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Abstrakt 
 

 

Hösten 2015 introducerades NEWS i Region Skånes verksamheter. För att säkerställa 

patientsäkerheten behöver sjuksköterskors erfarenheter av NEWS utvärderas för att identifiera 

brister, problem och förtjänster. Syftet var att evaluera sjuksköterskors erfarenhet av att 

använda NEWS på somatiska vårdavdelningar och akutenheter i Södra Sverige. Föreliggande 

studie har kvantitativ ansats och utgick från en enkät. Enkätens påståenden syftade till att 

evaluera användbarhet, följsamhet, läkarkontakt, kliniska bedömningsfärdigheter, prioritering 

av vård och tidsaspekter. Enkätsvaren från likertskalan har analyserats i SPSS. NEWS ansågs 

vara lättanvändligt, men med brister i gensvar från läkare. Sjuksköterskorna ansåg även att det 

saknades avsteg från NEWS. Majoriteten ansåg att NEWS gav dem merarbete och att deras 

kliniska blick kom i skymundan. Hälften ansåg att NEWS stödde deras magkänsla angående 

patientstatus. Vidare ansågs de som arbetat mindre än tio år att NEWS var ett bra underlag för 

dem att ta beslut om när de skulle kontakta läkaren och hur de skulle bruka NEWS. 
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Introduktion 

Problemområde 

Idag kan kritiskt sjuka patienter med begynnande svikt i någon vitalfunktion och med risk för 

ökad mortalitet identifieras. Därmed kan utvecklingen av kritiska tillstånd som kräver 

intensivvård förebyggas (McGaughey et al., 2007). Journalgranskningsstudier, där forskarna 

granskade journaler under en period av sex månader, visade att klinisk försämring av patienter 

påvisats i vitalparametrar från sex till 24 timmar innan det intensivvårdkrävande tillståndet 

uppstod. Forskningen under 90-talet påvisade att förändringar i vitalparametrar ofta missades, 

misstolkades eller hanterades felaktigt. Grunden till felaktig hantering av vitalparametrarna 

ansågs vara brist i kunskap, otillräcklig handledning, brister i organisationen, att försent fråga 

om råd, svårighet att identifiera akuta situationer och okunskap i återupplivning. Utifrån 

medvetenhet om bristerna i övervakning av vitalparametrar och åtgärderna skapades Early 

Warning System (EWS), ett första system för att övervaka patienter och ha en förutbestämd 

handlingsrutin. Sedan dess har EWS utvecklats och modifierats flertalet gånger för att öka 

följsamhet och patientsäkerhet (ibid.). Idag har detta system utvecklats till National Early 

Warning Score (NEWS).  

 

Hösten 2015 introducerades NEWS i Region Skånes verksamheter (Spångfors, 2015a), som 

är ett validerat track and trigger-system (Royal College of Physicians, 2015). För att 

säkerställa patientsäkerheten (Patientsäkerhetslagen [PSL], SFS 2010:659) behöver 

implementeringen av track and trigger-systemet utvärderas för att identifiera eventuella 

brister, problem och förtjänster (Socialstyrelsen, 2012; Fox & Elliot, 2015).  

 

Liknande studier i England visar på att utvärdering och uppdatering av nyimplementerade 

system behövs för att säkerställa ett tillgodosett utbildningsbehov (Fox & Elliot, 2015). Att 

tidigt utvärdera implementeringsprocessen visar på att identifiering av problem 

uppmärksammas. På så sätt kan missnöje stävjas och adekvata sätt att hantera missnöjena 

framgå. Efter införandet av NEWS i Region Skåne har tidigare utvärdering av systemet inte 

genomförts. 
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Sjuksköterskans roll i förhållande till tidig detektion av intensivvårdskrävande tillstånd kan 

relateras till Benners (2001) ”Från Novis till Expert”. Benner (2001) beskriver 

sjuksköterskans utveckling i form av en modell. Sjuksköterskans kunskap i kombination med 

erfarenhet verkar utvecklande för dennes yrkesroll. Genom att sjuksköterskorna som använder 

instrumentet NEWS tidigt får utvärdera verktyget kan möjligheter och svårigheter 

uppmärksammas och instrumentet utvecklas vidare (Fox & Elliot, 2015), det vill säga att 

styrkor och begränsningar i instrumentet påvisas. 

 

Bakgrund 

Perspektiv och utgångspunkter 

Patientsäkerhet hör till en av specialistsjuksköterskans många kärnkompetenser (Öhrn, 2015). 

Patientsäkerhet innebär att patienten ska skyddas mot skador som kan undvikas om rätt 

rutiner, föreskrifter, riktlinjer, metod och teknik använts. Patientsäkerhet innebär även att 

omhändertagandet är korrekt och att patienten möter rätt kompetens. En säker vård är där 

riskmedvetenhet av alla medarbetare är närvarande och grundar sig på evidens (ibid.). 

Vårdgivaren har enligt lag skyldighet att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete 

(Patientsäkerhetslagen [PSL], SFS 2010:659).  

 

En av specialistsjuksköterskans uppgifter är att medverka till en säkrare vård genom att 

kontinuerligt rapportera risker i verksamheten, se till att dessa följs upp, i vissa fall åtgärdas 

och även analyseras vidare (Öhrn, 2015). Patientsäkerheten ska vara individualiserad men ska 

också kunna följas genom hela systemet och vara oberoende av vårdnivå. För att följa 

sjuksköterskans utveckling, och därmed roll, i förhållande till tidigt detektion av 

intensivvårdskrävande tillstånd är det viktigt att förstå hur och när utvecklingen sker. Som 

tidigare nämnts har Benner (2001) utvecklat en modell som delas in i fem stadier. Första 

stadiet benämns som novis och innebär bakgrundsförståelse för situationer som kan 

uppkomma inom yrket. Korrekt agerande och hantering att dessa situationer saknas. Benner 

(2001) menar att sjuksköterskan baserar sitt agerande och beslut på regler och riktlinjer. 

Vidare följer stadie två och som benämns som avancerad nybörjare. Steg två genomsyras av 

svårighet att greppa helheten i varje situation och är i behov av stöd i kliniska situationer. 

Utvecklingen från stadie ett är medvetenheten kring upprepade betydelsefulla mönster inom 
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det kliniska arbetet. Även här tar sjuksköterskan hjälp av rådande regler. Steg tre, kompetent, 

innebär att sjuksköterskan har en ökad medvetenhet kring egna handlingar och kan behärska 

uppkomna situationer inom yrket. Det kritiska tänkandet är under utveckling och har förmåga 

att prioritera men saknar expertens snabbhet. Vidare beskrivs stadie fyra och som benämns 

som skicklig. Benner (2001) menar att sjuksköterskan nu har förmåga till att se sammanhang 

och helhetstänk. De egna erfarenheterna är användbara och kan appliceras på aktuella 

skeenden men också åtgärder som främjar mer långsiktiga mål. Beslutsfattandet är gott 

utvecklat och har förmåga att detektera avvikelser från normala mönster. Sista stadiet, det 

femte, presenterar Benner (2001) som expert. Experten ser möjligheter och har en fördjupad 

förståelse för situationer som kan uppkomma inom yrket. Sjuksköterskan har utvecklat en 

snabbhet i vad som är centralt, har prioriterande fokus och behöver inte basera varje situation 

på analytiska principer (ibid.). Denna sammanfattning beskriver i korta drag det väsentliga i 

sjuksköterskors utveckling av kliniskt kunnande. Att se, bedöma och att ta beslut leder ofta 

fram till ett agerande och för att kunna generalisera behövs instrument som NEWS för att 

säkerställa korrekt hantering och bedömning av patienter och därmed öka patientsäkerheten.  

 

De fyra forskningsetiska principerna innefattar göra gott, autonomi, rättvisa och icke skada 

(Birkler, 2007). Göra gott innebär för sjuksköterskor en skyldighet att minska eller förebygga 

skada och sträva efter ett ökat välbefinnande och hälsa. Autonomi principen innebär att 

respektera en persons autonomi och dennes handlingsberedskap. Rättvise principen innebär 

att behandla och bemöta alla personer efter deras unika behov. Inte skada principen är en av 

grundstenarna hos all sjukvårdspersonal. Att inte skada patienten förbinder sjuksköterskan att 

undvika både kroppslig och psykologisk skada för patienter i möjligaste mån och måste vägas 

mot alla handlingar man gör mot/med patienten. Ur en intensivvårds synpunkt kan man 

genom tidig detektion av sviktande patienter förhindra försämring (ibid.). Därmed kan 

lidandet minska för dessa patienter genom att undvika inläggning på intensivvårdsavdelning, 

då all intensivvård mer eller mindre kan vara skadligt för patienten (Ulrich & Grady, 2012). 

Genom tidig detektion av kritisk sjukdom med hjälp av ett standardiserat instrument kan 

sjuksköterskan upprätthålla dessa skyldigheter och därmed bedriva en säker vård med 

patientens välmående i fokus.  
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Identifiering av kritiskt sjuk patient 

På 90-talet utfördes studier som berörde övervakning, identifiering och handläggande av 

kritiskt sjuka patienter (Jevon & Ewens, 2014). Studierna visade att brister i mottagandet av 

patienter på akutenheter samt vårdavdelningar påverkade mortaliteten, till exempel oförmåga 

att identifiera enkla avvikande parametrar i framförallt andning och cirkulation. Andra typer 

av brister som visades vara otillräckliga var kommunikation, ineffektivitet i 

behandlingsstrategier, svårighet i att be mer erfarna kollegor om hjälp, bristande teamarbete 

och bristande beslut i behandlingsbegränsningar. Sjuksköterskan, i jämförelse med läkaren, 

arbetar nära patienten vilket medför att denne har utmärkta förutsättningar för att kontinuerligt 

följa patientens tillstånd. Strategier för hur övervakning och identifiering av kritiska 

sjukdomstillstånd skulle bedrivas behövde emellertid utvecklas kontinuerligt i takt med 

ökningen av antalet vårdkrävande patienter (ibid.).  

