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SAMMANFATTNING 
 
Akutsjuksköterskans roll är att tillhandahålla omedelbar vård till människor eller att utföra 
en omvårdnadsåtgärd som kan förhindra att en nödsituation uppstår. Akutsjuksköterskan 
ska leda, initiera och samordna patientvården. Faktorer som påverkar patientsäkerheten är 
ledarskapet, att arbeta i team, att arbeta evidensbaserat, kommunikation, utbildning och att 
arbeta patientcentrerat. Rapid response system (RRS) utvecklades för att förbättra 
patientsäkerheten inom akutsjukvården. Det finns fyra enheter som är grundläggande för 
systemet. Den afferenta komponenten som omfattar av sjuksköterskan som ansvarar för 
identifiering av varningssignaler för kritiskt sjuka patienter och aktivering av RRS. Till sin 
hjälp har sjuksköterskan ett track- and triggersystem som baseras på patientens 
vitalparametrar för att identifiera kritiskt sjuka patienter på avdelning. De vanligaste 
förekommande vitalparametrarna inom akutsjukvården är: respiration, temperatur, 
blodtryck, hjärtfrekvens, medvetandegrad samt urinproduktion. Den efferenta 
komponenten är den hjälpinsats som den afferenta komponenten tillkallar vid aktivering av 
RRS när avvikande vitalparametrar är observerade och genererar hög poängsumma i ett 
track- and triggersystem alternativt på inrådan av sjuksköterskans instinktiva känsla av att 
patientens tillstånd försämrats.  
 
Syftet var att belysa sjuksköterskans upplevelser av att arbeta utefter ett rapid response 
system och belysa dess påverkan på patientsäkerheten.  
 
Metoden som användes var litteraturöversikt. Databassökningar gjordes i PubMed, 
CINAHL och Web Of Science, vilket resulterade i att 16 artiklar inkluderades i studien. 
Inklusionskriterier som användes var att artikeln skulle vara publicerad på engelska, ’peer-
reviewed’ och publicerade i vetenskapliga tidskrifter mellan år 2006–2016. En integrerad 
analysmetod användes för att finna likheter och skillnader i resultatet.  
 
I resultatet framkom det att RRS ökade identifieringen av kritiskt sjuka patienter och 
flertalet artiklar konstaterade att RRS minskade antalet hjärtstopp och oväntade dödsfall. I 
resultatet framkom svårigheter och begränsningar med att arbeta utefter RRS så som 
otillräcklig kompetens, hög arbetsbelastning och hierarki. Avvikande vitalparametrar togs 
mer på allvar jämfört med ”tysta” förändringar. Sjuksköterskorna aktiverade systemet på 
grund av oro relaterat till klinisk erfarenhet, trots att vitalparametrarna var normala RRS 
var till hjälp att hantera kritiskt sjuka patienter och fungerade som sjukhusets 112. 
Avdelningssjuksköterskorna upplevde att de mestadels fick stöttning av det medicinska 
akutvårdsteamet men tillfällen då sjuksköterskan upplevde otrevligt bemötande påverkade 
det beslutsfattandet av aktivering av RRS negativt framöver. 
 
Slutsatsen av denna litteraturöversikt tyder på att RRS främjar patientsäkerheten och 
hjälper sjuksköterskan i sitt dagliga arbete genom att främja säker vård. Sjuksköterskans 
upplevelser belyser gynnsamma omständigheter och upplevda svårigheter med RRS som 
kan användas till vidare forskning för att utveckla systemet. 

Nyckelord: Rapid response system, medicinsk akutvårdsgrupp, track and trigger system, 
sjuksköterskans upplevelser, patientsäkerhet.  
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ABSTRACT 

The role of the emergency nurse is to provide immediate care to patients or to perform a 
nursing intervention that can prevent an emergency. They should lead, initiate and 
coordinate patient care. Factors that affect patient safety could be leadership, working in 
teams, evidence-based work, communication, training, or patient-centered work. Rapid 
response system (RRS) was developed to improve patient safety in emergency care. There 
are four units that are essential for the system to function. The afferent component includes 
the nurse who is responsible to identify warning signs if the patient is deteriorating and 
activate RRS. A track-and trigger system based on the patient’s vital signs is used to assist 
the nurse to identify deteriorating patients on wards. The most common vital signs in 
emergency care are: respiration, temperature, blood pressure, heart rate, consciousness and 
urine production. The efferent component is the relief effort that the afferent component 
calls for by activating RRS when abnormal vital signs are observed and generate a high 
score in the track-and trigger system. Alternatively, on the advice of the nurse's instinctive 
feeling that the patient's condition has deteriorated.  

The aim of this study was to highlight nurses' experiences of applying rapid response 
system in their work and illustrate its impact on patient safety.  

The method used was a literature review. Database searches were made in PubMed, 
CINAHL and Web of Science, which resulted in 16 articles being included in the study. 
Inclusion criteria used were English language, ’peer-reviewed’ and published in scientific 
journals between the years 2006-2016. An integrated analysis was used to find similarities 
and differences in the results.  

The result showed that RRS increased identification of critically ill patients, resulting in 
reduced number of cardiac arrests and unexpected deaths and led to more patients being 
moved to a higher level of care. Difficulties or limitations that emerged were inadequate 
skills, high workload and hierarchy. Abnormal vital signs were taken more seriously 
compared to "silent" changes. The nurses sometimes activated the system due to concerns 
based on their clinical experience, despite vital signs being normal. RRS was a help to 
manage critically ill patients and served as the hospital's Department 112. The emergency 
medical team mostly supported the nurses, but sometimes they experienced negative 
attitudes, which affected the future activations negatively.  

The conclusion of this literature review indicates that RRS for patient safety could help 
nurses in their daily work by promoting safe care. The nurse's experiences highlight the 
favorable circumstances and perceived difficulties with the RRS, which could be used for 
further research to develop the system. 

Keywords: Rapid response system, rapid response team, track and trigger system, nursing 
experiences, patient safety. 
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BAKGRUND 

 
Akutsjukvård 

Enligt Socialstyrelsen (2008) omfattas akutsjukvård av utredning, diagnostik och 
behandling samt uppföljning av akuta sjukdomstillstånd och olycksfall i alla åldersgrupper. 
Att bedriva akutsjukvård innebär att under begränsad tid och begränsad 
bakgrundsinformation om patienten kunna prioritera och koordinera vårdinsatser utifrån 
patientens sjukdomstillstånd samt med tillgängliga resurser. Arbetet kräver att 
sjukvårdspersonalen tillämpar breda differentialdiagnostiska kunskaper för att kunna 
åtgärda akuta problem och värdera risk och nytta med olika handlingsalternativ. Inom 
sjukvårdens organisation ställs det krav på att medarbetaren ska arbeta i samverkan med 
andra yrkeskategorier och professioner för att kunna upprätthålla god vård. 

Akutsjuksköterskan 

Jones, Endacott och Crouch (2003) beskriver akutsjuksköterskans roll genom att 
tillhandahålla omedelbar vård till människor som har definierat sina problem som en fara 
eller utföra en omvårdnadsåtgärd som kan förhindra att en nödsituation uppstår. De ska 
leda, initiera och samordna patientvården genom tidig bedömning, tilldelning av 
prioriteringar, hjälpa till i bedömningen, utvärdera vården samt samordna vården till andra 
vårdinstanser.  

Riksföreningen för akutsjuksköterskor och Svensk sjuksköterskeförening har givit ut en 
kompetensbeskrivning för akutsjuksköterskan. Den tar upp vikten av att en 
akutsjuksköterska ska ha en beredskap för det oberäkneliga och de icke förväntade 
händelserna. De ska arbeta evidensbaserat och professionellt oavsett patientens 
allvarlighetsgrad i sjukdomstillståndet. En akutsjuksköterska ska ha kunskapen att snabbt 
kunna fatta korrekta beslut, behandla, utreda och identifiera kritiskt sjuka patienter som 
fortfarande är odiagnostiserade. För att upprätthålla en patientsäker vård ska 
sjuksköterskan prioritera, triagera och koordinera vården runt patienten. En 
akutsjuksköterska skall arbeta personcentrerat samt utifrån ett etiskt förhållningssätt. 
Integritet och värdighet för patienten och dennes anhöriga ska visas utan att den 
medicinska säkerheten påverkas. Ett välfungerande teamarbete är av stor betydelse mellan 
de olika specialiteter och professioner inom teamet samt för samverkan inom sjukhuset vid 
behandling av kritiskt sjuka patienter (Riksföreningen för akutsjuksköterskor & Svensk 
sjuksköterskeförening, 2010). 

Kärnkompetenser för sjuksköterskan 

Enligt Leksell och Lepp (2013) och Vårdförbundet (2012) utvecklades sex 
kärnkompetenser för att skapa en bra grund för sjuksköterskan att utföra omvårdnad med 
hög kvalitet och ständigt sträva mot att utveckla vården. Leksell och Lepp (2013) beskriver 
de sex kärnkompetenserna i olika områden: personcentrerad vård, teamarbete och 
samverkan, förbättringsarbete och kvalitetsutveckling, evidensbaserad vård, säkra vården 
och informatik. Personcentrerad vård innebär att patientens behov är i fokus och att 
patienten är involverad i sin vård. Sjuksköterskan ska visa empati, vara lyhörd och 
respektfull mot patienten. Patienten kan genom sin erfarenhet, delaktighet och kunskap 
bidra till att öka kvalitén och säkerheten. Teamarbete och samverkan innebär att flera 
professioner arbetar i team och delar erfarenhet och kunskap för att tillsammans med 
vårdtagare och anhöriga kunna bidra till den bäst tillämpbara vården för patienten. 
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Förbättringsarbete och kvalitetsutveckling är framtaget som en säkerhet för både patient 
och sjuksköterska i syfte att utveckla vården och nå förbättrade resultat. Kontinuerlig 
utvärdering och kritiskt granskande är en grund för utvecklingen av vården, 
kvalitetsindikatorer som återspeglar vårdens olika kunskapsområden. Evidensbaserad vård 
innebär att sjuksköterskan ska eftersträva att arbeta evidensbaserat i så stor utsträckning 
som möjligt. Sjuksköterskan ska medvetet och systematiskt tillämpa sin kunskap i det 
dagliga arbetet och hålla sig uppdaterad och mottaglig för ny kunskap. Säkra vården syftar 
till att skydda patient och vårdgivare från skada. Informatik är samspelet och 
kommunikation mellan sjuksköterskan och andra yrkeskategorier. Informatik omfattar 
även hantering av verktyg för att kommunicera och journalsystem.  

Säker vård 

Säker vård är en komponent av de sex områden som Lawrence och Lindelius (2009) 
identifierat som en viktig förutsättning för att kunna bedriva god vård. Begreppet god vård 
uppkom i samband med socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och 
patientsäkerhet inom sjukvården. Grunden för säker vård är att diagnostik, vård och 
behandling utförs på ett adekvat och riktigt sätt vilket är förutsättningar för att undvika 
lidande, skada eller i värsta fall död för patienten. Enligt Lawrence och Lindelius (2009) 
finns det bakomliggande orsaker till varför säkerheten inom hälso- och sjukvården brister 
och menar på att det kan vara organisationens fel eller att framtagna rutiner inte utförs 
korrekt. Hälso- och sjukvården måste enligt Lindh och Sahlqvist (2012) sträva efter att 
arbeta med och vidareutveckla säkra system för att minska att fel och misstag begås, som i 
sin tur bidrar till att patienter utsätts för risker och kan skadas. Riskförebyggande åtgärder 
för att stärka säker vård innebär att det ska finnas system och rutiner för att 
sjukvårdspersonal ska ha rätt kompetens för sin arbetsuppgift och att kunskap hos 
personalen ska upprätthållas. Det ska finnas utarbetade metoder och rutiner inom hälso- 
och sjukvården som säkerställer att samarbete, kommunikation och rapportering inom och 
mellan verksamheter och olika professioner fungerar väl. Rutiner ska tas fram som 
säkerställer att tjänster, produkter och tekniker som används är säkra och används på rätt 
sätt (Lindh & Sahlqvist, 2012). 

Patientsäkerhet 

Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) syftar till att främja hög patientsäkerhet inom hälso- 
och sjukvården samt undvika uppkomst av vårdskador. Vårdgivaren har enligt 
patientsäkerhetslagen en skyldighet att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete, 
detta innebär att vårdpersonalen har skyldighet att utöva sitt arbete med grund i vetenskap 
och beprövad erfarenhet. Genom att rapportera risk för vårdskador och händelser som 
orsakat eller kunde orsaka vårdskada kan hälso- och sjukvårdspersonalen bidra till god 
patientsäkerhet. 

Sammer, Lykens, Singh, Mains och Lackan (2010) identifierade faktorer som påverkar 
patientsäkerheten. Dessa var ledarskap, att arbeta i team, att arbeta evidensbaserat, 
kommunikation, utbildning och att arbeta patientcentrerat. Socialstyrelsen (u.å.) menar på 
att genom att stödja patienten, analysera risker, beskriva orsaker, analysera avvikelser samt 
analysera journaluppgifter kan det bedrivas systematiskt patientsäkerhetsarbete. 

Vårdskada 

Upp till var tionde patient inom den slutna somatiska vården drabbas av vårdskada. Detta 
orsakar lidande för patienten och stora kostnader för samhället. I patientsäkerhetslagen 
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beskrivs vårdskada enligt följande, ”Med vårdskada avses i denna lag lidande, kroppslig 
eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata 
åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården” (Socialstyrelsen, 
u.å.). 

När en patient drabbas av en vårdskada eller riskerar att drabbas av en, skall alltid 
patienten själv och ibland även anhöriga informeras. Patienten eller de anhöriga har sedan 
rätt att anmäla företeelsen till Patientnämnden och Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
för att eventuellt kunna begära ut skadestånd för den orsakade skadan (Socialstyrelsen, 
u.å.). Inspektionen för vård och omsorg (2016) är en myndighet som har till ansvar att 
kontrollera hälso- och sjukvården, hälso- och sjukvårdspersonalen, socialtjänsten samt 
verksamheter som faller under lagen för stöd och service till funktionshindrade (LSS). De 
arbetar för vård- och omsorgstagarna och deras främsta uppdrag är att bidra till en säker 
vård och omsorg där god kvalitet utövas enligt de lagar och föreskrifter som finns. Enligt 
Kyriacos, Jelsma, James och Jordan (2014); Harrison, Jacques, Kilborn och McLaws 
(2006) finns ett ökat krav på patientsäkerheten inom akutsjukvården. Allt fler patientfall 
uppmärksammas vid hantering av avvikelser som berör felaktig behandling och åtgärder 
vid akut försämrade sjukdomstillstånd. Avvikelserna visar att vårdpersonal inte har 
observerat sjukdomstillståndet inom en rimlig tidsaspekt vilket har orsakat ökat lidande, 
allvarliga konsekvenser med biverkningar och dödsfall för patienter. 

