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Sammanfattning 
 
Nyckelord: PEWS, barn, vårdande, omvårdnadspersonal. 
Bakgrund: Barns sjukdomstillstånd kan snabbt ändras och det är av stor vikt att vårdpersonal 
har kunskap kring barns vitala parametrar. Utan någon standardiserad och strukturerad metod 
för hur och när barnens vitala parametrar skall kontrolleras finns det risk för att eventuell 
försämring hos barnet inte uppdagas i tid. Tydliga riktlinjer och bedömningsinstrument kan 
enligt tidigare forskning bidra till att patientsäkerheten ökar. 
Syfte: Att undersöka om införandet av bedömningsinstrumentet Pediatric Early Warning 
Score (PEWS) leder till förbättrade rutiner och omhändertagande av barn som vårdas på 
barnavdelning. 
Metod: En fallstudie utvärderad via frågeformulär med kvalitativ ansats som huvudfokus. I 
studien presenteras även viss kvantitativ data för att förtydliga och ge mer tyngd till de 
kvalitativa resultaten.   
Resultat: Resultatet presenteras genom tre huvudkategorier: Införande och rutiner med 
underkategorier tydlighet samt följsamhet; kommunikation med underkategorier kontakt med 
läkare och rapportering samt omvårdnadsresultat. Majoriteten upplever PEWS som ett 
enkelt bedömningsinstrument att använda samt en trygghet vid bedömningar av barn, speciellt 
för ny personal. PEWS anses leda till att patientsäkerheten ökar när alla gör likadant samt 
underlättar kommunikationen vid kontakt med läkare och mellan arbetspassen. Studien 
påvisar också att PEWS inte uppfattas vara ett fullständigt bedömningsinstrument då läkare 
ofta upplevs vilja lägga till kontroller som temperatur- och blodtrycksmätning utanför PEWS-
mallen.  
Slutsats: Införandet av PEWS upplevs ha lett till förbättrad kontinuitet av kontrollerna, samt 
en förbättrad tydlighet gällande när kontrollerna skall utföras. Även kommunikationen kring 
barnens vitalparametrar upplevs vara förbättrad, vilket anses leda till ett bättre 
omhändertagande och säkerhet för barnen. 
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Abstract 

Keywords: PEWS, child, nursing, nursing-staff.  
Background: Children's illnesses can quickly change and it's important that healthcare 
professionals have knowledge of children's vital parameters. Without standardized and 
structured methods for how and when to check vital parameters there´s a risk that 
deterioration in the child will not be detected in time. Clear guidelines and assessment-tools 
can, according to previous research, contribute to increasing patient safety. 
Aim: Investigating whether introduction of Pediatric Early Warning Score (PEWS) 
assessment-instrument leads to improved routines and care of children in the pediatric-ward 
Method: A case study evaluated via questionnaire with qualitative approach. The study also 
presents some quantitative data to clarify and give weight to the qualitative results. 
Results: The result presents through three main categories: introduction and routines with 
subcategories clarity and compliance; communication with subcategories contact with 
doctors and reporting and nursing results. The majority perceive PEWS as an easy 
assessment-tool to use as well as safety when assessing children, especially for new staff. 
PEWS is considered giving increased patient safety when everyone doing the same and 
facilitates communication during contact with doctors and between work-sessions. The study 
also shows that PEWS isn’t considered as a complete assessment-instrument as physicians 
often perceived to add controls like temperature and blood pressure-measurement outside 
PEWS. 
Conclusion: The introduction of PEWS is believed to given improved continuity of controls, 
clarity regarding when checks are to be performed. Communication about children's vital 
parameters is also perceived being improved, which is considered giving better care and 
safety for the children. 
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Inledning 
  
Idén till examensarbetet väcktes på författarnas arbetsplats, en allmänpediatrisk vårdavdelning 
i södra Sverige som vårdar barn i åldrarna 0 till 18 år. På avdelningen pågår en 
generationsväxling inom personalgruppen och de nyanställda upplevde att det inte fanns 
fungerande rutiner kring kontroller av vitalparametrar på barnen och efterfrågade mer 
standardiserade rutiner. De vanligaste ordinerade kontrollerna var puls, saturation, 
andningsfrekvens och temperatur. Intervallet mellan kontrollerna beslutades av aktuell 
avdelningsläkare och det fanns stora variationer i ordinationerna beroende på vem som 
ordinerade dem och vilken klinik barnet tillhörde. Detta kunde leda till missförstånd, att 
kontroller missades och att patientsäkerheten då ansågs bristande. De nyutexaminerade 
sjuksköterskorna hade under sin grundutbildning skaffat sig erfarenhet av 
bedömningsinstrumentet National Early Warning Score (NEWS), som går ut på att i tid 
upptäcka sviktande vitala parametrar på vuxna och därmed åtgärda tillståndet i tid och öka 
förutsättningarna för ett effektivt akut omhändertagande vid varje försämring (Royal College 
of Physicians, 2017) och tyckte att det fungerade bra på sjukhusets övriga avdelningar. 
Intresset för den pediatriska versionen av bedömningsverktyget väcktes och författarna till 
denna studie inledde arbetet mot att införa Pediatric Early Warning Score (PEWS) med målet 
att öka patientsäkerheten för de inneliggande barnen genom att all personal följer samma 
rutiner och samma kliniska språk och därefter utvärdera om det upplevdes en förbättring. 
 

Bakgrund 
 
Alla barn har enligt barnkonventionen lika rätt till bästa möjliga sjukvård (Förenta nationerna 
[FN], 2019). Detta innebär att alla barn som söker vård i Sverige har rätt till specialiserad 
barnsjukvård med både personal- och miljöförutsättningar anpassade för barnens behov. I 
denna studie tolkas begreppet barn i enlighet med Barnkonventionens definition och innebär 
därmed människor som är yngre än 18 år (FN, 2019). Inom svensk barnsjukvård arbetar bland 
annat sjuksköterskor och undersköterskor, både grund- och specialistutbildade. 
Undersköterskorna är oftast dem som arbetar närmast patienten och som i samråd med 
sjuksköterskan utför omvårdnaden av patienterna (Kommunal, 2017). Sjuksköterskorna ska 
ansvara och leda omvårdnadsarbetet och även ansvara för de medicinska insatserna. 
Sjuksköterskorna har tre års högskoleutbildning inom omvårdnad (Vårdförbundet, 2017). 
Skillnaden mellan en grundutbildad sjuksköterska och en specialistutbildad sjuksköterska 
med inriktning mot barn och ungdomar innebär minst ett års extra utbildning. 
Vidareutbildningen beskrivs enligt svensk sjuksköterskeförening (2016) leda till en fördjupad 
kunskap inom barnsjukvård där specialistsjuksköterskor förskaffar sig djupare kunskaper om 
barn och ungdomars specifika behov och därmed får hela familjen som specialistområde. Med 
sin fördjupade kunskap om barn och ungdomar skall specialistsjuksköterskorna bidra till en 
bredare helhetssyn och en ökad patientsäkerhet. Specialistsjuksköterskor med inriktning mot 
barn och ungdomar skall dessutom ha god kunskap om och arbeta utifrån nordisk standard för 
barn och ungdomar inom hälso- och sjukvård samt konventionen om barns rättigheter 
(Riksföreningen för barnsjuksköterskor och svensk sjuksköterskeförening, 2016). Nordisk 
standard för barn och ungdomar inom hälso- och sjukvård är framtagen utifrån FN:s 
barnkonvention och lyfter barnet- och ungdomens rättigheter vid nyttjande av sjukvården 
såsom medbestämmanderätt, rätt till information och respekt och integritet (NOBAB, 2019). 
Vidare i denna studie kommer begreppet vårdpersonal att användas och inkluderar både 
sjuksköterskor och undersköterskor med eller utan vidareutbildning mot hälso- och sjukvård 
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för barn och ungdomar. Ett annat begrepp som används återkommande är vitala parametrar 
och inkluderar de betydande funktionerna för en individs överlevnad: andning, blodtryck, 
puls, syremättnad, temperatur och medvetandegrad.  
 
Att vårda sjuka barn är inte detsamma som att vårda en vuxen patient. När ett barn är patient 
finns det flera faktorer som spelar in för att kunna vårda barnet på bästa sätt. Ett samarbete 
mellan barn, föräldrar och vårdpersonal är av största vikt för att kunna nå bästa möjliga 
resultat (Socialstyrelsen, 2014). Barnsjukvård är en högspecialiserad vårdform som ställer 
höga krav på exempelvis den vårdande sjuksköterskans kunskap, samtidigt får det inte 
glömmas bort att det är föräldrarna som är experterna på just sitt barn och att samarbetet 
mellan alla parter därmed är av största vikt för att kunna hjälpa barnet att må bättre 
(Riksföreningen för Barnsjuksköterskor & Svensk Sjuksköterskeförening, 2016; Royal 
College of Nursing, 2017). 
 
Barnsjukvård som specialitet ställer stora krav på kunskap hos vårdpersonal och kräver till 
stor del erfarenhet (Riksföreningen för Barnsjuksköterskor & Svensk Sjuksköterskeförening, 
2016.) Nyutexaminerade grundutbildade sjuksköterskor har i studier påvisats ha ett sätt att 
bedöma sjuka barn som skiljer sig jämfört med specialistsjuksköterskor eller erfarna 
sjuksköterskor (Moëll & Hagenäs, 2012). Det är sedan tidigare påvisat att barnens problem 
ses lika men att de erfarna sjuksköterskorna och specialistsjuksköterskorna på ett annat sätt 
kan se helheten kring barnets tillstånd (Andersson, Klang och Petersson, 2012). Andersson, 
Cederfjäll, Jylli, Nilsson Kajermo och Klang (2007) påpekar i sin studie att de 
nyutexaminerade grundutbildade sjuksköterskor har en känsla av att inte vara tillräckligt 
förberedda för att arbeta på barnavdelning samt inkludera forskning i det dagliga arbetet. 
Vidare betonar Friberg, Jansson Westergren och Lindbergs (2016) att nyutexaminerade 
sjuksköterskor tycker att den pediatriska kunskapen som erbjuds i grundutbildningen inte 
räcker till för att känna sig förberedd för att arbeta med barn. Studien påvisar också att det är 
under det vardagliga arbetet som kunskapen införskaffas och att kollegornas stöd är av stor 
vikt.  
 