 

Identifiering och hantering av patientens sjukdomstillstånd är en essentiell del av sjukvården 

(Jevon & Ewens, 2014). Idag finns patienter med hotande sjukdomstillstånd inte bara på 

intensivvårdsavdelningar utan även på samtliga somatiska vårdavdelningar. Detta medför att 

ett adekvat system för tidig identifiering av dessa patienter behövs. Av alla patienter som når 

tillstånd av kritisk sjukdom har cirka 80 % av dessa visat tecken på försämring långt innan 

uppkomsten För att uppnå ett system som tidigt kan stävja uppkomst av 

intensivvårdskrävande patienter är det viktigt att sjuksköterskorna vet hur de ska övervaka 

och identifiera försämringen. I sin tur behövs goda förutsättningar för att kunna tolka 

resultaten av övervakningen så att behandling, handläggning och omhändertagande blir 

adekvat, korrekt samt noggrant för att ge ett förbättrat överlevnadsresultat (ibid.).  

 

Identifiering av den sviktande patienten, det vill säga den patient som plötsligt blir sämre eller 

inte svarar på sin behandling, på vårdavdelningar i Sverige har oftast gjorts av 

omvårdnadsteamet som vårdar patienten (Jevon & Ewens, 2014). Omvårdnadsteamet 

innefattar undersköterska, sjuksköterska och läkare (Spångfors, 2015b). Till sin hjälp att göra 

bedömning som krävs för att upptäcka en sviktande patient har omvårdnadsteamet en formell 

utbildning och en reel kompetens (Illeris, 2007).  
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Bedömningsskalor  

Utöver formell utbildning och reel kompetens finns det olika bedömningsskalor som använts 

som utvärderar patientens tillstånd och hjälper omvårdnadsteamet i sin bedömning av en 

potentiellt sviktande patient (Jevon & Ewens, 2014). Dessa system kallas track and trigger-

system, som innebär att man spårar (track) samma patient och när olika mätvärden uppnås 

medföljer detta en specifik åtgärd (trigger). Ett vanligt track and trigger-system har varit 

"Modified Early Warning Score"(MEWS) som infördes i Sverige under tidigt 2000-tal 

(Mattsson, 2011). MEWS-instrumentet har dock saknat validering för alla patientgrupper som 

bedömts med instrumentet och forskningen som bedrivits på MEWS har varit i begränsad 

skala (Jevon & Ewens, 2014). Detta har lett till införandet av "National Early Warning 

Score"(NEWS) som är ett validerat track and trigger-system där ett större underlag finns till 

grund för de interventioner som systemet innehåller. Region Skåne (Spångfors, 2015b) har 

valt att införa NEWS på alla somatiska avdelningar, med patienter som är över 18 år. Där man 

genom att NEWS används av samtliga enheter i en region möjliggör att patientens tillstånd 

kan "spåras" och ”triggas”. Vidare finns rekommendationer kring patientens behov av rätt 

vårdnivå. 

Implementering av National Early Warning Score 

Implementering av nya system delas in i fyra faser (Socialstyrelsen, 2012). Första fasen är 

behovsinventering, ett behov uppmärksammas som en del i ett förändringsarbete och utifrån 

detta ska bästa sättet hittas för att tillfredsställa dessa behov. Fas två innebär att säkra 

nödvändiga resurser, vad behövs för att genomföra förändringen? Exempel på detta är 

personal, lokal, material, rekrytering, utbildning och förankring av behovet hos delar av 

organisationen som är berörda. Fas tre innebär användningen av metoden. Här sker det sköra i 

förändringsarbetet, då personalen som ska använda metoden ska testa metoden i praktiken. 

Många gånger kan osäkerhet och obekvämhet uppstå, vilket kan medföra att personalen som 

brukar den nyimplemeterade metoden gör det på sig eget sätt. Här är det viktigt med 

integrerad och fortlöpande handledning för att minska orosmoment och missförstånd. För att 

den nya metoden ska ha implementerats korrekt ska brukarna följa anvisningarna. Den 

slutgiltiga fasen, fjärde fasen, innebär vidhållande av metoden. Fas fyra innebär att mer än 

hälften av brukarna använder metoden och att metoden används så som den är avsedd. För att 

vidhålla och uppnå ett säkert arbete krävs det fortlöpande uppföljning av det pågående arbetet. 

Detta för att kunna skilja på problem och förbättringsbehov som beror på 
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implementeringsfasen, metoden, kompetens, organisation eller ledarskap. Arbetssättet är till 

för att kunna förkasta, revidera och/ eller förbättra arbetet efter implementeringsfasen (ibid.).  

 

Föreliggande studie är baserad på Fox och Elliots artikel (2015). Fox och Elliots resultat visar 

att deltagarna upplevde att instruktionerna för handläggande enligt åtgärdsskalan var tydliga 

och att åtgärdsskalan bekräftade deras beslut angående när kontakt med läkare skulle tas. 

Deltagarna upplevde även att NEWS hjälpte dem att identifiera patienter med ett utökat behov 

av monitorering samt att det var ett bra verktyg för nyutexaminerade- och studerande 

sjuksköterskor. En annan del av resultatet pekade även på att deras kliniska 

bedömningsfärdigheter fungerade som ett komplement till NEWS. Större delen av 

deltagargruppen ansåg även att läkarna inte bedömde patienterna inom tidsramen. Detta 

uppgavs bero på deras arbetsbörda samt att läkarna hade en försämrad uppfattning angående 

deras roll i bedömningen med hjälp av NEWS. I artikeln uppkommer även upplevelser av att 

läkarna var motståndare till att göra avsteg från åtgärdsskalan för patienter med kroniska 

sjukdomar (ibid.).  

 

Hösten 2015 infördes verktyget NEWS i Region Skåne (Spångfors, 2015a). Vid införandet av 

bedömningsskalan har implementering skett via linjeorganisationen (M. Spångfors, personlig 

kommunikation, 8 oktober 2015). Ansvarig utgivare av materialet har föreläst för alla 

chefsläkare och koncernrådet för patientsäkerhet. Vidare har verksamhetschef fått ta del av 

informationen som i sin tur delgivit enhetschefen informationen. Enhetscheferna har sedan 

förmedlat informationen till sin personal. Till sitt förfogande har de haft en powerpoint samt 

de regionala styrdokumenten angående NEWS och den mobila intensivvårdsgruppen (MIG) 

(Spångfors, 2015b). Utbildning har personalen själva kunnat genomföra med hjälp av 

Spångfors e-lärningsprogram om NEWS och motivations e-lärningsprogram om svikt i vitala 

funktioner. För att informera personalen ute i verksamheterna angående 

utbildningsprogrammen har posters med budskap om NEWS och tillhörande e-

lärningsprogram skickats ut till respektive enhet. Alla enheter har även fått möjlighet att 

beställa gratis NEWS-fickfolders. Verifikation genom prov har skett i slutet av e-

lärningsprogrammet för att säkra att vårdpersonalen som genomfört utbildningen har tagit till 

sig utbildningen korrekt (ibid.). 
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NEWS består av sex vitala parametrar exklusive syrgasbehandling (Spångfors, 2015b). 

Följande parametrar bedöms; andningsfrekvens, syremättnad, temperatur, systoliskt 

blodtryck, pulsfrekvens och medvetandegrad. Beroende på hur mycket varje parameter 

avviker från normalgränsen kan poäng 0-3 anges. Totalsumman av varje parameters värde 

sammanställs, därmed kan minimum bli 0 och maximum bli 20, dessa poäng kan sedan 

användas som ett mått på patientens tillstånd. Beroende på vilken riskkategori patienten 

hamnar inom finns rekommendationer angående övervakningsintervall och åtgärder. NEWS 

ska även bedömas innan patienten lämnar intensivvårds- eller postoperativ avdelning. Gravida 

kvinnor, i den senare delen av graviditeten, ska bedömas av ansvarig läkare i varje enskilt fall 

då avvikande värden kan vara normaltillstånd. Efter NEWS-bedömning ska ansvarig läkare 

alternativt MIG-teamet kontaktas vid allvarlig oro för patientens tillstånd, begynnande och/ 

eller tilltagande förvirring/oro eller diures mindre än 200 ml på åtta timmar. Hos patienter 

med låg habituell syremättnad ska ansvarig läkare ta beslut om att använda modifierad 

NEWS-skala för särskilda tillstånd (ibid.). Se även Bilaga 1.  

 

Syfte 

Syftet var att evaluera sjuksköterskors erfarenhet av att använda NEWS på somatiska 

vårdavdelningar och akutenheter i Södra Sverige.  

Specifika frågeställningar 

Fanns samband mellan antal år i yrket och hur välfungerande verktyget i verksamheten ansågs 

vara? 

Hypotes 

Det fanns inget samband mellan sjuksköterskornas antal yrkesverksamma år och hur 

välfungerande verktyget ansågs vara.  
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Metod  

Föreliggande studie har kvantitativ ansats och utgick från en enkät. Valet av enkät ansågs av 

författarna lämpligt då ett större antal respondenter kan inkluderas jämfört med vid kvalitativ 

ansats (Billhult & Gunnarsson, 2014; Polit & Beck, 2014). Kvantitativa studier har till syfte 

att erhållen data ska leda till en kvantifiering i ett värde som sedan testas mot hur sannolikt det 

är att värdet är korrekt.  