Vitalparametrar 

Smith och Roberts (2015) definierar vitalparametrar som de fysiologiska mätningar som 
registreras för att bedöma patientens kliniska status och upptäcka fysiska förändringar i 
kroppen. De vanligaste förekommande vitalparametrar som används inom akutsjukvården 
är respiration, kroppstemperatur, blodtryck, hjärtfrekvens, medvetandegrad och 
urinproduktion. Ofullständig observation av vitalparametrar visade sig i studien av Clifton 
et al. (2015) vara associerat med ökad risk för fördröjda insatser av adekvata åtgärder och 
hade negativa konsekvenser för patienten. Enligt Frost och Wise (2007) bör 
vitalparametrarnas värde tolkas på individnivå efter patientens fysiska förmåga och 
funktion. Enligt Churpek et al. (2012) är ålder, bakgrundssjukdom och 
läkemedelsbehandlingar avgörande faktorer som påverkar bedömning av patientens 
sjukdomstillstånd då dessa påverkar kroppens fysiologiska förutsättningar. Att värdera och 
dokumentera vitalparametrar är av betydelse enligt Subbe; Welch (2013) för att identifiera 
kritiska sjukdomstillstånd.  

Respiration 
Enligt Subbe och Welch (2013) är andningsfrekvens den enda vitalparameter som kräver 
att sjukvårdspersonal kontrollerar manuellt och är därför den vitalparameter som är mest 
ignorerad. En förändrad frekvens är en viktig indikator och är det första tecknet på att en 
patient försämras i sitt sjukdomstillstånd (Smith & Roberts, 2015). Fördröjd upptäckt av 
andningssvårigheter där det förekom andningsfrekvens över 40 andetag/minut eller under 
fem andetag/minut är enligt Leonard och Kyriacos (2015) starkt förknippat med död. 
Syresättning är också rapporterad som en viktig vitalparameter då låg syresättning är den 
vanligaste orsaken till hjärtstopp (Smith & Roberts, 2015; Leonard & Kyriacos, 2015). 

Kroppstemperatur 
Kroppstemperatur är enligt Smith och Roberts (2015) individuell och därför är det av vikt 
att känna till patientens normala kroppstemperatur för att avgöra om den är avvikande. 
Hypotermi uppkommer främst i situationer där patienten under en tid blivit utsatt för en 
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kall miljö, efter intag av droger eller störningar i kroppens ämnesomsättning. Äldre, sköra 
och multisjuka patienter kan vid allvarlig sepsis utveckla hypotermi. I samband med 
infektioner höjer kroppens immunsystem temperaturen för att bekämpa infektioner, 
kroppen hamnar då i obalans när den tar upp värme och inte klarar av att kyla ner i samma 
omfattning, vilket leder till att temperaturen fortsätter att öka (Smith & Roberts, 2015). Det 
framkom i studien av Clifton et al. (2015) att kontroll av temperatur var den minst använda 
vitalparametern. 

Blodtryck 
Blodtrycket påverkas av flera faktorer så som fysisk- och psykisk ansträngning, 
bakgrundssjukdomar, läkemedel, ålder och livsstil (Smith & Roberts, 2015). Systoliskt 
blodtryck under 70 mmHg och över 200 mmHg ansågs i studien av Leonard och Kyriacos 
(2015) som högst avvikande värden. Fördröjning av åtgärder hade starkt samband med 
allvarliga komplikationer på organ med dödlig utgång. Enligt Subbe och Welch (2013) kan 
lågt blodtryck vara normalt för en patient och livsfarligt för en annan vilket gör det svårt 
för sjuksköterskan att göra en bedömning av allvarlighetsgraden. Bakgrundssjukdomar har 
således betydelse för bedömningen av allvarlighetsgraden vid hypotoni. Allvarlig 
hypertoni är ett tecken på att blodet har svårigheter att ta sig fram i blodkärlen på grund av 
beläggningar. Det förhöjda motståndet som bildas i blodkärlen kan orsaka livshotande 
sjukdomstillstånd som hjärnblödning, hjärninfarkt och hjärtinfarkt beroende på vilket 
blodkärl som drabbas (Smith & Roberts, 2015). 

Hjärtfrekvens 
Kontroll av hjärtfrekvens utförs för att finna avvikelser inom hjärt-kärlsystemet, det 
påverkas av hälso- och livsstilsfaktorer, ålder, läkemedel, infektioner, droger och 
bakomliggande hjärtsjukdomar. Manuell kontroll av hjärtfrekvens, informerar om 
hastighet, regelbundenhet och fyllnadsgrad vilket är svårt att uppfatta vid användande av 
elektronisk apparatur (Smith & Roberts, 2015). 

Medvetandegrad 
Observation av medvetandegrad utförs för att skapa uppfattning om förekomst av skador i 
hjärna, nacke och ryggrad. Bakomliggande faktorer som kan påverka medvetandegrad är 
förgiftningar, lågt blodsocker, allvarliga sjukdomstillstånd så som sepsis och 
andningssvårigheter (Smith & Roberts, 2015). Enligt Leonard och Kyriacos (2015) är 
sänkt medvetande ett sent tecken på ett kritiskt sjukdomstillstånd. 

Urinproduktion 
Urinproduktionen återspeglar njurarnas funktion och ger information om kroppens aktuella 
vätskebalans. Njurarna avlägsnar biprodukter som elimineras via urinen och utan 
fungerande njurar förgiftas patienten av biprodukterna och tillståndet blir snabbt kritiskt. 
Faktorer som påverkar njurfunktionen är ett tillstånd med hypotoni som påverkar 
genomblödningen till njurarna, biverkning av läkemedel, avflödeshinder eller sjukdomar i 
njurarna (Smith & Roberts, 2015).  

Kritiskt sjuka patienter 

Avvikande vitalparametrar är det primära och tydligaste tecknet på ett kritiskt 
sjukdomstillstånd. Kritiskt sjuka patienter definieras av vitalparametrar som är instabila 
och avvikande utifrån patientens normalvärden. Med instabila vitalparametrarna menas att 
patientens sjukdomstillstånd snabbt kan förändras utan förvarning. Observationer som 
förknippas med en kritisk sjukdom är förändringar av blodtryck, hjärtfrekvens, minskad 
urinproduktion, påverkat medvetande och förändrad andningsfrekvens med minskad 
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syremättnad. Två eller fler symtom tyder på förekomst av kritisk sjukdom och ger en ökad 
risk för dödlig utgång (Frost & Wise, 2007). Enligt Hillman, Lilford och Braithwaite 
(2014) så har det den senaste tiden skett en förändring inom akutsjukhusen, befolkningen 
har ökat, människor blir äldre och har dessutom fler bakgrundssjukdomar. Detta har 
bidragit till ökat tryck på sjukhusen då vårdtiderna ökar och det finns allt färre tillgängliga 
vårdplatser. Kritiskt sjuka patienter vårdas ständigt på vanliga vårdavdelningar och 
patienter som befinner sig på vårdavdelningar kan idag vara lika sjuka som patienterna 
som vårdas på intensivvårdsavdelningen. Skillnaden är att den kritiskt sjuka patienten som 
befinner sig på en vanlig vårdavdelning inte har tillgång till samma övervakning av 
vitalparametrar, personal med högre kompetens och den miljö som patienten på 
intensivvårdsavdelningen kan få. 

Tidiga varningssignaler 
Enligt Harrison et al. (2006) och Churpek et al. (2012) uppkommer tidiga varningssignaler 
i form av avvikande vitalparametrar, sex till åtta timmar innan ett hjärtstillestånd inträffar. 
Andra observandum som namnges som ”tysta tecken” är förändrad hudton, svettningar, 
illamående eller att sjuksköterskan instinktivt får känslan av att något inte står rätt till. 
Enligt Goldhill och McNarry (2004) ökar dödligheten med 21,3 procent om patienten har 
tre eller fler avvikande vitalparametrar och menar på att kritiskt sjuka patienter är i behov 
av omedelbart insatta adekvata åtgärder för att minska dödlig utgång. 

Sjuksköterskans kliniska blick och intuition 
 
Sjuksköterskan kan identifiera kritiskt sjuka patienter grundat på intuition och enligt Payne 
(2015) kan intuition beskrivas som en subjektiv känsla som inte går att beskriva eller 
förklara varför den uppstår. Enligt Hassani, Abdi, Jalali och Salari (2016) är intuition något 
som sjuksköterskan utvecklar med tiden och som ligger till grund för beslutsfattande och 
bedömning av patienter i kritiska situationer. Att använda intuitionen som sjuksköterska är 
gynnsamt och deltagarna i studien uppgav att de vid flera situationer litat på sin intuition 
om patientens sjukdomstillstånd som sedan inträffade. Sjuksköterskans intuition kunde 
kopplas till larm om fara, förebygga dödsfall och främja patientens återhämtning. Enligt 
Subbe och Welch (2013) är en erfaren sjuksköterska mer benägen att tro på sin intuition 
och identifiera så kallade ”tysta” varningssignaler som skapar oro över patientens 
sjukdomstillstånd när patientens vitalparametrar är normala. Enligt Payne (2015) så bygger 
sjuksköterskans intuition på erfarenhet och beskriver att erfarna sjuksköterskor använder 
sig mer utav sin intuition för att fatta beslut än nyexaminerade sjuksköterskor. Erfarna 
sjuksköterskor som använder sig av sin intuition fattar bättre beslut och gör färre misstag i 
sina kliniska beslut. Nyexaminerade sjuksköterskor analyserar situationen längre och följer 
riktlinjer och regler för agerande medan erfarna sjuksköterskor tidigare kunde identifiera 
kliniska problem och var snabbare i sitt beslutstagande. När en sjuksköterska står inför att 
fatta ett beslut så är det i grunden den subjektiva känslans intuition som avger fysiologisk 
respons, som till exempel oro med ökad puls och andning vilket leder sjuksköterskan till 
att ta ett fördelaktigt beslut (Payne, 2015). För att sjuksköterskan ska få erfarenhet och 
utveckla den kliniska blicken så krävs det utbildning, att man utsätts för nya situationer och 
problem. Det har visat sig att utbildning i form av simuleringsövningar har stor inverkan på 
sjuksköterskans förmåga att utveckla intuition och beslutsfattande för patienten. Utbildning 
och utvecklingsmöjligheter för intuition och klinisk blick bidrog till säkrare och snabbare 
beslutstagande (Price, Zulkosky, White & Pretz, 2017). 
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Track- and triggersystem 

För att underlätta tidig upptäckt av kritiska sjukdomstillstånd så kan ett track- and 
triggersystem användas som hjälpmedel. Ett track- and triggersystem har visat sig ge 
sjuksköterskan ett kort och tydligt sätt att identifiera och rapportera försämrade patienter 
(Christofidis, Hill, Horswill, & Watson, 2013). Termen omfattar alla tidiga 
varningssignalsystem och modifierade system som baseras på vitalparametrar, vanligast 
förekommande inom akutsjukvården för patienter över 18 år är early warning system 
(EWS) och modified early warning system (MEWS) (McGaughey, Blackwood, 
O’Halloran, Trinder, & Porter, 2010). Systemen skiljer sig i utseende och utförande men 
utgår från samma grundläggande principer. Systemen har enligt Churpek et al. (2012) visat 
sig vara olika känsliga för att identifiera kritiskt sjuka patienter, detta då de inte utgår från 
exakt samma vitalparametrar vilket kan innebära att patienter riskerar att förbises. 
Kontrollerade vitalparametrar genererar poäng som återspeglar allvarlighetsgrad på 
patientens rådande sjukdomstillstånd (Al-Qahtani & Al-Dorzi, 2010). Det ska finnas 
utarbetade riktlinjer och handlingsplan som anger vilka åtgärder som bör vidtas av ansvarig 
personal för att aktivera rapid response system (RRS). Högre poäng utifrån ett track- and 
triggersystem förknippas med större åtgärder och ökad dödlighet (McGaughey et al., 
2010). Det krävs enligt Clifton et al. (2015) att track- and triggersystem tillämpas korrekt 
för att kunna återspegla patientens sjukdomstillstånd. I studien framkom det att 65,5 
procent av observationerna av vitalparametrar var korrekt utförda och poängsumman var 
korrekt uträknad enligt det track- and triggersystem som var tillämpat. National Institute 
for Health and Care Excellence (2007) arbetar för utveckling inom hälso-och sjukvården 
och menar på att det bör finnas ett track- and triggersystem inom samtliga sjukhus som 
bedriver akutsjukvård, för att kunna ge patienterna optimal och säker vård och för att 
vårdpersonalen skall kunna utföra optimal och säker vård. 

Rapid response system (RRS) 

Bakgrunden till RRS 
Under 1990 talet så utvecklade ett sjukhus i Australien ett koncept med ambulerande 
intensivvårdsteam samt införde bedömningskriterier för identifiering av kritiskt sjuka 
patienter. Detta koncept benämndes som RRS och skapades i syfte att förbättra 
möjligheten att tidigt upptäcka och behandla patienter med avvikande vitalparametrar. 
Sedan dess har RRS utvecklats och är idag implementerat i flera delar av världen. Sveriges 
universitetssjukhus arbetar sedan 2007 utefter RRS. Med avsikt att minska dödligheten hos 
kritiskt akut sjuka patienter genom tidig identifiering av avvikande vitalparametrar och 
tillgång till team med erfarenhet och kunskap om akuta sjukdomstillstånd (Nordlund & 
Joelsson-Alm, 2009). RRS är enligt Hillman et al. (2014); Nordlund och Joelsson-Alm 
(2009) utvecklat för att förbättra patientsäkerheten inom akutsjukhusen och bidra till en 
säkrare miljö på vårdavdelningar. Detta genom att snabbt kunna bistå med 
specialistutbildad personal inom akutsjukvård när kritiskt sjuka patienter identifierats och 
kunna stödja avdelningspersonal i hantering av kritiskt sjuka patienter. Enligt Hillman et 
al. (2014) finns det idag ett ökat behov av att höja kvalitén och säkerhetsnivån inom 
sjukvården och de menar på att RRS kan förhindra att patienter drabbas av hjärtstopp eller 
oväntad död. Det är främst avdelningspersonal som aktiverar RRS genom identifiering av 
avvikande vitalparametrar eller subjektiv känsla av oro för patientens hälsa (Stolldorf & 
Jones, 2015; McGaughey et al., 2010). Övervakning och hantering av riskpatienter som 
befinner sig på vårdavdelningar är fortfarande otillräcklig trots att implementering och 
utveckling av RRS har förbättrats (McGaughey et al., 2010). Enligt National Institute for 
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Health and Care Excellence (2007) är RRS det första systemet som är patientcentrerat och 
övergripande inom sjukhusets organisation som syftar till att förebygga dödsfall och 
allvarliga konsekvenser för patienten. Institute for Healthcare and Improvement (IHI) 
rekommenderar att organisationer som arbetar med kvalitetsförbättring inom 
akutsjukvården ska använda RRS. 