Barn på sjukhus 
 
Radell och Bredlöv (2015) menar att barn skiljer sig från vuxna genom att de inte alltid kan 
uttrycka hur de mår eller vad det är som gör ont och att det då är upp till vårdpersonalen, 
tillsammans med föräldrarna, att kunna tolka barns signaler och tecken på försämringar. Barn 
växer i snabb takt och har därmed en större metabol omsättning än vuxna, denna metabola 
omsättning kan bidra till att en försämring hos ett sjukt barn kan uppstå mycket snabbare än 
hos vuxna, och kan på en kort tid bidra till negativa följder för barnet. All vårdpersonal som 
arbetar med akut sjuka barn bör enligt Royal College of Nursing (2017) ha goda kunskaper i 
normalvärden hos barns vitala parametrar samt ha förmågan att tillsammans med en 
helhetssyn och bedömning av barns beteende kunna se tecken på hotande tillstånd. Utifrån 
klinisk erfarenhet är barnets beteende av stor vikt att väva in i bedömningen då exempelvis 
irritabilitet kan vara enda tecknet på allvarlig försämring innan övriga vitala parametrar blir 
påverkade (Royal College of Nursing, 2017). Barn reagerar inte alltid likt vuxna och kan till 
följd av sin höga ämnesomsättning snabbare få syrebrist, dessutom kompenserar de sitt 
blodtryck långt in i ett kritiskt tillstånd, och vätske- och värmeförluster blir större än hos 
vuxna då barn har en större kroppsyta i förhållande till deras kroppsvolym (Radell & Bredlöv, 
2015). Detta anses vara betydande kunskap vid bedömningar av sjuka barn och det är därför 
barn och vuxna inte kan bedömas utifrån samma grunder eller rutiner.  



7 
 

Patientsäkerhet och säker vård 
 
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) ska ledningen av hälso- och sjukvården 
vara organiserad så att den har god kvalitet och tillgodoser patientsäkerhet. Styrande ledning 
ska säkerställa att rutiner finns som tillgodoser att personal har rätt kompetens för att utföra 
arbetsuppgifterna. Enligt Svensk Sjuksköterskeförening (2016) innebär säker vård att besitta 
kunskap om risker i vården samt att arbeta på ett sätt som gör att riskerna minimeras.  
Ansvaret för säker vård är gemensamt för vårdens alla professioner. För att bedriva säker vård 
räcker det inte med kunskaper utifrån den egna professionen utan ställer krav på samarbete 
med andra professioner, patienter och närstående oavsett hur och var vården ges. Säker vård 
innebär också att utveckla system och arbetsprocesser som på olika sätt minskar risken för att 
fel görs och skador uppstår. Säker vård förutsätter ett utvecklingsarbete på flera olika plan och 
områden exempelvis samarbete i team, tekniska färdigheter samt förmåga att använda 
standardiserade arbetsmetoder (Svensk Sjuksköterskeförening, 2016). En säker och god vård 
ska grundas på vetenskap och beprövad erfarenhet (Schull et al., 2011). För att skapa en säker 
vårdprocess ställs också krav på kompetent personal (Wong, Helsinger & Petry, 2002).  
 
För att säkerställa god vård har sjukvården skyldighet att ha riktlinjer och vårdprogram som är 
aktuella och evidensbaserade samt att de är kända för personalen och efterföljs (Wong, 
Helsinger & Petry, 2002). Enligt World Health Organization (2017) har patientsäkerhet blivit 
erkänt som ett problem av global betydelse. Patientsäkerhet ska ses som en del av god 
vårdkvalitet där även vården ska vara lättillgänglig och tillfredställa patienternas upplevelse 
av säkerhet och kontinuitet (Socialstyrelsen, 2017a). Institutet för hälsa och välfärd (2012) 
beskriver att patientsäkerhet avser de principer och rutiner som personal och vårdenheten 
följer och som garanterar säker vård. Med säker vård av en patient menas säkerheten gällande 
bland annat diagnostik, behandling och läkemedelsbehandling. Ledningen ska ha 
patientsäkerhetsfokus i alla delar av verksamheten och ge möjligheter att bedriva högklassig 
och säker vård. Ledningen ska vidare verka för att de anställda har tillräcklig kompetens för 
sitt arbete. Kowalski och Anthony (2017) skriver att då vården blir mer och mer komplex blir 
betydelsen av ett aktivt patientsäkerhetsarbete ännu viktigare. 
 
Bedömningsinstrument 
 
För att kunna identifiera tecken på sviktande vitala funktioner hos sjuka barn på ett tidigt 
stadium kan ett bedömningsverktyg vara till stor hjälp (Tucker, Brewer, Baker, Demeritt & 
Vossmeyer, 2008). Flertalet studier påvisar att patientsäkerheten kan förbättras och göras 
säkrare genom att bland annat skapa riktlinjer och PM som stöd i bedömningen av 
barnpatienter (Farquhar, Collins Sharp & Clancy, 2007; Lewandowski, 2003.). I en jämförelse 
av tre olika bedömningsverktyg för barn visades det att Pediatric Early Warning Score 
(PEWS) ansågs vara det bedömningsverktyg som var bäst lämpat för att identifiera 
försämringar hos barn (Robson, Cooper, Medicus, Quintero & Zuniga, 2013).  
 
Pediatric Early Warning Score (PEWS) är ett bedömningsinstrument framtaget för att genom 
ett enkelt poängsystem kunna se tidiga tecken på försämring och allvarliga tillstånd hos sjuka 
barn (Akre et al., 2010; Monaghan, 2005). PEWS utvecklades vid Children's Hospital i 
Brighton, England av Monaghan (2005) och hans team. Poängsystemet är åldersanpassat och 
baseras utifrån tre huvudkategorier: andning, cirkulation och vakenhet/beteende och som var 
och ett kan ge som högst 3 poäng (Akre et al., 2010).  
Barnets totalpoäng kan därmed bli 0-9 poäng, där 0 poäng innebär normala vitalparametrar 
och varje stegrande poäng indikerar på allvarligheten i avvikandet från de normala 
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parametrarna (Akre et al., 2010). Bedömning med hjälp av PEWS kan göras utan tekniska 
apparater. Vid bedömning av andning räknas antal andetag under 60 sekunder och andningens 
kvalitet bedöms genom att se om barnet använder hjälpmuskulatur, har gruntningar, 
indragningar samt behov av syrgas. Barnets bedöms cirkulatoriskt genom att kontrollera 
ansiktsfärg, beräkning av puls samt kontroll av kapillär återfyllnad. Barnets 
vakenhet/beteende bedöms graden av vakenhet; vaket, sovande, irritabelt, slött/förvirrat eller 
helt saknar reaktion vid smärtstimulering. Med hjälp av den totala PEWS-summan är målet att 
vårdpersonalen skall kunna agera utifrån en åtgärdsplan och sätta in rätt vård i god tid för att 
förhindra ytterligare försämring (Akre et al., 2010). PEWS bedömningsmall finns att se i 
bilaga 1. 
 
Teoretisk förankring 
 
Vårdandet är enligt Katie Eriksson (2018) en aktiv process där ansande, lekande och lärande 
är centrala begrepp. Eftersom studien syftade på att undersöka PEWS inverkan på 
omhändertagande av barn som vårdas på barnavdelning ansågs Erikssons (2018) syn på 
vårdande lämplig att använda som teoretisk ram. Människan är en naturlig vårdare och har 
förmåga att ge den basala mänskliga omsorgen. Vårdandet är ett beteendemönster hos 
människan och ska ses som en naturlig del av livet med syfte att främja hälsan. I Erikssons 
(2018) syn på vårdandet som en aktiv process är ömsesidighet centralt. En ömsesidighet som 
ska fungera som ett samspel mellan vårdare och patient, där de delar något med varandra. 
Eriksson (2018) menar vidare att det krävs en viss typ av miljö där ansande, lekande och 
lärande får ta plats för att kunna vårda.  
 
Ansningen kännetecknas av värme, närhet och beröring och är ett uttryck för vänskap samt att 
på ett äkta sätt visar en önskan om att vilja den andra väl. Ansningen är den mest 
grundläggande formen av vårdandet och kan jämföras med ordet omsorg (Eriksson, 2018). I 
ansningens grund finns utförandet av konkreta handlingar för att tillföra föda, att skydda samt 
att påverka olika kroppsfunktioner. Under ansningen ska vårdaren ha förmåga att identifiera 
sig med patienten och tillse att denne lever ett kvalitativt liv med minskat lidande. Leken 
utgör en viktig del av vårdandet och ska därför ses som ett medel för uppnående av hälsa. 
Leken uppfattas som något naturligt och är kopplat till barnets utveckling. Leken blir därmed 
en naturlig del av barnsjukvården. Leken tolkas i forskningen som ett sätt att övervinna 
upplevelser samt en väg att lösa konflikter. Leken kan också ses som ett sätt för individen att 
skapa egna krav av inkommande given information. Leken kan kopplas ihop med det 
naturliga lärandet. Allt lärande sker genom interaktiva processer mellan två aktörer 
exempelvis vårdare och patient där vårdaren intar en utlärande ställning. Genom tillit till 
varandra skapas lärtillfällen vilket ger möjlighet till utveckling hos patienten. Vårdarens 
uppgift är att möjliggöra och underlätta lärandet med målet att patienten ska återfå sitt 
oberoende. Att ge vård genom ansning, lekande och lärande skapar möjligheter för patienten 
att förändra hälsan genom att antingen inleda, fortsätta eller stödja sin process mot hälsa 
(Eriksson, 2018). 
 