 

Urval  

Inklusionskriterier 

Alla legitimerade sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor i tjänst vid tiden 

för datainsamlingen (tredje mars till 23 mars 2016) inkluderades. Deltagarna arbetade på ett 

av de två regionala akutsjukhusen i Helsingborg eller Kristianstad och som hade använt 

NEWS-instrumentet i verksamheten minst en gång. Enkäten var utformad för sjuksköterskor 

och hur de ska agera enligt åtgärdsskalan och därmed inkluderades inte undersköterskor eller 

läkare i studien. Val av avdelningar som ingick i studien togs av författarna för att erhålla 

spridning inom olika typer av sjukdomstillstånd och verksamheter. Akutavdelningar valdes 

även på grund av ofta högre andel kritiskt sjuka patienter. Valen föll på medicinska 

akutvårdsavdelning, kirurgiska akutvårdsavdelningen och ortopediska avdelningen på 

respektive sjukhus. 

 

Målet var att lämna ut 159 enkäter i ovan beskrivna verksamheter och baserades på antalet 

sjuksköterskor som var verksamma under tiden för datainsamlingen. Fördelningen av 

sjuksköterskor för tiden av datainsamlingen var; Medicinska akutvårdsavdelningarna 60 

stycken, Kirurgiska akutvårdsavdelningarna 50 stycken och Ortopediavdelningarna 49 

stycken.  

 

Studien omfattade 159 utlämnade enkäter och 99 insamlade enkäter, vilket gav ett externt 

bortfall på 38 % (n=60) och en svarsfrekvens på 62 % (n=99). Vid kodning av enkäterna 

uppkom ett internt bortfall, bortfallet berodde på att en av de 16 frågorna inte var besvarade 

av en studiedeltagare.  
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Exklusionskriterier 

Sjuksköterskor som arbetade inom intensivvård, mottagningsvård eller psykiatri 

exkluderades. Sjuksköterskor inom intensivvård exkluderades på grund av kontinuerlig 

övervakning av vitalparametrar hos patienterna. Sjuksköterskor inom mottagningsvård 

exkluderades på grund av att vitala parametarar inte tas rutinmässigt. Sjuksköterskor inom 

psykiatri exkluderades på grund av att instrumentet inte är validerat inom psykiatri.  

Instrument 

Enkäten som lämnats ut syftade om att evaluera sjuksköterskors erfarenhet av att använda 

bedömningsinstrumentet NEWS. Enkätens första del bestod av förbestämda frågor som syftar 

till ren fakta om deltagaren. Andra delen bestod av en likertskala där förbestämda frågor/ 

påståenden graderades och sista delen av en öppen fråga. Se Bilaga 2. Första delen, som 

bestod av förbestämda frågor var; vilket sjukhus de arbetade på, om de har använt NEWS-

instrumentet, vilken huvudsaklig inriktning avdelningen deltagaren arbetade på hade, 

yrkestitel och antal år verksam inom dåvarande yrkestitel.  

 

Andra delen av enkäten bestod av 10 stycken påståenden formulerade enligt likertskalan, där 

deltagaren får gradera hur väl de håller med i angivet påstående; håller med, håller med till 

viss del, osäker, håller inte med till viss del och håller inte med. Tredje delen bestod av en 

öppen fråga där utrymme för egna åsikter som deltagaren inte anser kommer fram i 

likertskalans frågor kan nedtecknas.  

 

Enkäten är tidigare använd vid två studier inom utvärdering av NEWS i England (Green & 

Allison, 2006; Fox & Elliott, 2015). Enligt originalstudien av Green och Allison (2006) är 

enkäten validerad genom fem experters utlåtande, vilket visar på god innehållsvaliditet. Dessa 

fem experter var verksamma inom intensivvård. Två intensivvårdssjuksköterskor, en 

medicinsk intensivvårdskonsult, en akademisk sjuksköterska och en expert inom 

undersökningsdesign. Enkäten var pilottestad på en medicinsk chef och tre sjuksköterskor.  
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Originalenkäten är skriven på engelska och översättning till svenska är gjord av författarna. 

Via handledaren kontaktades Peter Corrigan, engelsman och översättare som skötte 

översättning tillbaka till engelska, för att fastställa reliabiliteten i författarnas översättning. 

Författarna översatte enkäten i Fox och Elliots artikel (2015), där ”escalation criteria” 

översattes till ”åtgärdsskala”. Corrigan kunde inte översätta detta ord tillbaka till engelska då 

översättaren inte fann den engelska motsvarigheten relaterat till graden av säkerhet som 

behövs vid en översättning. I övrigt anses inga betydelsefulla anmärkningar uppkomma, med 

reservation för tempus och meningsföljd.  

 

 

Enkäten testades innan datainsamling på 15 stycken sjuksköterskor under 

specialistsjuksköterskeutbildning för att erhålla synpunkter och se över användbarhet, 

tillgänglighet och förståelse, med goda resultat. Användbarheten ansågs vara lättillgänglig, 

enkäten lätt att förstå och fördelaktigt att enkäten bestod av endast en sida. Nackdel som 

uppkom var att enkäten kändes ”kompakt” och mer utrymme mellan frågorna och större 

teckenstorlek önskades. För att behålla alla frågor på en sida valdes dock att inte utöka 

mellanrum och storlek på textmassan.  

 

Datainsamling 

Datainsamlingen på två Sydsvenska större sjukhus inträffade under tredje mars till 23 mars 

2016. Författarna har båda besökt varje enskild enhet minst tre gånger var under 

datainsamlingen för att vara tillgängliga för information och eventuella frågeställningar.  

 

Samtycke söktes hos verksamhetschef, sammanlagt sex stycken, som gav sitt skriftliga 

godkännande till studien. Verksamhetschefen erhöll projektplan samt skriftlig information 

och samtyckesblankett för studien (se Bilaga 4). Verksamhetschef angav sedan 

kontaktuppgifter till sin/ sina enhetschefer. Verksamhetschefen informerade enhetschefen 

angående att studien fått godkännande och författarna tog sedan kontakt direkt med 

enhetschefen, både via telefon- och mailkontakt. Vidare togs överenskommelse med 

enhetschefen för val av tidpunkt för informationsträff med deras medarbetare. Författarna 

besökte sedan respektive verksamhet tre gånger där muntlig och skriftlig information kring 

studien delgavs sjuksköterskorna. Tre röda mappar delades ut till respektive verksamhet. En 
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med skriftlig formalia med information (deltagarnas rättigheter och skyldigheter, se Bilaga 3), 

andra med enkäter att fylla i (se Bilaga 2) och en tredje mapp för insamling av enkäter. Varje 

mapp hade försättsblad med tydlig instruktion var respektive papper ska finnas.  

 

 

Analys av data 

Deskriptiv data har vid analys omvandlats till ett siffervärde, mellan 5-1.  
 

Variabel Angett värde 

”Håller med” 5 

”Håller med till viss del” 4 

”Osäker” 3 

”Håller inte med till viss del” 2 

”Håller inte med” 1 

 

 

För att möjliggöra jämförelse mellan två grupper gjordes valet att slå ihop variablerna ”håller 

med” och ”håller med till viss del” till en positiv svarsvariabel samt variablerna ”håller inte 

med till viss del” och ”håller inte med” till en negativ svarsvariabel. 

 

Vid vidare analys och presentation valdes att ta bort gruppen som angett ”osäker” i enkäten, 

se gruppjämförelse i Tabell 3.1 och 3.2. Detta valdes för att kunna räkna signifikansnivå och 

därmed få underlag för om hypotesen kan förkastas eller bekräftas. Vid jämförelser mellan 

fler grupper än två i kombination med litet delatagarantal kan skeva P-värden uppkomma. 

Författarna har valt att dela in fråga sex till 14 i ”positiva” och ”negativa” frågor. Frågorna i 

enkäten som formuleras till fördel för NEWS är de som vi valt att ange som positiva. Valet att 

fördela frågorna i positiva och negativa frågor är för att underlätta för läsaren att ta till sig 

datan i tabellerna, se Tabell 1 och 2. 

 

Enkätsvaren från likterskalan har analyserats i Statistical Package för Social Science (SPSS) 

(Billhult & Gunnarsson, 2014). Svarsalternativen är av ordinal karaktär, men har behandlats 

nominalt i hypotestestningen (Svensson, 2005). Omvandlingen skedde genom att ta bort 

osäkerhetsgruppen och sammanslagning av de positiva svarsalternativen för sig och negativa 

svarsalternativen för sig. Att behandla hypotestestningen nominalt ger en tydligare 

beskrivning av verkligheten (ibid.). Om datan testats som ordinaldata hade det negativa slagit 
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ut det positiva och vice versa. Utfallet av medianen hade då blivit tre i många av frågorna 

(osäkerhetsgrupp angivet värde 3). Det är även svårt att veta vad osäkerhetsgruppen står för, 

till exempel mitt emellan de andra svarsalternativen eller om de är osäkra var de 

överhuvudtaget står i frågan. Vid borttaget av osäkerhetsgruppen och sammanslagningen av 

de andra grupperna resulterade detta i ett binärt förhållande mellan grupperna.  

 

Resultat av data presenteras därför i antal och procent. För numeriska data som är icke-

normalfördelad kan medelvärde inte användas (Polit & Beck, 2014). Median med första och 

tredje kvartilen som spridningsmått användes därför för att presentera antal yrkesverksamma 

år. Vid gruppjämförelser har hypotesprövning utförts med hjälp av korstabeller och Chi-

Square Test. P-värde för två-sidigt test har presenterats (Polit & Beck, 2014).  Om något 

förväntat värde i korstabellen har varit under fem har Fischer´s Exact test använts och om 

förväntat värde varit över fem har Pearsons Chi-Squared Test använts. Författarna har valt att 

använda signifikansnivå 0,05 (ibid.). 

 

I artikeln av Fox och Elliot (2015) som ligger till grund för föreliggande studie valde man att 

dela in grupperna för antal yrkesverksamma år i mindre än tio års erfarenhet och i mer än tio 

års erfarenhet. För att svara till föreliggande studies hypotes delades sjuksköterskorna även in 

efter antal yrkesverksamma år sett till vad medianvärdet var. Fördelningen mellan antal 

sjuksköterskor blev då ungefär lika stora i vardera grupp. För jämförelse har författarna valt 

att i Tabell 2 presentera jämförelse i data mellan dessa två olika gruppindelningar.  

