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Varför mäta vitalparametrar

• Vitalparameter eller vitala tecken är något som 

påverkar allmäntillståndet hos en person. 

Vitalparametrarna kontrolleras ofta när man 

söker vård på olika inrättningar och utifrån dem 

sker prioritering eller triagering (wikipedia) 



Vitalparametrar

• Andning 

• Puls 

• Blodtryck

• Saturation

• Temperatur

Kort om:

• Neurologiskt statusbedömning/medvetandegrad.

• Smärta

• …etc



Temperaturmätning

Att kontrollera kroppstemperaturen:

• ger viktig information om en persons tillstånd

• anger omvårdnadsbehov 

• anger effekterna av medicinsk behandling

• avspeglar kroppstemperaturen vid enskilda mättillfälle

• upprepade mätningar ger mönstret, variationen och trenden 

över tiden

• DOKUMENTATION



Temperatur

• Normal temperatur:

Definition: 36,5-37,5 ̊ C

Varierar under dagen 0,5-1,5 ̊ C 

Påverkas av fysisk aktivitet, måltider, 

ägglossning, ålder, omgivning

• Kärntemperatur = inre kroppstemperaturen 

brösthålan, bukhålan och huvudet.

• Kärntemperaturen är relativt konstant oavsett 

omgivning

• Varierar mellan 34o-38o

•



Febertillstånd (pyrexi)

• Definition: Förhöj kroppstemperatur över den 

normala dagliga variationen (=>38°C)

• afebril – ingen feber

• subfebril - 37,5-38,0 ̊ C

• febril – 38-39°C

• högfebril - > 39°C



Hypertermi

• Uppstår när kroppen tar upp för mycket värme

och/ eller inte förmår svalka ner sig.

• Symtom: 

- ofta puls och bltr upp, förvirring, medvetslöshet 

- het och rödflammig hud (kan också vara 

blek)

• Temp över 41 ̊ C kan orsaka anfall, kramper

• Temp 41-43 ̊ C hjärnceller skadas, livshotande



Hypotermi

• Kärntemperatur under 36,0 ̊ C

• Allvarligt, kan vara livshotande

• Tänkbara orsaker

- Vistelse i kyla

- Chock

- Metabola störningar

- Infektioner hos gamla och

spädbarn



Temperaturmätning 

• I örat: Trumhinnan försörjs av samma blodflöde som 

omger temperaturcentrum i hjärnan. Örontermometern

uppskattar temperaturen genom att uppfånga värme från 

trumhinnan och hörselgången. Var noga med placeringen. 

Inflammation i örat och kudde kan höja temperaturen, men 

troligen inte vax.

• Rektalt: Temperaturen i rektum ändras långsammare än 

temperaturen i örat och visar generellt en högre temperatur 

än mätning på andra mätställen. 

• I munnen, under tungan (sublingualt) ej helt tillförlitlig

• I armhålan: ej helt tillförlitlig kan ligga 0,5-1 ̊ C lägre 

• På pannan: ej helt tillförlitlig

• I esofagus, urinblåsa och lungartär 
inom intensivvård och under op



Andning - organen

• Fri luftväg! Mer akuta situationer

• Påverkad andningsfrekvens eller andnings-

mönster är ofta det första tecknet på att en 

patients tillstånd försämras.

• Sjuksköterskan undersöker och gör sig en 

uppfattning

• DOKUMENTATION!!!



Andning   Se-Lyssna-Känn

Se:

• Notera bröstkorgens rörelser

• Djupa eller ytliga andetag

• Ansträngd andning

• Cyanos

• DOKUMENTATION!!!



Andning   Se-Lyssna-Känn

Lyssna

• Lyssna först utan stetoskop, hörs det något 

avvikande

• Därefter med stetoskop på båda lungorna

• Hörs andningsljud? Om inte, misstänk ofri 

luftväg.

• Hur låter andningsljuden? Rosslande, pipande 

eller väsande? Om luftvägarna delvis är 

blockerade hörs ofta ett väsande och pipande 

ljud.



Andning   Se-Lyssna-Känn

Känn (gäller framförallt om medvetandesänkt)

• Lägg din hand eller kind över patientens näsa 

och mun - kan du känna luftströmmen?

• Lägg din hand på patientens bröstkorg och känn 

efter andningsrörelserna om de är svåra att se. 

