevanta för syftet lästes i 

sin helhet.  
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Inklusionskriterier: Artiklarna skulle innehålla ett early warning score-system, vara skrivna 

för max tio år sedan och vara på engelska. Endast artiklar av hög eller medelhög kvalitet vid 

kvalitetsgranskning inkluderades. 

 

Tabell 1. Databassökning. 

Databas Sökord Antal 

träffar 
Antal lästa 

titlar 
Antal lästa 

abstract 
Antal lästa 

artiklar 
Antal valda 

artiklar (n=14) 
CINAHL Early Warning Score AND 

Compliance OR Adherence 
182 
5 

30 
5 

5 
0 

1 
0 

1 

CINAHL Track and Trigger AND Nursing 19 19 2 0 0 

PubMed Early Warning Score AND 

Compliance 
506 
13 

0 
13 

0 
4 

0 
4 

0 
4 

PubMed Early Warning Score AND 

Adherence 
506 
16 

0 
16 

0 
9 

0 
3 

0 
2 

PubMed Track and Trigger AND Nursing 30 

 

30 6 1 1 

PubMed Early Warning Score AND 

Nursing 

506 

89 

0 

40 

0 

3 

0 

1 

0 

0 

Web of 

Science 
Early Warning Score AND 

Adherence 
995 
15 

50 
15 

7 
5 

2 
3 

2 
3 

Web of 

Science 
Early Warning Score AND 

Compliance 
995 
16 

50 
16 

7 
4 

2 
1 

0 
1 

Web of 

Science 

Track and Trigger AND Nursing 30 30 0 0 0 

 

 

4.3 Värdering av artiklarnas kvalitet 

Artiklarna kvalitetsgranskades med hjälp av kvalitetsgranskningsmallar för kvalitativa och 

kvantitativa artiklar utformade av Willman, Stoltz, Bahtsevani (2006) och Forsberg och 

Wengström (2008) modifierade av Högskolan Dalarna se, bilaga 2 och 3. Vid blandade 

studier gjordes en bedömning av om artikeln lutade mer åt en kvantitativ eller kvalitativ 

ansats och granskningsmall valdes utefter detta. Granskningsmallarna innehåller flera frågor 

om innehållet i artiklarna utformade som ”ja” och ”nej” frågor. Varje fråga som kan besvaras 

med ”ja” ger ett poäng. Totalpoängen översätts till procent och delas in i hög (80-100%), 

medel (60-79% eller låg (>60%) kvalitet (Forsberg & Wengström, 2008). 
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4.4 Tillvägagångssätt 

Vetenskapliga artiklar söktes och abstract lästes av författarna tillsammans. De artiklar som 

uppfyllde inklusionskriterierna delades upp och lästes i sin helhet av båda författarna var för 

sig, därefter bytte författarna artiklar så att båda författarna hade läst alla artiklar i sin helhet. 

Därefter kvalitetsgranskades artiklarna där författarna granskade hälften var. Artiklarna skrevs 

in i en artikelmatris (Bilaga 1) av den författare som granskat artikeln. Artiklarna lästes 

därefter igen var för sig och anteckningar fördes över relevant innehåll. Därefter diskuterades 

innehållet mellan författarna för att bekräfta att innehållet uppfattats lika samt för att 

identifiera kategorier. Litteraturöversikten skrevs sedan gemensamt utifrån det material som 

framkommit.  

 

4.5 Analys och tolkning av data 

En innehållsanalys av resultatet från artiklarna genomfördes genom att författarna läste 

artiklarna flera gånger för att få en förståelse för texternas innehåll. Resultaten i artiklarna 

jämfördes sinsemellan och utifrån detta framkom genom tolkning och diskussion flera 

kategorier som relaterades till studiens syfte och som sedan utgjorde separata kategorier i 

resultatet (Forsberg & Wengström, 2015). 

 

4.6 Etiska överväganden 

För att säkerställa god forskningsetik har enbart artiklar valts där en etisk kommitté godkänt 

studien. Hänsyn har tagits vid översättning, återberättande och tolkning för att inte förvränga 

något material som presenterats. Författarnas egen förförståelse har medvetandegjorts för att i 

så stor utsträckning som möjligt hålla resultatet objektivt (Forsberg & Wengström, 2015).  

5. Resultat 

Resultatet baseras på 14 vetenskapliga artiklar som bedömdes relevanta för studiens syfte, 

varav 3 artiklar hade kvalitativ ansats, 7 kvantitativ ansats och 4 hade både kvalitativ och 

kvantitativ ansats. Artiklarna är publicerade mellan åren 2011 och 2016. Studierna är 

genomförda i Danmark (n=4), Norge (n=1), Storbritannien (n=4), Irland (n=2), Nederländerna 

(n=2) och Australien (n=1). Litteraturöversiktens syfte var att undersöka hur god följsamheten 

till EWS-systemen är och beskriva de faktorer som påverkar följsamheten. Två kategorier 
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med 7 subkategorier identifierades. Följsamhet till EWS presenteras i kategorierna Följsamhet 

med subkategorierna följsamhet till observationer och följsamhet till åtgärder. Faktorer som 

påverkar följsamhet med subkategorierna sjuksköterskans kliniska erfarenhet, kommunikation 

och samarbete mellan olika professioner, bemanning, felkalkylering samt dokumentation och 

rapportering. 

5.1. Följsamhet 

5.1.1 Följsamhet till observationer 

Följsamheten till att observera vitalparametrar har visat sig vara god i ett par studier där cirka 

90% av de observationer som skulle utföras också utfördes (van Galen, Dijkstra, Ludikhuize, 

Kramer och Nanayakkara, 2016a; Petersen, Mackel, Antonsen och Rasmussen, 2014).  Något 

lägre följsamhet till observationer framkom i en annan studie utförd av van Galen et al. 