 

Datan från den sista, öppna frågan, har granskats och kategoriserats för att skapa temarubriker 

(Wibeck, 2014).  

 

Forskningsetiska avvägningar 

Informationsblad bifogades med enkäten över vad som förväntades av deltagaren och vad 

syftet med studien var (Vetenskapsrådet, 2002). Deltagandet var frivilligt och kunde avslutas, 

utan följder, när helst deltagaren önskade, vilket också framgått i informationsbladet.  

 

Studien var anonym. Sjukhustillhörighet och under vilken huvudsaklig inriktning deltagarna 

arbetar på framgår procentuellt men kan inte kopplas till specifika svar. Inga namn har 
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framkommit under ”synpunkter i fritext”, således har inget behövts avidentifierats. Enkäterna 

kommer förstöras efter examination. Enkäterna får inte användas i andra studier eller för 

kommersiellt bruk (ibid.).  

 

Ansökan till Vårdvetenskapliga Etik Nämnden(VEN) har skickats in för rådgivande yttrande 

av studien. VEN hade inga etiska invändningar mot att studien skulle genomföras så som den 

var beskriven i ansökan. Medgivande från verksamhetschefer har kompletterats i efterhand. 

Efter godkänd magisteruppsats planeras insamlat material att förstöras.  

 

 

 

 

Resultat 

Deskriptiv data 

Studien omfattade 159 utlämnade enkäter och 99 insamlade enkäter, vilket gav ett externt 

bortfall på 38 % (n=60) och en svarsfrekvens på 62 % (n=99). Vid kodning av enkäterna 

uppkom ett internt bortfall. Bortfallet berodde på att en av de 16 frågorna inte var besvarade 

av en studiedeltagare. Samtliga deltagare hade använt NEWS minst en gång i verksamheten. 

Av de insamlade enkäterna svarade 57 % (n=56) att de arbetade i Helsingborg och 43 % 

(n=43) arbetade i Kristianstad. Inom respektive inriktning på de båda sjukhusen inkom 36 % 

(n=36) från de kirurgiska avdelningarna, 31 % (n=31) från de medicinska avdelningarna och 

32 % (n=32) från de ortopediska avdelningarna. Av deltagarna var två 

specialistsjuksköterskor och 97 allmänsjuksköterskor. Medianvärdet för antal 

yrkesverksamma år var 3 (1-9). 

 

Resultatet av de påståenden som är positiva redovisas först, se Tabell 1. Att information och 

utbildning innan införandet av NEWS var tillräckligt höll 55 % till viss del eller helt med om. 

Vidare uppgav 86 % av enkätdeltagarna att NEWS hade tydliga instruktioner angående 

åtgärder om patienten triggar instrumentet.  
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I påståendet angående om instrumentet underlättar beslut där läkare ska kontaktas ansåg 69 % 

att NEWS underlättar detta. Genom att använda åtgärdsskalan ansåg 27 % att de fick bättre 

gensvar från läkaren kontra 54 % som inte ansåg att de fick bättre gensvar från läkaren genom 

att använda åtgärdsskalan. När sjuksköterskan informerade läkaren med hjälp av instrumentet 

svarade 21 % att läkaren bedömde patienten inom tidsramen medan 61 % ansåg att detta inte 

var fallet. 

 

På påståendet ”NEWS låter mig prioritera min vård bättre” visade enkätresultatet att 35 % 

höll med alternativt till viss del i påståendet jämfört med 49 % som inte höll med samt inte 

höll med till viss del. Angående sjuksköterskans magkänsla svarade 57 % av 

undersökningsgruppen att NEWS stödde deras känsla av instabila patienter. 
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             Tabell 1 Deltagares positiva åsikter om att använda National Early Warning Score systemet i  

             klinisk verksamhet. n=antal(% av grupp) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Positiva 

påståenden från 

enkät 

Håller med  Håller med 

till viss del 

Osäker Håller inte 

med till viss 

del 

Håller inte 

med 

NEWS ger mig 

tydliga 

instruktioner för 

vad jag ska 

göra om en 

patient får en 

eller fler poäng 

 

36  (36,4) 50  (50,5) 1  (1) 9  (9,1) 3  (3) 

NEWS hjälper 

mig ta beslut om 

jag ska eller 

inte ska 

kontakta 

läkaren för att 

be om 

bedömning av 

patienten 

 

19  (19,2) 49  (49,5) 5  (5,1) 16  (16,2) 10  (10,2) 

NEWS låter mig 

prioritera min 

vård bättre 

 

2  (2) 33  (33,3) 15  (15,2) 24  (24,2) 25  (25,3) 

Genom att 

använda 

åtgärdsskalan 

får jag ett bättre 

gensvar från 

läkaren 

 

7  (7,1) 20  (20,2) 18  (18,2) 31  (31,3) 23  (23,2) 

När jag 

informerar 

läkaren med 

hjälp av NEWS 

bedömer 

läkaren 

patienten inom 

tidsramen 

 

3  (3) 18  (18,2) 17  (17,2) 32  (32,3) 29  (29,3) 

NEWS stödjer 

min magkänsla 

angående en 

instabil patient 

 

15  (15,2) 42  (42,4) 15  (15,2) 8  (8,1) 19  (19,2) 

Information och 

utbildning innan 

införandet av 

NEWS har varit 

tillräcklig. 

 

23  (23,2) 32  (32,3) 13  (13,1) 14  (14,1) 17  (17,2) 
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Under påståendet att NEWS endast ger sjuksköterskan merarbete uttryckte 66 % av 

sjuksköterskorna att de höll med. Sjuksköterskorna tenderade att hålla med i påståendet att 

kontakten med läkaren hade ökat, där 68 % av dem höll med samt höll med till viss del och 22 

% valt att inte hålla med om att kontakten ökat helt eller till viss del. Angående deras kliniska 

bedömningsfärdigheter höll 54 % med i påstående helt eller till viss del att NEWS tog bort 

deras färdigheter kontra 40 % som inte höll med om detta.  

 

 

Tabell 2 Deltagarnas negativa åsikter på att använda National Early Warning Score i klinisk 

verksamhet. n=antal(% av grupp) 

 

 

Samband mellan NEWS och yrkesverksamma år 

 

 

Vid jämförelse av grupperna indelat i mindre än tio års yrkeserfarenhet respektive 10 år eller 

mer yrkeserfarenhet ses signifikant skillnad i påståendena ”NEWS ger mig tydliga 

instruktioner för vad jag ska göra om en patient får en eller fler poäng” och ”NEWS hjälper 

mig ta beslut om jag ska eller inte ska kontakta läkaren för att be om bedömning av 

patienten”. Angående om NEWS-instrumentet gav tydliga instruktioner när patienten triggar 

svarade 92 % av sjuksköterskorna som har mindre än tio yrkesverksamma år att så var fallet. I 

förhållande till sjuksköterskorna med mer än tio yrkesverksamma år svarade 74 % att de höll 

med om att instruktionerna gav tydliga instruktioner för hur de skulle agera om patienten 

triggade. Vidare ansåg 80 % av sjuksköterskorna med mindre än tio yrkesverksamma år att 

instrumentet hjälpte dem att ta beslut angående kontakt med läkaren för bedömning. Detta kan 

Negativa påståenden 

från enkät 

Håller med Håller med 

till viss del 

Osäker Håller inte 

med till 

viss del 

Håller inte 

med 

Att använda NEWS ger 

mig som sjuksköterska 

bara merarbete 

 

14  (14,3) 51  (52) 7  (7,1) 16  (16,3) 10  (10,2) 

NEWS tar bort mina 

kliniska 

bedömningsfärdigheter 

 

17  (17,2) 37  (37,4) 5  (5,1) 18  (18,2) 22  (22,2) 

Sedan införandet av 

NEWS har antalet 

gånger jag måste 

kontakta läkaren ökat 

 

38  (38,4) 30  (30,3) 9  (9,1) 9  (9,1) 13  (13,1) 
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sättas i jämförelse med att endast 46 % av sjuksköterskorna med mer än tio års 

yrkeserfarenhet höll med i samma påstående.  

 
Tabell 3.1 Påståenden uppdelat i två åldersgrupper, mer än tio års yrkesverksamhet och mindre 

än tio års yrkesverksamhet, samt P-värde. Uträkningar grundar sig på procentuella skillnader 

mellan grupperna uträknat med Chi 2. Osäkerhets grupp borttagen från Tabell 1.  

n=antal(% av grupp). 