För att möjlighet till att ge naturlig vård ska finnas är konsten att som patient kunna ta emot 
en avgörande faktor. Att ta emot möjliggör förmågan att dela och att vara i relation till en 
annan medmänniska. En individ som är öppen för andra människors omsorg och tillåter sig 
själv att uppleva hälsa kan bli mottagare av vård i kombination med upplevelse av frihet och 
en känsla av beroende till en annan person. Att vänskapliga band kan knytas mellan vårdare 
och mottagare är av stor vikt. Den naturliga vården ska vara utgångspunkt och målet med den 
yrkesmässiga vården. Den yrkesmässiga vården måste finnas till men primärt fungera som 
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stöd till den naturliga vården. Först när den naturliga vården blir otillräcklig ska den 
kompletteras med någon form av yrkesmässig vård. Den yrkesmässiga vården har en 
helhetssyn och är en tvärvård där olika kompetenser ingår som alla tolkar patientens syn olika 
utefter specialitet (Eriksson, 2018).  
 
Att utföra tvärvård innebär att arbeta tillsammans och kan tolkas som en förmåga till att vara 
gränsöverskridande i sitt arbete, vilket i sig innebär en förmåga att pendla mellan reflektion av 
helheten och den specifika del inom det område vårdaren besitter specialkompetens inom. 
Fungerande tvärvård ställer krav på att samtliga vårdare har en helhetssyn på de mål som 
önskas uppnås samt att det finns en gemensam nämnare. Tvärvård kan exempelvis 
förverkligas genom att arbeta i grupp där alla vårdare har gemensamt ansvar för patientens 
helhetsvård. Ett annat sätt att förverkliga tvärvård är genom konsultation där en ensam 
individ, exempelvis läkare, är ansvarig för huvudsaklig kontakt och ansvar men vänder sig till 
andra aktörer, till exempel specialistsjuksköterskor, för att diskutera och få hjälp med 
patientens vård. Tvärvårdsverksamhet innebär också olika utvecklingsarbeten och 
nytänkande, där samtliga professioner tillsammans löser problem och utvecklar nya 
vårdmetoder. Att bedriva helhetsbetonad tvärvård möter hinder i form av de fasta regler och 
specifika referensramar för beteende som varje yrkeskategori skapat sig, vilket leder till 
minskad flexibilitet mellan yrkesgrupper. För att kunna genomföra helhetsbetonad tvärvård 
måste därför ett gemensamt språk, referensramar och strategier finnas (Eriksson, 2018).  
 
Problemformulering 
 
Barns sjukdomstillstånd kan snabbt ändras och det är av stor vikt för vårdpersonalen att 
adekvat kunskap kring barnens vitala parametrar och allmäntillstånd finns, samt att de 
bedöms i tid för att kunna förhindra eventuell försämring. Utan någon standardiserad och 
strukturerad metod för hur och när barnens vitala parametrar skall kontrolleras finns det risk 
för att eventuell försämring hos barnet inte uppdagas i tid och att bedömningarna skiljer sig 
mellan vårdpersonalen som tolkar dem. På den aktuella avdelningen för studien upplevdes det 
saknas rutiner för kontroll av vitalparametrar, vilket riskerar att skapa missförstånd eller att 
kontroller missas och kan därmed leda till risk för patienten. Tidigare forskning styrker att 
PEWS är ett användbart och validerat mätinstrument för att kunna se tidiga tecken på 
försämring. Förhoppningen med att införa PEWS är att det leder till ökad patientsäkerhet och 
ett mer strukturerat omhändertagande av de inneliggande barnen på barnavdelningen, och på 
så sätt bidrar till att rätt behandling och vårdform ges i god tid. 
 

Syfte 
 
Syftet var att undersöka om införandet av bedömningsinstrumentet Pediatric Early Warning 
Score (PEWS) leder till förbättrade rutiner och omhändertagande av barn som vårdas på 
barnavdelning. 
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Metodbeskrivning 
 
Design 

Denna studie avser att utvärdera införandet av Pediatric Early Warning Score (PEWS) på 
barnavdelningen. Studiedesignen kan liknas vid en fallstudie då studien handlar om en 
utvärdering av ett specifikt projekt (Bryman, 2018). Denscombe (2018) menar att fallstudier 
passar bra till småskaliga studier koncentrerat till ett eller ett fåtal platser eller fenomen som 
skall studeras, och menar vidare att forskare vid fallstudier kan använda sig av både kvalitativ 
och kvantitativ data från olika forskningsmetoder såsom formulär, intervjuer, observationer 
och dokument. Denscombe (2018) poängterar vidare att alla metoder som är lämpliga i 
relation till processen som studeras kan användas för undersökning. Studiens design har som 
huvudfokus en kvalitativ ansats för att kunna förstå deltagarnas upplevelser av införandet av 
bedömningsverktyget. Studien består även av viss kvantitativ data för att förtydliga och ge 
mer tyngd till de kvalitativa resultaten. Insamling av data skedde via ett studiespecifikt 
frågeformulär (bilaga 2) som bestod av både öppna och slutna frågor. Ett frågeformulär kan 
liknas vid en enkät, som enligt Trost och Hultåker (2016) definieras: frågor som besvaras med 
den svarandes hand. Då enkäter vanligtvis består av huvudsakligen slutna (kvantitativa) frågor 
följt av någon eller några få avslutande öppna frågor (Trost & Hultåker, 2016) valdes istället 
benämningen frågeformulär med anledning av att de skrivna svaren är det som ligger till 
grund för den huvudsakliga analysen.  

Urval 
 
Urvalet riktades mot vårdpersonalen på en allmänpediatrisk vårdavdelningen i södra Sverige 
som vårdar inneliggande barn i åldrarna 0 till 18 år och tolkas därmed som ett ändamålsenligt 
urval. Ett ändamålsenligt urval kan enligt Henricson och Billhult (2017) exempelvis innebära 
att välja personal från en specifik vårdavdelning där de har erfarenheter från det fenomen eller 
syfte som efterfrågas. Vidare menar Henricson och Billhult (2017) att vid ett ändamålsenligt 
urval har personerna kunskap och kan ge informationsrika beskrivningar av det som 
efterfrågas och de kan därigenom skapa ett underlag som kan besvara studiens syfte. Studien 
inkluderar både sjuksköterskor och undersköterskor med och utan vidareutbildning mot hälso- 
och sjukvård för barn och ungdomar då det på aktuell vårdavdelning är de yrkeskategorier av 
vårdpersonal som praktiskt använder sig av PEWS som bedömningsinstrument. 
Inklusionskriterier för att få delta i studien var att vårdpersonalen tagit del av den information 
som författarna givit kring PEWS. Detta krav ställdes för att på så sätt ha säkrat att samtliga 
deltagare fått samma information om hur PEWS ska användas. Ytterligare inkluderingskrav 
var att personen ska ha varit anställd minst 3 månader innan PEWS infördes för att på så sätt 
kunna utvärdera en eventuell förändring. Vidare krav såsom arbetade timmar togs ej i 
beaktning. Informationsbrev (bilaga 3) lästes högt och visades på bildvisningsprogram i 
samband med informationsträffar kring PEWS och delgavs också i samma kuvert som 
frågeformuläret. 
 
Totalt sett fanns möjlighet att få 32 frågeformulär besvarade då det var antalet personer som 
uppfyllde inkluderingskriterierna. 23 av frågeformulären besvarades vilket motsvarar en 
svarsfrekvens på 72%. Respondenterna utgjordes av 9 stycken grundutbildade sjuksköterskor 
och 9 stycken sjuksköterskor med vidareutbildning mot hälso- och sjukvård för barn och 
ungdomar, samt 3 grundutbildade undersköterskor och 2 undersköterskor med 
vidareutbildning mot barnsjukvård. Respondenterna hade en varierad arbetserfarenhet 
avseende barnsjukvård från 8 månader till 30 år (tabell 1). 
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Tabell 1. Vårdpersonalens yrkeskategorier och arbetserfarenhet 

Yrkeskategori <1 års 
erfarenhet av 
barnsjukvård 

1-5 års 
erfarenhet av 
barnsjukvård 

5-10 års 
erfarenhet av 
barnsjukvård 

10-30 års 
erfarenhet av 
barnsjukvård 

Sjuksköterska med 
vidareutbildning 

 3 4 2 

Grundutbildad 
Sjuksköterska 

3 5 1  

Undersköterska med 
vidareutbildning 

 1 1  

Grundutbildad 
Undersköterska 

  1 2 

 
 
Bortfall 
 
Det externa bortfallet blev 28% fördelat på sex undersköterskor och tre sjuksköterskor. 
Orsakerna till det externa bortfallet kan förklaras med föräldraledigheter och sjukskrivningar. 
Av de besvarade frågeformulären bedömdes alla vara besvarade i sin helhet och därmed fått 
ett internt bortfall på 0%. 
 
Datainsamlingsmetod 
 
Insamling av data genomfördes utifrån ett studiespecifikt frågeformulär under september 
månad 2019. Då en validerad färdig enkät eller frågeformulär som passade studiens syfte inte 
hittades utformades ett studiespecifikt frågeformulär som bestod av både öppna och slutna 
frågor. De öppna frågorna besvarades i skriftlig form medan de slutna frågorna besvarades 
med svarsalternativen: Ja/Nej/Vet ej, under de slutna frågorna fanns även möjlighet att lämna 
en motivering eller en kommentar för att vidareutveckla sin åsikt. Från de inledande frågorna 
framkom information om respondenten med bland annat yrkeskategori och 
arbetslivserfarenhet. Därefter efterfrågades upplevelsen utav PEWS som 
bedömningsinstrument på de inneliggande barnen. Inför utformningen av studiens 
frågeformulär tog författarna del av Trost och Hultåkers (2016) råd kring uppbyggnad av 
frågorna och formuläret för att kunna skapa ett ändamålsenligt frågeformulär som kunde 
besvara syftet. För att säkerställa frågeformulärets tillförlitlighet utfördes en pilotstudie på 
sjukhusets barnmottagning där fem erfarna barnsjuksköterskor fick besvara frågeformuläret 
och komma med synpunkter. En pilotstudie utförs enligt Ejlertsson (2014) för att testa 
frågeformuläret och se om de svarande förstår och tolkar frågorna på samma sätt som 
frågekonstruktörerna, samt om några eventuella svarsalternativ saknas. Pilotstudien ledde till 
att ett antal grammatiska förändringar, omformulering av två frågor samt tillägg av rader 
under frågorna där plats gavs för motivering av valt svar. 
 
