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SAMMANFATTNING 

Nyckelord: PEWS, barn, vårdande, omvårdnadspersonal, upplevelse.  

Bakgrund: Vid bedömning av sjuka barns allmäntillstånd visar tidigare forskning att enbart 

vitalparametrar, så som puls och andningsfrekvens, är en låg indikator för att upptäcka 

försämring. Pediatric Early Warning Score (PEWS) är en skala baserad på vitalparametrar 

tillsammans med fysiologiska faktorer, så som andningsmönster och kapillär återfyllnad, för 

att tidigt upptäcka försämring i det sjuka barnets allmäntillstånd.  

Syfte: Beskriva omvårdnadspersonals upplevelser av att använda PEWS som hjälpmedel i 

omvårdnaden av sjuka barn. 

Metod: En interventionsstudie med semistrukturerade fokusgruppsintervjuer som bearbetades 

genom en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats.  

Resultat: Omvårdnadspersonalen upplevde PEWS som ett mångfacetterat hjälpmedel i 

bedömningen av det sjuka barnets allmäntillstånd. Det bidrog till kommunicerbarhet där 

kommunikationen blev förenklad, tydligare och fördjupad i teamarbetet. Det förändrade 

arbetssättet som uppstod, i och med implementeringen, ledde till viss osäkerhet då det var ett 

nytt verktyg att arbeta med. Samtidigt beskrev omvårdnadspersonalen en ökad noggrannhet i 

bedömningen och i förlängningen omvårdnaden av barnet. Omvårdnadspersonalen upplevde 

en säkerhet utifrån att objektiviteten ökade och struktur och stabilitet skapades i 

omvårdnaden. En trygghet uppstod då verktyget fungerade som en stöttepelare i bedömningen 

och i förlängningen omvårdnaden av barnen.   

Slutsats: Trots att omvårdnadspersonalen uttryckte en viss osäkerhet i det nya verktyget 

beskrev de en upplevelse av att PEWS gav dem ett förenklat och gemensamt språk, objektiva 

referensramar och strategier som skapar säkerhet i omvårdnadspersonalens dagliga arbete. 
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ABSTRACT 

Keywords: PEWS, child, nursing, nursing staff, experience  

Background: In assessing general condition of sick children, previous research shows that 

only vital parameters, such as pulse and respiratory rate, are a low indicator of detecting 

deterioration. Pediatric Early Warning Score (PEWS) is a scale based on vital parameters 

along with physiological factors, such as breathing pattern and capillary refill, to detect early 

deterioration in the general condition of the sick child. 

Aim: Describe nursing staff experiences using PEWS as an assistance in nursing sick children. 

Method: An intervention study with semi-structured focus group interviews that were 

processed through qualitative content analysis with inductive approach. 

Result: It contributed to communicability where communication was simplified, clearer and 

deeper in team work. The change of work that occurred during the implementation led to 

some uncertainty as it was a new tool to work with. At the same time nursing staff described 

increased accuracy in the assessment and, in the long run, the nursing of the child. Care staff 

experienced a certainty from the fact that objectivity increased and structure and stability were 

created in the nursing. A security arose when the tool acts as a pillar in their assessment, and 

in the long run, in the nursing of the children. 

Conclusion: Although the nursing staff expressed some uncertainty in the new tool, they 

described an experience that PEWS gave the nursing staff a simplified and mutual language, 

objective references and strategies that create safety in the daily nursing. 
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BAKGRUND 

Intresset till examensarbetet väcktes efter arbete på en barnavdelning där det saknades ett 

standardiserat sätt att bedöma barnens allmäntillstånd. Innan implementeringen bedömdes 

barnen med kontroller av vitalparametrar som läkaren ordinerade. Vilka vitalparametrar som 

skulle kontrolleras och dess intervall bestämdes individuellt av arbetande läkare och hade 

därför stor variation. Det vanligaste som kontrollerades var andningsfrekvens, saturation samt 

puls. Andningsfrekvensen ska räknas i en minut men många i personalen har berättat att de 

ofta räknade i 30 sekunder för att spara tid. Saturation och puls kontrollerades med hjälp av 

saturationsmätare där en prob fästs på barnets hand eller fot. Avsaknaden av standardisering 

ledde också till att ett gemensamt språk kring barnens vitalparametrar och allmäntillstånd 

saknades. Författarna till föreliggande examensarbete ansåg att detta sätt hade brister då det 

inte fanns någon tydlig rutin i vilka kontroller som skulle ordineras. Det fanns heller inte 

någon rutin i vilket intervall det skulle kontrolleras och missförstånd kring barnets mående 

kunde uppstå.  