(2016b) där bakomliggande orsaker till oförutsedd inläggning på intensivvårdsavdelning 

(IVA) undersöktes och där det visade sig att 46% var personalrelaterade. Bland annat 

framkom kompetens, bristande planering och koordinering. Den största delen (34%) utgjordes 

dock av otillräcklig övervakning av vitalparametrar. Ett korrekt kalkylerat och dokumenterat 

EWS-värde återfanns hos endast 1% av patienterna 48 timmar innan IVA-inläggning. I de fall 

EWS var ordinerat av läkare var följsamheten 49% (van Galen et al., 2016b). En annan studie 

visade att drygt hälften av patienterna i studien hade kritiskt höga EWS vid ett tillfälle där 

forskarteamet själva utförde mätningar men när forskarna frågade personalen var det endast 

60% av dessa som var kända av personalen (Niegsch, Fabritius, Anhøj, 2013). Två studier 

(Cardona-Morrell et al., 2016; Christensen, Martin Jensen, Maaløe, Steenman Rudolph, 

Belhage, & Perrild, 2011) lyfter fram är att alla vitalparametrar som ingår i EWS inte alltid 

mäts. Den parameter som oftast uteblev var andningsfrekvensen som mättes vid var femte 

tillfälle. Ingen förklaring till detta ges i någon av studierna. 

 

5.1.2. Följsamhet till åtgärder 

En av de vanligaste åtgärderna vid höga EWS poäng beskrivs vara att öka antalet 

observationer oavsett om detta var den enda rekommenderade åtgärden (Cherry och Jones, 

2015; Cardona-Morrell et al., 2016).  Det var få som svarade att de skulle kontakta läkare eller 

mobilt team i Cherry och Jones (2015) studie. Läkare och annan sjuksköterska kontaktades 

oftare i Cardona-Morrells et al. (2016) studie. I en annan studie skulle sjuksköterskor kontakta 

läkare vid EWS  > 3, detta gjordes i ca två tredjedelar av fallen (van Galen et al., 2016a). 
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Cardona-Morrell et al. (2016) visade att kritiska EWS-värden ledde till rekommenderade 

åtgärder i endast 12,4% av fallen. Christensen et al. (2011) fann att där EWS användes för 

bedömning vid intag på en akutmottagning skulle ett värde > 5 utlösa ett trauma- eller 

akutlarm. Studien visade att ett akut- eller traumalarm endast utlöstes i två av fem fall där 

EWS var > 5. Petersen et al. (2014) påvisade att i endast 8% av fallen där en allvarlig 

oförutsedd händelse inträffat, dvs. hjärtstopp, oplanerad IVA-inläggning och plötslig död, 

hade protokollet följts helt korrekt. Kolic, Crane, McCartney, Perkins, Taylor (2015) 

rapporterade att 74,1% fick adekvata åtgärder utifrån sitt EWS. Följsamheten till att sätta in 

åtgärder enligt åtgärdsschemat blev sämre vid högre EWS. Orsaker till detta framkommer inte 

helt tydligt i studierna (Kolic et al., 2015; Petersen et al., 2014). Odell (2014) rapporterar att i 

39% av de kritiska värdena refereras inte patienten till den instans som protokollet kräver 

såsom läkare eller mobilt team.  

5.2 Faktorer som påverkar följsamheten 

5.2.1 Sjuksköterskans kliniska erfarenhet 

En anledning till att åtgärder inte utförs enligt riktlinjer kan vara att EWS inte anses ge rum 

för klinisk bedömning ( Lydon, Byrne, Offiah, Gleeson & O’Connors, 2015). Det framgår att 

den kliniska bedömningen och erfarenheten påverkar följsamheten till EWS.  Längre 

erfarenhet indikerar att sjuksköterskor litar mer på sitt eget omdöme vilket resulterar i en 

minskad följsamhet till EWS. Sjuksköterskorna i studien litade mer på sin kliniska bedömning 

än åtgärderna som rekommenderades utifrån EWS. Även läkare litade på sjuksköterskans 

kliniska bedömning när de blev kontaktade på grund av ett högt EWS. Om sjuksköterskan 

ansåg att patientens tillstånd var stabilt trots högt EWS så valde läkaren ofta att avvakta vidare 

undersökning (Lydon et al., 2015; Bunkenborg, Poulsen, Samuelsson, Ladelund, Åkesson, 

2016; Cardona-Morrell et al., 2016; Christensen et al., 2011; van Galen et al., 2016a). Skäl till 

att åtgärder inte sattes in trots höga EWS kan även bero på att de avvikande värdena var 

normala för patienten i fråga dvs. ett normaltillstånd eller att patienten tycktes må bra trots 

höga poäng då sjuksköterskan utgick ifrån sin kliniska bedömning snarare än poäng. Några 

svarade i en intervjustudie att de skulle titta till patienten senare. Vid höga poäng förekom 

reflektion personal emellan men detta ledde sällan till insatt åtgärd eller dokumentation 

(Niegsch er al., 2013).    
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5.2.2 Kommunikation och samarbete mellan olika professioner 

Samspelet mellan olika professioner kan påverka följsamheten både positivt och negativt. 

Både läkare och sjuksköterskor var överens om att EWS hade en positiv effekt på 

patientsäkerheten, framförallt eftersom användandet av EWS enligt dem leder till fler 

observationer av vitalparametrar. Några läkare lyfte fram att de tyckte det var ett problem att 

sjuksköterskor ibland kontaktade dem med enbart ett EWS som grund. Läkarna menar att 

sjuksköterskorna inte tog hänsyn till övriga kliniska tecken på försämring vilket ledde till en 

ökad arbetsbelastning för läkarna och överdrivna insatser för patienterna. Detta kunde leda till 

konflikter mellan läkare och sjuksköterskor. Både sjuksköterskor och läkare ansåg dock att 

EWS var bra då det gav ett konkret värde på försämring vilket de kunde hänvisa till när de 

sökte stöd hos en mer erfaren läkare. Överlag tycktes sjuksköterskor vara mer positivt 

inställda till EWS än läkare (Lydon et al, 2015; Stafseth, Grønseth, Lien, Randen och Lerdal, 

2016). Enligt Lydon et al. (2015) påpekade många sjuksköterskor att läkare inte alltid reglerar 

EWS-värden efter patientens normaltillstånd. Detta identifierades i studien som det största 

hindret för en fungerande implementering av EWS. 