Höjer sig bröstkorgen symmetriskt?



Orsaker till andningsbekymmer 

• Förkyld, täppt i näsan, 

• Ont och svullen i halsen 

• Främmande kropp i näsan, luftstrupen, bronkerna, 

lungorna

• Astma 

• Bronkit 

• Pneumoni

• Pneumonit

• Epiglottit =struplocksinflammation (livsfarligt)

• Hjärtsjukdomar

• Neurologisk påverkan

• Psykisk stress



Andningsfrekvens

• Normal andningsfrekvens

Vuxna 15-20/min

• Barn ju mindre och yngre desto snabbare

Nyfödd 40-60/min

• Räkna under 1 minut 

Speciellt vid oregelbunden andning

• Räkna i smyg – svårt att andas som man brukar 

om någon tittar på



Andning - Begrepp

• Inspiratorisk

• Expiratorisk

• Andetagsvolym = Tidalvolym (ca 7ml/kg eller 

6-10ml/kg)

• Hypoventilation

• Hyperventilation

• Cheyne-Stokes andning



Andning - Begrepp

• Apné: andningsstopp

• Dyspné= Ansträngd andning, andnöd

• Takypne= Snabb andning

• Stridor= gnisslande, pipande väsande ljud

• Hypoxi= Otillräckligt med syre i vävnaden

• Hyperkapni= Hög koldioxid i blodet (vädrar ut för lite koldioxid)



Pulsoximetri, saturation, SpO2, POX 

• Non-invasiv mätning av hjärtfrekvens och perifer 

syremättnad

• Nödvändig vid övervakning av vitala parametrar

• Mäter procentdelen hemoglobin som är mättat 

med syre. 

• Eftersom det mäts i procent är max 100 

• Normalt över 95% (92%)

92-90% anledning till oro

• 89-85% mer oro…..

• Under 85% MYCKET STOR ORO

•



Puls

• Pulsen, som kan palperas över olika artärer på 

kroppen, är den blodvåg som vid varje 

hjärtsammandragning fortplantar sig ut i 

artärerna.

• Lättast är det att palpera pulsen där den ligger 

centralt och/eller om kärlet är grovt.

• Mäts helst under 1 minut, 

acceptabelt med 30 sek (Smith, Roberts)

Vanligt, dock med mätning i 15 sek  och sedan X 4



Puls - mätning och registrering

• Frekvens

• Rytm

• Fyllnad

• Spänning/spänst.

A.radialis
A.brachialis
A.carotis
A.femoralis
A.tibialis posterior
A.dorsalis pedis



Frekvens och rytm

• Hjärtfrekvens styrs av det autonoma 

nervsystemet, sympatikus och parasympatikus

• Normal hjärtfrekvensen: (vuxna) 50-100 slag/min  

• Takykardi: hjärtats frekvens >100 slag per minut i 

vila 

• Bradykardi: < 50 slag per minut i vila

• Barn har högre puls ju mindre de är, 

nyfödd ca 140/min



Frekvens och fyllnad

• Takykardi kan leda till mindre slagvolym vilket 

leder till en mindre blodvåg ut i artärerna vilket i 

sin tur leder till att pulsen kan bli svår att känna 

och mäta perifert                 kraftig takykardi kan 

leda till minskad cardiac output, sjunkande 

blodtryck

• Ger en varning om försämrad patient.



Puls-Rytm

• Vid oregelbunden hjärtrytm är den palpabla 

pulsen ofta lägre än den egentliga 

hjärtfrekvensen! 

• Skillnad mellan verklig hjärtfrekvens och puls i 

perifer artär kallas pulsdeficit.

• Saturationsmätare ska bland annat av den 

anledningen inte användas för att fastställa 

hjärtfrekvensen rutinmässigt! 

Palpera pulsen!



Puls-Rytm

• Normalt EKG• Pulsen ska normalt vara

• Regelbunden och 

• ”Lagom fyllnad”

• Den ska vara mellan 50-100 slag/min vuxen

• Vad gör du annars?



Maxpuls 220 minus ålder??

• 220 minus ålder 

• Formeln maxpuls = 220 minus ålder är en ren 

gissning som kan slå fel med mer än 30 slag och 

är alltid en gissning.

• Är genetiskt betingad

• Kan inte tränas upp

• Sjunker med stigande ålder.