Författarna, som under studiens pågående period ej arbetade på aktuell avdelning, till studien 
tillsammans med två avdelningsläkare ansvarade för uppstarten av införandet av PEWS. 
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Uppstarten innefattade utbildning/genomgång av PEWS med all vårdpersonal på den aktuella 
vårdavdelningen. Författarna inledde arbetet redan i mars/april genom att införskaffa sig 
kunskap kring PEWS genom att exempelvis läsa tidigare studier. Två andra sjukhus i 
mellansverige kontaktades för att få information och erfarenhet kring PEWS vilket resulterade 
att författarna fick ta del av deras PEWS-bedömningsmallar.  
 
Kontakt initierades också med ansvarig person för införandet av bedömningsinstrument för 
vuxna patienter på aktuellt sjukhus. Detta möte resulterade i utbyte av erfarenheter och tankar 
som uppstod när det införandet ägde rum. Utifrån införskaffad kunskap började sedan en 
PEWS-bedömningsmall att arbetas fram för att passa verksamheten, gällande exempelvis 
larmvägar, vilket utfördes i nära samarbete med läkare. Efter att PEWS-bedömningsmall 
skapats skickades den till tryckeri och nästa steg i införandet togs. Ansvarig sekreterare 
kontaktades för att skapa nya kolumner i journalsystemets rapportlist för att på ett korrekt sätt 
kunna rapportera in de bedömningar som gjordes. De kolumner som skapades var “PEWS 
totalpoäng” och “kapillär återfyllnad”, resterande rapportkolumner som krävdes för att 
rapportera fanns sedan tidigare. Därefter bokades informationsträffar in tillsammans med 
avdelningschefen samt klinikchefen. Totalt hade författarna tre stycken informationsträffar för 
vårdpersonalen samt en informationsträff med läkare. Information om utbildningstillfällen 
förmedlades till personal via uppsatta lappar på personalutrymmen samt via mail från 
författarna.  Ansvarig läkare för införandet fick i ansvar att informera och diskutera införandet 
med sina kollegor på deras läkarmöten. På informationsmöterna informerades det genom 
bildvisningsprogram om vad PEWS var, varför det skulle införas, hur det skulle användas 
samt tidigare forskning. Det gavs utrymme för frågor. På avdelningens expedition placerades 
även samma information ut i pappersform, samt en förstorad version av PEWS 
bedömningsmall. Även en pärm med möjlighet att skriva ner funderingar och frågor kring 
användandet av PEWS-bedömningsmall placerades på avdelningens expedition. Därefter gavs 
vårdpersonalen tid att använda PEWS i verksamheten. Användandet av Pediatric Early 
Warning Score (PEWS) startade under maj månad 2019.  
 
Författarna av denna studie informerade i tidigt skede att en utvärdering genom frågeformulär 
skulle ske under hösten. Frågeformulär att besvara placerades i kuvert på synlig plats på 
personalens expedition. I kuvertet tillsammans med frågeformuläret följde informationsbrev 
som förklarade syftet med studien, hur resultatet ska användas samt att medverkan var 
frivillig. Ifyllda frågeformulär återlämnades anonymt i slutet kuvert inne på 
avdelningschefens kontor i ett för studien tilldelat fack. 
 
Analys 

Datan analyserades genom en innehållsanalys inspirerad av Graneheim och Lundmans (2004) 
tolkning av en innehållsanalys. Graneheim och Lundman (2004) menar att en innehållsanalys 
används för att säkerställa, samla in och systematiskt bearbeta data för att ge en förklaring och 
beskrivning utav ett givet fenomen. Genom att göra en innehållsanalys kan mönster, 
kategorier och teman identifieras i en text och på så vis beskriva och dra slutsatser om 
särskilda påtalanden i den text som analyseras. Innehållsanalys används dels för att analyser 
synliga och uppenbara (manifest) innehållet och dels för att finna ett underliggande (latent) 
innehåll. Den av respondenterna givna texten bearbetas utifrån den forskningsfråga som gäller 
för studiens syfte. Tillvägagångssättet inleddes med att de skrivna svaren från 
frågeformulären sammanställdes i ett word-dokument. Därefter lästes de igenom enskilt av 
författarna två gånger för att få en överblick och en känsla över svaren varpå svaren fördes 
över till ett annat dokument och bröts ner till mindre textstycken som enligt Graneheim och 
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Lundman (2004) bildar en meningsbärande enhet. En meningsbärande enhet beskrivs vidare 
av Graneheim och Lundman (2004) som meningar eller fraser som svarar på det syfte som 
studien bygger på. Därefter diskuterades de meningsbärande enheterna tillsammans för att se 
om de motsvarade syftet och fördes därefter in i ett dokument sorterade efter nummer på 
frågeformulär för att enkelt kunna gå tillbaka och hitta just den meningsbärande enheten 
bland frågeformulären. De meningsbärande enheterna kondenserades därefter tillsammans. 
Graneheim och Lundman (2004) menar att en kondensering är när en meningsbärande enhet 
förkortas utan att förlora sin kärna eller innehåll. De meningsbärande enheterna kodades 
sedan gemensamt av båda författarna, vilket enligt Graneheim och Lundman (2004) innebär 
en förkortad mening eller ord som beskriver meningsenheten i korthet. Därefter jämfördes 
koderna för att identifiera likheter och skillnader, även detta gjordes gemensamt. Det gjordes 
genom att de koderna skrevs ut och klipptes isär och sorterades i högar för att hitta likheter 
och olikheter. Slutligen bildades tre kategorier och fyra underkategorier som svarar mot syftet 
i studien. Utdrag från analysprocessen ses i tabell 2. Studien gjordes med en manifest ansats 
som enligt Graneheim och Lundman (2004) visar på det uppenbara i en text fritt från 
tolkningar.  

Den beskrivande statistiska analysen utfördes genom att manuellt mata in de slutna frågornas 
svar Ja, Nej och Vet ej tillsammans med yrkeskategori i datorprogrammet Excel och 
därigenom beräknades procentsatser samt skapades de figurer som presenteras i resultatet. 
Undersköterskornas svar analyserades utan att skilja på utbildningsnivå med tanke på det låga 
antalet. Däremot jämfördes svaren mellan grundutbildade och specialistutbildade 
sjuksköterskor och presenteras därmed i resultatet enligt utbildningsnivå där upplevelserna 
skiljdes åt.  

Tabell 2. Exempel från analysprocessen 

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 

Fördelen med PEWS är 
att det står 
tydligt hur många 
timmar det är tills nästa 
kontroll ska tas 
beroende på vilken 
poäng patienten har fått. 

Tydligt när nästa 
kontroll ska tas 
beroende på poäng 

Tydliga 
riktlinjer 
 
 

Tydlighet Införande och 
rutiner 

Kontroller görs mer 
kontinuerligt efter att vi 
startat med PEWS vilket 
medför att eventuella 
försämringar i patientens 
tillstånd upptäcks 
snabbare. 
 

Kontroller görs mer 
kontinuerligt. 
Eventuella 
försämringar 
upptäcks snabbare 

Ger 
kontinuitet 
och 
upptäcker 
försämring 

- Omvårdnads- 
resultat 

Jag vet ej, jag tycker 
barnläkarna är snabba 
när vi behöver dem. 
Däremot underlättar 
PEWS vid kontakt med 
ex. narkos. då är ett 
standardiserat 
poängsystem bra och 
tydligt. 

Barnläkarna är 
snabba men PEWS 
poängsystem 
underlättar vid 
kontakt med ex. 
narkos 

PEWS är till 
hjälp vid 
kontakt med 
övriga läkare 

Kontakt med läkare Kommunikation 
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Forskningsetiska överväganden 
 
Kontinuerlig etisk reflektion har genomsyrat hela studien för på så sätt värna om deltagarnas 
integritet. Vid forskningsstudier, framför allt av patienter, föreligger alltid risken att 
deltagarna upplever obehag eller att vidare frågor uppstår efter en genomförd intervju eller 
besvarad enkät (Kjellström, 2017). Denna typ av studie som riktar sig mot vårdpersonal och 
undersöker upplevelsen och effekten av ett bedömningsinstrument bedöms inte skapa någon 
negativ reaktion hos deltagaren. Enligt lagen om etikprövning av forskning som avser 
människor (SFS 2003:460) räknas inte arbeten som utförs av studerande i grundläggande eller 
avancerad högskoleutbildning som forskning och kräver därmed inte någon etikprövning. 
Författarna har under införandet av bedömningsverktyget inte arbetat på aktuell avdelning och 
därmed inte varit aktivt deltagande i användningen av PEWS. Brev för godkännande (bilaga 
4) om att studien önskades genomföras samt planerat tillvägagångssätt för insamling av data 
skickades till klinikchef samt avdelningschef på berörd avdelning och fick godkännande. 
Deltagarna mottog i samband med frågeformuläret ett informationsbrev där studiens syfte 
framgick samt att deltagandet var frivilligt och anonymt samt att insamlad data förvaras inlåst 
för utomstående (Helsingforsdeklarationen, 2013). Studien uppfyller kraven på 
konfidentialitet och undvikande av oredlighet som CODEX (2016) nämner eftersom studiens 
material inte har kommit någon annan än författarna tillhanda samt att data samlats in från 
anonyma frågeformulär. Citat som används i studien presenteras enbart till yrkesroll och kan 
därmed inte kopplas till person. 