 

Flera sjuksköterskor uttryckte en svårighet att få läkare att agera på höga EWS värden då de 

upplevde att läkarna ofta förväntat sig att patienten skulle ha höga poäng (Cherry och Jones, 

2015). I motsats till detta påvisade van Galen et al. (2016b) att i de fall läkare tillkallades vid 

högt EWS ledde detta oftast till någon form av åtgärd. En liknande situation beskrivs i Smith 

och Aitkens (2015) studie, då från ett undersköterskeperspektiv, där de upplevde att 

sjuksköterskorna sällan visade intresse för avvikande vitalparametrar och sällan hade tid att 

ägna sig åt detta. Sjuksköterskorna själva ansåg trots detta att ansvaret att vitalparametrar 

mättes och tolkades helt och hållet var deras. 

 

Vid ett universitetssjukhus i Norge hade man på prov en mobil intensivvårdssjuksköterska 

som sjuksköterskor på avdelningarna kunde ta kontakt med för att få stöd vid höga EWS 

värden som var tillgänglig dygnet runt. Flera sjuksköterskor på avdelningarna intervjuades i 

Stafseth et al. (2016) studie om sin upplevelse av implementeringen av EWS och att ha 

tillgång till en intensivvårdssköterska. Det framkom att de flesta sjuksköterskor var positiva 

till att kunna kontakta den mobila intensivvårdssjuksköterskan. Flera sjuksköterskor uttryckte 

att det var lättare att kontakta en sjuksköterska för att få råd istället för att kontakta en läkare. 

En del menade att de hade tvekat att ringa om teamet även hade bestått av läkare. Kontakten 



11 
 

med intensivvårdssjuksköterskan ledde till att sjuksköterskorna kände att de kunde ge en mer 

adekvat vård utifrån patientens höga EWS poäng (Stafseth et al., 2016). 

 

Engagemang hos enhetscheferna har också visat sig ha en avgörande betydelse för 

följsamheten till EWS. Det visade sig att om enhetscheferna uppfattade verktyget som kliniskt 

meningsfullt påverkades följsamheten i positiv riktning (Bunkenborg et al., 2016).   

5.2.3 Bemanning 

Otillräcklig bemanning, tidsbrist och avbrott på arbetsplatsen tycks ha en negativ inverkan på 

följsamheten till EWS (Lydon et al., 2015; Cardona-Morrell et al, 2016). Följsamheten till 

EWS visade sig vara betydligt sämre på helger och helgdagar än på normala vardagar. Även 

nattetid utfördes betydligt färre observationer. I de fall EWS indikerade ökade observationer 

uteblev dessa ofta nattetid (Odell, 2014; Hands et al., 2013; Kolic et al., 2015). Svårt sjuka 

patienter med höga EWS hade dock jämna observationer av vitalparametrar över hela dygnet 

(Hands et al., 2013). 

 

5.2.4 Felkalkylering 

Flera studier (Van Galen et. al., 2016a; Cherry och Jones, 2015; Odell, 2014; Kolic et al., 

2015) har visat att felkalkylering är ett vanligt problem med EWS. I synnerhet tycks det som 

om att patienter oftast har ett lägre EWS än vad de borde ha haft vilket i sin tur leder till att 

felaktiga åtgärder sätts in.  Ett samband påvisades i en studie att vid högre EWS så blev 

felkalkyleringarna fler (Kolic et al., 2015). En annan studie (Christensen et al, 2011) visade 

att EWS var korrekt kalkylerat och dokumenterat i endast 7% av fallen. I vilken grad detta 

berodde på felaktig kalkylering eller bristande dokumentation framkom inte helt tydligt. 

 

5.2.5 Dokumentation och rapportering 

Ett återkommande problem var brister i dokumentationen av vitalparametrar. I vissa fall 

dokumenterades vitalparametrar på lösa papper men inte i journalen och ibland uteblev 

dokumentationen helt och hållet. Åtgärder såsom att läkarkontakt hade tagits dokumenterades 

inte heller alltid i journalen (Cardona-Morrell et al., 2016; van galen et al, 2016b; Niegsch et 

al., 2013; van Galen et al. 2016a; Odell, 2014). En studie lyfte fram att observationer sällan 

togs upp i överrapportering mellan skift vilket påverkade följsamheten då observationer 

uteblev (van Galen et al., 2016b). Sjuksköterskor ansåg att EWS som ett skattningsinstrument 
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var ett enkelt och begripligt redskap för att tidigt upptäcka tecken på allvarlig försämring 

(Lydon et al., 2015; Cherry & Jones, 2015). En del sjuksköterskor uttryckte att vid allvarliga 

försämringar hos patienter så kunde korrekt utförd och dokumenterad EWS ge ett bevis på att 

de inte gjort fel och därmed även ge ett juridiskt skydd i händelse av granskning (Lydon et al., 

2015). Detta ledde till en ökad motivation hos sjuksköterskor att använda sig av EWS korrekt. 

(Lydon et al., 2015; Cherry & Jones, 2015) 

 

6. Diskussion 

6.1 Sammanfattning av huvudresultaten 

Följsamhet till observationer av vitalparametrar och till åtgärdsschemat varierar. Den 

vanligaste åtgärden vid höga EWS är att öka antalet observationer och många avvaktar med 

att kontakta läkare i de fall detta är indikerat. Flera faktorer som påverkar följsamheten till 

EWS har identifierats. Bland annat framkommer att sjuksköterskor ofta använder sin kliniska 

blick för att bedöma patienter istället för att strikt följa EWS. Låg bemanning tycks påverka 

följsamheten negativt vilket påvisas av lägre följsamhet på nätter och helger. Samarbetet 

mellan läkare och sjuksköterskor har en betydande inverkan på följsamheten. Sjuksköterskor 

upplevde att läkare inte alltid tar EWS på allvar och att de inte ändrar EWS efter patienters 

normaltillstånd. Läkare upplevde att EWS kunde leda till överarbete och onödiga insatser. 