Fyra grundläggande komponenter för RRS 
RRS involverar fyra enheter som är grundläggande för att systemet ska fungera, afferenta 
komponenten, efferenta komponenten, administrativ del och en ansvarig grupp för 
förbättring- och kvalitetsutveckling. Den afferenta komponenten involverar vårdpersonal 
som befinner sig på vårdavdelningar i syfte att upptäcka och identifiera tidiga 
varningssignaler. Sjuksköterskan utgör en betydande roll i identifiering av avvikande 
vitalparametrar och systemet uppmanar sjuksköterskan att aktivera RRS vid instinktiv oro 
för patientens sjukdomstillstånd (Etter, Takala & Merz, 2014; McGaughey et al., 2010; 
Subbe & Welch, 2013). Den efferenta komponenten är den hjälpinsats som den afferenta 
komponenten tillkallar vid aktivering av RRS. När avvikande vitalparametrar är 
observerade och genererar hög poängsumma i ett track- and triggersystem eller på inrådan 
av sjuksköterskans instinktiva känsla av oro för patientens tillstånd. Vanligtvis består 
denna hjälpinsats av ett medicinskt akutvårdsteam som är sammansatt av läkare, 
specialistutbildade sjuksköterskor inom intensivvård, anestesi eller akutsjukvård. 
Sammansättningen kan variera och benämnas olika beroende på vilket land eller sjukhus 
(Etter et al., 2014). Det medicinska akutvårdsteamet ska finnas tillgängliga dygnets alla 
timmar och vara tillgängliga inom en rimlig tid, de som ingår i ett medicinskt 
akutvårdsteam ska ha kunskap om och kunna hantera akut kritiskt sjuka patienter. 
Grundläggande krav för ett medicinskt akutvårdsteam är enligt McGaughey et al., 2010; 
Etter et al., 2014) att de ska kunna ordinera och administrera läkemedel, bistå med 
avancerad hjärt-lungräddning, upprätthålla adekvat central- eller venös infart och ha 
förmågan att tillämpa avancerad vård vid patientens säng. Om patienten har behov av ökad 
övervakning som kräver förhöjd vårdnivå så ska det medicinska akutteamet kunna överföra 
patienten dit (Al-Qahtani & Al-Dorzi, 2010). Den administrativa komponenten ser till att 
det finns resurser för att systemet ska kunna fungera. Den ansvarar för att all utrustning 
finns tillgänglig, att det finns tillgång till personal och ansvarar för att det medicinska 
akutvårdteamet erhåller kontinuerlig utbildning och färdighetsträning (Etter et al., 2014). 
Gruppen som hanterar förbättring- och kvalitetsutveckling inom RRS utvärderar, 
återkopplar och kontrollerar kvalitetsindikatorer för systemet (Al-Qahtani & Al-Dorzi, 
2010). 

Problemformulering 

Avvikande vitalparametrar går att identifiera flera timmar innan en patient utvecklar ett 
kritiskt sjukdomstillstånd som kan ge allvarliga konsekvenser för patienten och leda till 
döden. Akutsjuksköterskor ställs dagligen inför utmaningen att identifiera kritiskt sjuka 
patienter genom att observera vitalparametrar, använda sin intuition och klinisk blick. RRS 
är utvecklat för att kunna bistå sjuksköterskan att tidigt uppmärksamma varningssignaler 
och tillkalla hjälp med högre kompetens för insättande av adekvata åtgärder. RRS är ett 
komplext system som är beroende av flera grundläggande delar vilket kan påverka 
sjuksköterskans upplevelse av att arbeta som den viktiga afferenta komponenten som 
beslutar om systemet ska aktiveras. 
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SYFTE 
 
Syftet var att belysa sjuksköterskans upplevelser av att arbeta utefter ett rapid response 
system och belysa dess påverkan på patientsäkerheten.  

METOD  

 
Ansats 

Litteraturöversikt valdes som metod eftersom det fanns forskning inom det valda området 
sedan tidigare. Litteraturöversikten utgick från att sammanställa flera studier, vilket gav 
större material att analysera. Denna metod gav möjlighet att finna relevant material som 
sedan sammanställdes och gav svar på studiens syfte (Forsberg & Wengström, 2015). 
Metoden innebar en kritisk sammanställning av den aktuella forskningen inom det valda 
området och gav en heltäckande bild över den befintliga kunskapen inom ämnet. Syftet att 
använda en litteraturöversikt, var att analysera och sammanställa det aktuella kunskapsläge 
som fanns tillgängligt för att skapa djupare förståelse inom området (Polit & Beck, 2012; 
Forsberg & Wengström, 2015). 

Urval 

Inklusions- och exklusionskriterier baserades på studiens problemformulering och syfte, 
vilket gav avgränsning i utbudet av vetenskapliga artiklar. I enlighet med Friberg (2006) 
används inklusions- och exklusionskriterier för att lättare finna vetenskapliga artiklar av 
god kvalité som besvarade studiens syfte. Författarna inkluderade vetenskapliga artiklar 
med kvalitativ-, kvantitativ och mixad ansats. Inklusionskriterier för studien var 
vetenskapliga artiklar publicerade på engelska mellan år 2006-2016, artiklarna var ’peer-
reviewed’, artiklarna skulle vara granskade och godkända av en etisk kommitté och de 
skulle besvara studiens syfte. Exklusionskriterier som tillämpades var studier som berörde 
pediatrisk vård, palliativ vård, anhörigas upplevelser av RRS, läkarnas upplevelser av RRS 
och studier som endast berörde sjuksköterskans upplevelser av ett RRS på en 
akutmottagning. Artiklar som kunde besvara studiens syfte men som klassificerades med 
låg kvalitet utifrån framtagen bedömningsmall för kvalitetsgranskning exkluderades från 
studien. 

Datainsamling 

Under december och januari månad år 2016 genomfördes datainsamlingen för studien. De 
databaser som användes för datainsamling var PubMed, Cumulative Index of Nursing and 
Allied Health (CINAHL) och Web Of Science, vilka presenterade ett brett utbud av 
vetenskapliga artiklar som grundade sig på omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström, 
2015). Enligt Polit och Beck (2012) kan Google scholar användas som databas för att 
ytterligare utöka åtkomsten av publicerade vetenskapliga artiklar, detta tillämpades men 
utan resultat. För att optimera insamling av data togs kontakt med bibliotekarie på 
Sophiahemmets högskolebibliotek. En test-sökning genomfördes i databaserna PubMed, 
CINAHL och Web Of Science. Följande sökord användes: Rapid response system, hospital 
rapid response system, hospital, patient, safety, patient safety, nurs*, experience och 
nursing experiences för att finna relevanta artiklar som kunde svara på studiens syfte. Det 
var fritextsökningar, MeSH-ord och CINAHL Headings, orden kombinerades med 
booleska operatorn AND.  Sökningar av artiklar skedde i det första steget åtskilt med 
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framtagna adekvata sökord för studiens syfte. För att finna artiklar som var relevanta för 
syftet överskådades inledningsvis artikelns titel och upplevdes den vara relevant så 
studerades abstract för att sedan läsa artikelns helhet. Vetenskapliga artiklar som besvarade 
studiens syfte presenterades för den andra parten så att båda författarna hade möjlighet att 
granska artikelns relevans utifrån studiens syfte, vilket rekommenderades av Forsberg & 
Wengström (2015). 

Tabell 1. Databassökningar.   

Databas/Datum Sökord Begränsningar Träffar Abstract Fulltext Inkluderad
e artiklar 

PubMed 161213 Rapid response 
system and patient 
safety 

2006, engelska 111 32 15 6 

PubMed 161213 Rapid response 
system and nurse* 
and experience 

2006, engelska 15 4 2 2 

PubMed 161219 Hospital rapid 
response system, 
patient safety 

2006, engelska 84 42 20 1 

PubMed 161219 Hospital rapid 
response system, 
nursing 
experiences 

2006, engelska 7 4 3 1 

CINAHL 161213 Rapid response 
system and patient 
and safety 

2006, engelska 29 16 8 1 

CINAHL 161219 Rapid response 
system and nursing 

2006, engelska 28 17 10 2 

CINAHL 161219 Rapid response 
system and 
hospital 

2006, engelska 113 34 4 1 

Web Of Science 
170113 

Rapid response 
system + nurse + 
experiences 

2006, engelska 49 33 24 2 

       
Totalt   436 182 86 16 

 

Referenslistor från relevanta artiklar granskades med avsikt att utöka sökresultatet och inte 
gå miste om artiklar som kunde besvara studiens syfte. Den manuella sökningen 
resulterade inte till att någon ny artikel inkluderades i studien. 

Dataanalys 

Vetenskapliga artiklar som inkluderades i studien omfattade sju kvalitativa, sju kvantitativa 
artiklar och två artiklarna var kombinerade, så kallade mixade ansats. En artikelmatris 
skapades för att redovisa resultatet av sökträffar. Artiklarnas abstract lästes först igenom 
för att skapa en överblick om artikeln kunde besvara studiens syfte och utefter det kunde 
sedan ett stort antal artiklar exkluderas på rund av att de inte uppfyllde kvalitet enligt 
Sophiahemmet högskolas mall för kvalitetsgranskning för vetenskapliga artiklar. Endast 
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artiklar som uppfyllde minst kvalitet II inkluderades i studien (Berg, Dencker & Skärsäter, 
1999; Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). 

Av inkluderade artiklar som uppfyllde krav på kvalitet och var godkända av en etisk 
kommitté genomfördes en tematisk analys detta innebar att författarna plockade ut teman 
från artikelns resultat. Artiklarna delades upp till hälften vardera och analyserades för att 
finna tema ur artikelns resultat som redovisades för den andre parten. Tillsammans 
genomfördes en integrerad analysmetod som innebar att materialet stegvis studerades för 
att finna likheter och skillnader i resultatet. Identifierade likheter och skillnader 
presenterades som kategorier, vilket återspeglade resultatet från de inkluderade artiklarna 
och hur de relaterar till varandra. Slutligen redovisades patientsäkerhet och sjuksköterskans 
upplevelse av RRS som kategorier och redovisades som underrubriker i studiens resultat i 
enighet med (Kristensson, 2014). 

Forskningsetiska övervägande 

Författarna redovisade samtliga artiklar som ingick i studien, alla resultat presenterades 
utan att inkludera egna ståndpunkter och utifrån objektivitet. Analysen av studien 
genomfördes utan att innehållet i artiklarna förvrängdes och arbetet skedde utifrån att inte 
plagiera materialet (Polit & Beck, 2012). Inkluderade artiklar hade blivit godkända av en 
etisk kommitté vilket innebar att samtliga artiklar hade tagit hänsyn till etiska 
förhållningssätt och granskats ur ett etiskt perspektiv (Forsberg & Wengström, 2015). 
Inkluderade artiklar hade således beaktat forskningsdeltagarnas liv, hälsa, värdighet, 
integritet, autonomi, privatliv och personuppgifter för att värna om deltagarna (The World 
Medical Association, 2013). Alla deltagarna i de vetenskapliga artiklarna som användes i 
studien hade uppgett samtycke för att garantera frivillig medverkan i forskningen 
(Helgesson, 2015). 

RESULTAT 
 

Patientsäkerhet 

Främja patientsäkerheten 
Tillämpning av RRS inom akutsjukvården ökade identifieringen av kritiskt sjuka patienter 
som befann sig på en vårdavdelning vilket resulterade i minskade antal hjärtstopp och 
oväntade dödsfall kunde förhindras (Astroth, Woith, Stapleton, Degitz & Jenkins, 2012; 
Howell et al., 2012; Jackson, Penprase & Grobbel 2016; Ludikhuize et al., 2015; Simmes, 
Schoonhoven, Mintjes, Fikkers & van der Hoeven, 2012; Stewart, Carman, Spaegman & 
Sabol, 2014). I samband med att identifieringen av kritiskt sjuka patienter som befann sig 
på vårdavdelningar ökade så förflyttades fler patienter till högre vårdnivå där det fanns 
tillgång till ökad övervakning och andra resurser om behov skulle uppstå (Astroth et al., 
2012; Simmes et al., 2012). En femtedel av de patienter som bedömdes av ett medicinskt 
akutvårdsteam överfördes enligt Howell et al. (2012) till en intensivvårdsavdelning. Detta 
framkom även i studierna av Astroth et al. (2012); Simmes et al. (2012) som belyste att 
RRS föranledde ökade antal inläggningar på sjukhusens intensivvårdsavdelningar. Detta 
streds mot resultatet av Wood, Ranji, Ide och Dracup (2009); Ludikhuize et al. (2015) som 
menar på att färre patienter förflyttades till högre vårdnivå och att oplanerade inläggningar 
på intensivvårdsavdelning minskade. Detta på grund av att patienter efter aktivering av 
RRS kunde fortsätta att vårdas på avdelning i större omfattning efter att ett medicinskt 
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akutvårdsteam gjort en insats och upprättat en tydlig behandlingsplan istället för att 
patienten flyttas till annan avdelning eller intensivvårdsavdelning. Hela 50 procent av 
patienterna kunde efter aktivering av RRS stanna kvar på vårdavdelning och enligt Wood 
et al. (2009) är detta ett tecken på att patientsäkerheten ökade när RRS tillämpades.  
 
Enligt Astroth et al. (2012); Wood et al. (2009) förbättrar RRS sjukvården genom 
patientcentrerad vård samt hjälpte sjuksköterskan att identifiera och lösa problem. RRS 
ökade trivseln och tillfredsställelsen vilket bidrog till bättre kommunikation mellan 
avdelningens yrkeskategorier. Samarbete och kommunikation påverkades enligt Kitto et al. 
(2014) positivt då RRS kunde användas som ett verktyg för sjukvårdspersonal att lättare 
kommunicera och samarbeta runt patienten. 
 