Resultat 
 
Efter bearbetning och analys av frågeformulären framkom tre kategorier med tillhörande 
underkategorier enligt tabell 3 som svar på studiens syfte. Kategorierna presenteras löpande 
med inslag av citat samt viss beskrivande statistik för att förtydliga resultatet.  
 
 
Tabell 3. Kategorier 

Kategorier Införande och rutiner Kommunikation Omvårdnadsresultat 

Underkategorier - Tydlighet 
- Följsamhet 

- Kontakt med 
läkare 

- Rapportering 

 

 
 
Införande och rutiner 
 
Av de tillfrågade upplever alla deltagare utom en att Pediatric Early Warning Score (PEWS) 
är ett enkelt bedömningsinstrument att använda sig av vid bedömning av barns tillstånd. 
Bedömningsinstrumentet kan enligt analysen användas och utföras utav alla då det upplevs 
tydligt vilka åtgärder som ska vidtas enligt kortets instruktioner. Flera specialistsjuksköterskor 
samt enstaka grundutbildad sjuksköterska upplever att PEWS är en trygghet speciellt för ny 
personal. De belyser också att även rutinerad personal har hjälp av PEWS vid bedömningar av 
barns tillstånd, detta är inget som någon av undersköterskorna presenterar i sina svar från 
frågeformulären. 
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Det nya bedömningsinstrumentet upplevdes bidra till ett förtydligande gällande både vilka 
kontroller som skall utföras samt när kontrollerna skall tas. Det framkom även att PEWS 
bidrog till att vårdpersonalen (alla urvalsgrupper) upplevde en ökad trygghet i sitt arbete när 
det fanns en standardiserad mätmetod att arbeta utifrån. Däremot upplevs införandet och 
användandet fortfarande vara i ett tidigt skede för utvärdering då det upplevs som de nya 
rutinerna inte följs fullt ut av all personal. 
 
Tydlighet 
 
Majoriteten av de tillfrågade upplever en ökad tydlighet kring när kontroller skall tas samt 
vilka kontroller som gäller. Tydligheten upplevs enigt hos undersköterskorna där samtliga 
undersköterskor i studien upplever en ökad tydlighet kring barnens kontroller efter införandet 
av PEWS. Bland sjuksköterskorna upplever hälften (varav specialistsjuksköterskor n=6 och 
grundutbildade sjuksköterskor n=3) en ökad tydlighet medan den andra hälften anser att 
tydligheten kring kontrollerna inte har ökat och motiverar sina svar med att alla inte utför 
kontrollerna enligt PEWS och att kontroller som temp och blodtryck läggs till utanför PEWS-
mallen.  
 
“Tidigare fanns oklarheter då barn var ordinerade olika kontroller med olika intervall, med 

PEWS är det tydligare när kontroller skall tas” (respondent 1. Sjuksköterska) 
 

“Fördelen med PEWS är att det står tydligt angivet när nästa kontroll skall tas beroende på 
vilken poäng patienten har fått” (respondent 16. Undersköterska) 

 
Det framkommer även att både sjuksköterskor (grundutbildade samt specialistutbildade) och 
undersköterskor upplever att åtgärdsskalan är till hjälp hur de skall agera när ett barn 
försämras. Åtgärdsskalan anses lättöverskådlig och tydlig med vilken sorts insats som skall 
göras och vilka som skall kontaktas. Det tydliga agerandet har enligt vårdpersonalen lett till 
bättre rutin gällande kommunikationen vid försämring hos ett barn. 
 
Följsamhet 
 
Införandet av PEWS anses fortfarande vara under process och att det finns flera, speciellt 
inom läkargruppen som inte kommit in i de nya rutinerna ännu, därmed upplever flera 
sjuksköterskor och undersköterskor med och utan vidareutbildning att agerandet enligt PEWS 
kommer underlättas när bedömningsverktyget är mer etablerat bland alla professioner. En 
återkommande anledning till varför all vårdpersonal inte använder sig av PEWS upplevs vara 
att de saknar kontroller av temp och blodtryck som inte ingår i bedömningen. Speciellt 
temperaturmätning efterfrågas och den samlade upplevelsen är att många läkare ordinerar 
kontroller utanför PEWS, vilket leder till att det är svårt att få PEWS att fungera enligt rutin.  
 

 
“Vissa läkare har inte kommit in i eller blivit vana vid att använda sig att PEWS och 

poängsystemet. Ibland får vi förklara för dem vad det innebär om en patient får 3 poäng” 
(respondent 10. Sjuksköterska) 

 
“Ofta läggs kontroller till utanför PEWS, det är svårt att få det att fungera om inte alla utför 

kontrollerna enligt rutin” (respondent 17. Sjuksköterska) 
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Kommunikation 

Pediatric Early Warning Score upplevs utifrån både sjuksköterskor och undersköterskor leda 
till förbättrad diskussion kring vilka kontroller och vitalparametrar som är av vikt för det 
inneliggande barnet. En förbättrad kommunikation upplevs därmed gynna barnen. 

”Det skapar en diskussion mellan professionerna och ger möjlighet till att göra en gemensam 
bedömning” (respondent 13. Undersköterska) 

 

Kontakt med läkare 

PEWS anses vara till nytta vid kontakten med läkare. Poängsystemet och åtgärdstrappan 
motiverar och underlättar för sjuksköterskor och undersköterskor att kontakta läkare. Det 
upplevs underlätta både i form av när det är aktuellt med läkarkontakt och att vårdpersonalen 
vid kontakten har ett stöd bakom sin bedömning och kan hänvisa till en poäng tillsammans 
med sin kliniska bedömning. 

 ”I och med PEWS-parametrarna och eventuella PEWS-poäng är det lättare att avgöra när 
läkarkontakt skall tas” (respondent 21. Sjuksköterska) 

”PEWS är positivt för att det motiverar min kontakt med läkaren och jag har en poäng som 
förtydligar varför kontakten tas”(respondent 23. Specialistsjuksköterska.) 

Av de tillfrågade upplever cirka en tredjedel (figur 1) av vårdpersonalen att de får snabbare 
gensvar från läkare efter att PEWS har införts på avdelningen. Samtidigt framkommer det att 
kommunikationen med barnläkarna (barnmedicinläkarna) som finns tillgängliga i samma 
lokal och våning var bra redan innan införandet och därmed upplevs PEWS inte ha lett till 
särskild kommunikativ förbättring däremellan. Däremot anses PEWS positivt för 
kommunikationen vid kontakt med övriga klinikers läkare, så som narkosbedömning eller 
kontakt med ansvarig kirurgläkare som inte finns i samma närhet/lokal som barnet. 

”Vi har redan ett snabbt och bra samarbete med våra läkare på barnplanet, däremot tycker 
jag PEWS kan underlätta vid kontakt med läkare utanför kliniken” (respondent 8. 

Specialistsjuksköterska.) 

Figur 1.  
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Rapportering 

PEWS påtalas av flertalet sjuksköterskor både med och utan vidareutbildning vara ett bra 
hjälpmedel vid rapportering, inte bara vid kontakt med läkare utan även vid överrapportering 
till nästa arbetspass eller för att snabbt kunna ge en överblick över patienten till vårdpersonal 
utanför arbetslaget såsom röntgenpersonal eller sjukgymnast. Vid rond upplevs en PEWS-
poäng leda till ökad kommunikation kring barnets vitalparametrar och leda till en närmare titt 
på vilka kontroller som barnet är i behov av ytterligare övervakning.  

“... däremot blir det lättare vid rapportering, att snabbt kunna ge en överblick över 
patienten” (respondent 7. Specialistsjuksköterska) 

 
“Det positiva med PEWS är att det är lätt att rapportera en poäng över telefon till någon som 

inte ser barnet” (respondent 20. Sjuksköterska) 
 
Omvårdnadsresultat 

Omhändertagandet av de inneliggande barnen anses av vårdpersonalen ha förbättrats med 
hjälp av PEWS då kontrollerna utförs mer kontinuerligt efter införandet samt att PEWS-
mallens rutiner gör det svårare att missa något barn eller någon kontroll. Kontinuiteten 
upplevs av både sjuksköterskor och undersköterskor bidra till en ökad patientsäkerhet och att 
försämringar tydliggörs bättre vid upprepade kontroller.  

“Vi har ju alltid tagit kontroller på barnen men gör det mer kontinuerligt nu, vilket jag 
upplever öka patientsäkerheten då alla barn bedöms utifrån samma mall” (respondent 22. 

Sjuksköterska) 

Efter att ha infört PEWS på vårdavdelningen upplever majoriteten av vårdpersonalen att 
försämringar av vitalparametrar upptäcks snabbare med hjälp av PEWS (Figur 2). Däremot 
framkommer det inte huruvida införandet av PEWS lett till att barnen får snabbare hjälp eller 
behandling då större delen av vårdpersonalen inte kunnat ge svar på det (Figur 3).  