 

Under en föreläsning vid specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning hälso- och sjukvård 

för barn- och ungdomar presenterades Pediatric Early Warning Score (PEWS) som en 

validerad skala för att bedöma sjuka barns allmäntillstånd. Skalan uppfattades som lämplig att 

använda på författarnas arbetsplats då den ger den objektivitet och standardisering som 

författarna ansåg saknades. Författarna uppfattade även skalan som en hjälp i 

kommunikationen om barnens allmäntillstånd omvårdnadspersonal emellan. Skalan och viljan 

att införa denna diskuterades sedan med avdelningschefen som hade sett samma brister i 

rutinen och delade intresset för skalan vilket gjorde henne positivt inställd och drivande till 

interventionen. Idén presenterades sedan för verksamhetschefen som även han såg fördelar 

med implementeringen.  

 

Definitioner 

I detta examensarbete kommer begreppet barn att användas frekvent därför anses det som 

vitalt att ge en förklaring till detta begrepp. Enligt Barnkonventionen definieras barn som 

varje människa under 18 år om inte barnet blivit myndig tidigare enligt den lag som gäller 

barnet (Förenata Nationerna [FN], 1989). I Sverige klassas människor under 18 år som 

omyndiga och då Sverige ratificerade Barnkonventionen kan denna definition gälla även här 

(FN, 1989; SFS, 1949:381).  
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När omvårdnadspersonal omnämns i examensarbetet avses specialistsjuksköterskor, 

sjuksköterskor och barnsköterskor. Genom examensarbetet benämns specialistsjuksköterskor 

med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar som specialistsjuksköterskor.  

 

Barnets utveckling 

För att som omvårdnadspersonal ha kunskap om det sjuka barnets beteende och mående krävs 

en grundkunskap om det friska barnets utveckling och normaltillstånd. Något som för 

omvårdnadspersonal, med erfarenhet av omvårdnad av barn, ser helt normalt ut kan se sjukligt 

ut för en oerfaren omvårdnadspersonal. På grund av detta är det av stor vikt att alla som 

arbetar med barn besitter kunskap och förståelse för det friska barnets utveckling och normala 

tillväxt (Moëll & Hagenäs, 2012). I omvårdnadspersonalens bedömning av den normala 

utvecklingen ska det göras tydlig skillnad mellan försenad utveckling, där barnet tar längre tid 

på sig att utvecklas än andra barn och avvikande utveckling som kan stå för ett patologiskt 

tillstånd (Thorngren-Jerneck, 2012).  

 

Barnsjukvård 

Inom slutenvården i Sverige registrerades 147 100 vårdtillfällen för barn och unga med 

sammanlagd mängd vårddagar omkring 567 300 år 2011 (Socialstyrelsen, 2013). När en 

vårdskada uppstår ökar den genomsnittliga vårdtiden med åtta dagar. Ett vårddygn beräknas 

kosta i snitt 9000 kr vilket innebär en ökad kostnad på cirka 72 000 vid vårdskada (Sveriges 

Kommuner och Landsting [SKL], 2016). Antal barn i åldern 0-14 år som drabbas av 

vårdskada är 4,4/100. Med vårdskada avses en komplikation som hade kunnat undvikas, 

skadan är alltså orsakad av vården eller brist av vård (Socialstyrelsen, 2016).  

 

Barnsjukvård är en högt specialiserad vård som ställer stora krav på omvårdnadspersonalens 

kunskap och erfarenhet. Specialistsjuksköterskor och erfarna grundutbildade sjuksköterskor 

har visats ha ett annat sätt att resonera och bedöma barn jämfört med nyutexaminerade 

grundutbildade sjuksköterskor. De mer erfarna grundutbildade sjuksköterskorna och 

specialistsjuksköterskorna ser på barnet med en större helhetsbild än de nyutexaminerade 

grundutbildade sjuksköterskorna. Dessa ser barnets problem men kan inte sätta dem samman 

till en helhetsbild (Andersson, Klang & Petersson, 2012).  
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Omvårdnadspersonalens arbetssituation har i sin tur en påverkan på vårdmiljön och 

personerna som vistas i den. De sjuka barnens föräldrar kan uppleva en otrygghet om de 

uppfattar att personalen arbetar i tidsbrist med en överhängande stress. Föräldrarna vågar då 

inte komma till personalen med frågor eller funderingar med rädslan att de stör. Denna stress 

leds då från personalen, till föräldrarna och sedan i det tredje ledet över till de sjuka barnen 

(Radell & Bredlöv, 2015). 