Felkalkylering är ett vanligt förekommande problem som leder till att åtgärder inte sätts in 

som de ska. Bristande dokumentation och rapportering mellan personal leder till uteblivna 

observationer. Att EWS är begripligt och lätt att använda sig av samt kan stödja 

sjuksköterskan i sin bedömning av patienten leder till en ökad följsamhet. Att kunna använda 

det som stöd i kontakt med läkare och mer erfarna sjuksköterskor ansågs också som positivt. 

Vid höga EWS sker fler felkalkyleringar och följsamheten till åtgärdsscheman minskar. 

 

6.2 Resultatdiskussion 

Det framkommer i två större studier (van Galen et al., 2016a; Petersen et al., 2014) att 

följsamheten till observationer av vitalparametrar är förhållandevis god, men när gäller en 

exakt följsamhet till EWS-protokollen sjunker följsamheten en hel del då många faktorer 

påverkar observation av vitalparametrar. Ett intressant fynd som framkom var att 

andningsfrekvens ofta uteslöts ur mätningar (Cardona-Morrell et al., 2016; Christensen et al., 

2011). Orsaker till detta framkom inte men det skulle kunna bero på att det är en mätning som 
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upplevs ta tid, kräver en stunds tystnad och stillhet samt att det inte finns något tekniskt 

hjälpmedel vid mätning som används i den kliniska vardagen.  

 

Det beskrivs i ett flertal studier att åtgärdsscheman inte alltid följs (Cherry och Jones, 2015; 

Cardona-Morrell et al., 2016; van Galen et al., 2016a; Christensen et al., 2011; Petersen et al., 

2014; Kolic et al., 2015; Odell, 2014). Följsamhet till observationer verkar vara högre än 

följsamhet till åtgärdsschemat (van Galen et al., 2016a). En av orsakerna till detta kan vara att 

många sjuksköterskor inte kontaktar läkare vid höga EWS poäng vilket kan leda till att 

åtgärder ibland uteblir och kan förklara varför den vanligaste åtgärden är ökade observationer 

(Cherry och Jones, 2015; Cardona-Morrell et al., 2016). Kanske kan ökade observationer göra 

att sjuksköterskor fortfarande upplever att en åtgärd satts in och att möjligheten att upptäcka 

en försämring ökar. De kan därmed avvakta med läkarkontakten tills de har mer underlag för 

det. Ur ett patientsäkerhetsperspektiv kan detta leda till att allvarliga försämringar åtgärdas för 

sent vilket kan leda till onödigt lidande och förlängd vårdtid för patienten 

(Patientsäkerhetslagen, 2010:659). En möjlig förklaring till att sjuksköterskor avvaktar med 

läkarkontakt kan vara att läkare upplevs ointresserade av EWS och att de inte tar höga värden 

på allvar (Lydon et al., 2015; Cherry och Jones, 2015). Detta kan jämföras med det sjukhus i 

Norge som Stafseth et al. (2016) genomförde sin studie på där den primära kontakten togs 

med en mobil intensivvårdssjuksköterska vid höga EWS. Sjuksköterskor upplevde att det var 

lättare att kontakta en kvalificerad sjuksköterska i stället för att kontakta läkare eller ett helt 

mobilt team. Det kan kanske bero på att sjuksköterskor vill undvika att kontakta läkare eller 

mobilt team i onödan dels för att man inte vill störa och dels för att man är rädd att inte bli 

tagen på allvar.   

 

Det verkar finnas ett samband mellan höga EWS och bristande följsamhet (Kolic et al., 2015; 

Petersen et al., 2014). Resultatet visar att både felkalkylerade EWS och bristande följsamhet 

till åtgärdsscheman ökar vid högre EWS. Att åtgärderna inte sätts in kan förklaras av 

sjuksköterskans kliniska erfarenhet, låg bemanning eller en osäkerhet till att kontakta läkare 

eller mobilt team (Lydon et al., 2015; Bunkenborg et al., 2016; Cardona-Morrell et al., 2016; 

Christensen et al., 2011; van Galen et al., 2016a; Stafseth et al., 2016). 

 

Vid lägre bemanning såsom på helger och nätter visade sig följsamheten till EWS vara 

betydligt sämre (Lydon et al., 2015; Cardona-Morrell et al., 2016, Odell, 2014; Hands et al., 
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2013; Kolic et al., 2015). Orsaken till detta beskrivs vara att personal inte anser sig ha tid för 

de observationer och åtgärder som bör utföras utifrån EWS. Eftersom patientsäkerhet inte 

enbart är sjuksköterskans utan även vårdenhetens ansvar bör frågan lyftas om ökad 

bemanning på helger och nätter för att kunna upprätthålla en god patientsäkerhet. 

 

En annan faktor som är intressant är förhållandet mellan sjuksköterskans kliniska bedömning 

och följsamhet till EWS. Resultatet visar att sjuksköterskans egen erfarenhet och kliniska 

blick ofta går före en strikt följsamhet till EWS trots att bland annat Alam et al. (2014) visat 

att följsamhet till EWS kan förbättra utfallet vid klinisk försämring. Sjuksköterskor verkar lita 

på sin kliniska blick och erfarenhet som komplement till EWS vilket även läkare lägger stor 

vikt vid för att få en klar bild av situationen (Lydon et al, 2015). Det kan finnas en konflikt 

mellan att strikt bara följa EWS och sjuksköterskans egna kliniska erfarenhet och bedömning. 