 

 

 

 

  

 

 

Enkät påståenden nummer 6-

14 

≤10 år som 

yrkesverksam 

> 10 år som 

yrkesverksam 

P-värde 

NEWS ger mig tydliga 

instruktioner för vad jag ska 

göra om en patient får en eller 

fler poäng  

 

n = 75 

Pos: 69  

Neg: 6     

 

(92) 

(8) 

n = 23 

Pos: 17  

Neg: 6  

 

(73,9) 

(26,1) 

 

0,031 

NEWS hjälper mig ta beslut 

om jag ska eller inte ska 

kontakta läkaren för att be om 

bedömning av patienten 

 

n = 72 

Pos: 58  

Neg: 14  

 

(80,6) 

(19,4) 

n = 22 

Pos: 10  

Neg: 12  

 

(45,5) 

(54,5) 

 

0,001 

Att använda NEWS ger mig 

som sjuksköterska bara 

merarbete 

 

n = 69 

Pos: 49 

Neg: 20  

 

 

(71) 

(29) 

n = 22 

Pos: 16  

Neg: 6  

 

(72,7) 

(27,3) 

 

 

0,877 

NEWS låter mig prioritera 

min vård bättre 

 

n = 62 

Pos: 28  

Neg: 34  

 

 

(45,2) 

(54,8) 

n = 22 

Pos: 7  

Neg: 15  

 

(31,8) 

(68,2) 

 

0,275 

NEWS tar bort mina kliniska 

bedömningsfärdigheter 

 

n = 72 

Pos: 40  

Neg: 32  

 

 

(55,6) 

(44,4) 

n = 22 

Pos: 14  

Neg: 8  

 

(63,6) 

(36,4) 

 

0,502 

Genom att använda 

åtgärdsskalan får jag ett 

bättre gensvar från läkaren 

 

n = 62 

Pos: 20  

Neg: 42  

 

 

(32,3) 

(67,7) 

n = 19 

Pos: 7  

Neg: 12  

 

(36,8) 

(63,2) 

 

0,711 

När jag informerar läkaren 

med hjälp av NEWS bedömer 

läkaren patienten inom 

tidsramen 

 

n = 64 

Pos: 17  

Neg: 47  

 

(26,6) 

(73,4) 

 

n = 18 

Pos: 4  

Neg: 14  

 

(22,2) 

(77,8) 

 

1,0 

Sedan införandet av NEWS 

har antalet gånger jag måste 

kontakta läkaren ökat 

 

n = 68 

Pos: 49  

Neg: 19  

 

 

(72,1) 

(27,9) 

n = 22 

Pos: 19  

Neg: 3  

 

(86,4) 

(13,6) 

 

0,175 

NEWS stödjer min magkänsla 

angående en instabil patient 

 

n = 65 

Pos: 47  

Neg: 18  

 

(72,3) 

(27,7) 

n = 19 

Pos: 10  

Neg: 9  

 

(52,6) 

(47,4) 

0,106 
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Tabell 3.2 Påståenden uppdelat i två åldersgrupper, mer än tre års yrkesverksamhet och mindre 

än tre års yrkesverksamhet, samt P-värde. Uträkningar grundar sig på procentuella skillnader 

mellan grupperna uträknat med Chi 2. Osäkerhets grupp borttagen från Tabell 1.  

n=antal(% av grupp). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Tabell 3.2 delades deltagarna in i grupper efter medianvärde relaterat till antal 

yrkesverksamma år, deltagarantalet i grupperna är som synes mer jämnstora. Procentuella 

skillnader kan iakttas mellan grupperna men resultatet av hypotestestningen visade att inga 

statistiskt signifikanta skillnader kunde påvisas.  

 

 

Enkät påståenden nummer  

6-14 

≤ tre år som 

yrkesverksam 

> än tre år som 

yrkesverksam 

P-värde 

NEWS ger mig tydliga 

instruktioner för vad jag ska 

göra om en patient får en 

eller fler poäng  

 

n = 54 

Pos: 48  

Neg: 6  

 

(88,9) 

(11,1) 

 

n = 44 

Pos: 38  

Neg: 6  

 

 

(86,4) 

(13,6) 

 

0,704 

NEWS hjälper mig ta beslut 

om jag ska eller inte ska 

kontakta läkaren för att be 

om bedömning av patienten 

 

n = 50 

Pos:39  

Neg: 11  

 

(78) 

(22) 

 

n = 44 

Pos: 29  

Neg: 15  

 

(65,9) 

(34,1) 

 

0,191 

Att använda NEWS ger mig 

som sjuksköterska bara 

merarbete 

 

n = 49 

Pos: 36  

Neg: 13  

 

 

(73,5) 

(26,5) 

 

n= 42 

Pos: 29  

Neg: 13  

 

(69) 

(31) 

 

0,642 

NEWS låter mig prioritera 

min vård bättre 

 

n = 42 

Pos: 18 

Neg: 24  

 

 

(42,9) 

(57,1) 

 

n = 42 

Pos: 17  

Neg: 25  

 

(40,5) 

(59,5) 

 

0,825 

NEWS tar bort mina kliniska 

bedömningsfärdigheter 

 

n = 51 

Pos: 28  

Neg: 23  

 

 

(54,9) 

(45,1) 

 

n = 43 

Pos: 26  

Neg: 17  

 

(60,5) 

(39,5) 

 

0,587 

Genom att använda 

åtgärdsskalan får jag ett 

bättre gensvar från läkaren 

 

n = 45 

Pos: 13  

Neg: 32  

 

 

(28,9) 

(71,1) 

 

n = 36 

Pos: 14  

Neg: 22  

 

(38,9) 

(61,1) 

 

0,343 

När jag informerar läkaren 

med hjälp av NEWS bedömer 

läkaren patienten inom 

tidsramen 

 

n = 48 

Pos: 11  

Neg: 37  

 

 

(22,9) 

(77,1) 

 

n = 34 

Pos: 10  

Neg: 24  

 

(29,4) 

(70,6) 

 

0,507 

Sedan införandet av NEWS 

har antalet gånger jag måste 

kontakta läkaren ökat 

 

n = 47 

Pos: 35  

Neg: 12  

 

 

(74,5) 

(25,5) 

 

n = 43 

Pos: 33  

Neg: 10  

 

(76,7) 

(23,3) 

 

0,802 

NEWS stödjer min 

magkänsla angående en 

instabil patient 

 

n = 47 

Pos: 33  

Neg: 14  

 

(70,2) 

(29,8) 

 

n = 37 

Pos: 24  

Neg: 13  

 

(64,9) 

(35,1) 

 

0,602 
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Hos sjuksköterskorna med tre års yrkeserfarenhet eller mindre ansåg 89 % att NEWS gav 

tydliga instruktioner medan 86 % av de som har mer än tre års yrkeserfarenhet ansåg att 

instrumentet gav tydliga instruktioner. Angående om NEWS endast ger sjuksköterskorna 

merarbete svarade de med tre eller mindre års yrkeserfarenhet att 74 % höll med i detta 

påstående. 69 % av de med mer än tre års erfarenhet höll med i samma påstående. 43 % av de 

med tre års erfarenhet eller mindre ansåg att instrumentet lät dem prioritera sin vård bättre och 

liknande siffra på 41 % av gruppen med mer än tre års yrkeserfarenhet höll med i samma 

påstående.  

 

Angående sjuksköterskans magkänsla av instabila patienter i relation till NEWS ansåg 70 % 

av de med tre års erfarenhet eller mindre att instrumentet stod i relation med deras magkänsla. 

I samma påstående höll 65 % av gruppen med mer än tre års yrkeserfarenhet med att 

magkänslan stödjs av NEWS. Flertalet, 61 %, av de med mer än tre års erfarenhet ansåg dock 

att NEWS tog bort deras kliniska bedömningsfärdigheter jämfört med 55 % hos de med tre 

års erfarenhet eller mer.  

 

När det kom till kontakten med läkaren ansåg 78 % av de med tre års erfarenhet eller mindre 

att NEWS hjälpte dem att ta beslut hur vida läkaren ska kontaktas för vidare bedömning eller 

inte. I gruppen med mer än tre års yrkeserfarenhet är siffran 66 %. 39 % av de som hade mer 

än tre års erfarenhet ansåg vidare att genom att använda NEWS fick dem ett bättre gensvar 

från läkaren, medan 29 % av de med tre års yrkeserfarenhet eller mindre höll med i samma 

påstående. Det påstående som minst antal deltagare procentuellt höll med i var när läkaren 

informerades med hjälp av NEWS så bedöms patienten inom tidsramen, här höll 23 % av de 

med tre års yrkeserfarenhet eller mindre med och 29 % av de med mer än tre år erfarenhet 

med i påståendet. 75 % av de med tre års yrkeserfarenhet eller mindre respektive 77 % av de 

med mer än tre års yrkeserfarenhet ansåg att kontakten med läkaren ökat sedan införandet av 

NEWS-instrumentet.  

 

Enkätsvar från öppna frågan 

Fråga 16 gav utrymme för deltagarna att i fritext uttrycka åsikter kring alla delar av NEWS. 

37 av 99 enkätdeltagare valde att uttrycka sig under fråga 16 ”Andra synpunkter på NEWS: 

Om exempelvis utbildning, användbarhet, följsamhet, m.m.”. I början av varje underrubrik 

finns antalet yrkesverksamma år presenterade i median och kvartiler inom parantes.  
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Dokumentation 

Fyra [5 (1-10)] deltagare i enkätstudiens sista fråga för ”andra synpunkter” beskriver att 

NEWS ger ökad dokumentation. Både relaterat till tiden som läggs ner på dokumentation och 

mängden dokumenterad data som registreras. Vidare beskrev fyra stycken även att 

dokumentationstid i kombination med tid som läggs på NEWS-bedömningar gav mindre tid 

för omvårdnad av patienterna.  

Avsteg 

Nio [3,5 (1-10)] stycken nämnde problematik kring rapport, respons, information och 

ordination av NEWS från läkarna där en del av problemet ansågs vara felaktig hantering av 

NEWS-instrumentet från läkarnas sida. Detta i förhållande till frekvens av kontroller och där 

tre nämnde avsteg från instrumentets instruktion/ referensvärden. Det som uttrycks är att 

läkarna ansågs i vissa fall ha svårighet att göra avsteg från instrumentet i förhållande till 

patientens kliniska status utifrån sjuksköterskans bedömning.  

Merarbete 

 Femton [5(1-13)] deltagare nämnde att NEWS gav merarbete och var tidskrävande. Jämfört 

med innan införandet av NEWS-verktyget hade arbetet kring användande, bedömning och 

uppföljning ökat avsevärt. Arbetet kring NEWS förflyttade fokus från vad enkätdeltagarna 

ansåg, utifrån deras perspektiv, vara av högre prioritet. Saker som bland annat ges som 

exempel på detta var vändningar av patienter i säng, patienthygien och omvårdnad. Fem 

informanter nämnde även att NEWS-kontroller skedde på patienter som är utskrivningsklara 

och/ eller palliativa. Tre deltagare beskrev ökat arbete kring NEWS av unga och friska 

patienter, där verktyget känns onödigt i dessa fall.  