…. Lite överkurs just nu…..

• Hjärtminutvolym (cardiac output) är den volym 

blod som pumpas av hjärtat varje minut. Den är 

lika med hjärtfrekvensen (antalet hjärtslag per 

minut) multiplicerat med slagvolymen. 

Slagvolymen kan beräknas som den mängd blod 

som pumpas ut av hjärtat vid varje hjärtslag.[1]

• Om hjärtat slår med 70 slag per minut, och 70 milliliter blod pumpas ut vid 

varje hjärtslag blir hjärtminutvolymen 4,9 liter/minut. Hos en frisk vuxen 

människa i vila är hjärtminutvolymen omkring 5 liter/minut,[1] och vid hårt 

fysiskt arbete stiger den till omkring 20 liter/minut. Hos mycket vältränade 

personer kan hjärtminutvolymen nå upp till 30 liter/minut vid hårt arbete.

• När hjärtminutvolymen ökar hos en frisk men otränad människa beror detta 

huvudsakligen på en ökning av hjärtfrekvensen. Ändring av kroppställning, 

ökad aktivitet i det sympatiska nervsystemet eller minskad aktivitet i det 

parasympatiska nervsystemet kan också leda till en ökning av 

hjärtminutvolymen. Hjärtats slagfrekvens kan variera mellan 60 och 200 slag 

per minut, medan slagvolymen kan variera mellan 70 och 120 milliliter.

•

• .

https://sv.wikipedia.org/wiki/Hj%C3%A4rtfrekvens
https://sv.wikipedia.org/wiki/Minut
https://sv.wikipedia.org/wiki/Slagvolym
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hj%C3%A4rtminutvolym#cite_note-h.C3.A4lso-1
https://sv.wikipedia.org/wiki/Milliliter
https://sv.wikipedia.org/wiki/Liter
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hj%C3%A4rtminutvolym#cite_note-h.C3.A4lso-1
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sympatiska_nervsystemet
https://sv.wikipedia.org/wiki/Parasympatiska_nervsystemet


Blodtryck – varför mäta?

• För att identifiera eller följa upp ett högt 

blodtrycksvärde

• Inom akutsjukvården är det oftast ett lågt eller 

sjunkande blodtryck som ska identifieras för att 

upptäcka försämring (vilka tillstånd?)

• ..eller identifiera ett stigande blodtryck 

(vilka tillstånd?)

• För att utvärdera effekten av givna läkemedel.



Blodtryck

• Det systoliska blodtrycket är 

det högsta trycket i de 

centrala kärlen när blodet 

pumpats ut från den vänstra 

hjärthalvan. 

• Det diastoliska blodtrycket 

är när hjärtat vilar, mellan 

varje hjärtsammandragning, 

då är trycket i kärlen som 

lägst



Blodtryck - mätning

• Manuellt palpatoriskt (enbart systoliskt)

• Manuellt auskultatoriskt

(både systoliskt och diastoliskt)

• Automatiskt (lite mindre säkert vid extremvärden)

• Med hjälp av doppler

• Invasivt

Blodtryck mäts oftast i armen men kan även mätas 

i benet



Blodtryck

• Blodtrycket mäts liggande, sittande och ibland 

stående

• I SBU:s systematiska litteraturöversikt från 2007 visar 

studier att för personer 50 år och äldre var det systoliska 

blodtrycket något lägre och det diastoliska något högre i 

sittande jämfört med liggande. Dessa skillnader gällde även 

patienter med högt blodtryck eller genomgången hjärtinfarkt, 

dock inte av klinisk betydelse.



Blodtryck - utrustning (manuell mätning)

• Storlek: anpassas till armens (benets) storlek

• Markeringar i manschetten visar om 

manschetten är för liten, lagom eller för stor.

• Blodtrycksvärdet blir falskt för högt om en 

normalbred manschett används på en för kraftig 

överarm 

• Blodtrycksvärdet blir falskt för lågt om en för bred 

manschett används till en smal arm



Blodtryck- utrustning

• "Smal" manschett 9 x 28 cm för armomkrets 15-

21 cm.

• "Normal" 12 x 35 cm för armomkrets mellan 22-

31 cm.

• "Bred" manschett 15 x 43 cm för armomkrets 32-

44 cm.