Enligt patientsäkerhetslagen ska sjuksköterskor arbeta enligt vetenskap och beprövad 

erfarenhet. Att arbeta enligt vetenskap kan sägas representera strikt följsamhet till EWS 

medan beprövad erfarenhet representerar sjuksköterskans egna kliniska erfarenhet och 

bedömning (Patientsäkerhetslagen, 2010:659). Att bara följa och lita på EWS kan leda till att 

sjuksköterskor bortser från sin kliniska erfarenhet och bedömning till förmån för att strikt 

följa EWS, i vissa fall av rent juridiska skäl som Lydon et al. (2015) lyfter fram. 

 

 

6.3 Metoddiskussion 

En av studiens styrkor är de databaser som använts för att söka artiklar. Både PubMed och 

CINAHL har stort antal artiklar som rör medicinsk och omvårdnadsrelaterad forskning. Detta 

kompletterades med sökningar på Web of Science vilket innebär att sökningarna vilar på en 

bred och omfattande kunskapsbas. De artiklar som valdes var från flera olika västländer vilket 

vi ser både för och nackdelar med. En fördel är att resultatet kan överföras till den kliniska 

verkligheten i Sverige men en nackdel är att det inte kan återspegla hur det ser ut utanför den 

västerländska kultursfären.  

 

Blandningen av kvantitativa, kvalitativa och mixade studier kan ses som en styrka då de olika 

metoderna kompletterat varandra och kunnat besvara olika delar av studiens frågeställningar.. 

Fler och andra sökord hade eventuellt kunnat användas för att få fler utfall. Sökstrategin 

ändrades i takt med de resultat som framkom vilket både kan vara en svaghet och en styrka. 
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Ett exempel på detta är sökorden ”track and trigger” som var begrepp vi inte ursprungligen 

tänkt använda som sökord men som efter första sökomgången tycktes relevanta. Artiklarna 

som inkluderats har varit av god kvalité och därför på ett trovärdigt sätt ansetts besvara 

studiens frågeställningar. En styrka är att ingen av studierna som presenteras i resultaten är 

mer än 5 år gammal vilket betyder att innehållet troligen ganska väl återspeglar hur 

användningen av EWS ser ut idag.  

 

Författarnas förförståelse har genom diskussion medvetandegjorts i så hög grad som möjligt 

för att inte färga resultatet. Författarna har i alla avseenden strävat efter att vara objektiva. 

Trots detta kan urval, analys och resultat fortfarande ha påverkats av författarnas förförståelse. 

 

6.4 Etikdiskussion 

Artiklarna har granskats utifrån ett etiskt perspektiv. Alla studier som presenterats i resultaten 

har fått godkännande av etisk kommitté. Flera artiklar innehåller intervjuer där deltagarnas 

anonymitet har skyddats. I studierna redovisas flera patienters vitalparametrar och 

vårdförlopp. I inget av dessa fall kan informationen kopplas till någon enskild patient.  

 

6.5 Klinisk betydelse 

Resultatet som presenterats i denna studie kan framförallt vara av värde vid implementering 

av EWS eller liknande system. Kännedom om vilka faktorer som påverkar följsamhet kan 

leda till att chefer och personal kan arbeta med dem på ett konstruktivt sätt. Detta skulle 

kunna leda till en ökad följsamhet och därmed en ökad patientsäkerhet. 

 

7. Slutsats 

Denna litteraturöversikt har visat att det finns brister i följsamheten till EWS. Följsamheten 

till åtgärder verkar vara lägre än följsamhet till observationer. Flera faktorer tycks ha en 

negativ inverkan på följsamheten, däribland sjuksköterskans egna kliniska erfarenhet, 

samarbete professioner emellan, felkalkylering, otillräcklig bemanning samt felaktig eller 

utebliven dokumentation och rapportering. Några faktorer som påverkar följsamheten positivt 

tycks vara att det upplevs enkelt att använda EWS samt att ha ett konkret värde att referera till 

i kommunikation med läkare, mer erfarna sjuksköterskor och mobila team. 
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7.1 Förslag till vidare forskning 

Mycket forskning har gjorts på hur effektivt EWS är för att upptäcka klinisk försämring i tid. 

En del kvantitativa studier har gjorts för att undersöka hur god följsamheten är och flera av 

dem finns med i denna litteraturöversikt. Däremot är det brist på studier som har studerat 

faktorer som påverkar följsamheten. Mer forskning om faktorer som påverkar följsamheten 

skulle kunna öka förståelsen för varför EWS inte följs korrekt. Vidare vore det intressant med 

forskning kring hur följsamhet påverkas av hur de mobila teamen är utformade samt orsaker 

till varför följsamheten påverkas av högre EWS. 
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Bilaga 1 
 
Tabell 2. Sammanställning av artiklar (n=14) som ligger till grund för resultatet 

Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Bunkenborg, 
G., Poulsen, I., 
Samuelson, K., 
Ladelund, S., 
& Åkesson, J. 
 
2016 
 
Danmark 

Mandatory early 
warning scoring - 
implementation 
evaluated with a 
mixed-methods 
approach 

To evaluate adherence to an 
intervention optimizing in-
hospital monitoring 
practice, by introducing 
early warning scoring 
(EWS) of vital parameters. 

Blandad metod. 
Kvantitativ data insamlades 
före och efter införandet av 
EWS. Semistrukturerade 
intervjuer. 

 
Mer än 32000 mätningar av 
vitalparametrar hos 
patienter med ett MEWS > 
2. 

Efter införandet av EWS togs 
vitalparametrar betydligt oftare än 
innan införandet av 
EWS.  Sjuksköterskors uppfattning 
av hur de kunde använda EWS på 
ett bra sätt för att upptäcka 
allvarliga fel i tid tycktes vara av 
värde för att de skulle hitta 
motivation till att vilja använda 
EWS. 

Hög 
84% 

Cardona-
Morrell, M., 
Prgmonet, M., 
Lake, R., 
Nicholson, M., 
Harrison, R., 
Long, J., 
Westbrook, J., 
Braithwaite, J., 
& Hillman, K. 
 
2016 
 
Australien 
 

 

Vital signs 
monitoring and 
nurse-patient 
interaction: A 
qualitative 
observational study 
of hospital practice 

To establish a profile of 
nurses’ vital signs 
monitoring practices, 
related dialogue, and 
adherence to health service 
protocol in New South 
Wales, Australia. 