 

Omvårdnadspersonals upplevelse av barnsjukvård 

I vård av sjuka barn är det flera faktorer som spelar in för att skapa optimala förutsättningar 

till bra omvårdnad. En medvetenhet om att motstridiga känslor kan uppkomma vid vården av 

sjuka barn bör finnas. Bland omvårdnadspersonal som arbetar med sjuka barn finns det två 

olika sidor av upplevelser gällande vården. Den ena sidan beskriver att när de har kollegor 

som är lyhörda och tillmötesgående skapas en känsla av kontroll och säkerhet vilket ger dem 

trygghet i sitt arbete. Medan de kan uppleva otrygghet och frustration samt sårbarhet vid 

arbete i kontext där hierarki och inflexibilitet härskar. Omvårdnadspersonal som vårdar sjuka 

barn kan också uppleva en motstridighet i att de känner sig osäkra i situationer de inte upplevt 

tidigare. Då infinner sig en oro över att inte kunna hantera detta men de kan också uttrycka en 

nyfikenhet och vetgirighet samt en vilja att delta i dessa situationer för att lära sig (Almblad, 

Målqvist & Engvall, 2016). Omvårdnadspersonal som är verksamma inom barnsjukvården 

har beskrivit sitt arbete som en tvetydig utmaning beroende av alla inblandade: barnet, 

föräldrarna och omvårdnadspersonal (Harder, Söderbäck & Ranheim, 2016).  

 

Nyutexaminerade grundutbildade sjuksköterskor som börjar arbeta på en barnavdelning 

uttrycker att de inte är tillräckligt förberedda för det dagliga sjuksköterskearbetet samt 

användandet av forskning. De behöver därför stöd för att känna sig kompetenta inom den 

högspecialiserade vård som barnsjukvården är (Andersson, Cederfjäll, Jylli, Nilsson Kajermo 

& Klang, 2007). Nyutbildade sjuksköterskor uttrycker också att grundutbildningens 

pediatriska del inte är tillräcklig som förberedelse inför det professionella arbetet med barn. 

De upplever att verkliga situationer i det dagliga arbetet ger dem kompetens och att kollegors 

stöd är viktigt (Friberg, Jansson, Westergren & Lindberg, 2016).   
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Teamarbete 

Teamarbete inom hälso-och sjukvård brukar definieras som en aktivitet där 

omvårdnadspersonal från olika professioner lär tillsammans, från och om varandra (Sargeant, 

Loney & Murphy, 2008). Inom pediatrisk vård i Sverige arbetar ofta läkare, 

specialistsjuksköterskor, sjuksköterskor och undersköterskor i team för att kunna möta barnets 

behov av vård där alla medlemmar i teamet bidrar med olika kunskaper och färdigheter. En 

kombination av tidigare praktisk och teoretisk kunskap samt att kunna se varningssignaler på 

ett sviktande allmäntillstånd hos patienten krävs som förberedelse inför en eventuell akut 

situation. För att se ett sviktande allmäntillstånd uttrycker omvårdnadspersonal ett behov av 

att veta vilka tecken som ska uppmärksammas hos barnet. Det upplevs även som en svårighet 

att kontakta läkare nattetid bara för att omvårdnadspersonalen har en “känsla” av att barnet 

kommer bli sämre. För ett effektivt teamarbete upplever omvårdnadspersonal att det krävs 

tillit och ett öppet klimat där teammedlemmarna ger varandra hjälp och stöd. Frustration kan 

uppstå när man inom teamet upplever att man inte blir lyssnad på samt när man inte förstår 

varandra och saknar ett gemensamt språk (Almblad et al., 2016). Patientsäkerheten ska vara 

det yttersta målet för all organisation och all personal som arbetar med barnsjukvård. 

Teamträning är ett av de viktigaste redskapen för att upprätthålla patientsäkerheten. När 

omvårdnadspersonalen kan samarbeta och vara ärliga samt uppriktiga med varandra skapas 

denna förutsättning. All omvårdnadspersonal ska ta ett eget ansvar för sitt arbete, sitt 

teamarbete samt involveringen av föräldrarna i vården. Teamarbete kräver engagemang av 

alla inblandade på daglig basis (Stocker, Pilgrim, Burmester, Allen & Gijselaers, 2016).  