• Lårmanschett 18 x 60 cm kan användas för 

armar med 45 cm eller mer i omfång.

• Koniska manschetter för korta och tjocka armar



Blodtrycksmanschett till barn

• Just denna kopplas till en 

monitor och så presenteras 

blodtrycket på en skärm

Bild: Ulla Wingren



Stetoskop

• Stetoskop: en eller två sidor att lyssna med, 

membranet för högfrekventa ljud och klockan för 

lågfrekventa ljud. 

• Vid blodtrycksmätning används membranet 

(men är ljuden svåra att höra kan klockan vara ett 

bättre alternativ)

• Viktigt att vinkla stetoskopets skänklar så att 

stetoskopets öronproppar pekar framåt för att få 

dem rätt i örongången.



Blodtrycksmätning

• Blodtrycksmätning vid icke akuta tillstånd

• Informera patienten om hur undersökningen går 

till. 

• Patienten ska inte dricka kaffe, te, snusa eller 

röka 30 minuter innan blodtrycksmätning. 

• Både palpatorisk och auskultatorisk mätning bör 

utföras



Blodtrycksmätning

• Armen i rätt nivå

• Vid liggande blodtrycks-

mätning ska armen 

(a. brachialis) komma i 

hjärthöjd, egentligen höger 

förmak. Om armen inte ligger 

i hjärtnivå, under hjärtat, blir 

blodtrycket något högre än 

(artären kommer under 

hjärtnivå).

• Handflatan ska vara vänd 

uppåt.



Tillvägagångssätt manuellt

• Basala hygienregler.

• Blodtrycket får aldrig mätas i en arm med 

AV-fistel för hemodialys. Vid hemodialysbehandling

krävs en bra blodaccess. AV-fisteln görs vanligen på 

underarmen. En artär kopplas samman med en ven. En del 

av artärblodet flödar då via anastomosen (förbindelsen) 

direkt över till venen, som på grund av flödet och det 

förhöjda trycket ökar i diameter och blir grövre. Venen kan 

efter 6-8 veckors mognad användas för nålsättning och 

access för dialys.

• Det bör inte heller mätas i en arm där 

lymfkörtelutrymning utförts i axillen.



Tillvägagångssätt manuellt

• Mät alltid i samma arm 

• Placera blodtrycksmanschetten 2-2,5 cm ovanför 

armvecket 

• Palpera a.radialis eller a.brachialis för att mäta 

det palpatoriska blodtrycket för att inte missa ett 

”silent gap” 

• Ta därefter ett auskultatoriskt blodtryck

• Dokumentera datum, klockslag, läge, arm och 

manschettbredd



Palpatoriskt

• Placera blodtrycksmanschetten stadigt men inte 

för hårt kring överarmen (2 fingrar ska kunna 

placeras under manschetten). 

• Palpera pulsen i a.radialis eller a.brachialis. 

• Pumpa upp manschetten tills pulsen upphör att 

kännas och 30 mmHg till. Släpp sedan ut trycket 

med 2-3 mmHg/s och vid det manschettryck då 

pulsen återkommer är värdet för det 

=systoliska blodtrycket.



Auskultatorisk

• Palpera ut a.brachialis och lägg stetoskopet där 

pulsen kändes 

• Pumpa upp manschetten till 30 mmHg över det 

palpatoriska blodtrycksvärdet. 

• Släpp därefter ut trycket med 2-3 mmHg/sekund. 

De första pulsslag som hörs (även om det är 

svagt) är det =systoliska blodtrycksvärdet. 

• Ljuden ändrar karaktär och upphör så 

småningom, vilket är det

=diastoliska blodtrycksvärdet.



Lite smått och gott om blodtrycksmätning

• Vid första mättillfället ska blodtrycket alltid mätas 

i båda armarna. Om patienter är äldre än 60 år, 

har diabetes eller medicinerar för högt blodtryck 

bör även ett stående blodtryck mätas efter 1 

minut.

• Vid blodtrycksmätning på mottagning, ta 2-3 

blodtrycksvärden då blodtrycket ofta sjunker lite 

efter några minuter och räkna ut ett medelvärde. 

• Notera alltid i vilken arm blodtrycket mäts så att 

blodtrycket mäts i samma arm efterföljande 

mottagningsbesök .