Svårigheter/begränsningar 
Tillfällen och situationer då RRS inte aktiverades kunde enligt Kitto et al. (2014) bero på 
kommunikationsproblem eller sociokulturella aspekter inom sjukvården. Andra bidragande 
orsaker som kunde begränsa systemets funktion var enligt Wood et al. (2009) 
tillgängligheten av fungerande material och utrustning samt att riktlinjer och rutiner 
följdes. Enligt Odell (2014) var sjuksköterskan mer benägen att frångå systemet och ha 
sämre följsamhet till ett track- and triggersystem under helger tiden före en patient 
drabbades av ett hjärt- eller andningsstopp. Mackintosh, Rainey och Sandall (2014) 
beskrev att sjuksköterskan idag har hög arbetsbelastning och att chefer arbetar för att 
effektivisera vården. Detta tvingar sjuksköterskan till att prioritera bort den patientnära 
kontakten vilket är sjuksköterskans viktigaste arbetsuppgift. För att effektivisera vården 
anställs vårdpersonal utan kvalificerad utbildning för arbetsuppgifter, så som att 
kontrollera vitalparametrar och observera patientens sjukdomstillstånd. När arbetsuppgifter 
delegeras vidare till annan personal med otillräcklig kompetens kan viktig information 
förbises så som andningsljud, hudton eller tilltagande förvirring, vilket enligt Makintosh, 
Rainey och Sandall (2011) har avgörande betydelse för aktivering av RRS. Bristfällig 
dokumentation av vitalparametrar och ofullständigt utförda kontroller av vitalparametrar, 
var ett vanligt förekommande problem som identifierades av flertalet studier som en risk 
för patientsäkerheten (Douglas et al., 2015; Mackintosh et al., 2011; Mackintosh et al., 
2014; Simmes et al., 2012; Stewart et al., 2014). 
 
Svårigheter med att arbeta utefter ett system som grundar sig på vitalparametrar är enligt 
Stewart et al. (2014) att avvikande vitalparametrar kan vara normala för en multisjuk 
patient, vilket innebär att det blir en utmaning för sjuksköterskan att bedöma allvaret i 
situationen. Sjuksköterskans erfarenhet hade betydelse för att kunna identifiera kritiskt 
sjuka patienter, speciellt i situationer när det var svårt att sätta fingret på vad som var fel 
när vitalparametrarna var normala (Williams, Newman, Jones & Woodard, 2011). 
Sjuksköterskan ska agera på avvikande vitalparametrar och tillsammans med sin kliniska 
blick fatta beslut om RRS ska aktiveras (Douglas et al., 2015). Vid en abrupt förändring av 
vitalparametrar så fungerade RRS bra, men vid mindre förändringar krävs navigering runt 
flera systemhinder, vilket orsakade att aktiveringar fördröjdes (Braaten, 2015). 
 
Teamarbete 
För att RRS ska vara ett välfungerande system krävs lyhördhet, öppenhet och ett 
vänskapligt klimat, vilket enligt Wood et al. (2009) är avgörande faktorer för att ta steget 
och agera. RRS påverkas enligt Douglas et al. (2015); Kitto et al. (2014); Mackintosh et al. 
(2011) av den hierarki som finns inom sjukvården. Hierarki finns enligt Kitto et al. (2014) 
mellan nyanställda sjuksköterskor och erfarna sjuksköterskor som arbetar på vårdavdelning 
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eller mellan olika yrkeskategorier som är involverade i vården för patienten. 
Beslutsfattandet gällande aktivering av RRS visade sig påverkas av hierarki och erfarna 
sjuksköterskor var mer benägna att gå emot hierarkin om de inte var nöjda med 
avdelningsläkarens beslut och ville ha en andra åsikt. Sjuksköterskan ska enligt Kitto et al. 
(2014) bortse från rådande hierarki och arbeta för patientens bästa genom adekvata insatta 
åtgärder inom rimlig tid. Majoriteten av sjuksköterskorna i studien av Jackson et al. (2016) 
uppgav att de skulle kontakta ansvarig avdelningsläkare först innan de aktiverade RRS. 
Enligt Douglas et al. (2015) var sjuksköterskor mer benägna att aktivera RRS och komma i 
kontakt med ett medicinskt akutvårdsteam för att få hjälp att hantera situationer i 
jämförelse med läkarna på avdelning som uppgav att de ville hantera situationen 
självständigt tills den blev ohållbart. 
 
Tidiga varningssignaler 
De vanligaste orsakerna till att RRS aktiverades var hypotoni, förändrad hjärtfrekvens, 
förändrad medvetandegrad, desaturering och oro från sjukvårdspersonal (Howell et al., 
2012; Schneider, Warrillow, Robbins, Jones & Bellomo, 2013; Wood et al., 2009). Andra 
tidiga varningssignaler som sjuksköterskan observerade var enligt Howell et al. (2012) 
oliguri och avvikande andningsfrekvens. När patienten uppvisade tecken och symtom som 
var oväntade eller avsevärt skiljde sig från det normala, eller när sjuksköterskan upplevde 
den instinktiva känslan av oro att något kunde vara fel gjordes en bedömning att patienten 
var i behov av omedelbar vård som inte kunde ombesörjas av avdelningsläkaren, och RRS 
aktiverades (Shapiro, Donaldson & Scott, 2010). 
 
Mackintosh et al. (2014) menar på att det är viktigt att känna patienten för att tidigare 
kunna upptäcka förändringar. RRS är beroende av klinisk bedömning utav sjuksköterskan, 
som enligt Douglas et al. (2015) har ansvaret för att vitalparametrar följs och utförs 
korrekt. Enligt Mackintosh et al. (2014) togs avvikande vitalparametrar mer på allvar än 
”tysta” förändringar såsom hudton och sjuksköterskans oroskänsla. När sjuksköterskan var 
orolig för patienten och vitalparametrarna var normala skulle majoriteten ändå aktivera 
RRS. Detta gällde även patienter som hade avvikande vitalparametrar men som såg ut att 
må bra (Jackson et al., 2016). 
 

Sjuksköterskans upplevelse av RRS 

Aktivering av RRS 
Enligt Williams et al. (2011) upplevde sjuksköterskan att aktiveringen av ett RRS var ett 
stort ansvar. Det fanns delade uppfattningar om att ha autonomi och ansvaret att rapportera 
vidare förändringar av vitalparametrar. Gemensamt delade sjuksköterskorna tanken om att 
de arbetade för att patienten skulle må bra och vetskapen om att det fanns stöd och resurser 
att tillgå som bidrog till ökad känsla av trygghet. Sjuksköterskan ville enligt Williams et al. 
(2011) först införskaffa så mycket information som möjligt om patienten, för att kunna 
avgöra om sjuksköterskan kunde åtgärda problemet själv i första hand och sedan aktivera 
RRS. Sjuksköterskorna i studien av Stewart et al. (2014) var eniga om att aktiveringen av 
RRS inte bara skulle grundas på ett track- and triggersystem utan tillsammans med 
sjuksköterskans kliniska blick och den subjektiva känslan av oro för patientens tillstånd. 
Sjuksköterskorna uppgav att det fanns tillfällen där de aktiverade RRS utan att track- and 
triggersystemet uppnått tillräckligt höga poäng. Detta för att sjuksköterskan enligt riktlinjer 
ska aktivera RRS om det funnits andra kliniska tecken eller instinktiv känslan som bidragit 
till att sjuksköterskan upplevde oro för patientens liv (Stewart et al., 2014). Dock upplevde 
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sjuksköterskorna i studien att ett track- and triggersystem hjälpte dem att triagera 
patienternas behov av vård på avdelningen och hjälpte sjuksköterskan att identifiera 
förändringar i patientens sjukdomstillstånd. Det fanns sjuksköterskor i studien som kände 
sig obekväma med att lita på ett track- and triggersystem, och menade på att klinisk 
erfarenhet kändes mer tillförlitligt för att identifiera kritiskt sjuka patienter.   
 
Track- and triggersystemet ansågs av sjuksköterskorna bidra till förbättrad kommunikation 
mellan läkare och andra sjuksköterskor för att uppmärksamma patientens sjukdomstillstånd 
(Stewart et al., 2014). Majoriteten av sjuksköterskorna uppgav att de i första hand skulle 
kontakta ansvarig avdelningsläkare när de observerat avvikande vitalparametrar eller vid 
oro för patientens tillstånd. Orsaken till detta var enligt Astroth et al. (2012) och Douglas et 
al. (2015) att sjuksköterskorna blivit tillrättavisade av avdelningsläkaren när de inte 
kontaktat dem i första hand vilket kunde tyda på hierarki. Sjuksköterskor som var nya i sin 
yrkesroll upplevde mer rädsla över att göra fel och få kritik från andra vårdgivare i 
jämförelse med erfarna sjuksköterskor (Jackson et al., 2016). Enligt Douglas et al. (2015); 
Stewart et al. (2014) upplevde sjuksköterskan trygghet i att aktivera RRS och ta kontakt 
med ett medicinskt akutvårdsteam om det fanns ett tydligt behov för patienten. Det 
framkom att sjuksköterskan upplevde rädsla över att inte ha tagit rätt beslut. Den främsta 
orsaken till rädslan, var att få kritik över beslutet och att det skulle framkomma att 
patienten inte var kritiskt sjuk även om patienten uppfyllde kriterierna (Douglas et al., 
2015; Kito et al., 2014). Det fanns också en oro över att den ansvariga sjuksköterskan på 
vårdavdelningen skulle få kritik för att inte ha observerat patienten tillräckligt noga och 
missat något väsentligt (Jackson et al., 2016). Drygt 55 procent av sjuksköterskorna 
uppgav att de inte skulle aktivera RRS grundat på intuition och oro för patienten om 
vitalparametrarna var normala. Det framkom även i studien av Douglas et al. (2015) att 
34,2 procent av sjuksköterskorna inte skulle aktivera RRS om patienten uppfyllde 
kriterierna men ansågs se ut att må bra. 

Kompetens 
Största delen (97 procent) av deltagarna i studien av Douglas et al. (2015) upplevde att det 
var en komplex situation att vårda kritiskt sjuka patienter, då läkemedelsbehandlingar och 
bakgrundssjukdomar påverkade bedömningen av deras sjukdomstillstånd. Det fanns en 
tveksamhet om sjuksköterskorna som arbetade på vårdavdelning upplevde att det 
medicinska akutvårdsteamet bidrog till att de blev bättre på att hantera kritiskt sjuka 
patienter (Jackson et al., 2016). Sjuksköterskorna i studien av Williams et al. (2011) 
upplevde att RRS hade positiv effekt på utveckling och ökade kompetensen samt stärkte 
sjuksköterskan i sin roll och påverkade omhändertagandet av patienterna. Enligt Douglas et 
al. (2015) och Kitto et al. (2014) upplevde sjuksköterskan att de begränsades från att 
självständigt träna på kliniska färdigheter vid omhändertagandet av kritiskt sjuka patienter 
när ett medicinskt akutvårdsteam var inkopplat. Det framkom att sjuksköterskor som var 
nya i sin yrkesroll upplevde att deras kompetens i att hantera kritiskt sjuka patienter 
minskade och att aktivering av RRS som innebar kontakt med ett medicinskt 
akutvårdsteam innebar ökad stress med tillskott av arbetsuppgifter (Jackson et al., 2016). 
Majoriteten av sjuksköterskorna i studien av Williams et al. (2011) uppgav att de efter 
aktivering av RRS och kontakt med det medicinska akutvårdsteamet ville fortsätta vara 
delaktiga i patientens vård. Detta då sjuksköterskan ville utvecklas och öka sin kompetens 
för att kunna omhänderta patienten på ett bättre och säkrare sätt, vilket upplevdes viktigt. 
När patienten förflyttades till högre vårdnivå ville sjuksköterskan vara fortsatt delaktig och 
följa utvecklingen, både på grund av oro för patient och även för att lära sig av situationen 
(Williams et al., 2011). 
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Positiva upplevelser 
Sjuksköterskorna upplevde att RRS hjälpte dem att hantera kritiskt sjuka patienter 
(Douglas et al., 2015; Jackson et al., 2016; Williams et al., 2011). Douglas et al. (2015) 
menade dock att sammansättningen av teamet påverkade effektiviteten av ett RRS. 
Sjuksköterskorna upplevde att RRS var ett användbart verktyg för att identifiera och starta 
behandling av ett sjukdomstillstånd i ett tidigt skede. Williams et al. (2011) beskriver att 
sjuksköterskorna upplevde att RRS gav dem en ny syn på situationen som gjorde det 
möjligt att utföra snabba handlingar så som provtagning, undersökning och transport till 
högre vårdnivå. Effekterna av RRS upplevdes vara positiva och gynnsamma vilket enligt 
Williams et al. (2011) även bidrog till att säkrare vård utfördes. Astroth et al. (2012); 
Shapiro et al. (2010) beskrev sjuksköterskans upplevelse av att det medicinska 
akutvårdsteamet tillförde expertis vid svåra situationer och att de bekräftade 
sjuksköterskans oro och lugnande dem. Teamet hjälpte till att utvärdera situationen, förstod 
vad som höll på att hända och beslutade om vad som skulle göras. Sjuksköterskorna 
uppskattade det mentorskap av vägledning, utbildning och uppföljning som det medicinska 
akutvårdsteamet medlemmar gav. I studien av Jackson et al. (2016) upplevde 97,6 procent 
av sjuksköterskorna att RRS erbjöd nödvändigt hjälp gällande behandling av patienter. 
Shapiro et al. (2010) beskrev att den signifikanta resursen var teamets ”extra” ögon, 
händer, sinnen och fysik som bidrog till att patientens omedelbara behov kunde uppfyllas. 
RRS-sjuksköterskans kompetens var ovärderlig ”bedside”, då de var mer vana att hantera 
komplexa diagnoser och behandlingsåtgärder. De bidrog med administrering av läkemedel 
och identifierade behov av högre vårdnivå samt kunde påskynda överflyttningar till högre 
vårdnivå. Det medicinska akutvårdsteamet upplevdes som sjukhusets 112. 
 
I flera studier beskrev större delen av sjuksköterskorna att de kände sig bekväma med att 
ringa det medicinska akutvårdsteamet när de behövde hjälp (Astroth et al., 2012; Douglas 
et al., 2015; Jackon et al., 2016; Shapiro et al., 2010).  

Sjuksköterskorna upplevde enligt Astroth et al. (2012); Shapiro et al. (2010) att det 
medicinska akutvårdteamet gav dem självförtroende och bekräftelse i sitt beslut att 
aktivera RRS. Astroth et al. (2012); Douglas et al. (2016); Williams et al. (2011) beskrev 
alla positiva effekten av teamarbete mellan sjuksköterskorna på vårdavdelning och det 
medicinska akutvårdsteamet. Astroth et al. (2012) beskrev goda 
kommunikationskunskaper, professionalitet, omtänksamhet och möjligheten till 
känslomässigt stöd som faktorer som det medicinska akutvårdsteamet besatt och 
förmedlade. I stressiga situationer uppskattade sjuksköterskan att det medicinska 
akutvårdsteamet kunde använda sig av humor för att avväpna situationen. 