 

Omvårdnadspersonal uttrycker att risk för konflikt ökar mellan olika professioner på grund av 

olika utbildning och därmed olika syn på vården. (Kaitelidou et al., 2012). 

Specialistsjuksköterskor och barnläkare bedömer olika gällande barnets behov i vissa etiska 

fall. När specialistsjuksköterskan och barnläkaren kommer i konflikt gällande barnets vård tar 

specialistsjuksköterskan oftast barnets autonomi i beaktning medan barnläkaren fokuserar på 

att göra gott för barnet. Denna skillnad kan grunda sig i att det rent praktiskt är barnläkaren 

som fattar de etiska besluten medan specialistsjuksköterskan ska utföra vårdhandlingen 

(Lundqvist, 2015). 
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Etik inom barnsjukvård 

Alla barn har enligt Barnkonventionen rätt till bästa möjliga sjukvård som finns tillgänglig, 

vilket innebär att barn i Sverige har rätt till specialiserad barnsjukvård där personal och miljö 

ska vara anpassade till barnen. Inom barnsjukvården ska barnets bästa alltid komma i främsta 

rummet och vården ska vara utformad så att barnen har rätt till vila, fritid, lek och rekreation 

(FN, 1989). Sjuksköterskor ska alltid främja en miljö där bland annat mänskliga rättigheter 

och trosuppfattningar respekteras och där sjuksköterskan i sin roll visar på respektfullhet, 

medkänsla, lyhördhet och trovärdighet (Svensk Sjuksköterskeförening [SSF], 2014). 

Specialistsjuksköterskan ska alltid sätta barnets behov i främsta rummet och inneha förmågan 

att förmedla information på en nivå anpassad efter barnets ålder och utvecklingsnivå. I första 

hand är det barnet sjuksköterskan ska kommunicera med och information ska alltid riktas till 

barnet först. Barnet ska informeras och förberedas inför procedurer på en individuell nivå 

(Riksföreningen för Barnsjuksköterskor [RfB], 2008).  

 

För att bekräfta barnet som en egen individ inom barnsjukvården är det av stor vikt att skydda 

barnets självbestämmande. Detta görs genom att involvera hela familjen i vården och hjälpa 

dem att bevara barnets autonomi och integritet. Det innefattas i specialistsjuksköterskans roll 

som huvudansvarig för barnets omvårdnad att se barnet som en helhet utöver dess sjukdom 

och mående (Hinson Penticuff, 1990).  

 

Specialistsjuksköterskan ska inom barnsjukvården fungera som en länk mellan föräldrarna 

och vårdinstanser, dennes uppgift är att vara en professionell samtalspartner. Hon eller han 

ska ha förmågan att stödja föräldrarnas delaktighet i hälsoövervakningen av barnet med syfte 

att ge föräldrarna kunskap att tillgodose sitt barns behov. En vital del är att värdera faktorer i 

barnets liv som kan fungera skyddande eller de faktorer som utgör risk för barnets hälsa. 

Specialistsjuksköterskan har en uppgift i att analysera bindningen mellan barn och förälder 

och ge ett stöd för att främja anknytningen samt att arbeta motverkande mot 

samspelssvårigheter (Socialstyrelsen, 2014).  

 

Då vårdsituationer inom barnsjukvård innehåller tre perspektiv, barnet, föräldrarna och 

omvårdnadspersonalen ses detta som en utmaning för omvårdnadspersonalen. En svårighet är 

att barnet alltid hamnar i underläge gentemot föräldrar och omvårdnadspersonal (Harder, 

Söderbäck & Ranheim, 2016). 
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För att skydda barnets integritet och autonomi finns ett behov av att integrera teori och praktik 

för omvårdnadspersonalen i syfte att sprida kunskapen om barnperspektivet i vårdsituationer 

(Harder, Söderbäck & Ranheim, 2016). 

 

Sjuksköterskan ska vidta lämpliga åtgärder för att främja sina medarbetares etiska 

förhållningssätt och på så sätt öka deras medvetenhet. Sjuksköterskan ska också i sitt 

vårdande främja en vårdkultur med etiskt förhållningssätt och ta ställning mot oetiska metoder 

(Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2014). 