Kvalitativ 
observationsstudie. 
Direkta observationer av 
sjuksköterskors arbete. 

42 legitimerade 
sjuksköterskor från två 
avdelningar. 

Alla fem vitalparametrar togs i 6-
21% av alla mätningar. Parametrar 
dokumenterades 93% av alla 
mättillfällen. Verbal interaktion 
förekom i 88% av alla patientmöten. 
12% av dessa fall ledde till utökad 
vård. 

Hög  
96% 
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Cherry, P. G., 
& Jones, C. P. 
 
2015 
 
Storbritannien 

Attitudes of nursing 
staff towards a 
Modified Early 
Warning System 

To understand the attitudes 
of qualified nursing staff on 
an acute medical unit 
concerning the Modified 
Early Warning System 
(MEWS). 

Blandad metod. 
Ett frågeformulär delades ut 
och gruppintervjuer gjordes. 

9 sjuksköterskor besvarade 
frågeformuläret. 6 
Sjuksköterskor deltog i 
gruppintervjun 

Alla respondenter uttryckte att 
MEWS var användbart i deras 
arbete men de poängterade även att 
poäng kunde felräknas och att det 
ibland var svårt att få läkare att 
undersöka patienter baserat på 
MEWS-poäng. 

Hög 
84% 

Christensen, 
D., Martin 
Jensen, N., 
Maalöe,R., 
Steenman 
Rudolph,S., 
Belhage, B., 
&Perrild, H. 

 
2011 
 
Danmark 

“ Low compliance 
with a validated 
system 
for emergency 
department triage” 

The aim of this study was to 
examine compliance with 
this triage system at 
Bispebjerg 
Hospital. 

Kvantitativ 
observationsstudie  
Retrospektiv 
tvärsnittsstudie.   

300 slumpmässigt valda 
patienter som fått en röd 
triagering. 

47 patienter hade alla parametrar 
dokumenterade. Av dessa hade 22 
beräknats enligt BEWS. 48 patienter 
hade kriterier för att ett akutlarm 
skulle slås men detta aktiverades 
bara hos 24 patienter.   

Medel 
79 %  

Hands,C., 
Reid, E., 
Meredith, 
P.,  B Smith, 
G., R 
Prytherch, D., 
E Schmidt, P., 
I Featherstone, 
P. 
 
2013 
 
Storbritannien 
 
 
 

 

”Patterns in the 
recording of vital 
signs and early 
warning scores: 
compliance with a 
clinical escalation 
protocol” 

to study the pattern of the 
recording of vital signs 
observations throughout the 
day and examine its 
relationship with the 
monitoring frequency 
component of the clinical 
escalation protocol that 
forms part of the hospital’s 
track and trigger system. 

Kvantitativ artikel. 
Inhämtat data från sjukhusets 
dataportal för att titta på 
mönster i dokumentation och 
tagning av vitala parametrar 
under dygnet. 

950 043 dokumenterade 
observationer om 
vitalparametrar från 
patientjournaler användes. 
Inklusonskriterier var de 
som hade minst 1 poäng 
enligt EWS. 
Exklusonskriterier de som 
låg på IVA avdelning. 

Det var stor dokumentation av EWS 
på morgonen och kvällen. Över 
natten var det dock betydligt mycket 
mindre observationer, men de 
patienter som hade högre EWS fick 
oftare fler kontroller på natten än 
dem som hade lägre EWS poäng. 
Vid observationer på dagen var det 
troligt att få en uppföljning efter 6 
timmar men på natten  dröjde det 
längre. 

Hög 
83% 
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Kolic, I., 
Crane, S., 
McCartney,S., 
Perkins, Z., & 
Taylor, A. 
 
2015 
 
Irland 

”Factors 
affecting 
response 
to 
National 
Early 
Warning 
Score 
(NEWS)” 

The overall aim of this 
study was to assess the 
association between the 
appropriate use of NEWS 
and out-of hours activity. 
Our first aim was to assess 
the scoring accuracy and the 
adequacy of the prescribed 
clinical responses to NEWS. 
Secondly, our aim was to 
assess whether responses 
were affected by time of 
day, day of week and score 
severity as a possible 
explanation for the 
increased mortality at these 
times. 

Kvantitativ 
observationsstudie 
Data samlades in genom att 
observera patienter. 

370 patienter som skulle 
finnas på någon av de två 
avdelningarna, vara vuxna 
och behöva vård i mer än 
12h. 

18.9% av patienterna blev felaktigt 
bedömda med NEWS. 74,1% blev 
korrekt bedömda. Större risk att 
patienter som kom på en helg inte 
fick NEWS bedömt och åtgärder 
utefter det. Eventuellt kan det 
nattetid vara mindre NEWS som 
tas. 

Hög  
90 %  

Lydon, S., 
Byrne, D., 
Offiah, G.,  & 
O’Connor, P. 
 
2016 
 
Irland 

“A Mixed-methods 
Investigation of 
Health Professionals’ 
Perceptions of a 
Physiological Track 
and Trigger System” 

To examine perceptions of a 
national PTTS amongst 
nurses and doctors and to 
identify variables that 
impact upon intention to 
comply with protocol. 

Blandad metod. 
Kvalitativ del bestod av 
semistrukturerade intervjuer 
med läkare och 
sjuksköterskor. 
Kvantitativ del bestod av ett 
frågeformulär som delades ut 
till ett stort antal läkare och 
sjuksköterskor. 

30 sjukhusbaserade 
sjuksköterskor och läkare 
deltog i intervjuerna. 
215 sjuksköterskor och 
läkare besvarade 
frågeformuläret. 

Intervjuerna påvisade överlag 
positiva attityder gentemot EWS 
men flera hinder för dess 
implementering framkom också och 
indikationer på att det kunde vara en 
källa till konflikt mellan 
sjuksköterskor och läkare. 
Kvantitativ data bekräftade denna 
bild och visade även att 
sjuksköterskorna överlag var mer 
positivt inställda till EWS än 
läkarna i studien. 
 