Negativa upplevelser 
Sjuksköterskorna kunde uppleva kritik och känna sig ifrågasatta för att de aktiverade RRS 
(Astroth et al., 2015; Douglas et al., 2016; Williams et al., 2011). Mindre erfarna 
sjuksköterskorna beskrev i studien av Astroth et al. (2015) att de var rädda för att visa sig 
dumma inför teamets medlemmar, medan de mer erfarna sjuksköterskorna hade en viss 
tendens att tänka att de kunde hantera situationen bättre själva istället. Det framkom även 
att det medicinska akutvårdsteamets medlemmar inte alltid gav trevligt bemötande, att 
deras kommunikation inte var stödjande och att de kunde avbryta, vara nedlåtande, 
uppträda förvirrat och hade orealistiska förväntningar på sjuksköterskorna. I Douglas et al. 
(2016) beskrev 92 procent av sjuksköterskorna att aktiveringen av RRS bidrog till ökad 
arbetsbelastning. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet för studien har omformulerats under arbetets gång då tidigare formulering av syftet 
var snävt och preliminärsökning gav begränsad tillgång till vetenskapliga artiklar som 
besvarade studiens syfte. Anledning till den begränsade åtkomsten av vetenskapliga 
artiklar inom ämnet MEWS och EWS och dess påverkan på patientsäkerheten, kan bero på 
att området är relativt nytt och det därför inte utförts så mycket forskning kring ämnet. 
Syftet utvidgades därför till RRS att och belysa sjuksköterskans upplevelser inom ämnet ur 
ett patientsäkerhets perspektiv. Författarna har i bakgrunden redogjort för ämnet 
akutsjukvård och akutsjuksköterskan med avsikt att ge läsaren insyn i hur akutsjukvården 
förväntas utövas och sjuksköterskans roll inom akutsjukvården. Vi anser att detta är 
ämnesområden som har betydelse för att kunna skapa förståelse för läsaren men som inte 
inkluderades i studiens syfte eller som sökord för att finna artiklar. 

Författarna ansåg att de kunde valt att använda kvalitativ ansats och genomfört en 
intervjustudie som datainsamlingsmetod då studiens syfte var att belysa sjuksköterskans 
upplevelser. Vid intervjustudier har deltagarna möjlighet att med egna ord beskriva sina 
upplevelser och forskarna har möjlighet att formulera egna frågor (Forsberg & Wengström, 
2015). Författarna ville inte bara lyfta fram sjuksköterskans upplevelser utan även RRS 
påverkan på patientsäkerheten och då fanns det en oro att syftet inte skulle kunna besvaras 
utifrån kvalitativ ansats med intervjuer som datainsamlingsmetod. Därför valde författarna 
att använda sig utav litteraturöversikt som ansats. 

Insamling av data, urval och inklusions- och exklusionskriterier 
Resultatet av sökningar i databaserna PubMed, CINAHL och Web Of Science visade på att 
det fanns ett stort utbud av forskning inom det valda ämnet vilket gav möjlighet att 
eliminera studier som inte uppnådde kvalitetsnivå. För att skapa en övergripande bild 
samanställdes resultat från inkluderade artiklar och redovisades i en tabell (Forsberg & 
Wengström, 2015). 

Inklusionskriterier för studien var att artikeln skulle vara publicerad i en vetenskaplig 
tidskrift och vara ’peer-reviewed vilket Kristensson (2014) innebär att artikeln har 
genomgått en granskning som säkerställer artikelns kvalitet och säkerhet. Att använda 
’peer-reviewed’ som inklusionskriterie är enligt Kristensson (2014) en styrka för studien, 
men kan innebära att det finns en kunskapslucka från den allra nyaste forskningen som inte 
hunnit bli granskad. I studiens inkluderade resultatartiklar är den äldsta artikeln publicerad 
år 2010. Författarna anser att risken att det skulle finnas en kunskapslucka i studien på 
grund av att den nyaste forskningen inte fanns tillgänglig inom ämnet är liten. Detta då 
studien inkluderat artiklar publicerade mellan år 2015–2016, vilket anses återspegla den 
aktuella situationen och upplevelsen av det valde ämnet. Enligt Forsberg och Wengström 
(2015) så bör samtliga inkluderade resultatartiklar i en litteraturöversikt återspegla den 
mest aktuella forskningen som finns tillgänglig inom det valda området. Därför är 
tillförlitligheten i denna studie anses vara hög eftersom begränsningen i sökningar och 
inkluderade artiklar var publicerade mellan år 2006–2016. Endast vetenskapliga artiklar 
som var publicerade på engelska inkluderades i studien, vilket grundade sig på att artikeln 
skulle vara tillämpad och tillgänglig för ett större antal människor. Vid analysförfarandet 
finns det enligt Granskär och Höglund-Nielsen (2008) alltid en risk för missförstånd och 
feltolkningar om språket skiljer sig från forskarens modersmål. Författarna anser att de 
hanterar det engelska språket väl och arbetade tillsammans med avsikt för att minimera 
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risker för missförstånd och feltolkningar. Detta genom att rådfråga, diskutera och nyttja 
båda parternas kompetens till ord och meningar som var svårtolkade och använde 
uppslagsverk för att förtydliga. Dock finns det alltid en risk att vetenskapliga artiklar som 
finns tillgängliga på andra språk och som besvarade studiens syfte förbisågs, vilket enligt 
Granskär och Höglund-Nielsen (2008) skulle kunna ha påverkat studiens resultat. 

Eftersom RRS går att tillämpa inom flera enheter och inom alla patientkategorier med 
olika åldrar så användes exklusionskriterier. Palliativ vård valdes bort då patienter befinner 
sig i livets slutskede och sjukvården fokuserade på att förbättra situationen och minska 
lidande istället för att förhindra komplikationer och oväntade hjärtstopp. RRS kunde 
appliceras till denna patientkategori men då låg fokus på att fastställa 
behandlingsbegränsningar för patienten, vilket upplevdes frångå studiens syfte. Även 
artiklar som berörde pediatriskvård exkluderades från studien på grund av att författarna 
ansåg att akutsjukvården och tillämpningen av vitalparametrar inom RRS skiljde sig i 
jämförelse med vuxna över 18 år. Ingen begränsning på ålder sattes i de olika 
sökmotorerna PubMed, CINAHL eller Web Of Science utan exkluderingen utfördes vid 
granskning av artikelns titel och abstract. Studier som belyste sjuksköterskans upplevelser 
av RRS på en akutmottagning exkluderades från studien då arbetsmiljön skiljer sig från 
vanlig vårdavdelning och då det finns en mer kontinuerlig tillgång till läkare på plats. 
Dessa exklusionskriterier kan ses som en svaghet då studien endast belyser 
patientkategorin patienter över 18 år och sjuksköterskans upplevelser av att arbeta utefter 
RRS på vårdavdelningar. Läkare, annan vårdgivare eller anhörigas upplevelse av RRS 
exkluderades från studien då författarna ville belysa sjuksköterskans upplevelser.  

Enligt Kristensson (2014) är PubMed den största databasen för forskning inom medicinsk 
vetenskap, detta skulle kunna vara anledningen till att PubMed var den databas som 
genererade flest inkluderade artiklar till studien. Sökningarna i CINAHL och Web Of 
Science genererade sex vetenskapliga artiklar som inkluderades i studien. Sökstrategin som 
användes var att använda samma sökord i de olika databaserna och utföra första 
databassökningen i PubMed. Detta bidrog till att sökträffarna i CINAHL och Web Of 
Science upprepade bortvalda och redan inkluderade artiklar. De flesta av sökningarna 
utfördes av fritextord som utgick utifrån syftet. MESH termer användes i sökningar som 
genomfördes i PubMed och CINAHL Headings användes i sökningar databasen CINAHL, 
vilket genererade mer begränsat sökresultat men adekvata artiklar för studiens syfte. 
Författarna använda sig utav en bibliotekarie för att få hjälp med sökord och utföra 
sökningar med avsikt att utöka relevanta sökträffar för att inte gå miste om artiklar som 
skulle kunna besvara studiens syfte, detta styrker Friberg (2006). 

I studien inkluderades sju kvantitativa som berörde patientsäkerhet, sju kvalitativa som 
berörde sjuksköterskans upplevelser och två mixade studier med både kvalitativ och 
kvantitativ ansats. Det fanns en önskan att hålla jämlik fördelning av artiklarna men ingen 
exkluderades på grund av metod eller ämne. En jämn fördelning av antalet artiklar som 
belyser patientsäkerhet och sjuksköterskans upplevelser gav tillräckligt med material för att 
få en överblick av ämnet. Författarna anser att om antalet inkluderade artiklar hade varit 
fler så skulle det kunnat påverka studiens resultat men att det i föreliggande studie 
framkom gemensamma upplevelser och effekter på patientsäkerheten. Studiens 
generaliserbarhet och tillförlitlighet påverkas av antalet inkluderade artiklar då den 
återspeglar en mindre population.  

Kvalitetsgranskning skedde samtidigt som vetenskapliga artiklar söktes fram och en stor 
del av de funna artiklarna uppfyllde inte kvalitetskraven. I de exkluderade artiklarna fanns 
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inget tydligt syfte eller att utförande av metod inte fanns beskriven och artiklarna fick 
därmed uteslutas från studien. De artiklar som uppfyllde kraven och kunde besvara 
studiens syfte granskades sedan med hjälp av Sophiahemmets mall för kvalitetgransking av 
vetenskapliga artiklar. Endast artiklar som uppfyllde kvalitets grad I och II inkluderades 
för att hålla god kvalitet i studien, detta anses vara en styrka. Bortfall eller svar i 
procentandel redovisades i 9 av 16 artiklar. Att bortfall inte redovisas påverkar studiens 
validitet, vilket fanns i åtanke under analysförfarandet. Författarna valde att inkludera 
artiklar som inte redovisade bortfall eftersom de besvarade syftet och efter 
kvalitetsgranskning klassades som kategori II. Efter kvalitetsgranskning eliminerades tre 
artiklar då de inte redovisade bortfall och klassades som kategori III. Författarna valde att 
inkludera studien av Douglas et al. (2015) som genom kvantitativ metod jämförde 
sjuksköterskans- och läkarens upplevelse av RRS. Detta på grund av att det gick att 
urskilja sjuksköterskornas upplevelser gentemot läkarens och att studien kunde besvara 
syftet med viktiga aspekter. 

Att inkludera vetenskapliga artiklar i en litteraturöversikt som är genomförda i olika länder 
anser Granskär och Höglund-Nielsen (2008) stärker studiens validitet. Inkluderade artiklar 
i denna studie var genomförda i USA, England, Australien, Nederländerna och 
Storbritannien. När inklusionskriterier valdes ut lades ingen vikt i att granska land där 
studien genomförts. Detta resulterade i att 9 av 16 inkluderade artiklar var genomförda i 
USA vilket skulle kunna påverka studiens validitet och till stor del återspegla USA. 
Författarna valde att inkludera två artiklar från samma författare vilket skulle kunna 
påverkat studiens resultat eftersom 12,5 procent av resultatet skulle kunna vara från en och 
samma författare. Båda artiklarna berörde patientsäkerhet, RRS och sjuksköterskans 
upplevelser och valdes därför att inkluderas ändå. 

Analys 
Tillförlitligheten stärks genom att det under arbetets gång varit två författare som 
gemensamt analyserat inkluderade artiklar och då kunnat identifiera de likheter och 
skillnader som presenterats i studiens resultat (Granskär & Höglund-Nielsen, 2008). I 
analysförfarandet plockades betydande resultat ut som besvarade syftet och översattes från 
engelska till svenska. Detta kan ha påverkat att materialet blev missvisande eftersom 
författarna inte har engelska som modersmål (Granskär & Höglund-Nielsen, 2008). De 
kvantitativa artiklarna upplevdes svårare att tolka och sätta in i ett sammanhang i 
jämförelse med de kvalitativa artiklarna, vilket kan ha påverkat studiens resultat då det 
finns risk för missförståelse eller att innehållet kan ha tolkats fel. Enligt Granskär och 
Höglund-Nielsen (2008) minimeras riskerna för missförstånd och feltolkningar om båda 
författarna har analyserat innehållet i artiklarna vilket författarna har gjort och ser det som 
en styrka i analysförfarandet.  

Vid skapandet av kategorier togs resultatet från inkluderade artiklar ut och tilldelades olika 
kategorier. I flertalet artiklarna fanns gemensamma ämnen vilket skapade kategorier som 
återspeglade likheter och skillnader mellan artiklarnas resultat. De olika kategorierna som 
framkom var stundtals svåra att urskilja då de upplevdes ha ett samband med varandra. Det 
ansågs av författarna vara viktigt att framföra alla aspekter då det förekom artiklar som 
motsade varandra. 

Resultatdiskussion 

Resultatet visar på att majoriteten av sjuksköterskorna upplevde att RRS hjälpte dem i sitt 
arbete som sjuksköterska genom att identifiera kritiskt sjuka patienter (Astroth et al., 2012; 
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Wood et al., 2009). Sjuksköterskan upplevde att de fick hjälp och stöd från det medicinska 
akutvårdsteamet i situationer när de hanterade kritiskt sjuka patienter (Douglas et al., 2015; 
Jackson et al., 2016; Williams et al., 2011). RRS minskade enligt Astroth et al. (2012); 
Howell et al. (2012); Jackson et al. (2016); Ludikhuize et al. (2015); Simmes et al. (2012); 
Stewart et al. (2014) antalet hjärtstopp och oväntade dödsfall, detta relaterar Astroth et al. 
(2012); Simmes et al. (2012) till att kritiskt sjuka patienterna identifierades i ett tidigare 
skede och då kunde flyttas till högre vårdnivå. Enligt Hillman et al. (2014) samt Nordlund 
och Joelsson-Alm (2009) är RRS framarbetat för att främja patientsäkerheten vilket även 
bekräftades av Wood et al. (2009) men att patientsäkerheten endast kunde upprätthållas om 
RRS tillämpades och utfördes på ett korrekt sätt. Enligt patientsäkerhetslagen (SFS, 
2010:659) ska sjukvården arbeta för att främja patientsäkerhet och undvika vårdskador. 
Majoriteten av inkluderade artiklar i studien belyste att det fanns begränsningar och 
svårigheter med att arbeta utefter ett RRS. Svårigheter som framkom grundar sig på 
organisationsnivå, kompetensutveckling och samarbete mellan olika yrkesprofessioner 
(Astroth et al., 2010; Braaten et al., 2015; Douglas et al., 2015; Howell et al., 2012; 
Jackson et al., 2016; Kitto et al., 2014; Ludikhuize et al., 2015; Mackintosh et al., 2011; 
Mackintosh et al., 2014; Odell, 2014; Simmes et al., 2012; Stewart et al., 2014; Williams et 
al., 2011; Wood et al., 2009). 

Bemötande och samarbete 
Bemötandet från det medicinska akutvårdsteamet hade stor påverkan på sjuksköterskan 
och deras fortsatta beslutsfattande gällande aktivering av RRS (Astroth et al., 2012; 
Douglas et al., 2015; Williams et al., 2011). Det fanns sjuksköterskor som hade blivit 
tillrättavisade av avdelningsläkare eller det medicinska akutvårdsteamet för att de aktiverat 
systemet ”i onödan” (Astroth et al., 2012; Douglas et al., 2015; Kito et al., 2014). Detta 
anses av författarna utgöra en risk gällande patientsäkerheten då det kan innebära att 
sjuksköterskan framöver inte aktiverar systemet på grund av rädsla för kritik trots att de har 
identifierat en kritiskt sjuk patient. Det är även ett hinder för att RRS ska kunna fungera 
bra, då samarbete är en viktig grundsten för systemet.  