Lite smått och gott om blodtrycksmätning

• Silent gap = En tyst period mellan systole och 

diastole. Exempel: Vid mätningen hörs ljuden 

först vid 180 men vid 160 blir det tyst och det är 

tyst till 120 då pulsljuden åter hörs. Därefter 

upphör de helt vid 80.Denna patienten har ett 

blodtryck på 180/80, med ett silent gap.

• Det systoliska värdet vid förmaksflimmer är när 

minst 2 slag i rad hörs

• Vid oregelbunden rytm (förmaksflimmer

vanligast) ska minst två värden mätas



Lite smått och gott om blodtrycksmätning (teknik)

• Det är viktigt att inte trycka stetoskopet för hårt 

mot artären. Då kan kärlet komprimeras och 

pulsljuden utebli.

• Visaren på manometern börjar ofta "slå" när man 

mäter blodtrycket. Det kan den göra högt över 

det systoliska värdet och går inte att använda 

som mätmetod.

• Rengör blodtrycksmanshett och stetoskop med 

alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med 

tensider efter mätningen.



Andra mätmetoder

• Doppler: Vid mycket låga blodtryck och hos en 

patient i chock kan en doppler användas istället 

för stetoskop. Blodtrycksmanschetten sätts på 

som vanligt. Placera dopplerproben (med gel) 

över a. brachialis alternativt a. radialis. Pulsljuden 

förstärks och hörs ut i rummet. Pumpa upp 

manschetten tills ljuden upphör och släpp sedan 

trycket som vanligt.



Andra mätmetoder

• Automatiska blodtrycksmätare: De 

automatiska blodtrycksmätarna mäter 

medelblodtrycket med en oscillometrisk

mätmetod och beräknar därefter det systoliska 

och diastoliska blodtrycket utifrån det. Dessa 

mätare är inte tillförlitliga vid högt och lågt 

blodtryck, hög och låg puls eller rytmrubbningar

• Invasiv blodtrycksmätning: En tunn kateter 

(vanligen en liten pvk) sätts i en artär (vanligen 

radialis) och kopplas till en mätutrustning



Blodtryck



Högt blodtryck -hypertoni

• Åldersrelaterat

• WHO definierar 160/95= hypertoni

• NICE 140/90= hypertoni ( i er bok)

160/100= allvarlig hypertoni, kräver

läkemedelsbehandlning

• Medelartärtrycket är det tryck som kroppen 

kräver för att alla organ ska vara försedda med 

tillräcklig mängd blod för att kunna fungera

Normalt medeltryck 70-105 (vuxna).



Lågt blodtryck – hypotension

• Blodtryck under 90/60- lite beroende på 

patientens utgångsvärde

• Viktigt att SE på patienten, 

Hudfärg?

Kallsvettig? 

Snabbandad?

Takykardi?

• Chock?



Om vi hinner

• http://www.vardhandboken.se/Texter/Blodtrycksm

atning-manuell/Film-om-tillvagagangssatt-vid-

blodtrycksmatning/

http://www.vardhandboken.se/Texter/Blodtrycksmatning-manuell/Film-om-tillvagagangssatt-vid-blodtrycksmatning/




Neurologisk bedömning 

• Sänkt medvetande: tecken på allvarlig skada eller sjukdom 

vilket kan leda till livshotande komplikationer, som till 

exempel oförmåga att hålla fria luftvägar.

• Syftet med undersökningen på en patient som har sänkt 

medvetande är att ta reda på hur mycket stimuli som behövs 

för att patienten ska reagera

• Vanliga orsaker till sänkt medvetandegrad är syrebrist på 

grund av hinder i luftvägar, andnings- och /eller 

cirkulationssvikt eller cerebrala orsaker

• Överväg även läkemedelsöverdos, ketoacidos eller lågt 

blodsocker (hypoglykemi) som möjlig orsak.



Neurologisk bedömning 

AKUT-test vid stroke (-misstanke)

• Ansikte: Genom att be en person le går det att 

avslöja om båda mungiporna hänger med. Om 

ena sidan är slapp även när personen ler, tyder 

det på stroke. Alla som drabbas av stroke får 

dock inte detta symtom. Men om ena mungipan 

hänger är det hög tid att ringa SOS Alarm – 112.