 
 
 
 
 

 

Hög 
83% 
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Niegsch, M., 
Fabritius, M-
L., & Anhöj, J. 

 
2013  
 
Danmark 

“Imperfect 
Implementation of an 
Early Warning 
Scoring 
System in a Danish 
Teaching Hospital: A 
Cross-Sectional 
Study” 

The aim of this study was to 
assess to what degree WOC 
guidelines were being 
followed by ward staff. 

Kvantitativ 
Observationsstudie 

132 patienter från 12 
avdelningar. Patienterna 
blev slumpmässigt valda. 

58% hade blivit bedömda utefter 
WOC riktlinjer. 77% hade blivit 
bedömda utefter MEWS alla 
parametrar. 38% av de som hade 
onormala vitalparametrar trappades 
upp korrekt. 90% av patienterna 
fick sin MEWS dokumenterad. 

Hög,  
92 %  

Odell, M. 
 
2014 
 
Storbritannien 

“Detection and 
management of the 
deteriorating ward 
patient: an evaluation 
of nursing practice 
.                                   

To audit ward nursing 
practice in the adherence to 
an early warning scoring 
protocol in the detection and 
initial management of the 
deteriorating ward patient 
and investigate factors that 
may impact on practice 

Kvantitativ artikel. 
Journaler granskades och 
dokumenterades.  

214 patienter hade 
inklusionskriterierna att de 
var över 18 och att de hade 
fått hjärtstillestånd medans 
de låg på en allmän 
avdelning. Det var dock 
inte journaler som var 
fullständiga och de 
uteslöts  vilket ledde till att 
123 patienter blev utvalda. 

Övervakning av EWS parametrar 
har förbättrats. Men fel i EWS 
bedömning och följsamhet är 
fortfarande ett problem. Skäl till 
detta kunde vara att det hände 
oväntade saker. 

Hög  
97% 

Petersen, J. A., 
Mackel, R., 
Antonsen, K., 
& Rasmussen, 
L. S. 
 
2014 
 
Danmark 

Serious adverse 
events in a hospital 
using early warning 
score – What went 
wrong? 

To evaluate the 
performance of a new early 
warning score (EWS) 
system by reviewing all 
serious adverse events in 
our hospital over a 6-month 
time period. 

Kvantitativ prospektiv 
observationsstudie. 
Alla oväntade allvarliga 
incidenter på 
intensivvårdsavdelning 
undersöktes för att se om 
upptrappningsprotokollet i 
EWS hade följts ett dygn 
innan incidenten. 

144 incidenter 
analyserades. 

77 fall av IVA patienter. 67 fall med 
blandad utgång, plötslig död eller 
respirator. 87 fall registrerades 
minst två gånger utefter EWS. 
Sjuksköterskor kontaktade läkare i 
drygt hälften av fallen, läkarna gav 
adekvat vård  till IVA patienter i 
49% av fallen och till de patienter 
med blandad utgång 29%. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hög  
82% 
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Smith J, D., & 
Aitken M, L. 
 
2015 
 
Storbritannien 

“Use of a single 
parameter track and 
trigger chart and the 
perceived barriers 
and facilitators to 
escalation of a 
deteriorating ward 
patient: a mixed 
methods study” 

To investigate nurses’ use 
of a single parameter track 
and 
trigger chart to inform 
implementation of the 
National Early Warning 
Scoring 
tool. To report the 
characteristics of patients 
with triggers, the frequency 
of 
different triggers, and the 
time taken to repeat 
observations. To explore the 
barriers and facilitators 
perceived by nursing staff 
relating to patient 
monitoring. 

Blandad metod. 
Frågeformulär delades ut till 
personal .Även observation 
över vitala parametrar och 
NEWS dokumentation.   

105 frågeformulär delades 
ut till vårdpersonal, endast 
31 stycken lämnades in. 
I den observerande delen 
analyserades  74 triagerade 
patienter. 

Vanligaste avvikande värdet var 
blodtrycket, framförallt för lågt 
blodtryck sedan var det onormal 
hjärtfrekvens som dokumenterades. 
uppföljande observationer skedde 
mellan 1-5 timmar beroende på 
avdelning. Via frågeformulären 
framkom att otillräcklig utrustning 
och personalbrist var ett hinder för 
att kunna göra tillräckligt många 
observationer. De flesta ansåg att 
det var sjuksköterskans ansvar att 
övervaka vitalparametrarna. 

Hög 
88% 

Stafseth, S. K., 
Grønseth, S., 
Lien, T., 
Randen, I. &, 
Lerdal, A. 
 
2016 
 
Norge 

The experience of 
nurses implementing 
the Modified Early 
Warning Score and a 
24-hour on call 
Mobile Intensive 
Care Nurse: An 
exploratory study 

To explore experiences of 
nurses implementing and 
using the Modified Early 
Warning Score (MEWS) 
and a Mobile Intensive Care 
Nurse (MICN) providing 
24-hour on-call nursing 
support. 

Kvalitativ studie. 
Sjuksköterskor intervjuades i 
grupper. En semi-
strukturerad guide och en 
induktiv tematisk analys 
användes för att identifiera 
teman. 

7 legitimerade 
sjuksköterskor 
intervjuades. 

Tre teman framkom: 
1: Tidig identifiering av försämring 
hos patienter vid användning av 
MEWS. 
2. Möjlighet till samarbete med 
Mobil intensivvårdssköterska. 
Ledde till att sjuksköterskorna 
kände att de kunde ge rätt vård. 
3. MEWS-poäng är ett precist sätt 
för att kunna tala om för läkaren 
exakt vad som är fel och hur 
allvarligt det är. 
 
 
 
 
 

 

Hög 
92% 
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van Galen, L. 
S., Dijkstra, C. 
C., Ludikhuize, 
J., Kramer, M. 
H. H., & 
Nanayakkara, 
P. W. B. 
 