Effekten av ett välfungerande samarbetet och där sjuksköterskan fick ett bra bemötande 
bidrog till att sjuksköterskan upplevde tillit, trygghet, teamkänsla och respekt för varandra 
(Astroth et al., 2012; Shapiro et al., 2010; Williams et al., 2011). Sjuksköterskan upplevde 
enligt Astroth et al. (2012); Shapiro et al. (2010) att de fick chans att lära sig och öka sin 
kompetens i att behandla och omhänderta kritiskt sjuka patienter. Genom att 
sjuksköterskan känner stöd och trygghet istället för osäkerhet och rädsla, kan bidra till att 
sjuksköterskan litar mer på sig själv. De vågar vara mer beslutstagande och vågar be om 
hjälp i situationer de känner sig osäkra på.  

Enligt Douglas et al. (2015); Kitto et al. (2014); Mackintosh et al. (2011) upplevde 
sjuksköterskan att det fanns hierarki inom sjukvården, detta upplevdes inte som en 
gynnsam arbetsmiljö för RRS. Teamarbete, kommunikation och att arbeta patientcentrerat 
ingår i sjuksköterskans grundläggande kärnkompetenser (Leksell & Lepp, 2013). När 
hierarki mellan sjuksköterska och annan yrkeskategori så som läkare eller undersköterska 
men även mellan sjuksköterska och sjuksköterska anses påverka förmåga att arbeta i team 
med välfungerande kommunikation vilket styrks av Kitto et al. (2014). Författarna till 
föreliggande studie anser att sjuksköterskan genom agerandet att kontakta avdelningsläkare 
och i första hand och avvika från upprättad handlingsplan riskerar att utsätta patienten för 
fara. Detta eftersom det medicinska akutvårdsteamet har en inställelse tid att följa, finns 
alltid tillgängliga och innehar bred kompetens för akuta situationer vilket avdelningsläkare 
inte har förutsättningar för. Vilket kan innebära fördröjd väntetid och försenade 
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insättningar av åtgärder för den kritiskt sjuka patienten då avdelningsläkaren inte alltid 
fanns tillgänglig och kunde vara svår att få tag på. Enligt Kitto et al. (2014) så var det 
främst sjuksköterskan som var nya i sin yrkesroll och som hade blivit tillrättavisade av 
läkare på avdelningen som agerade i denna handling.  

Fokusering bör således inte ligga på hierarki för att upprätthålla god relation mellan 
yrkesroller utan på hur patienten kan behandlas på bästa sätt. Genom att hierarki 
fortfarande exciterar inom sjukvården så utgör det ett hinder enligt författarna för att RRS 
ska vara välfungerande både ur ett patientsäkerhetsperspektiv och för att främja en god 
arbetsmiljö för sjuksköterskan. Enligt Douglas et al. (2015); Kito et al. (2014) bidrog 
normer och sociokulturella ageranden till att sjuksköterskorna var rädda för att få kritik och 
bli ifrågasatta om sitt agerande att aktivera RRS. Således anses det att fler studie bör göras 
gällande hierarki då det är ett problem inom sjukvården som kan komma att påverka 
patientens vård.  

Genom samarbete mellan flera yrkeskategorier med kompetens bidrar till känslan av 
trygghet inför att fatta beslut ökar och att inte behöva fatta svåra beslut självständigt. Detta 
gäller oavsett om det är en erfaren läkare eller en oerfaren sjuksköterska eftersom 
omhändertagandet av kritiskt sjuka patienter beskrivs och upplevs vara komplext. 
Samarbete mellan flera yrkeskategorier som kan dela med sig av kunskap och erfarenhet 
skulle kunna således öka patientsäkerheten eftersom det finns ”fler ögon” som kan se och 
fler händer som kan göra adekvata åtgärder. Enligt Leksell och Lepp (2013) var teamarbete 
och samverkan en kärnkompetens som låg till grund för att sjuksköterskan skulle kunna 
bedriva sjukvård med hög kvalitet. Studiens resultat tyder på att teamarbete och samverkan 
har stor betydelse för hur RRS tillämpas och hur effektivt systemet är. Detta i förhållande 
till samarbetet mellan de olika kompetenserna inom det medicinska akutvårdsteamet 
(Astroth et al., 2012; Douglas et al., 2015; Jackson et al., 2016; Steward et al., 2014). RRS 
består av olika komponenter där den efferenta komponenten tillkallas av den afferenta 
(Etter et al., 2014) och dessa två komponenter ska arbetar tillsammans för att patienten 
kunna få så bra vård som möjligt. Föreliggande studie återspeglar positiva effekter när 
samarbetet fungerar bra och negativa effekter när samarbete fungerar mindre bra, både ur 
patientsäkerhetsperspektiv och sjuksköterskeperspektiv. Författarna anser att teamarbete 
och samverkan är ett ämnesområde som har en stark betydelse för RRS då majoriteten av 
de inkluderade artiklarna belyste detta ämne ur flera perspektiv. 

Strukturerat system 
Sjuksköterskan har det högsta ansvaret för patienternas omvårdnadsbehov samtidigt som 
de ska observera avvikande symtom och vitalparametrar (Douglas et al., 2015). Att det 
finns ett strukturerat system att tillgå för att identifiera kritiskt sjuka patienter skulle kunna 
underlätta arbetssituationen för sjuksköterskan och öka patientsäkerheten. Med hjälp av ett 
track- and triggersystem och RRS, utför sjuksköterskan arbetsuppgifterna mer lika då det 
finns systematik och handlingsplan för när och hur de ska vidta åtgärder. Detta tror 
författarna skulle kunna underlätta vid skiftbyte och lunchavlösning då risken för att viktig 
information förbises kan minskas eftersom sjuksköterskorna talar i samma termer och 
förstår innebörden.  

Att använda ett track- and triggersystem som genererar poäng och då återspeglar 
patienternas allvarlighetsgrad, ansåg flertalet av sjuksköterskorna vara till stor hjälp för att 
identifiera de kritiskt sjuka patienterna (Shapiro et al., 2010). Det fanns svårigheter med att 
grunda sitt beslutsfattande på en poängsumma, eftersom poängsystemet grundade sig på 
vitalparametrar som enligt Stewart et al. (2014) är högst individuella. Det finns enligt Frost 



                      BILAGA 1 

20 
 

och Wise (2007); Churpek et al. (2012) faktorer som påverkar patienternas vitalparametrar 
så som bakgrundssjukdomar, ålder och läkemedelsbehandlingar. Att vitalparametrar ska 
bedömas individuellt ger sjuksköterskan utmaning att identifiera kritiskt sjuka patienter, då 
patienter som uppfyller kriterier för aktivering av RRS inte alltid återspeglar en akut 
kritiskt sjuk patient. Detta skulle kunna bidra till att RRS aktiveras på felaktiga grunder, 
men författarna anser att det är att föredra att sjuksköterskan hellre agerar och aktiverar 
RRS en gång för mycket än en gång för lite eftersom det kan vara livsavgörande för 
patientens utgång. Detta bekräftar Lighthall, Markar och Hsiung (2009) som menar på att 
endast en avvikande vitalparameter ger ökad risk för dödlig utgång. Patienter med en eller 
fler avvikande vitalparametrar löper 35 procents risk för att i ett senare skede drabbas av 
hjärtstillestånd, oväntad död eller oplanerad inläggning på sjukhusets 
intensivvårdsavdelning. 

Sjuksköterskan har stort ansvar enligt Etter et al. (2014); Subbe och Welch (2013) i att 
identifiera kritiskt sjuka patienter genom avvikande vitalparametrar eller på intuition att 
något är fel. Enligt Kitto et al. (2014); Subbe och Welch (2013) var erfarna sjuksköterskor 
mer benägna att lita på sin intuition och magkänsla. Det styrks även av Hassani et al. 
(2016); Payne (2015) som hävdar att den subjektiva känslan av intuition grundar sig på 
tidigare erfarenheter. Genom att använda och arbeta utefter ett poängsystem så som RRS 
kan enligt föreliggande studie påskynda åtgärder och förenkla arbetssituationen för 
sjuksköterskan. Att förmedla en subjektiv känsla av oro eller att ”något känns fel” är 
svårare att tydliggöra när det är svårt att sätta fingret på vad som är fel. Författarna anser 
att det är viktigt att bekräfta när sjuksköterskan förmedlar denna känsla, då det visat sig 
enligt Hassani et al. (2016) vara avgörande för patientens framtida behandling. Dock anser 
författarna till utförd studie att eftersom RRS grundar sig på avvikande vitalparametrar och 
sjuksköterskornas instinktiva känsla, så skulle det kunna innebära att RRS aktiveras färre 
gånger av nyexaminerade sjuksköterskor. Detta då de antagligen har mindre erfarenhet av 
att omhänderta kritiskt sjuka patienter och inte utvecklat sin kliniska blick. De skulle kunna 
innebära att färre aktiveringar av RRS genomförs av sjuksköterskan när vitalparametrarna 
är normala i jämförelse med erfaren sjuksköterska med utvecklad intuition och klinisk 
blick. Sjuksköterskor som är nya i sin yrkesroll och utan tidigare erfarenhet av kritiskt 
sjuka patienter anses således kunna vara en riskfaktor för RRS, då de kan påverka 
patientsäkerheten negativt. 

McCurdy och Wood (2012) bekräftar upplevelserna av att RRS grundar sig på flera faser 
och att det inom varje fas finns svårigheter för att tillämpa systemet. Första fasen omfattar 
att en patient försämras i sitt sjukdomstillstånd och att sjuksköterskan i fas två identifierar 
avvikande vitalparametrar och gör en bedömning av situationen. Den tredje fasen 
innefattar sjuksköterskans förmåga att vara beslutstagande och agera i situationen genom 
att aktivera det medicinska akutvårdsteamet. Fas fyra är sjuksköterskans agerande och 
delaktighet när det medicinska akutvårdsteamet är på plats. RRS är i teorin ett enkelt 
system att använda sig utav då det är tydligt och metodiskt. I praktiken framkommer dock 
svårigheter och utmaningar för sjuksköterskan, vilket skapar utmaningar för att det ska 
vara ett effektivt och välfungerande system. 

Kompetens  
Det krävdes enligt Subbe och Welch (2013) utbildning och kompetens inom hur 
vitalparametrar kontrolleras, dess betydelse och hur de ska tolkas. Eftersom RRS grundar 
sig på vitalparametrar så är utbildning och kompetens av betydelse för att inte förbise 
tidiga varningstecken. Det handlar inte bara om att identifiera avvikande vitalparametrar, 
det måste även finnas ett kritiskt granskande, både av vitalparametrarnas värde men även 
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eventuella felkällor på apparatur eller utförd kontroll av vitalparametrar. Det framkom av 
Douglas et al. (2015); Mackintosh et al. (2011); Mackintosh et al. (2014); Simmes et al. 
(2012); Steward et al. (2014) att ett frekvent förekommande problem inom RRS var 
bristfällig kontroll och dokumentation av vitalparametrar. Detta ansågs innebära en ökad 
risk för att patientsäkerheten skulle påverkas negativt. Författarna spekulerar kring om 
detta problem skulle kunna baseras på otillräcklig kompetens hos vårdpersonal eller om det 
beror på den idag höga arbetsbelastning som råder på sjukhusens vårdavdelningar. 
Mackintosh et al. (2014) beskrev att sjuksköterskan tvingades prioritera bort den 
patientnära vården och att personal utan kvalificerad utbildning utförde arbetsuppgifter 
som var över deras kompetens. Detta skulle kunna vara en bidragande orsak till bristande 
dokumentation och korrekt utförd kontroll av vitalparametrar. Betydelsen av att inneha rätt 
kompetens för sin arbetsuppgift belystes av Lindh och Sahlqvist (2012) och Mackintosh et 
al. (2014) och att genom placera individer som inte har kompetens för sin arbetsuppgift att 
kontrollera vitalparametrar kan således innebära livsfara för patienten. Fel hantering av 
utrustning och felaktigt utförande av kontroll av vitalparametrar kan leda till att 
sjuksköterskan gör felaktig bedömning av patientens sjukdomstillstånd. Författarna menar 
på att felaktigt utförda kontroller av vitalparametrar kan bidra till att avvikande 
vitalparametrar så som tidiga varningssignaler inte uppmärksammas. Vilket i sin tur kan 
orsaka fördröjning av adekvat insatt behandling och insatser som innebär att patienten inte 
får den rätta vård som denne är i behov av och att risken för att drabbas av en vårdskada 
ökar.  

Det finns en risk när sjuksköterskorna förlorar närkontakten med patienterna. Då det enligt 
författarna kan innebära att sjuksköterskan inte kan observera de ”tysta tecken” som kan 
väcka den instinktiva känslan av oro för patienten. Resultatet av minskad patientkontakt 
skulle kunna leda till att RRS aktiveras mer sällan eller i ett senare skede vilket kan 
påverka utgången för patienter. Ökad personaltäthet anses således vara ett åtagande som 
bör påverka patientsäkerheten ur positiv aspekt. Kompetens och utbildning för personal är 
en ekonomisk fråga, men anses vara en betydande faktor kopplat till positiva effekter på 
patientsäkerhet och upplevelsen av att arbeta utefter RRS, vilket styrks av Douglas et al. 
(2015); Mackintosh et al. (2014); Williams et al. (2011). Även Price et al. (2016) menade 
på att utbildning bidrog till snabbare beslutsfattande av sjuksköterskan och säkrare vård för 
patienten. 

Beslutsfattande  
Det är svårt att hävda att RRS är ett patientsäkert system då beslutsfattandet och ansvaret 
på om systemet ska aktiveras ligger på individen som bedömer patienten. Uppgiften att 
vara beslutsfattande innebär ett stort ansvar för sjuksköterskan och kräver utbildning i att 
kunna identifiera kritiskt sjuka patienter i ett tidigt skede med hjälp av ett track- and 
triggersystem. Det framkom att sjuksköterskans erfarenhet och klinisk blick hade en 
positiv effekt på beslutsfattandet i kritiska situationer (Hassani et al., 2016; Subbe & 
Welch, 2013; Payne, 2015). Detta bekräftades av Kitto et al. (2014) som även lyfte att 
erfarna sjuksköterskor med utarbetad klinisk blick och intuition var mer benägna att gå 
emot hierarkin inom sjukvården. Med detta som grund lämpar sig RRS till individer som är 
ansvarstagande, har kompetens och har självförtroende. Självförtroende att kunna ta 
snabba adekvata beslut för patienten och aktivera RRS vid avvikande vitalparametrar eller 
på intuition. Nyexaminerade sjuksköterskor utan klinisk kompetens och som arbetar utefter 
ett RRS framställs således som en risk för patientsäkerheten på grund av mindre utvecklad 
känsla för intuition och bristande förmåga att fatta beslut i kritiska situationer.  
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Författarna anser att det finns risker med att ha det stora ansvar som den beslutsfattande 
rollen innebär, då det inte går att förutse hur individen väljer att hantera information. Därav 
anses sjuksköterskans personlighet ha betydelse eftersom ansvarstagande, ärlighet och 
viljan att göra rätt för patienten har en betydande roll. Att ta beslutet att inte rapportera 
avvikande vitalparametrar och därmed frångå RRS, kan orsaka konsekvenser för patienten 
och innebär att sjuksköterskan avviker från patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) och de 
sex kärnkompetenserna för sjuksköterskor (Leksell & Lepp, 2013). Det vore av intresse att 
studera hur sjuksköterskan väljer att agera efter att avvikande vitalparametrar identifierats i 
framtida studier.  