• Kroppsdel: Genom att be en person att sträcka 

båda armarna rakt fram kan också den för stroke 

så vanliga sidoförlamningen lätt upptäckas. Ofta 

faller ena armen ned vid denna övning inom tio 

sekunder. Om ena armen faller är risken för 

stroke uppenbar.



Neurologisk bedömning 

AKUT-test vid stroke

• Uttal: Talsvårigheter är mycket vanliga vid 

stroke. Be personen som är drabbad av ett anfall 

att upprepa en enkel mening. Om personen 

ifråga misslyckas, handlar tillståndet om ett 

pågående stroke- alternativt TIA-anfall. 

• Tiden: i AKUT-testet handlar om att agera direkt. 

Varje sekund räknas om en person drabbas av 

stroke. Tveka inte att alarmera och ringa efter 

ambulans.



Neurologisk bedömning AKUT-test vid stroke



Neurologisk bedömning

• GCS - Glasgow Coma Scale

• Med hjälp av GCS kan du bedöma hur och om 

patienten öppnar ögonen vid tilltal samt 

patientens motoriska och verbala respons. En 

patient som är helt medveten och som kan 

samarbeta kan ges max 15 poäng. Om poängen 

är under 8 innebär det att patienten är 

medvetslös.



Neurologisk bedömning

• RLS - Reaction Level Scale

• Med RLS används verbal - och/eller smärtstimuli. 

Om patienten svarar på tilltal räknas det som 

RLS 1-3, vilket innebär att patienten är vid 

medvetande. En medvetslös patient svarar inte 

alls på tilltal. Beroende på i vilket grad patienten 

reagerar på smärtstimuli skattas RLS 4-8, där 8 

innebär ingen respons på smärtstimuli.



Neurologisk bedömning

• AVPU - Alert/Voice/Pain/Unresponsive

• En enklare skala än GCS och RLS är AVPU, som 

är lämplig att använda initialt och när patientens 

tillstånd är mycket kritiskt.

• A = Alert; fullt vaken

• V = Voice; svarar på tilltal

• P = Pain; reagerar på smärtstimuli

• U = Unresponsive; reagerar inte på smärtstimuli



Smärta: den femte vitalparametern

• Smärta är en subjektiv upplevelse som endast 

kan uppfattas direkt av den som lider av den.

• Smärtbedömning

VAS: visuell analog smärtbedömning

NRS: numeric rating scale

• Är ett symtom på något….



Övriga parametrar

• Kapilläråterfyllnad  - ej mer än 2 sek

• Urinproduktion

eventuell timdiures



Olika strategier i akuta situationer

• ABCDE en 

utvärderingsmodell och 

en handlingsplan

• A= airway

• B= Breathing

• C= Cirkulation

• D= Disability

• E= Exponering



Olika strategier för bedömning i akuta situationer

NEWS



Olika strategier för bedömning i akuta situationer
NEWS åtgärdsskala

NEWS-poäng Övervakningsfrekvens Klinisk åtgärd

0 Minst var 12:e timme Fortsätt övervaka NEWS enl. 

den

rekommenderade 

övervakningsfrekvensen

1-4 Minst 1 ggr/h

(Avsteg från

övervakningsfrekvens

kan göras av ansvarig

läkare efter bedömning

av patienten)

Brådskande bedömning av 

ansvarig läkare

• Överväg vård med 

möjligheter till 

patientövervakning

5-6 eller 3 i en enskild 
parameter

Kontinuerlig monitorering av 
Vitala parametrar

• Ansvarig SSK ska omedelbart 

tillkalla ansvarig läkare

• Överväg omedelbar kontakt med 

MIG-team för bedömning

• Överväg att flytta patienten till 

en högre vårdnivå

https://vardgivare.skane.se/siteassets/1.-vardriktlinjer/patientsakerhet/news-folder-150430.pdf

https://vardgivare.skane.se/siteassets/1.-vardriktlinjer/patientsakerhet/news-folder-150430.pdf


Tim (23 år) har ont i magen och ni ”NEWSar”

• AF= 16/min

• Puls = 108/min

• Syst.bltr = 78 mmHg

• Temp = 38,9° C

• CNS = trött men adekvat

• Saturation= 95%

• Urinprod = okänt

• NEWS= ???

• Och vad gör ni?



Annat exempel på bedömning utifrån NEWS

• Arvid , 75 år, har inkommit 

med en pågående 

lunginflammation.