 

“ Vet ej om PEWS leder till snabbare hjälp för barnen, det känns som tidigare, jag tycker alla 
barn/ungdomar får snabb hjälp här” (respondent 11. Undersköterska) 

Figur 2.  Figur 3 
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Diskussion 
 
Metoddiskussion 
 
Insamlingen av data valdes att utföras genom frågeformulär med både öppna och slutna frågor 
och i frågeformuläret gavs god möjlighet att få uttrycka sin åsikt genom skriven text. Valet av 
frågeformulär som insamlingsmetod gjordes delvis för att på kort tid samla in mycket data 
och delvis även för att undvika intervjuarbias (Polit & Beck, 2017) då studien genomfördes på 
författarnas arbetsplats. Författarna bedömde att åsikter och ärligheten kring frågeställningen 
riskerade att påverkas vid en intervjusituation medan det i gengäld förväntades kunna ge 
ärligare och mer genomtänkta svar genom ett anonymt frågeformulär. Ett frågeformulär gav 
också möjlighet att inkludera ett större antal respondenter i studien vilket ansågs kunna skapa 
en bredare och tydligare bild av vårdpersonalens åsikter. Enskilda intervjuer eller 
fokusgruppsintervjuer hade kunnat vara fördelaktigt i syfte att generera en stor mängd data 
samt djupare data, med möjlighet till följdfrågor, men valdes bort relaterat till den korta 
insamlingstid av data som föreligger ett examensarbete. Då ett studiespecifikt frågeformulär 
ej fanns tillgänglig skapades ett frågeformulär med frågor som förväntades kunna svara på 
studiens syfte. Det finns enligt Billhult (2017b) både för- och nackdelar med att konstruera 
egna frågor i en enkät. Eftersom frågeformuläret skapats specifikt för aktuell studie gavs 
möjligheten att fråga exakt vad forskaren är ute efter samt att det gavs möjligt att välja 
utformning för frågeformuläret. Risken med att skapa egna enkäter eller frågeformulär kan 
vara att frågorna lätt kan missförstås samt att frågan ställs på sådant vis att den inte går att 
sammanställa och tolka. För att säkerställa att frågorna vara tydliga och inte missförstods 
gjordes en pilotstudie (Billhult, 2017b). Pilotstudien resulterade i vissa justeringar och efter 
justeringarna ansågs frågeformuläret kunna besvara syftet för studien. Författarna har också 
haft i åtanke att frågornas formuleringar bör vara enkla och korta, helst inte mer än 20 ord per 
fråga (Billhult, 2017b).  
 
Författarna var kända på avdelningen där studien utfördes vilket anses har underlättat 
kommunikation kring tillstånd med klinikchef, avdelningschef samt kommunikationen med 
vårdpersonalen gällande förmedling av information och frågeformulär. Däremot arbetade 
ingen av författarna på avdelningen under tiden för införande och utvärdering och har därmed 
inte aktivt använt PEWS, och kunde på så sätt inte blanda in egna eventuella erfarenheter och 
tankar utifrån de svar som resultatet grundas på. Att författarna var kända på avdelningen 
samt att klinik- samt avdelningschef var positivt inställda till att införa PEWS på kliniken 
upplevs har varit en fördel sett till att material för införande kunde beställas via kliniken, 
såsom PEWS bedömningsmall och upptryckning av enkäter. Det faktum att författarna var 
välkända bland respondenterna bör tas i beaktning och det kan inte helt uteslutas att det kan 
ha påverkat resultatet.  
 
I studiens resultat presenteras både undersköterskors och sjuksköterskors åsikter då det på 
aktuell barnavdelning är de kategorier av vårdpersonal som använder sig av PEWS som 
bedömningsinstrument vilket anses ge ett djup i studiens resultat. För studiens resultat hade 
ytterligare åsikter och synvinklar kunnat adderas genom läkarnas åsikt men då läkarna inte 
ansågs använda PEWS som bedömningsinstrument utan snarare som tolkare av den 
sammanlagda siffran som presenterades genom PEWS så valde författarna att inte inkludera 
dem i studien. Författarna har varit delaktiga i införandet av PEWS genom givande av 
information både till läkare och vårdpersonal om PEWS samt hur bedömningsinstrumentet 
ska användas. Detta kan ha påverkat svaren på frågeformuläret för att “göra författarna 
nöjda”. För att undvika detta hade ansvaret för informationsgivande kunnat lämnats över till 
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de två läkare som ingått i projektgruppen inför införandet av PEWS och även har en opartisk 
roll i examensarbetet, men då även det skulle kunna anses ha påverkan på frågeformulärets 
svar bedömdes det ändå som mest lämpligt med det upplägg som ligger till grund för studiens 
resultat. Priebe och Landström (2017) beskriver förförståelse och reflexivitet som en process 
av kritisk analysering och reflektion av författarnas bias på datainsamlingen och tolkningen av 
den. Förförståelse syftar på det faktum att författarna kan och har kunskaper om vissa saker 
innan påbörjandet av en studie, att de tror sig förstå något före de undersökt studieobjektet. 
Det kan handla om kunskap som erhållits genom utbildning eller erfarenhet som förskaffats 
genom livserfarenhet. Sammanfattningsvis pekar begreppet förförståelse på att förutom att 
den vetenskapliga utgångspunkten har inflytande på studien så kan även utomakademiska 
erfarenheter ha inflytande. Innan införandet förvärvade författarna en förförståelse gällande 
PEWS som bedömningsinstrument genom att bland annat ta del av information från andra 
sjukhus samt gick igenom tidigare studier om PEWS fördelar och tidigare vårdpersonals 
upplevelser av PEWS. Den förförståelsen kan ha speglat av sig under införandet och även 
under tiden innan frågeformulärens besvarades. Införandet av PEWS var en önskan från 
klinikledningen som i sin tur fått önskemål från framförallt nyanställd personal. Det har innan 
införandet av PEWS uttryckts från en del i personalgruppen att de inte tror att PEWS behövs 
eller kommer tillföra något nytt, det är något som kan ha haft påverkan på studiens resultat 
genom att vårdpersonal redan innan införandet förvärvat sig en inställning till PEWS.   
 
Eftersom studiens resultat på ett tydligt sätt beskrivs genom exempelvis flera citat anses det 
ge utrymme för läsaren att hitta egna alternativa tolkningar av resultatet. Det kan tolkas ge en 
ökad trovärdighet till studiens resultat (Graneheim & Lundman, 2004). Studiens metod, 
kontexten där studien genomfördes samt omfattningen av deltagarna beskrivs på ett tydligt 
sätt i studien och kan därmed anses vara lätt att återupprepa för liknande framtida studier och 
påvisar på så vis en tillförlitlighet där resultatet vid en repetering ska bli likvärdigt om 
liknande deltagare och liknande kontext föreligger (Graneheim & Lundman, 2004). Vid 
insamling av data mottogs information om respondenternas ålder. Detta har för aktuell studie 
inte tagits i beaktning relaterat till resultatet men kan ge ytterligare dimensioner till resultatet 
vid vidare forskning för att exempelvis se skillnader i upplevelser relaterat till ålder. 
 
För att sträva efter att studien har en giltighet har författarna kontinuerligt genom analysen 
haft studiens syfte som utgångspunkt och har på så sätt säkerställt att studien enbart 
presenterar meningsenheter som svarar på studiens syfte (Graneheim & Lundman, 2004). 
Studiens respondenter har stor åldersmässig spridning hos deltagarna och det förekommer stor 
variation i erfarenhet. En ålders- och erfarenhetsmässig spridning gynnar ett bredare och 
varierat resultat då upplevelser kan vara olika i början av karriären gentemot när erfarenhet 
har införskaffats. Graneheim och Lundman (2014) menar att om data från respondenter med 
varierande uppfattningar insamlas ökar chansen att forskningsfrågan besvaras ifrån olika 
vinklar vilket ger ökad trovärdighet och giltighet till resultatet. Något som kan ses som en 
svaghet för studien är att 22 av 23 respondenter var kvinnor. Det är inte otänkbart att 
ytterligare aspekter skulle ha framkommit om antalet deltagande män varit större. Detta kan 
ha påverkat resultatets överförbarhet (Graneheim & Lundman, 2004). Meningsenheter har 
kontinuerligt utvärderats för att vara fria från flera aspekter genom att vara för långa till att 
riskera utesluta viktig information om de blir för korta. Insamlad data som inte svarat på 
studiens syfte har exkluderats. Resultatet redovisas i kategorier och underkategorier och stärks 
med citat, vilket också ska anses påvisa studiens giltighet. Eftersom vardera kategori ger olika 
uttryck och perspektiv anses de vara skilda från varandra (Graneheim & Lundman, 2004). En 
grundlig beskrivning av studiens tillvägagångssätt kan anses vara gjord. Samtliga syftes-
relevanta svar från frågeformulären inkluderades i analysen för att på så sätt inte riskera att 
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missa några perspektiv. Då det visade sig finnas en relativt stor samsyn bland undersköterskor 
och sjuksköterskor i hur PEWS fungerar kan resultatet anses vara överförbart till andra 
avdelningar med liknande förutsättningar (Graneheim & Lundman, 2004). 
 
Att författarna har haft möjlighet att vara på plats och påminna om frågeformuläret bidrog 
med stor sannolikhet till antalet besvarade frågeformulär, som kanske annars inte hade 
prioriterats i en pressad arbetssituation. Det faktum att samtliga frågeformulären 
konstaterades fullständigt ifyllda och därmed gav internt bortfall på 0% ses också som en 
styrka för studiens resultat. För att räknas som fullständigt ifyllt frågeformulär ska varje fråga 
varit besvarad enligt kravet för den frågan. För att stärka validiteten i frågeformuläret gjordes 
en pilotstudie på sjukhusets barnmottagning där lång erfarenhet av triagering och användande 
av bedömningsinstrument finns. 
 
Att PEWS som bedömningsinstrument började användas fullt ut under senare delen av maj 
månad fram till frågeformuläret besvarades under september månad kan ses som en svaghet i 
studien då det kan ha begränsat möjligheten för respondenten att praktiskt fullt ut hinna 
använda PEWS. Under perioden som PEWS användes innan frågeformuläret skulle besvaras 
var det även semester för större delen av vårdpersonalen vilket påverkar tiden som PEWS 
aktivt använts till en ännu kortare tid. Ytterligare tids användande innan utvärdering hade 
eventuellt gett ytterligare data till studiens resultat. Med tanke på att de Groot et al. (2018) i 
sin studie visar på stor skillnad av användningen av PEWS från mätning vid 6 månader (en 
användningsgrad på 10,3%) jämfört med 1 år efter införandet (49,1% användningsgrad) anses 
denna studies resultat om icke fullständig användning efter cirka fyra månaders användning 
inte som något avvikande resultat. Det kan även reflekteras över om utifall läkarna skulle 
behövt ännu en information/genomgång av PEWS under hösten och att det skulle ha påverkat 
resultatet om fler utav läkarna var bättre insatta i användningen av PEWS. 
   