Effekter av RRS 
Enligt Astroth et al. (2012); Howel et al. (2012); Jackson et al. (2016); Ludikhuize et al. 
(2015); Simmes et al. (2012); Steward et al. (2014) minskade antal hjärtstopp och oväntade 
dödsfall i samband med att RRS användes. Patienter med identifierat ökat behov av vård, 
övervakning och behandling förflyttades till högre vårdnivå (Astroth et al., 2012; Simmes 
et al., 2012). Detta tyder på RRS bidrar till att skapa förutsättningar att utöva säker vård 
med positiva effekter på patientsäkerheten (Lindh & Sandqvist, 2012). Negativa aspekter 
associerat med hälsoekonomi är att vårddygn på en intensivvårdsavdelning är mer 
kostsamt i jämförelse med vårdavdelning. De ökade kostnaderna är relaterade till 
läkemedel, behandlingar, övervakning som den avancerade sjukvård 
intensivvårdsavdelningar bedriver vilket kräver ökad personaltäthet och tillgänglighet av 
intensivvårdspersonal dygnet runt. Enligt Simmes et al. (2014) så beror 85 procent av de 
ökade kostnaderna i samband med implementering av RRS på oplanerade inläggningar på 
intensivvårdsavdelning. Kostnaden för en oplanerad inläggning på intensivvårdsavdelning, 
jämfördes med kostnaden för 12 utryckningar och behandlingar av ett medicinskt 
akutvårdsteam på vårdavdelning. Detta tyder på att tidig identifiering av avvikande 
vitalparametrar, eller att sjuksköterskan på intuition aktiverar RRS skulle kunna påverka 
hälsoekonomin positivt. Om patienterna kan vårdas kvar på vårdavdelning efter tidigt 
agerande och adekvata åtgärder kan inläggningarna på intensivvårdsavdelning minska. 
Dock anser Simmes et al. (2014) att även om RRS ökade kostnader för sjukhusen, så kan 
inte ekonomi jämföras med att rädda liv. Författarna ställer sig frågan, hur kostnaderna 
skulle kunna minskas utan att dödligheten riskeras att öka.  

Författarna reflekterar över hur inkluderade studier har kunnat uppmäta RRS effekt med 
ökade inläggningar på intensivvårdsavdelning, minskade hjärtstopp och oväntade dödsfall. 
Ingen individ är den andra lik vilket gör det svårt att veta innan ett dödsfall sker att det 
skulle komma att ske och att dessutom veta att patienten överlevt tack vare RRS. Det 
framkom att det skedde fler inläggningar på intensivvårdsavdelningar efter att RRS 
implementerats (Astroth et al., 2012; Simmes et al., 2012). Ökade antal inläggningar på 
intensivvårdsavdelning skulle kunna bero på flera faktorer och inte bara en effekt av 
implementeringen av RRS. Faktorer som skulle kunna påverka detta resultat är att det 
förekom fler patienter som var kritiskt sjuka under studieperioden, att identifieringen av 
kritiskt sjuka patienter upptäcktes senare i sjukdomsförloppet och därför krävde högre 
vårdnivå för att överleva. Dock anser författarna att ökade antalet inläggningar på 
intensivvårdsavdelning kan relateras till Hillman et al. (2014) samt Nordlund och Joelsson-
Alm (2009) som beskrev att syftet med RRS var att förbättra patientsäkerheten genom tidig 
identifiering och behandling.  Ökade antal inläggningar på intensivvårdsavdelning skulle 
således kunna bero på av att fler kritiskt sjuka patienter identifierades med hjälp av 
systemet. 
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Enligt Wood et al. (2009) framkom det att RRS bidrog till att flera patienter kunde stanna 
kvar på vårdavdelning och få adekvat behandling då det medicinska akutvårdsteamet 
upprättade en behandlingsplan som sjuksköterskan kunde följa. Ingen inkluderad artikel 
framförde sjuksköterskans upplevelse av hur det var att vårda en patient som stannat kvar 
efter bedömning av det medicinska akutvårdsteamet. Skulle detta kunna bidra till att 
sjuksköterskan på vårdavdelning ställdes inför arbetsuppgifter som denne inte hanterat 
förut och att sjuksköterskans kompetens sattes på prov? Att bedriva säker vård innebär 
enligt Lindh och Sandqvist (2012) att sjukvårdspersonal ska ha rätt kompetens för sin 
arbetsuppgift. Ställs sjuksköterskan då inför nya arbetsuppgifter som denne inte utfört 
tidigare eller om det akuta medicinvårdsteamet ordinerar läkemedel som denne inte 
hanterat förut, anser författarna skulle kunna påverka utförande av säker vård för patienten. 
Författarna reflekterar över om detta skulle kunna vara en bidragande orsak till att det 
fanns delade upplevelser mellan sjuksköterskorna om effekt på kompetens, utveckling och 
hantera kritiskt sjuka patienter i sambans med aktivering av RRS och kontakt med det 
medicinska akutvårdsteamet (Douglas et al., 2015; Jackson et al., 2016; Kitto et al., 2014; 
Williams et al., 2011). Resultat tyder på att det finnas en koppling mellan sjuksköterskans 
yrkeserfarenhet och upplevelsen av vad det medicinska akutvårdsteamet bidrar till. Den 
ökade upplevda nivån av stress i samband med aktivering av RRS och upplevelsen av 
ökade antal arbetsuppgifter, skulle kunna relatera till arbetsmiljön på vårdavdelning. 
Sjuksköterskan ansvarar för flertalet patienter som befinner sig på vårdavdelning och då 
när det medicinska akutvårdsteamet ordinerar nya läkemedel och kontroller som 
sjuksköterskan kanske vanligtvis inte utför kan medföra stress då det kräver koncentration 
och tid. Detta är en situation som kan anses vara riskfylld men också kan bidra till ökad 
kompetensutveckling för sjuksköterskor i att hantera kritiskt sjuka patienter. I Douglas et 
al. (2015) studie upplevde 97 procent av deltagarna att det är en komplex situation att 
vårda kritiskt sjuka patienter, speciellt med tanke på bakgrundssjukdomar och 
läkemedelsbehandlingar. Upplevelse av RRS var att sjuksköterskorna kände sig mer trygga 
i att behandla kritiskt sjuka patienter när de fick bra stöd och en tydlig behandlingsplan 
från det medicinska akutvårdsteamet (Astroth et al., 2012; Jackson et al., 2016).  

Författarna anser att det kan vara stor skillnad på att vårda kritiskt sjuka patienter på en 
vårdavdelning i jämförelse med en intensivvårdsavdelning. Detta grundar sig på att 
vårdavdelningar oftast har sämre tillgång till resurser, övervakning och nivå av kompetens. 
Skulle inläggningar på intensivvårdsavdelning minska om sjuksköterskor på 
vårdavdelningar ansvarade för färre antal patienter och hade ökad kompetensnivå genom 
utbildning och hantering av kritiskt sjuka patienter? Önskvärd effekt av detta skulle vara 
att fler patienter kan stanna kvar på vårdavdelningarna men utan att riskera ökad dödlighet 
eller negativ arbetsmiljö för sjuksköterskan som får ökat ansvar. Vidare forskning skulle 
således vara av intresse, då författarna ställer sig frågande om statistiken för oväntade 
dödsfall skulle påverkas. 

Generaliserbarhet 
Generaliserbarheten för studien anses vara begränsad då den återspeglar en liten population 
av sjuksköterskors upplevelser av RRS. Det är viktigt att uppmärksamma sjuksköterskans 
upplevelse inom ämnet då de har en central och viktig roll inom RRS. Det som styrker 
generaliserbarheten i studien är att de kategorier som framkom i de inkluderade 
vetenskapliga artiklarna var tydliga och författarna kunde tydligt identifiera likheter och 
skillnader. Studiens resultat anses vara av betydelse då flera system tillämpas inom 
sjukvården för att effektivisera personal och ekonomi men samtidigt förbättra 
patientsäkerheten. Användningsområdet för RRS är brett och kan tillämpas inom alla 
patientkategorier och åldrar, då track- and triggersystemet som grundar sig på 
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vitalparametrar som finns utvecklat för både barn och vuxna. Det anses vara viktigt att 
lyfta fram negativa aspekter av RRS för att kunna kvalitetssäkra, finna lösningar och 
förbättra systemet. Genom att identifiera risker och lyfta fram svagheter kan 
förhoppningsvis färre patienter skadas och fler sjuksköterskor känna sig tillfredsställda i 
sitt arbete.  

Resultatet anses vara rimligt, då det är delade upplevelser och resultat från flera 
inkluderade studier. Sjukvården är idag ansträngd vilket påverkat sjuksköterskans 
arbetsbelastning vilket kan återspegla sjuksköterskornas upplevelser av RRS. Resultatet är 
inte generaliserbart, men i flera studier fanns likheter vilket tyder på att upplevelser och 
resultat är lika oavsett land. Hur patientsäkerheten påverkas av RRS är svårt att identifiera 
utifrån resultatet och författarna anser att det krävs ytterligare studier för att belysa 
samband och effekten av RRS i relation till patientsäkerhet. Hur kan patientsäkerhet 
mätas? Antal avlidna, antal överlevande? Författarna anser att faktorer som kompetens, 
teamarbete, kommunikation och arbetsmiljö som har belysts i denna studie kan påverka 
både sjuksköterskans upplevelse och patientsäkerheten vid arbete utefter RRS. 

  

Slutsats 
 

Denna litteraturöversikt tyder på att rapid response system främjar patientsäkerheten och 
hjälper sjuksköterskan i sitt dagliga arbete i att främja säkervård. Sjuksköterskans 
upplevelser belyser gynnsamma omständigheter och upplevda svårigheter med rapid 
response system som kan användas till vidare forskning och utveckling av systemet. 

 

Klinisk tillämpbarhet 
 

Denna studie anses av författarna kunna nyttjas av medicinska akutvårdteam för att 
förmedla sjuksköterskans upplevelse av hur deras bemötande kan påverkar sjuksköterskan 
som aktiverar RRS. Ökad förståelse för sjuksköterskan som aktiverat RRS skulle kunna 
bidra till bättre teamarbete och främja patientsäkerhet. Studien belyser att det finns behov 
av utbildning hos sjukvårdpersonal och att arbetsuppgifter skall utföras av personal med 
rätt kompetens. Denna information bör kunna användas av chefer för att bedöma risker 
med att delegera arbetsuppgifter till anställda som inte har rätt kompetens och hur det kan 
komma att påverka patientsäkerheten. 
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Bedömningsunderlag 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, 
Stoltz och Bahtsevani (2011). 

 

KOD OCH KLASSIFICERING 

 

 VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 
Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised controlled 
trial (RCT) är prospektiv och innebär jämförelse mellan en 
kontrollgrupp och en eller flera experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd multicenterstudie med 
adekvat beskrivning av protokoll, material och metoder inklusive 
behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare tillräckligt stort för 
att besvara frågeställningen. 
Adekvata statistiska metoder. 

 
 
 

* 

Randomiserad studie med  få patienter/deltagare och/eller för många delstudier, 
vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal patienter/deltagare, 
otillräckligt beskrivet eller  
stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled trial ( CCT) är 
prospektiv och innebär jämförelse mellan kontrollgrupp och en 
eller flera experimentgrupper. Är inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med adekvat beskrivning av 
protokoll, material och metoder inklusive behandlingsteknik. 
Antalet patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 
frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 
 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 
genomförande  
och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men utan relevant 
och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal patienter/deltagre 
och adekvata statistiska metoder. 

 
* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 
genomförande  
och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt material som 
relateras till något som redan har inträffat, exempelvis 
journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 
frågeställningen. Väl planerad och välgenomförd studie med 
adekvat beskrivning av protokoll, material och metoder.  

 
* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 
genomförande  
och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en undersökning där avsikten är 
att studera fenomen eller tolka mening, upplevelser och 
erfarenheter utifrån de utforskades perspektiv. Avvsikten kan 
också vara att utveckla begrepp och begreppsmässiga strukturer 
(teorier och modeller). 
 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat urval. 
Välbeskriven urvals-process; datainsamlingsmetod, 
transkriberingsprocess och analysmetod. Beskrivna 
tillförlitlighets/ reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data och 
tolkning påvisas. Metodkritik. 

 
 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen för otillräckligt 
beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 
 

Referenser 
Berg, A., Dencker, K. &, Skärsäter, I. (1999). Evidensbaserad omvårdnad: Vid behandling av personer med depressionssjukdomar (Evidensbaserad omvårdnad,1999:3). Stockholm: SBU, SFF. 

 

Willman, A., Stoltz, P., &  Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad: En bro mellan forskning och klinisk verksamhet (3:e uppl.).  Lund: Studentlitteratur. (Valda delar).
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Artikelmatris 

 Författare   År           
Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet/ 
Typ 

 Astroth, Woith, 
Stapleton, Degitz, 
Jenkins                   
2012                         
USA 

Qualitative 
exploration of 
nurses´decisions to 
activate rapid 
response teams 
 
 

 

Att identifiera hinder 
och handledare för 
sjuksköterskors beslut 
om aktivering av rapid 
response team på 
sjukhus 

Kvalitativ design med 
ett bekvämlighetsurval. 
15 st. 
medicin/kirurgiska 
sjuksköterskor 
rekryterades. Forskarna 
använde sig av 
semistrukturerade, 
öppna frågor för att 
framkalla ämnen som 
svarade på syftet. 

N=15(0) 
sjuksköterskor 

Sjuksköterskorna upplevde 
att rapid response team 
hjälpte dem att hantera 
kritiskt sjuka patienter men 
att vissa ibland kunde ha ett 
otrevligt bemötande eller 
attityd. 