• Vid förnyad kontroll av Arvids 

vitalparametrar framkommer 

följande värden:

• AF 22

• Puls 100

• BT 160/90

• Temp 39˚

• CNS Alert

• MEWS = 2+1+0+2+0=4 

Kontakta ansvarig läkare



Kritiskt sjuk inneliggande patient måste få hjälp i tid

Mäta, värdera, agera är grunden – med stöd av MEWS och MIG
Läkartidningen. 2013;110CCF9

• Det har identifierats händelser som inkommit till Socialstyrelsens regionala 

tillsynsenhet Syd, på grund av allvarliga vårdskador.

• Totalt 12 händelser på vårdavdelning efter att ha sökt via Akuten

och 8 händelser inträffade postoperativt efter olika kirurgiska ingrepp, ett fall på 

en psykiatrisk avdelning.

• Bristfällig registrering av vitala parametrar bedömdes ha förelegat i 18 ärenden, 

varav helt uteblivna i 2.

• Felaktig tolkning av vitala parametrar bedömdes ha förelegat i 13 ärenden. 

• I 8 fall bedömdes kompetensbrister ha bidragit till feltolkning av 

sjukdomstillståndet.

• Vid 13 av händelserna bedömdes att såväl ansvarig läkare som ansvarig 

sjuksköterska hade agerat alltför passivt. I 3 fall bedömdes att enbart ansvarig 

läkare hade agerat alltför passivt och vid 1 händelse att ansvarig sjuksköterska 

varit alltför passiv.



Patientfall 1

51-årig kvinna

• Dag 1: En 51-årig kvinna opererades gynekologiskt. Postoperativt syntes 

hematom kring snittet och blod i förband, och patienten hade ett kortvarigt 

blodtrycksfall. Patienten överfördes på kvällen till vårdavdelning med kontroller 

av Hb och urinproduktion.

• Dag 2: Tidigt på morgonen var patienten illamående med låg urinproduktion trots 

>6 liter vätsketillförsel och blodtransfusion. Blodtrycket var 85/50 mm Hg och 

pulsen 120 slag/min. Läkare kontaktades och ordinerade diuretika och ny Hb-

kontroll. Några timmar senare noterades att blodtrycket var 60 mm Hg, och man 

bedömde att patienten var i prechock. Vid akut exploration förelåg en arteriell 

blödning med ca 2,5 l blod i bukhålan. Patienten transfunderades med 11 

enheter blod.



Patientfall 2
• Dag 1: En 43-årig kvinna opererades för endometrios; dissektionsarbetet var besvärligt, dock utan 

tecken på peroperativ komplikation.

• Dag 2: Inget avvikande noterades.

• Dag 3: Bakjouren kontaktades på kvällen, då sjuksköterska noterat att pulsfrekvensen var 125 

slag/min och blodtrycket 100/70 mm Hg. Vid medicinsk konsultation framkom ingen misstanke om 

kardiell genes. CRP-värdet var 278 mg/l, och man beslöt att avvakta, eftersom tillståndet bedömdes 

som dehydrerings- och smärtutlöst.

• Dag 4: CRP-värdet hade stigit till 345 mg/l, varför man tog blododlingar. Man misstänkte också en 

eventuell bakomliggande bäckenvenstrombos och gjorde DT-undersökning av buken. DT påvisade 

en misstänkt abscess, och antibiotikabehandling sattes in.

• Dag 5: Patienten hade försämrats ytterligare. Några MEWS-registreringar dokumenterades inte. 

Blodtryck och pulsfrekvens som uppmättes vid ett tillfälle tidigt på morgonen var 80/60 mm Hg 

respektive 135 slag/min. Ansvarig sjuksköterska kontaktade primärjour som, utan egen bedömning 

av patienten, beslöt avvakta till morgonen.

• Dag 6: På morgonen bedömdes patienten vara septiskt påverkad, och sjukhusets MIG-team 

kontaktades. Patienten hade då 8 MEWS-poäng och överfördes direkt till intensivvårdsavdelningen 

för sepsisbehandling. Man gjorde en punktion av den misstänkta abscessen och la in dränage.



Olika strategier för bedömning i akuta situationer

• ABCDE en 

utvärderingsmodell och en 

handlingsplan

• A= Airway

• B= Breathing

• C= Cirkulation

• D= Disability

• E= Exponering