Klinisk blick 

Tio [5,5 (1-10)] stycken av enkätsvaren berör sjuksköterskornas kliniska blick. Där nio av tio 

beskrev att NEWS-instrumentet tog bort deras kliniska blick helt eller till viss del. En nämnde 

att den kliniska blicken inte tas bort av NEWS, men verktyget tar inte hänsyn till dennes 

bedömningsfärdigheter. Fyra enkätdeltagare nämnde dock att instrumentet var ett bra 

instrument men att det, som beskrivet tidigare, användes felaktig i vissa avseenden. Två av de 

fyra som nämner att NEWS-instrumentet var bra ansåg att instrumentet var en god markör för 

att tidigt uppmärksamma ett begynnande allvarligt sjukdomstillstånd.  
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Enkäter ger, i jämförelse med djupintervjuer, minimal påverkan från författarna (Polit & 

Beck, 2014). Data kan även inhämtas från en större population för att få ett mer talande 

resultat för större grupper inom samma verksamhet. Valet av tillägg av den sista öppna frågan 

tillför en nyansering av resultatet som kompletterar likertskalans frågor och vilket stärker 

studiens resultat. Datan svarar till eventuella styrkor, svagheter och begränsningar i NEWS-

instrumentet och resultatet baseras i enlighet med syftet till sjuksköterskornas perspektiv och 

förhållningssätt gentemot instrumentet.  

 

Enkätstudien har flera begränsningar avseende metoden. Data insamlades endast från 

sjuksköterskor och de andra yrkeskategorierna, det vill säga undersköterskor och läkare, 

inkluderades inte. Inklusionskriterierna valdes på grund av att studien syftade till att evaluera 

sjuksköterskors erfarenheter av NEWS, tidsbegränsad datainsamlingsperiod och att 

originalenkäten var strukturerad att bemöta sjuksköterskors erfarenheter av instrumentet. 

Författarna kunde ha konstruerat en egen enkät som riktade sig till fler yrkesgrupper men 

relaterat till tidsaspekten av validitets- och reliabilitetstestning av denna vore inte i enlighet 

med given tidsperiod för magisteruppsatsens omfattning. Valet att exkludera undersköterskor 

och läkare kan därför ha påverkat studiens resultat.  

 

Fokus var att evaluera sjuksköterskornas egna erfarenheter av NEWS och därför 

kontrollerades inte patientjournaler eller mätningar av den faktiska tiden för till exempel 

respons av läkare och dokumentationstid. Studien svarar ur deltagarnas perspektiv. Därav kan 

andra yrkeskategorier, enheter eller andra sjukhus ha andra erfarenheter av NEWS-

instrumentet.  

 

Som tidigare nämnt valde författarna att använda sig av originalartikelns påståenden och 

likertskala. Designen av enkätstudiens layout utarbetades av författarna och validitetstestades 

på 15 specialistsjuksköterskor under utbildning. Åsikter angående layout som framkom var att 
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det önskades mer utrymme mellan frågorna och större teckenstorlek för att öka läsbarheten. 

Författarna valde att frångå dessa råd för att behålla enkäten på en sida. Användbarheten 

ansågs trots detta vara lättillgänglig och inneha ett lätt och tydligt språk. Utformningen kan i 

viss mån påverkat svaren från studiedeltagarna i samband med ifyllnad av likertskalan på 

grund av dess kompakthet. Positivt är att enkäten upplevs som mindre tidskrävande att fylla i 

om det endast är en sida som ska fyllas i, vilket kan ha ökat svarsfrekvensen.  

 

Inhämtning av samtycke från verksamhetschef krävdes stor organisatorisk kompetens från 

författarna då kontinuerlig och parallell kontakt med respektive enhets verksamhetschef 

förelåg. På grund av verksamheter i ständig utveckling, omarbetning och högt patientflöde var 

verksamhetschefer respektive områdeschefer upptagna med mycket informations- och 

uppdragsflöde inom den egna enheten. Vid vissa enheter var samtycke en längre process som 

därav kan ha påverkat perioden för datainsamling. Författarna kunde i ett tidigare skede, 

exempelvis redan under hösten 2015, påbörjat inhämtning av samtycke för att öka 

tidsperioden för datainsamlingen. Svarsfrekvensen kan därmed ha påverkats negativt i relation 

till tiden för datainsamlingen. Svarsfrekvensen kan även ha påverkats negativt av den höga 

arbetsintensitet som föreligger hos sjuksköterskorna i samtliga av regionens verksamheter, 

svårighet att ta tid från arbetsdagen till att fylla i en enkät kan därför ha gjort att enkäten 

prioriterats bort. Ute i verksamheterna var dock både enhetschefer och deras medarbetare 

positiva till enkätstudien och dess syfte. Detta kan i sin tur påverkat motivationen i positiv 

riktning till att fylla i enkäten. Deltagandet var frivilligt, utan följder om valet att avstå från 

medverkan förelåg, och på så sätt kunde varje enskild medarbetare välja om medverkan 

påverkade deras arbetstid.  

 

Författarnas val att lämna ut enkäterna i plastmappar på avdelningen kan ha påverkat 

tillgänglighet och svarsfrekvens. Enkäterna och skriftlig information fanns under dygnets alla 

timmar tillgängliga för eventuella deltagare vilket anses positivt. Enkäterna kan även ha 

missats av deltagarna då författarna inte aktivt gett varje eventuell deltagare en enkät i 

handen. Författarna valde istället att vid flera tillfällen finnas tillgängliga för information och 

frågeställningar. Dessa två metoder i kombination med varandra ger ökad valbarhet och visar 

på frivilligt deltagande, och ökar på så sätt den egna bestämmanderätten. Ett konfidentiellt 

och frivilligt deltagande är därför enligt författarna en styrka i denna studie. Studien har 

utförts i enlighet med gällande forskningsetiska principer, vilket också stärker studiens etiska 

korrekthet.  
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Likertskalans påståenden i relation till svarsalternativen är av olika karaktär, som författarna 

tidigare valt att benämna som ”positiva” och ”negativa” påståenden. Denna indelning 

baserades som beskrivet tidigare på om påståendet var till fördel till NEWS-instrumentet eller 

inte. När positiva och negativa påståenden blandas i enkäten på detta sätt minskas risken för 

att kryssa i samma svar i alla påståenden, denna metod ökar tillförlitligheten till 

enkätresultatet.  

 

Indelningen i antal yrkesverksamma år valdes att delas in efter median och efter mindre än tio 

yrkesverksamma år respektive mer än tio år. Indelningen efter median valdes på grund av att 

fördelningen av deltagarantalet i varje grupp var nästintill jämnfördelade. Indelningen av 

grupperna med mindre respektive mer än tio yrkesverksamma år gav olika stora grupper och 

resultatet kan därför bli missvisande i relation till det, trots detta erhölls signifikans i två 

frågor. Valet att utföra dataanalys genom indelningen efter mindre än tio yrkesverksamma år 

respektive mer än tio år förelåg på grund av att originalartikeln valde att göra denna indelning 

av deltagarna. Med en större grupp av informanter i författarnas enkätstudie kan spridningen i 

antal yrkesverksamma år vara lättare att dra slutsatser från.  

 

Som tidigare nämnt omvandlades varje svarsalternativ i likertskalans frågor från 5 till 1 (utan 

inbördes värde) för att kunna föra in datan i SPSS. Författarna har valt i relation till detta att 

inte presentera median i tabellerna på grund av medianen i många fall då hade kunnat bli tre, 

vilket blir missvisande för det faktiska resultatet. Därav är procent mer talande för resultatet.  

 

För att kunna generalisera eller dra säkerställda slutsatser av denna typ av 

undersökningsmetod behövs en större urvalsgrupp av respondenter. Slutsatser inom 

respektive enhet kan dock komma till användning och vara talande för en mindre grupper 

inom deltagande verksamheter. Uppsatsen har en hög extern validitet och kan appliceras på 

andra liknande akutenheter. Detta då enkäten är validerad sedan tidigare och föreliggande 

studies enkätdesign är testad på sjuksköterskor inom specialistutbildning med goda resultat. 

Föreliggande studie anses väl utförd i enlighet med den rådande tidsaspekten och 

förutsättningarna som funnits i form av stort engagemang och intresse från författarna. 
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Resultatdiskussion 

Resultatet från föreliggande studie visar på stora skillnader i hur sjuksköterskorna ansåg 

instrumentets användbarhet var. Även om mer än hälften (57 %) ansåg att NEWS stödde 

deras känsla angående den patienten som bedömdes med instrumentet så tyckte många 

sjuksköterskor att instrumentet inte gav dem gensvar från läkaren när patienten väl var 

försämrad. Många ansåg att NEWS gett dem merarbete (68 %) och att de heller inte fick 

användning av sin kliniska blick (47 %). Även om de tyckte att antalet gånger de behövt 

kontakta läkaren ökat (68 %) så upplevde sjuksköterskorna inte att läkarna bedömde patienten 

inom angiven tidsram. Förklaringar till detta kan vara att implementeringen inte har fungerat 

optimalt och att läkare och sjuksköterskor inte pratar ”samma språk” med varandra. Förstår 

läkaren vad sjuksköterskan menar med en NEWS på 10 poäng? Känner sjuksköterskorna att 

de måste kontakta jouren i onödan? Tidigare forskning om implementering av NEWS stödjer 

att kontinuerlig undervisning och samarbete mellan yrkeskompetenserna är av största vikt för 

optimal följsamhet och förståelse av NEWS-verktyget (Fox & Elliot, 2015).  