2016 
 
Nederländerna 

“A Protocolised 
Once a Day Modified 
Early Warning Score 
(MEWS) 
Measurement is an 
Appropriate 
Screening Tool for 
Major Adverse 
Events in a General 
Hospital Population” 

The aims were to (1) 
analyze protocol adherence 
to a MEWS protocol in a 
real-life setting and (2) to 
determine the predictive 
value of protocolised daily 
MEWS measurement on 
SAEs: Death, cardiac 
arrests, ICU-admissions and 
readmissions. 

Kvantitativ prospektiv 
studie. 
 
MEWS kontroller gjordes av 
forskarlaget. För alla kritiska 
värden (MEWS > 3) 
frågades personalen om 
vidtagna åtgärder.  

1053 patienter deltog och 
totalt 3673 MEWS-
mätningar ingick i studien. 
Alla vuxna patienter som 
lades in på 6 
sjukhusavdelningar under 
två månader inkluderades. 

Följsamheten var 89,0%. 18,2% av 
MEWS-värdena var felkalkylerade. 
Patienter med kritiska värden hade 
signifikant högre risk för oplanerad 
IVA-inläggning, sjukhusdödlighet, 
återinläggning och förlängd vårdtid. 

Hög 
92% 
 

van Galen,L., 
Struick,P., 
Driesen, B., 
Merten, H., 
Ludikhuize,J., 
Van der Spoel, 
J., Kramer, M., 
& 
Nanayakkara,P. 
 
 
2016 
 
Nederländerna 

”Delayed 
Recognition of 
Deterioration of 
Patients in General 
Wards Is Mostly 
Caused by Human 
Related Monitoring 
Failures: A Root 
Cause Analysis of 
Unplanned ICU 
Admissions ” 

The aim were to (1.) 
analyze the healthcare 
worker-, organizational-, 
technical-, disease- and 
patient- related causes that 
contribute to late detection 
and treatment of 
deteriorating patients in the 
general wards using 
PRISMA-medical analysis, 
and (2.) assess the 
adherence to and 
effectiveness of an already 
implemented TTS on 
general wards in the early 
recognition of deteriorating 
patients transferred to the 
ICU. 

Kvantitativ tillbakablickande 
observerande studie. 
Patientjournaler användes, 
materialet analyserades. 

50 patienter. Över 18 och 
som behövt oplanerad 
intensivvård från en 
allmänavdelning. 1 
Bortfall. 

Av 49 patienter som deltog 
påvisades 156 bakomliggande 
orsaker till IVA inläggning, 46% 
var r/t hjärtsjukdom.. 45% var 
sjukdomsrelaterat. 7.% berodde på 
patienterna. 3% berodde på 
sjukvården. 40% av patientens 
vitalparametrar blev rapporterade 
till läkaren. 

Hög  
96% 
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Bilaga 2 
GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING 

Kvantitativa studier 
 

Fråga 
Ja Nej 

1.     Motsvarar titeln studiens innehåll? 
  

2.     Återger abstraktet studiens innehåll? 
  

3.     Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 
problematik? 

  

4.     Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte? 
  

5.     Är studiens syfte tydligt formulerat? 
  

6.     Är frågeställningarna tydligt formulerade? 
  

7.     Är designen relevant utifrån syftet? 
  

8.     Finns inklusionskriterier beskrivna? 
  

9.     Är inklusionskriterierna relevanta? 
  

10.   Finns exklusionkriterier beskrivna? 
  

11.   Är exklusionskriterierna relevanta? 
  

12.   Är urvalsmetoden beskriven? 
  

13.   Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte? 
  

14.   Finns populationen beskriven? 
  

15.   Är populationen representativ för studiens syfte? 
  

16.   Anges bortfallets storlek? 
  

17.   Kan bortfallet accepteras? 
  

18.   Anges var studien genomfördes? 
  

19.   Anges när studien genomfördes? 
  

20.   Anges hur datainsamlingen genomfördes? 
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21.   Anges vilka mätmetoder som användes? 
  

22.   Beskrivs studiens huvudresultat? 
  

23.   Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats? 
  

24.   Besvaras studiens frågeställningar? 
  

25.   Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 
studieresultatet? 

  

26.   Diskuterar författarna studiens interna validitet?? 
  

27.   Diskuterar författarna studiens externa validitet? 
  

28.   Diskuterar författarna studiens etiska aspekter 
  

29.   Diskuterar författarna studiens kliniska värde? 
  

Maxpoäng:                29 
Erhållen poäng:         ? 
Kvalitet:                     låg             medel        hög 
Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och Forsberg 
& Wengström (2008). 
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Bilaga 3.  
 
GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING 

Kvalitativa studier 
 

Fråga 
Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll? 
  

2 Återger abstraktet studiens innehåll? 
  

3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 
problematik? 

  

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte? 
  

5 Är studiens syfte tydligt formulerat? 
  

6 Är den kvalitativa metoden beskriven? 
  

7 Är designen relevant utifrån syftet? 
  

8 Finns inklusionskriterier beskrivna? 
  

9 Är inklusionskriterierna relevanta? 
  

10 Finns exklusionkriterier beskrivna? 
  

11 Är exklusionskriterierna relevanta? 
  

12 Är urvalsmetoden beskriven? 
  

13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte? 
  

14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende 
bakgrundsvariabler? 

  

15 Anges var studien genomfördes? 
  

16 Anges när studien genomfördes? 
  

17 Anges vald datainsamlingsmetod? 
  

18 Är data systematiskt insamlade? 
  

19 Presenteras hur data analyserats? 
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20 Är resultaten trovärdigt beskrivna? 
  

21 Besvaras studiens syfte? 
  

22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 
studieresultatet? 

  

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet? 
  

24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter 
  

25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde? 
  

Summa 
   

Maxpoäng:                25 
Erhållen poäng:         ? 
Kvalitet:                     låg             medel        hög 
Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och Forsberg 
& Wengström (2008). 

 