Resultatdiskussion 

Ett av studiens huvudresultat anses vara upplevelsen av den ökade kontinuiteten gällande 
kontrollerna av barnen, vilket anses bidra till att patientsäkerheten ökar och att det blir svårare 
att missa något barn på grund av missförstånd. En ökad kontinuitet skulle kunna anses som en 
förbättrad rutin och här förmodas den tydliga åtgärdstrappan vara en bidragande orsak till den 
ökade kontinuiteten med tanke på att vårdpersonalen efter varje kontroll utvärderar och får 
förslag på intervall till nästa kontroll och åtgärd utan att behöva kontakta läkare för ny 
ordination, det vill säga en kontinuitet inte bara i att utföra kontrollerna utan att även 
utvärdera vårdbehovet.  

Ett annat av studiens huvudresultat anses vara att över hälften av vårdpersonalen upplever att 
försämringar upptäcks snabbare med hjälp av PEWS, vilket styrks av tidigare forskning 
(Monaghan, 2005; Tucker et al., 2009: Akre et al., 2010; Ennis, 2014;). Det är möjligt att fler 
kommer att dela denna upplevelse efter längre tids användning av PEWS då införandet av 
bedömningsinstrumentet fortfarande, av flera respondenter, anses vara i ett tidigt skede. 
Eftersom målet med införandet är att PEWS skall leda till bättre rutin och omhändertagande 
vid försämringar av inneliggande barn anses detta resultat kunna ligga till grund för ett 
snabbare och mer strukturerat agerande vid försämringar. Även om majoriteten av 
vårdpersonalen uppger att de upplever snabbare upptäckt försämring hos barnen så 
framkommer det också att majoriteten av vårdpersonalen hittills inte kunnat utvärdera 
huruvida det faktiskt upplevts ett snabbare och strukturerat omhändertagande. En möjlig orsak 
till det skulle kunna kopplas samman med resultatet om att det på barnavdelningen redan 
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innan införandet fanns en snabb kommunikation med klinikens läkare och att vårdpersonalen 
redan tycker att barnen får snabb hjälp när det behövs. Även tidsperspektivet där det skulle 
kunna vara möjligt att personalen sedan uppstarten inte har hunnit bedöma flera IVA-
inläggningar enligt PEWS. 

Ett av resultaten som anses enhetligt besvarat är upplevelsen av PEWS som ett enkelt 
bedömningsinstrument. 96% av de tillfrågade upplever Pediatric Early Warning Score som ett 
enkelt bedömningsinstrument och poängterar att det är ett system som alla kan använda sig 
av. Samtidigt tycks PEWS inte ha införts fullständigt. Med detta som resultat anses en 
ofullständig följsamhet/användning inte kunna bero på att bedömningsverktyget är 
komplicerat eller tar tid att utföra. En orsak skulle kunna vara att införandet skedde precis 
innan semesterperioderna inföll, med facit i hand är det möjligt att det skulle ha varit bättre att 
informationstillfällen och uppstarten började när alla var samlade efter semestern så 
vårdpersonalen inte fick ett avbrott i att komma in i de nya rutinerna. I resultatet presenteras 
läkarnas inverkan som en orsak till att PEWS inte följs av alla, vilket styrks utav Jensen, 
Nielsen, Oelsen, Kirkegaard och Aagaard (2018) som i sin studie påvisar att läkarna ofta är 
omedvetna om deras roll i användandet av PEWS. 

I studiens resultat framkommer det att bedömningsinstrumentet PEWS är en trygghet att luta 
sig mot vid bedömningar av barns tillstånd vilket styrks av Duncan, Hutchinson och 
Parshuram (2006). Sjuksköterskor upplever att PEWS tillför en trygghet och uttrycker att det 
är ett bra stöd för ny personal som inte har jobbat inom barnsjukvården någon längre tid vilket 
styrks av tidigare forskning (Bonafide et al., 2013). Detta resultat är inget som någon av 
undersköterskorna har presenterat i sina svar. Det kan bero bero på att undersköterskorna i 
studien är färre till antal och vid ett högre deltagarantal och mer spridd arbetserfarenhet skulle 
ytterligare upplevelser framträda. Det kan också förklaras med att det finns fler sjuksköterskor 
som klassas som nya på den aktuella vårdavdelningen som just nu genomgår något slags 
generationsskifte med stora pensionsavgångar. Att ett bedömningsverktyg, i detta fall PEWS, 
blir en trygghet för ny personal som inte har hunnit skaffa sig rutin och klinisk blick intygas 
av Almblad, Målqvist och Engvall (2016) som i sin studie framhäver att när det finns 
riktlinjer att följa känner sig vårdpersonalen tryggare i sina beslut gentemot då de står själva i 
situationen och behöver lita på sin egna kunskap. 

Utan klinisk blick och rutin anses patientsäkerheten minskas (Socialstyrelsen, 2018) varpå ett 
standardiserat bedömningsverktyg där alla följer samma mall och utför kontrollerna enligt 
samma instruktioner bidrar till att patientsäkerheten inte till samma grad påverkas av vem det 
är som jobbar. De barn som blir inlagda har alla rätt till bästa möjliga vård (FN, 1989) och 
skall inte behöva ha turen att bli inlagda när rutinerad personal finns på plats. Utifrån studiens 
resultat att PEWS är en trygghet för ny personal tolkas införandet kunna leda till att barnen får 
tryggare bedömningar när alla oavsett rutin utför samma bedömning och att risken för att den 
egna tolkningen av tillståndet (från ny som rutinerad personal) leder till att eventuella missade 
försämringar minskas med hjälp av poängsystemet och åtgärdstrappan. Detta bekräftas av 
Robson, Cooper, Medicus, Quintero & Zuniga (2013) som i sin studie poängterar att PEWS 
leder till att vårdpersonalens kritiska tänkande om barnets tillstånd ökar när de använder sig 
utav PEWS. Vidare påvisas att bedömningsinstrumentet leder till en stärkt patientsäkerhet, 
vilket är en av denna studies förhoppningar, att PEWS leder till att omhändertagandet av de 
inneliggande barnen blir bättre och säkrare. 

Vidare i resultatet presenteras en skillnad i hur vårdpersonalen upplever att att PEWS bidragit 
till en ökad tydlighet gällande kontrollerna av de inneliggande barnen. Undersköterskorna är 
eniga om att PEWS bidragit till en ökad tydlighet gällande när och vilka kontroller som skall 
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tas medan hälften av sjuksköterskorna inte tycker sig uppleva någon ökad tydlighet och 
motiverar det med att PEWS inte följs fullt ut och att kontroller som temperatur och blodtryck 
ofta läggs till då de inte ingår i PEWS. Här bör det ojämna antalet respondenter i de olika 
grupperna beaktas, fem respektive arton. En möjlig förklaring till att undersköterskorna är 
eniga skulle kunna bero på att det ofta vid inläggning rapporteras om barnet från läkare till 
ansvarig sjuksköterska som får vidarebefordra informationen om vilka kontroller som är 
ordinerade samt hur ofta till “sin” undersköterska som oftast är den som utför dessa 
kontroller. Med PEWS tas alltid samma kontroller och de behöver inte invänta en ordination 
innan det kan utföras vilket skulle kunna vara orsaken till undersköterskornas eniga 
upplevelse. Att däremot hälften av sjuksköterskorna inte upplever någon ökad tydlighet skulle 
möjligtvis kunna förklaras med att de enligt resultatet vill att temperatur och blodtryck skall 
finnas med i bedömningen. Det skulle kunna förklaras med att det i de fallen när de 
kontrollerna är ordinerade tycks svårt att poängsätta sin bedömning och därmed bortser från 
PEWS helt och hållet, vilket kanske förvirrar mer än tydliggör.  

I studiens resultat framkommer det också att kommunikationen mellan vårdpersonal och 
läkare upplevs förbättrad då ett barn försämrats efter att PEWS införts. Detta styrks av 
Lambert, Matthews, MacDonell och Fitzsimons (2017) samt Sönning, Nyrud och Ravn 
(2017) som även de presenterar att införande av PEWS bidragit till att vårdpersonalens 
kommunikation förbättrats. En förbättrad kommunikation mellan vårdpersonalen är av 
betydande vikt för barnet och dennes föräldrar eftersom många fel eller missar som uppstår i 
vården kan härledas till brister i kommunikationen (Socialstyrelsen, 2017b). Därmed tolkas 
detta resultat bidra till att barnen blir bättre omhändertagna när kommunikationen är tydlig 
och förbättrad, vilket även hänger samman med att färre barn riskerar att missas eller att 
missförstånd om när kontroller skall utföras uppstår. Trots en förbättrad kommunikation anses 
endast en tredjedel av de tillfrågade att de får snabbare gensvar från läkare efter att PEWS 
införts. Eventuellt kan denna upplevelse komma att ökas alltjämt som PEWS blir till rutin och 
används fullt ut. En orsak till att majoriteten inte delar denna upplevelse skulle kunna vara att 
det av många respondenter uttryckts att det redan innan uppstart upplevdes finnas ett bra och 
snabbt samarbete med läkarna på barnkliniken och att det därmed blev svårt att bedöma något 
som redan upplevdes fungera bra.  

Vidare under kategorin Kommunikation presenteras PEWS som ett bra hjälpmedel vid 
rapporteringar mellan arbetspass eller till övrig vårdpersonal som blir inblandade i barnets 
vård (ex. sjukgymnaster). Detta resultat kan ses som ett positivt steg mot en bättre tvärvård av 
barnet med tanke på att Eriksson (2018) menar att just ett gemensamt språk med tydliga 
referensramar sammanför yrkeskategorier och förenklar samarbetet mot gemensamma mål, 
vilket är det som definierar en fungerande tvärvård (Eriksson, 2018). Eftersom övriga 
sjukhusets kliniker använder sig utav vuxenversionen av bedömningsverktyget finns redan en 
baskunskap om hur bedömningsverktyget fungerar. Detta kan ses vara en bidragande faktor 
till att sjuksköterskorna upplever PEWS som ett användbart verktyg vid rapporteringar till 
personal utanför barnavdelningen. Utifrån de kommunikativa resultaten i studien skulle 
införandet av PEWS kunna anses vara ett steg i utvecklingen mot en bättre fungerande 
tvärvårdsverksamhet. 
 