 

Jämförelsen mellan grupperna som varit yrkesverksamma längre än tio år och mindre än tio år 

visade att det fanns en skillnad mellan dessa grupper. De sjuksköterskor som arbetat mindre 

än tio år ansåg att instrumentet var ett bra underlag för dem att ta beslut om när de skulle 

kontakta läkaren och hur de skulle använda sig av instrumentet. Detta kan sättas i perspektiv 

när man tittar på utvecklingen av ”klinisk blick” i Benners bok ”från Novis till Expert” 

(2001). Benner (2001) talar om fem olika nivåer av utveckling av sjuksköterskan. Under 

denna utvecklingsperiod behöver ofta sjuksköterskan använda fasta ramar och riktlinjer för att 

hitta sin ”kliniska blick” (Berman, Snyder & Frandsen, 2016). Fenomenet kan man också se 

hos kommentarerna som lämnats i enkäterna att många tycker att den kliniska blicken 

försvinner om de använder instrumentet strikt och att sjuksköterskans egna färdigheter 

kommer i skymundan. Detta stöds av tidigare forskningsresultat inom samma område 

(Berman, Snyder & Frandsen, 2016; Fox & Elliot, 2015). Forskningen beskriver att 

deltagarna uttryckte att kontakten med läkaren hade ökat, för vad sjuksköterskorna ansåg var 

mer triviala saker, att dokumentationen hade ökat och att det saknades avsteg från bland annat 

om patienten behövde syrgas eller andra specifika medicinska/omvårdnads avsteg (Fox & 

Elliot, 2015).  
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NEWS visade sig vara ett bra verktyg och fungerade som beslutsunderlag när sjuksköterskan 

skulle kontakta läkaren. Dock var ett problem att sjuksköterskorna ofta ansåg att användandet 

av NEWS resulterade i mer dokumentation och mer kontakt med läkaren. Som deltagarna 

uttryckte det, tog det tid från omvårdnaden av andra patienter. Detta problem finns adresserat 

i tidigare forskning om NEWS (Fox & Elliot, 2015; McGaughey, et al., 2007). Vidare 

rekommenderar Fox och Elliot (2015) att patienter som får en hög poäng ska förflyttas till en 

avdelning med ökade möjligheter till övervakning. Avsaknaden av sådana möjligheter kan 

orsaka att mycket uppmärksamhet av sjuksköterskan måste läggas på dessa patienter och 

andra patienter i omvårdnadsgruppen blir negligerade.  

 

Tidigare i litteraturen som presenterats gällande forskningen om NEWS har man dragit 

slutsatsen att man är tvungen att utarbeta avsteg från den mängd kontroller som krävs för att 

NEWS ska kunna fungera optimalt (McGaughey, et al., 2007). Då forskningen har visat att 

merarbete är en vanligt förekommande och drar resurser från andra delar av den vård 

patienterna behöver. Bemötande av detta merarbete har varit en del frustration av anställda att 

inte hinna med (McGaughey, et al., 2007). För att kunna hinna med den ökade arbetsbördan 

har det uppkommit förslag på att kunna flytta patienter mellan intensivvårdsplatser, 

intermediärplatser och allmänna avdelningsplatser. Detta för att minska belastningen på glest 

bemannade avdelningar och kunna koncentrera patienter med ett stort övervakningsbehov till 

avdelningar som har den personalstyrkan som behövs. Även koncentration av teknisk 

apparatur och resurser, så som jourhavande läkare, ska kunna finnas mer tillgängliga på dessa 

avdelningar (McGaughey, et al., 2007; Jevon & Ewens, 2014; Royal College of Physicians, 

2015 ). Tidigare forskning styrker den frustration som finns uttryckt i det materialet som 

presenterats i föreliggande studie. Där flera upplever ökad belastning när de använder sig av 

NEWS. Detta då de upplever att tid tas från omvårdnaden och behandlingen av andra 

patienter till att ta kontroller. 

 

Standardiserade riktlinjer från Royal College of Physicians (2015) finns i England, 

riktlinjerna menar att varje avdelning lokalt eller regionalt kan utarbeta riktlinjer för att 

hantera sina patienter. Men Royal College of Physicians ser gärna att NEWS tas på alla 

patienter. Avsteg från rutin är något som måste ske med vetskapen att det är ett avsteg och ska 

förankras med god klinisk kunskap om tillfället det gäller och med en beredskap att återinföra 

rutinen om situationen skulle förändras (Jevon & Ewens, 2014). Många av dessa avsteg som 

Royal College of Physicians (2015) tar upp har med andningssvikt att göra, till exempel 
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kronisk obstruktiv lungsjukdom. Många andra avsteg finns inte beskrivna i den befintliga 

forskningen, mer än patienter som är utskrivningsklara och palliativa. Forskning saknas helt 

enkelt. För att kunna ta fram standardiserade avsteg från NEWS måste först mer forskning ske 

gällande vad som händer med de patienterna som avstegen gäller.  

 

Resultatet från föreliggande studie visade dock att många av de tillfrågade tyckte att 

instrumentet var bra, bara att det tog mycket tid att använda i praktiken, det vill säga tiden för 

att utföra kontrollerna. En orsakande faktor kan vara brister i implementering av instrumentet. 

Till exempel att man haft för bråttom och inte hunnit utbilda all personal i varför användandet 

och införandet av NEWS-instrumentet är viktigt. Bristande förberedelser av en 

implementering kan resultera i försämrad användning (Socialstyrelsen, 2012). 

Förberedelserna är en av de viktigaste resurserna vid implementering av nya 

bedömningsinstrument (ibid.). 

 

Ur ett annat perspektiv är NEWS-instrumentet mycket bra då tidigare forskning (McGaughey 

el al., 2007) vittnar om att få patienter som kan komma att utveckla svikt eller vårdrelaterade 

skador faller under radarn vid användandet av instrumentet. Instrumentet är bra då man kan 

förhindra patienter att hamna under högintensivvård som kan skada patienten lika mycket som 

den kan rädda livet på patienten. Ur ett samhällsperspektiv är detta en fördel då tiden för 

återhämtning minskar och patienterna snabbare kan återgå till samhället. Samt med eventuellt 

mindre funktionsnedsättning i deras habitualtillstånd. Ur intensivvårdens synvinkel på NEWS 

är det ett bra instrument som möjliggör att många patienter kan detekteras innan de är i behov 

av intensivvård. Om tidig detektion är möjlig kan många chocktillstånd stävjas och därmed 

mortaliteten minska. Instrumentet möjliggör att i ett lugnt skede sätta in tidiga behandlingar 

och stöd för patienten redan på avdelning. Även beslut om insatser- och begränsningar i 

vården kan utföras tidigare.  

 

Alla ovan beskrivna synvinklar angående NEWS-instrumentet är bra men att utgå från 

patientens synvinkel ger sjuksköterskans förståelse för hur de kan uppleva förfarandet med 

frekventa kontroller. Att ta kontroller på patienterna frekvent kan både ha en lugnande effekt 

och en stressande effekt beroende på personlighet och personliga preferenser (Jevon & 

Ewans, 2014). Att använda NEWS gör vården ibland mindre individualiserad för att 

sjuksköterskan har en bestämd frekvens på hur ofta sjuksköterskan ska övervaka 

vitalparametrar på patienten. En sak att beakta är patientens behov av vila och personlig tid 
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som är viktigt för återhämtning och har en läkande effekt för kroppen (Berman, Snyder & 

Frandsen, 2016). Ett etiskt dilemma där självbestämmanderätt och paternalism är en 

avvägning sjuksköterskan ska ta ställning för patientens fysiska behov av vård och det 

mentala behovet av att få vila och återhämtning (Birkler, 2007). FN-artikel nummer 24 

beskriver rättigheten till vila och fritid (Förenta Nationerna, 2008), det kan vara lite konstigt 

att hävda att denna rättighet skulle vara hotad av NEWS men om patienten störs en gång i 

timmen i upp till 72 timmar är detta något sjuksköterskan måste ta ställning till. 

 

Konklusion och implikationer 

Enkätstudiens resultat visar att sjuksköterskornas erfarenheter angående NEWS-instrumentet 

varierar och att det finns en skillnad mellan hur länge sjuksköterskorna arbetat och hur 

användningsbart instrumentet var. Enkäten har emellertid gett en fingervisning angående vad 

en del av deltagarna anser kan förbättras för att skapa ett mer tillfredsställande brukande. 

 

Som slutsats av insamlad data i föreliggande studie kan man inte säga mycket om den kliniska 

varsamheten mer än det verkar som om det finns ett glapp mellan sjuksköterskorna och 

läkarna i användandet av NEWS och att detta kan göras bättre genom uppföljande 

undervisning om NEWS. Eventuellt kan klargörande av problemen göras med vidare 

forskning, där jämförande studier inom andra regioner och/ eller landsting av hur 

implementeringen fungerat och hur de har bedrivit införandet av nya instrument. 

 

Att inkludera undersköterskor och läkare i studien hade varit av intresse för att tydligare se 

hur vårdkedjan samverkar samt fungerar kring och med NEWS-instrumentet. Även att utföra 

en studie där samtliga enheter i regionen medverkar hade eventuellt gett ett mer talande 

resultat där signifikant skillnad mellan grupper eventuellt hade kunnat påvisas. Författarna 

anser att enkäten fortsättningsvis kan användas för att utvärdera samma område, men då i 

större skala och kompletteras med djupintervjuer. Djupintervjuer i kombination med 

enkätsvar kan ge fortsatta idéer och mer beskrivande lösningar på svårigheter och förtjänster 

ett track and trigger-system som NEWS har.  