I                         
(K) 

 Braaten                 
2015                         
USA 

Hospital system 
barries to rapid 
response team 
activation: A 
cognitive work 
analysis 

Syftet med denna 
studie var att använda 
en kognitiv 
arbetsanalys för att 
beskriva faktorer inom 
hospital system som 
formar medicin och 
kirurg sjuksköterskors 
uppförande inom rapid 
response team system 

Kvalitativ deskriptiv 
metod för att hitta 
huvudrubriker. 
Intervjuer med 12 
stycken sjuksköterskor. 
Forskarna använde sig 
av deduktiv och 
induktiv ansats 

N=12(0) Det finns många faktorer 
som påverkar 
sjuksköterskans beslut att 
aktivera eller inte aktiver ett 
rapid response system. Dessa 
faktorer var så som adekvat 
information, tillgång till fler 
strategier, behov av att 
motivera en aktivering av 
systemet, bemanningsbrist 
och hierarki. 

I                       
(K) 
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 Douglas, Osborne, 
Windsor, Fox, 
Booker, Jones, 
Gardner                 
2015        
Australien 

Nursing and 
medical 
perceptions of a 
hospital rapid 
response system 

Syftet är att utöka 
kunskapen och jämföra 
uppfattningen av ett 
rapid response system 
inom omvårdnad och 
medicin 

Kvantitativ metod med 
deskriptiv analys. 
Fischer exakta test 
användes för att jämföra 
sjuksköterskor och 
läkares upplevelser. 
Enkäterna bestod av att 
deltagarna fick svara på 
frågor om hur mycket 
det stämde in mellan 1–
5 och sedan avslutades 
enkäten med en öppen 
fråga om rapid response 
system. Enkäten 
delades ut till 
sjuksköterskor och 
läkare inom 
akutsjukvården. 

N=624 (?) 28,9 % 
svar 

Rapid response system kan 
vara en värdefull metod för 
att öka patientsäkerheten 
men det finns hinder för 
användandet och för att 
kunna uppnå förbättrade 
behandlingsresultat och öka 
säkerhetskulturen på 
vårdavdelningar så måste 
problematiken runt 
sociokulturella aspekter lösas 
tillsammans med ökad 
kompetens utbildning för 
personalen. 

I                     
(CCT) 

 Howell, Ngo, 
Folcarelli, Yang, 
Lawrence, 
Marcantonio, 
Sands, Moorman, 
Aronson           
2012                  
USA  

Sustained 
effectiveness of a 
primary-team-
based rapid 
response system 

Syftet var att avgöra 
om rapid response 
system är tillförlitligt 
att använda av vanliga 
vårdgivare utan 
intensivvårdsutbildning 
och om det skulle 
förbättra vården för 
patienten 

Retroperspektiv studie 
med journalhandlingar 
från patienter som 
besökt Urban 
University Medical 
center mellan 1 januari 
2004 - 30 november 
2008. 

N=171´341 (0) Ett genomförande av rapid 
response system var 
associerat med minskad 
oväntad dödlighet. Rapid 
response system förlitar sig 
på patientens ordinarie 
vårdgivare och inte så 
mycket på 
intensivvårdsteamet. Det har 
visat sig vara ett mer 
kostnadseffektivt system, 
framförallt där 
tillgängligheten för 
intensivvård är begränsad. 

II                      
(R) 
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  Jackson, Penprase, 
Grobbel                
2016                  
USA 

Factors influencing 
registered nurses' 
decision to activate 
an adult rapid 
response team in a 
community 
hospital 

Syftet med denna 
studie var att undersöka 
föreställningar och 
beteenden som 
påverkar 
sjuksköterskors beslut 
att aktivera rapid 
response team för 
vuxna på ett statligt 
sjukhus med 3 
specialiteter. 

En deskriptiv studie 
med ett 
bekvämlighetsurval. 
Sjuksköterskor 
undersöktes med ett 17-
item Likert-style 
instrument för att 
bedöma registrerade 
sjuksköterskors 
föreställningar och 
attityder om och hinder 
för att använda ett rapid 
response team. 

N=163 (179) Majoriteten av 
sjuksköterskorna ansåg att 
användandet av RRT ökade 
patientsäkerheten, att det var 
ett bra system som hjälpte 
dem även om de ibland gick 
emot systemet och lyssnade 
på sin magkänsla istället 
samt trodde inte att systemet 
ökade deras arbetsbelastning 
eller minskade deras 
kompetens.    

II                           
(CCT) 

 Kitto, Marshall, 
McMillian, 
Shearer, Buist, 
Grant, Finnigan, 
Wilson 
2014 
Australien 

Rapid response 
systems and 
collective 
(in)competence: 
An exploratory 
analysis of 
intraprofessional 
and 
interprofessional 
activation factors 

Syftet är att få insikt i 
de olika yrkesrollernas 
uppfattning om sociala 
och kulturella faktorer 
som påverkar 
användande av ett rapid 
response system 

10 fokusgrupper som 
var blandade med 
erfarna och oerfarna 
sjuksköterskor och 
läkare från fyra olika 
sjukhus i Australien. 
Deltagare inkluderades 
till studien utefter grad 
av erfarenhet och 
”snowball sampling” 

N=89  För att ett rapid response 
system ska vara effektivt och 
säkert krävs det 
kommunikation mellan de 
olika yrkesrollerna och att 
man bortser från den 
hierarkin som finns inom 
vården. Sociokulturella 
aspekter påverkas systemets 
tillämpbarhet. 

II                       
(K) 

 Ludikhuize, 
Brunsveld-
Reinders, 
Dijkgraaf, 
Smorenburg, de 
Rooij, Adams, de 
Maaijer, Fikkers, 
Tangkau, de Jonge 
2015             
Nederländerna 

Outcomes 
associated with the 
nationwide 
introduction of 
rapid response 
systems in the 
Netherlands 

Syftet var att beskriva 
det faktiska 
genomförandet av ett 
rapid response system 
och effekterna på 
hjärtstillestånd, 
oplanerad 
intensivvårdsinläggning 
och dödlighet 

En prospektiv studie för 
att studera samband 
mellan olika 
riskfaktorer och ett 
system. 

N=166´569 
patienter. N=14 (2) 

sjukhus 

Hjärtstillestånd, oplanerade 
intensivvårdsinläggningar 
och dödlighet minskade 
signifikant genom 
användning av rapid 
response system. Detta 
resultat stödjer 
genomförandet av raid 
response system på sjukhus 
för att minska allvarliga 
biverkningar. 

II                     
(P) 
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 Mackintosh, 
Humphrey, 
Sandall            
2014     
Storbritannien 

The habitus of 
”rescue” and its 
significance for 
implemention of 
rapid response 
system in acute 
health care 

Syftet är att undersöka 
de sociala och 
processen i samband 
med utövandet att 
rädda patienter och 
konsekvenserna av att 
handla utifrån ett rapid 
response system inom 
akutsjukvården 

Observation 180 
timmar, 35 genomförda 
personliga intervjuer av 
sjuksköterskor, läkare, 
vårdbiträden och chefer. 
Granskning av 
dokumentation skedde 
även som en del av 
studien. 

N=35  Tre teman växte fram under 
processen. 1. Det smutsiga 
arbetet. 2. Att be om hjälp. 3. 
Professionellt samarbete och 
att leda räddningsarbete. Att 
skapa förståelse för 
patientsäkerheten och dess 
utmaningar vid att snabbt 
lösa uppkomna problem med 
kritiskt sjuka patienter. 

II                         
(K) & (R) 

 Mackintosh, 
Rainey, Sandall 
2011 
Storbritannien 

Understanding 
how rapid response 
systems may 
improve safety for 
the acutely ill 
patient: learning 
from the frontline 

Syftet är att belysa 
sambandet mellan 
sociala sammanhang 
och användandet av 
rapid response system 

Två brittiska sjukhus 
observerades under 12 
månaders tid under 
2009. Studien 
genomfördes med både 
observationer, semi-
strukturerade ansikte 
mot ansikte intervjuer 
med olika 
yrkeskategorier, 
granskning av 
dokument och analys av 
rutinuppgifter på en 
vårdavdelning. 
Dataanalys med hjälp 
av programvaran 
NVivo. 

N=35  Det förekommer flera olika 
modeller av ett rapid 
response system. Det 
identifierades förbättringar 
inom sjukvården ur ett 
patientperspektiv. Resultaten 
som framkom i studien tyder 
på att rapid response system 
kan förbättra 
patientsäkerheten. 

I                        
(K) 
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 Odell                   
2014                   
England 

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

Den här studien 
beskriver den kliniska 
utvecklingen av 
sjuksköterskans 
praktiska arbete runt 
EWS och deras 
användande av 
standardövervakning, 
upptäckandet och det 
initiala 
omhändertagande av 
försämrade patienter på 
en vårdavdelning 

Retrospektiv studie.  
Patientjournaler 
granskades i efterhand 
hos patienter 12 timmar 
före de fick ett 
hjärtstopp. 

N=214 (91) Avdelningssjuksköterskornas 
övervakning har förbättrats 
jämfört med tidigare studier. 
Felen sker vid MEWS-
kontroller och följsamheten 
till protokollet. En 
påverkande faktor som 
uppkom var att följsamheten 
till track- and 
triggersystemet var sämre 
under helger. 

II                       
(R) 

 Schneider, 
Warrillow, 
Robbins, Jones, 
Bellomo           
2013           
Australien 

An assessment of 
the triage 
performance of the 
efferent arm of the 
rapid response 
system 

Syftet var att beskriva 
hur sjuksköterskor 
TRIAGE-bedömmer 
som den efferenta delen 
av ett rapid response 
system 

En retrospektiv 
observationsstudie av 
alla rapid response 
aktiveringar mellan 
2005–2011. Forskarna 
granskade medicinska 
journaler på patienter 
som stannade kvar på 
avdelningen och avled 
inom 24 timmar efter att 
rapid response system 
aktiverats och bedömt 
av ett medicinskt 
akutteam.  

N=8´304 (4´721) Antalet dödsfall på 
avdelningen efter aktivering 
av rapid response system 
bekräftade få. Detta påvisar 
en hög patientsäkerhet vid 
användande av rapid 
response system. 

I                         
(R) 
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 Shapiro, 
Donaldson, Scott                      
2010                    
USA 

Rapid response 
steams seen 
through the eyes of 
the nurse 

Syftet var att undersöka 
effekterna av rapid 
response team från de 
sjuksköterskor som 
aktiverar systemet, för 
att förmedla 
sjuksköterskornas 
upplevelser 

Kvalitativ metod med 
semistrukturerade 
fokusgruppsintervjuer. 
Randomiserat urval av 
sjukhusen. 

N=56 
sjuksköterskor 
N=18 sjukhus 

Det framkom varför teamet 
aktiverades, vad teamet 
hjälpte till med bedside och 
hur sjuksköterskorna 
upplevde det. 

I                        
(K) 

 Simmes, 
Schoonhoven, 
Mintjes, Fikkers, 
Van der Hoeven 
2012 
USA 

Incidence of 
cardiac arrest and 
unexpected death 
in surgical patients 
before and after 
implemention of a 
rapid response 
system 

Syftet med studien var 
att belysa effekterna av 
ett rapid response 
system där man 
inkluderade medicinskt 
akutvårdsteam och 
förekomst av oväntade 
dödsfall på en kirurgisk 
vårdavdelning 

Retrospektiv före- och 
efter studie vid 
införande av 
användande av ett rapid 
response system. 
Jämförelsen 
genomfördes med hjälp 
av American Society of 
Anesthesiologists. Det 
vill säga ett system som 
bedömde patientens 
fysiska status före 
operation. 

N=3´786  Införande av ett rapid 
response system resulterade i 
snabbare identifiering utav 
kritiskt sjuka patienter och 
minskat antal oväntade 
dödsfall med 50%. 

I                          
(R) 

 Stewart, Carman, 
Spegman             
2014                       
USA 

Evaluation of the 
Effect of the 
Modified Early 
Warning System 
on the Nurse-Led 
Activation of the 
Rapid Response 
System 

Syfte med studien var 
att utvärdera effekten 
av implementeringen 
av MEWS för tidig 
identifiering av 
patienter som har hög 
risk för klinisk 
försämring. Samt dess 
betydelse för 
beslutsfattandet av 
aktiveringen av rapid 
response system av 
sjuksköterskor 

Mixad design. Först 
gjordes en 
retroperspektiv 
sammanfattning av 
medicinska journaler 
från förr, före och efter 
implementeringen av 
MEWS. Sedan gjordes 
fokusgrupper bestående 
av sjuksköterskor. I 
fokusgrupperna gjordes 
semistrukturerade 
intervjuer. 

N=11 (0) Det framkom i studien att 
sjuksköterskan inte bara 
använder MEWS för att 
aktivera ett rapid response 
system utan också som ett 
värdefullt komplement till 
sina yrkeskunskaper och 
bedömningar. Tillämpning 
av MEWS har potential att 
påverka vården av patienter. 

I                                    
(R) & (K) 
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 Williams, 
Newman, Jones, 
Woodard         
2011                              
USA 

Nurses´perceptions 
of how rapid 
response team 
affect the nurse, 
team, and system 

Syftet med studien var 
att beskriva 
uppfattningar hos 
sjuksköterskor som 
använder rapid 
response system 

Kvalitativ metod med 
fokusgruppsintervjuer. 
Fokusgrupperna var 3–4 
deltagare. 

N=13  Sjuksköterskor tror inte bara 
på att ett rapid response 
system fungerar utan även att 
det fungerar som ett stöd för 
sjuksköterskan och 
patienten. Detta för att kunna 
ge säker vård. 

I                        
(K) 

 Wood, Ranji, Ide, 
Dracup             
2009                 
USA 

Use of rapid 
response system in 
adult academic 
medical centers 

Syftet med studien var 
att beskriva hur ett 
rapid response system 
fungerar i praktiken 
och egenskaper och 
struktur i ett rapid 
response system och 
dess metoder 

Telefonintervjuer på 
sjukhusdirektörer på 20 
akutsjukhus i USA. En 
enkätundersökning 
innehållande 26 
utvecklade frågor om 
hur rapid response 
system fungerar inom 
akutsjukvården. Data 
analyserades både med 
kvantitativa och 
kvalitativa metoder. 

Inkluderade 20 
akutsjukhus varav 
20 fältintervjuer 

med 
sjukhusdirektören. 

N=26 

Rapid response system är en 
alternativ väg för att 
identifiera och behandla akut 
kritiskt sjuka patienter i tid. 
Den sociala organisationen 
runt systemet och det 
kliniska arbetet bör studeras 
närmre för att öka säkerheten 
med att använda ett rapid 
response system. Det krävs 
kompetens och struktur 
bland samtliga medarbetare 
för att eliminera risker med 
att använda systemet. 

II                        
(K) 

Källa. Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006, sid 84). Evidensbaserad omvårdnad: En bro mellan forskning och klinisk verksamhet. Lund: 
Studentlitteratur. 

 