Samhälleliga aspekter 
 
Att resultatet visar att försämringar upplevs kunna upptäckas snabbare med hjälp av PEWS 
anses detta kunna möjliggöra att färre barn behöver intensivvårdas då de får adekvat 
behandling i tid och undviker ytterligare försämring. Detta kan innebära att vårdtider kan 
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förkortas om intensivvård undviks, vilket i sin tur kommer bidra till minskat lidande för 
barnet och dennes familj. Det kommer därmed leda till samhälleliga vinster med tanke på de 
kostnader inneliggande vård innebär. Helhetsbilden visar att allt ifrån förlorad inkomst för 
familjen till den kostnad som föreligger per vårddygn, behandling, medicinkostnader påverkas 
i positiv riktning. Även minskad frånvaro från skola och arbete räknas som samhälleliga 
vinster i från att uppdaga försämringar i tid.  
 
Vårdetiska aspekter 
 
Bedömning av vitalparametrar är en stor del av vårdpersonalens arbete kring det inneliggande 
sjuka barnet. Viktigheten i att på ett tidigt stadium upptäcka försämringar hos barnet kan inte 
nog beskrivas. Studiens resultat ger en god insyn i hur användning av PEWS som 
bedömningsinstrument kan tillföra personalen trygghet och stöd i sin bedömning vilket i sin 
tur direkt speglar av sig i hur barnets och hela familjens vårdtid utvecklar sig. Vården som 
utförs på aktuellt sjukhus kan efter införandet av PEWS anses ha fått en ökad säkerhet i 
bedömningen av barnets vitalparametrar. Studien anses ha gett vårdpersonalen en ökad 
förståelse för vårdavdelningens behov av ett standardiserat bedömningsinstrument för 
bedömning av vitalparametrar. Studiens resultat tolkas som att även om PEWS anses ha sina 
brister så kan PEWS vara ett led i att säkerställa patientsäkerhet samt bidra till en bättre 
fungerande tvärvård av barnet.  
 
Slutsats 
 
Majoriteten av deltagarna i studien upplever att PEWS är ett enkelt bedömningsinstrument att 
använda sig av och att det är en trygghet att luta sig emot vid bedömningar av inneliggande 
barn, speciellt en trygghet för ny personal. Vidare anses PEWS leda till att patientsäkerheten 
ökar när alla gör likadant och att PEWS underlättar kommunikationen både vid kontakt med 
läkare och vid rapportering mellan arbetspassen. Studien påvisar också att PEWS inte 
uppfattas vara ett fullständigt bedömningsinstrument med tanke på att läkare ofta upplevs 
vilja vill lägga till kontroller som temperatur- och blodtrycksmätning utanför PEWS-mallen. 
Sammanfattningsvis upplevs införandet av PEWS ha lett till att avdelningens rutiner uppfattas 
som förbättrade gällande att kontinuiteten i kontrollerna ökat och att intervallet mellan när 
kontrollerna skall tas upplevs tydligare. Även kommunikationen kring barnets kontroller och 
vitala parametrar upplevs vara förbättrad vilket anses leda till ett bättre omhändertagande och 
säkerhet för barnen. Däremot har PEWS en bit kvar innan det anses vara helt infört och 
fungerar på rutin från alla yrkeskategorier. 
 
Förslag på fortsatt forskning 
 
Ytterligare behov att undersöka PEWS faktiska effekt på vården av barn och ungdomar 
föreligger. Studien som genomförts har påvisat att PEWS ökar förståelsen av betydelsen med 
ett standardiserat bedömningsinstrument på vårdavdelningen. Ett möjligt utvecklingsprojekt 
skulle vara att sprida PEWS-användningen utanför vårdavdelningen och exempelvis inkludera 
dagvård, jourmottagning och akutmottagning, samt utvärdera om ett gemensamt 
bedömningsverktyg leder till bättre rutiner vid omhändertagandet av sjuka barn. Något som 
kan ha påverkat denna studies resultat är den relativt korta tid som vårdpersonalen hunnit 
använda PEWS från uppstart till frågeformulär. En genomförd studie på samma sätt men på 
annan avdelning som standardiserat använder PEWS hade förmodligen gett ytterligare en 
dimension av resultatet. Som förslag till vidareutveckling av denna studie skulle 
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frågeformuläret återigen lämnats ut efter till exempel 6 månader för att se om förändringar i 
resultatet förekommer. Vidare skulle det ur ett patientsäkerhetsperspektiv vara intressant att 
utvärdera om barnen som försämrats faktiskt får snabbare hjälp efter att PEWS startat, samt 
huruvida de barn som på grund utav försämring hamnat på intensivvårdsavdelningen visat 
förvarning med hjälp utav PEWS.  

Självständighetsdeklaration 
Joakim Fagerberg och Johanna Kronberg har båda i lika hög grad bidragit till denna 
magisteruppsats.  
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Bilagor 
Bilaga 1 - PEWS bedömningsmall 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  



30 
 

Bilaga 2 - Frågeformulär 
 

1. Man  /    Kvinna 
 
 2. Ålder:  20-30 31-40  41-50  51-60           60+ 
 
 3.  Leg. Sjuksköterska             Spec.utbildning mot barn och ungdom 
 
  Undersköterska     Barnundersköterska 
 
 4. Eventuell annan specialistutbildning: ________________________ 
 
 5. Tid som anställd inom barnsjukvård: ________________________ 
 
 6. Arbetar: Dagtid/kväll Natt 

7.              Upplever du PEWS som ett enkelt bedömningsinstrument att  
  använda.  Motivera.  
   JA  NEJ  VET EJ 
 
Motivera: _______________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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8.               Upplever du mer tydlighet kring kontroll av vitalparametrar sedan  
       införsel av PEWS? Motivera. 
   JA  NEJ  VET EJ 

Motivera: _______________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

9.                  Upplever du att patientens eventuella försämrade vitalparametrar   
   snabbare upptäcks med hjälp av PEWS? 

JA            NEJ             VET EJ 

Plats för eventuell motivation:________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
   

10.            Upplever du att patienten får snabbare hjälp och behandling vid  
   försämring efter införandet av PEWS? 

           JA              NEJ          VET EJ 

Plats för eventuell motivation:________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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11.              Upplever du att du får snabbare gensvar från läkare med PEWS? 

                 JA         NEJ          VET EJ 
Plats för eventuell motivation:________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

12.              Upplever du att du kontaktar läkare för bedömning oftare efter 
införande av PEWS? 

               JA           NEJ           VET EJ 

Plats för eventuell motivation:________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
 13.              Upplever du att en bedömningssiffra i PEWS ger en bra bild av  
    patientens tillstånd? Motivera ditt svar. 
 
    JA  NEJ  VET EJ 
 
Motivera: _______________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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14.              Känner du dig tryggare att bedöma patientens tillstånd med hjälp 
av PEWS, om du jämför med tidigare arbetssätt? Beskriv 
varför/varför inte. 

              JA            NEJ           VET EJ 

Motivera: _______________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

15.              Beskriv eventuella positiva effekter av PEWS.   

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

16. Beskriv eventuella negativa effekter av PEWS. 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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17.           Beskriv några positiva respektive negativa effekter av hur  
  införandet av PEWS påverkat samarbetet mellan olika  
  yrkeskategorier. 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 18.  Finner du några förbättringsområden kring PEWS på din 
  avdelning?    

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
  

 19.      Övrigt: 
 ___________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 

Tack för din medverkan!  
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Bilaga 3 - Informationsbrev 
 
Informationsbrev 
Till berörd personal på allmän-pediatrisk barnavdelning på sjukhus i södra Sverige. 

Vi, Joakim Fagerberg och Johanna Kronberg, skriver examensarbete omfattande 15 hp vid 
Karolinska Institutet. Vi avser att genomföra studien med syfte att undersöka om införande av 
bedömningsinstrumentet Pediatric Early Warning Score (PEWS) leder till bättre rutin och 
omhändertagande av barn som vårdas på barnavdelningen. 

Målet med införande av PEWS samt utvärderingen av användandet är att skapa en rutin och 
standarderisering av bedömning av inlagda barns allmäntillstånd. Förhoppningen är att det 
skapar kvalitet i verksamheten kring vården av sjuka barn samt skapar trygghet för 
vårdpersonal. 

Du tillfrågas via detta brev om deltagande i ovanstående undersökning. Ditt deltagande 
kommer innebära att du får svara på frågor via frågeformulär. Svar på frågeformulär mottages 
senast: _______ 

Ditt deltagande är frivilligt och ger dig rätten att inte delta eller när som helst avbryta 
deltagande, utan förklaring. Om du väljer att tacka ja fyller du i medföljande 
godkännandeblankett och lämnar tillbaka i slutet kuvert i avsedd låda på avdelningens 
gemensamma personalutrymme. Du kommer sedan att få uttrycka din åsikt genom 
frågeformulär 

Vi kommer i enkäten samla in data kring kön, ålder och utbildning samt dina personliga 
upplevelser och åsikter om PEWS som bedömningsinstrument. All information kommer att 
kodas och ingen annan än författarna till studien kommer att ha tillgång till informationen. 
Inga deltagare kommer att kunna särskiljas ur materialet när studien presenteras. 

Vid frågor om studien kontakta gärna: 

Joakim Fagerberg    Johanna Kronberg 

joakim.fagerberg@regionblekinge.se  Johanna.kronberg@regionblekinge.se 

Handledare: Lise-Lott Rydström. 
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Bilaga 4 - Godkännande av studie 
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