 

Vidare forskning och uppföljning av arbetsmetoden NEWS krävs för att upprätthålla ett 

välfungerande instrument som svarar både till patienternas behov men som också kan 

samverka med regionens alla verksamheter på ett sätt som är till fördel för brukarna. Ett 
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regionalt koncept för hur NEWS ska bedrivas genom hela vårdkedjan. Här bör tidsaspekt, 

kunskapsnivå, verktyg för att utföra kontroll av vitalparametrar och hur kommunikationen i 

vårdkedjan ska bedrivas finnas beskrivet. Regionens enheter ska vara väl förberedda utifrån 

nämnda aspekter för att optimera detta track and trigger-system.  
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Nämnden för omvårdnadsutbildning 
Box 157, 221 00 LUND 
 

 

ENKÄT  
-för sjuksköterskor på Helsingborgs Lasarett och Centralsjukhuset Kristianstad 
 

NEWS, National Early Warning Score 

 
Utvärdering 
 
 

Utarbetad av Hannes Larsson och Sanne Nordström  
 
Magisteruppsats 
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning Intensivvård 
 
Våren 2016 
 

Deltagandet i studien är frivilligt och kan avslutas, utan följder, när helst under processen Du 
önskar. Studien är anonym och sjukhustillhörighet och huvudsaklig inriktning på 
verksamheten kommer endast framgå procentuellt och inte kunna kopplas till specifika svar. 
Eventuella namn som framkommer under ”synpunkter i fritext” kommer avidentifieras.  
 
Efter datainsamling samt analys och avidentifiering kommer enkäterna förstöras efter 
examination av magisteruppsatsen. Enkätsvaren får inte användas för andra studier och för 
kommersiellt bruk. 
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1: Vilket sjukhus arbetar du på Helsingborg      Kristianstad  

2: Har du använt NEWS-instrumentet?  JA  NEJ             
-om NEJ, tack för din medverkan, vänligen lämna in din enkät!                                                                                                                       

3: Huvudsaklig inriktning på verksamheten? Kirurgi   Medicin   Ortopedi  

4: Nuvarande yrkesroll Sjuksköterska     Specialistsjuksköterska      

5: Antal år yrkesverksam som sjuksköterska/ spec.sjuksköterska  _____  

6: NEWS ger mig tydliga instruktioner för vad jag ska göra om en patient får en eller fler poäng 

Håller med     Håller med till viss del     Osäker     Håller inte med till viss del     Håller inte med   

7: NEWS hjälper mig ta beslut om jag ska eller inte ska kontakta läkaren för att be om bedömning 

av patienten 

Håller med     Håller med till viss del     Osäker     Håller inte med till viss del     Håller inte med   

8: Att använda NEWS ger mig som sjuksköterska bara merarbete 

Håller med     Håller med till viss del     Osäker     Håller inte med till viss del     Håller inte med   

9: NEWS låter mig prioritera min vård bättre 

Håller med     Håller med till viss del     Osäker     Håller inte med till viss del     Håller inte med   

10: NEWS tar bort mina kliniska bedömningsfärdigheter  

Håller med     Håller med till viss del     Osäker     Håller inte med till viss del     Håller inte med   

11: Genom att använda åtgärdsskalan får jag ett bättre gensvar från läkaren 

Håller med     Håller med till viss del     Osäker     Håller inte med till viss del     Håller inte med   

12: När jag informerar läkaren med hjälp av NEWS bedömer läkaren patienten inom tidsramen 

Håller med     Håller med till viss del     Osäker     Håller inte med till viss del     Håller inte med   

13: Sedan införandet av NEWS har antal gånger jag måste kontakta läkaren ökat 

Håller med     Håller med till viss del     Osäker     Håller inte med till viss del     Håller inte med   

14: NEWS stödjer min magkänsla angående en instabil patient  

Håller med     Håller med till viss del     Osäker     Håller inte med till viss del     Håller inte med   

15: Information och utbildning innan införandet av NEWS har varit tillräcklig 

Håller med     Håller med till viss del     Osäker     Håller inte med till viss del     Håller inte med   

16: Andra synpunkter på NEWS: Om exempelvis utbildning, användbarhet, följsamhet, m.m. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________TACK, för din medverkan!
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Till verksamhetschef 

 

 

Förfrågan om tillstånd att genomföra studien: 

 

NEWS 

Sjuksköterskors erfarenheter av National Early Warning Score 

-en enkätstudie 

 

Bakgrund 

 

Identifiering av patienter med potentiellt livshotande sjukdomstillstånd, som kan komma att 

kräva intensivvård, behöver tidig identifiering. Tidigare har EWS (Early Warning System) 

använts, detta instrument har utvecklats till MEWS (Modified Early Warning Score) men som 

saknat tillräcklig validering för användadet i Region Skånes verksamheter. Sedan 22 

september 2015 har NEWS (National Early Warning Score) implementerats i samtliga Region 

Skånes verksamheter. Instrumentet är i behov av tidigt utvärdering, främst för att fastställa 

följsamhet, hur välfungerande instrumentet är och hur det motsvarar sitt eget syfte. 

 

Inklusionskriterier 

Alla legitimerade sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor i tjänst vid tiden 

för datainsamlingen. Deltagaren arbetar på en av de två regionala akutsjukhusen i Helsingborg 

och Kristianstad som har använt NEWS-instrumentet i verksamheten minst en gång. Val av 

avdelningar som ska ingå i studien har tagits av författarna utan några förutfattade meningar. 

Valen föll på MAVA (medicinska akutvårdsavdelningen), KAVA (kirurgiska 

akutvårdsavdelningen) och ortopediska avdelningen på respektive sjukhus. Valet gjordes 

baserat på att få spridning inom de olika typerna av sjukdomstillstånd.  

 

Institutionen för hälsovetenskaper 

 

 

 

2016-06-08   

INFORMATIONSBREV 
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Exklusionskriterier 

Sjuksköterskor som arbetar inom intensivvård, mottagningsvård eller psykiatri exkluderas. 

Sjuksköterskor inom intensivvård exkluderas på grund av kontinuerlig övervakning. 

Sjuksköterskor inom mottagningsvård exkluderas på grund av att vitala parametarar inte tas 

rutinmässigt. Sjuksköterskor inom psykiatri exkluderas på grund av att instrumentet inte är 

validerat inom psykiatri.      

Planen är att verksamhetscheferna för respektive område ska informera sin enhetschef 

angående studien. Enhetscheferna ska sedan informera sina medarbetare angående studien och 

vad den syftar till. Studiedeltagarna kommer sedan få muntlig information av författarna samt 

skriftlig information angående studien i samband med att de får enkäten i sin hand. I samband 

med att enkäten fylls i och lämnas till författarna kommer samtycke till studien att tas. 

Samtycke kommer därmed att antas när studiedeltagaren självmant väljer att fylla i och lämna 

in enkäten. 

 

Målet är att sammanlagt lämna ut 159 enkäter. 

 

Ansökan kommer att skickas till Vårdvetenskapliga etiknämnden (VEN) för rådgivande 

yttrande innan den planerade studien genomförs.    

 

Insamlad data kommer förvaras hemma hos författarna, där endast författarna har tillgång till 

datan.  

 

Studien ingår som ett examensarbete i Specialistsjuksköterska inom 

intensivvårdsprogrammet.  

 

Om Du har några frågor eller vill veta mer, kontakta gärna oss eller vår handledare.  

 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

Hannes Larsson 

Leg. Sjuksköterska 

Studerande på intensivvårds-

programmet 

e-post: sjs09hla@stundet.lu.se 

 

Sanne Nordström 

Leg. Sjuksköterska 

Studerande på intensivvårds-

programmet 

e-post: 

sin15sno@student.lu.se 

Handledare 

Karin Samuelsson 

RNANIC, MScN, PhD, Associate 

Professor 

Division of Nursing, Dep of Health 

Sciences, Lund University 

Box 157, SE 221 00 Lund, Sweden 

Mobil tel (inom Sverige) 072 29 35 

713 

karin.samuelson@med.lu.se 
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NEWS 
Sjuksköterskors erfarenheter av National Early Warning Score 

-en enkätstudie 

  

Du tillfrågas om deltagande i ovanstående enkätstudie.  

  

Sedan 22 september 2015 har NEWS (National Early Warning Score) implementerats i 

samtliga Region Skånes verksamheter. Instrumentet är i behov av tidigt utvärdering, främst 

för att fastställa följsamhet, hur välfungerande instrumentet är och hur det motsvarar sitt eget 

syfte 

 

Vi vill fråga er om hur användandet av det nya systemet med NEWS fungerar för att ta reda 

på om det är något som behöver ändras i användandet eller i utformningen av NEWS. 

 

 

Studien genomförs med hjälp av ett frågeformulär. Om Du accepterar att delta ber vi Dig att 

besvara frågorna i bifogat formulär så fullständigt som möjligt och lämna in formuläret. När 

du har lämnat in formuläret antas ett medgivande om inget annat framförs till författarna. 

 

Ditt deltagande är helt frivilligt och vill Du inte medverka behöver Du inte förklara varför. 

 

Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt, d.v.s. så att inte någon obehörig får tillgång 

till dem. Du besvarar frågorna fullständigt anonymt, d.v.s. ingen kommer att kunna veta att 

det är du som besvarat dem. 

 
Insamlat material kommer förvaras hemma hos författarna och kommer förstöras efter analysen av 

materialet är utförd. 

 

Studien ingår som ett examensarbete i Specialistsjuksköterska inom 

intensivvårdsprogrammet. 

 

Institutionen för hälsovetenskaper 

2016-06-08   

 

INFORMATIONSBREV TILL 

STUDIEDELTAGARE 
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Om Du har några frågor eller vill veta mer, kontakta gärna oss eller vår handledare.  

 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

Hannes Larsson 

Leg. Sjuksköterska 

Studerande på intensivvårds-

programmet 

e-post: sjs09hla@stundet.lu.se 

 

Sanne Nordström 

Leg. Sjuksköterska 

Studerande på intensivvårds-

programmet 

e-post: sin15sno@student.lu.se 

Handledare 
Karin Samuelsson 

RNANIC, MScN, PhD, Associate 

Professor 

Division of Nursing, Dep of Health 

Sciences, Lund University 

Box 157, SE 221 00 Lund, Sweden 

Mobil tel (inom Sverige) 072 29 35 

713 

karin.samuelson@med.lu.se 