 

Bedömning av barns allmäntillstånd 

Det växande barnet har en annan metabol omsättning än vuxna och drabbas snabbare av de 

negativa följder som uppstår vid sjukdom. Barn har till exempel en högre syreförbrukning 

vilket leder till att de kan bli kraftigt påverkade av en andningsinsufficiens. I och med detta 

behöver all personal som arbetar med akut sjuka barn ha en kunskap om normalvärden på 

vitalparametrar för att kunna urskilja värden som kan innebära en potentiell påverkan på 

barnen (Radell & Bredlöv, 2015). För att kunna göra en bedömning om ett barn sviktar i sitt 

allmäntillstånd är dock avvikelser i enbart vitalparametrar som puls, andningsfrekvens, 

blodtryck och saturation en låg indikator. Att kontrollera vitalparametrar är ofta en rutinåtgärd 

utan någon bakomliggande evidens kring hur ofta det ska göras eller vid vilken avvikelse 

omvårdnadspersonal ska misstänka risk för försämring i barnets allmäntillstånd. Vid 

bedömning av barns allmäntillstånd är det därför viktigt att värdera vitalparametrarna 

tillsammans med barnets beteende och andra fysiologiska faktorer som kapillär återfyllnad 

och andningsarbete (Van Kuiken & Huth, 2013). Att ett barn drabbas av plötsligt 

hjärtstillestånd är ovanligt, när detta sker är den vanligaste orsaken en ouppmärksammad 

chock eller andningssvikt. Chock hos barn visas oftast med nedsatt perfusion och ökat behov 

av syre. Därför är det av största vikt att känna igen tidiga tecken, där ett systematiskt 

tillvägagångssätt med frekventa bedömningar tillsammans med tidiga insatser kan stoppa 

utvecklingen av ett chocktillstånd (Mecham, 2006). 
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PEWS 

Pediatric early warning score (PEWS) är ett hjälpmedel för att upptäcka tidig försämring hos 

sjuka barn. Syftet är att snabbt och med enkla medel, kunna upptäcka om barnet försämrats i 

sitt sjukdomstillstånd genom att se en poängstegring. Skalan utvecklades vid Royal Alexandra 

barnsjukhus i Brighton genom att vuxenskalor anpassades för barn (Monaghan, 2005).  

 

Blodtryck är ett mycket sent tecken på chock hos barn och exkluderades därför medan 

ansiktsfärg och kapillär återfyllnad lades till. PEWS anses vara ett effektivt sätt till upptäckt 

av ett försämrat allmäntillstånd trots svårigheter som kan uppkomma. Tidsbrist i en stressig 

miljö eller ineffektiv rapportering till läkare vid larm om att ett barns allmäntillstånd sjunker 

är svårigheter som kan uppstå (Monaghan, 2005). Bedömningen kan göras utan apparatur och 

sker utifrån andning, cirkulation samt vakenhet/beteende där varje kategori kan ge maximalt 3 

poäng vilket leder till en totalpoäng från 0 till 9, där 0 indikerar ett stabilt allmäntillstånd och 

9 ett potentiellt livshotande tillstånd. I bedömningen av andning räknas andningsfrekvens i 60 

sekunder och andningens kvalitet analyseras för att undersöka om barnet använder 

hjälpmuskulatur, andas med indragningar, har grunting eller har ett syrgasbehov. Bedömning 

av cirkulation sker genom kontroll av barnets ansiktsfärg (blek, blå, grå), räkning av 

pulsfrekvens och en kontroll av kapillär återfyllnaden på barnet. Under beteende/vakenhet 

bedöms barnets grad av medvetenhet; om det är vaket, sovande, irritabelt, slött/förvirrat, eller 

om det helt saknar smärtrespons. Utifrån totalpoängen används en åtgärdstrappa för att ge 

omvårdnadspersonalen tydliga riktlinjer gällande vilka omvårdandsåtgärder som bör vidtas. 

Åtgärdstrappan ger instruktion kring vilken åtgärd som skall vidtas vid vilken totalpoäng. Till 

exempel inom vilken tid en ny läkarbedömning skall göras eller om en högre vårdnivå krävs. 

För att se skalans och åtgärdstrappans utformning se bilaga 1 och bilaga 2 (Akademiska 

barnsjukhuset, 2012).  

 

Tidigare forskning 

Retrospektiva studier visar att PEWS kan vara till god hjälp för att upptäcka tidig försämring 

och därmed kunna utvärdera om barnet behöver en högre vårdnivå innan en akut situation 

uppstår (Akre et al., 2010; Duncan, Hutchison & Parshuram, 2006; Murray, Williams, 

Pignataro & Volpe, 2015; Skaletzky, Rasynski & Totapally, 2012).  
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Vid jämförelse av tre olika skalor som ska identifiera försämringar hos barn visade PEWS 

högst känslighet för identifiering av barns försämring. Dessutom ger PEWS-skalan en tidigare 

indikation är de andra skalorna för försämring i sjukdom som kan leda till hjärtstillestånd. Om 

PEWS hade använts på avdelningarna som undersöktes kunde 78 % av de barn som 

drabbades av hjärtstillestånd och återupplivades ha identifierats genom förhöjda PEWS-poäng 

innan hjärtstilleståndet uppstod (Robson, Cooper, Medicus, Quintero & Zuniga, 2013).  

 

Verktyget kan därför med fördel användas av omvårdnadspersonal för att tidigare identifiera 

och därmed kunna behandla symtomen som föranleder ett hjärtstillestånd hos barn. 

Omvårdnadspersonalen behöver inte kalla på akutteam för extra assistans men ett högt 

PEWS-poäng kan föranleda att en ny läkarbedömning för att åskådliggöra barn med risk att 

drabbas av hjärtstillestånd. Med implementation av PEWS i verksamheter finns potential att 

minska sjuklighet och dödlighet associerat med nedsatt hjärt- och lungfunktion (Robson et al., 

2013). Skalan har även visat sig ha en bra funktion på barnakutmottagning då dess snabba 

bedömning är ett tacksamt instrument i den stressiga miljön (Gold, Mihalov & Cohen, 2014).  

 

Då barnet redan på akutmottagningen får höga PEWS-poäng föreligger en statistisk högre 

sannolikhet för direktinläggning på intensivvårdsavdelning (Gold et al., 2014). Skalan är 

validerad för flera specialistområden som kirurgi, neurologi och allmänmedicin (Dean, Fenix, 

Spaeder & Levin, in press). Den visar hög känslighet vid risk för försämring och behov av en 

högre vårdnivå oavsett barnets sjukdomstillstånd (Dean et al., in press; Tucker, Brewer, 

Baker, Demeritt & Vossmeyer, 2009).  

 

Tidigare implementeringar av PEWS visar att skalan kan facilitera patientsäkerhet genom att 

tidigt varna omvårdnadspersonalen och utmana deras kritiska tänkande kring barnets 

allmäntillstånd. Skalan stärker sjuksköterskan i att kommunicera sin oro till läkaren och trots 

att omvårdnadspersonalen vid några tillfällen ansett skalan som missvisande upplever de 

skalan som värdefull för att upptäcka tidig försämring och överkomma hierarkiska barriärer 

(Bonafide et al., 2013; Ennis, 2014). Studier visar att användning av PEWS har potential till 

att öka effektiviteten och kvaliteten inom barnsjukvården (Duncan et al., 2006; Murray et al., 

2015). 
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Teoretisk ram 

Det vårdvetenskapliga perspektivet i examensarbetet utgår från Erikssons syn på vårdande. 

Valet av teori grundar sig i att examensarbetet syftar till att undersöka 

omvårdnadspersonalens upplevelse av att använda PEWS som hjälp i omvårdnaden av sjuka 

barn. Med detta i åtanke föll det naturligt att beskriva vårdvetenskapens syn på vårdandet. Då 

Eriksson (2015) beskriver vårdandet som en aktiv process som innefattar ansande, lekande 

och lärande anses det lämpligt att utgå från då examensarbetet fokuserar på 

omvårdnadspersonal inom barnsjukvård där dessa delar i vårdandet är essentiella.  

 

Vårdandet är en naturlig del av livet och ett beteendemönster hos människan med syftet att 

främja hälsan. Människan är en naturlig vårdare och alla kan utföra den grundläggande 

mänskliga omsorgen. I sin grund beskrivs vårdandet som en aktiv process där ömsesidighet är 

central, en akt mellan vårdaren och patienten där de två delar något med varandra. För att 

kunna vårda krävs en gynnsam miljö där ansande, lekandet och lärandet kan ta plats. Under 

ansningen ska vårdaren ha förmåga att identifiera sig med patienten och se till att denne lever 

ett gott liv med minskat lidande. Ansa innefattar ett kroppsligt välbehag medan leken är det 

vårdande sättet med ett skapande av tillit och tillfredsställelse hos patienten. Leken har till stor 

grad försvunnit från vuxenvården men är högst central i vårdandet av barn. Leken blir även 

förknippad med lärandet, patientens tillit till vårdaren gör att denne kan ta till sig det vårdaren 

säger och lära sig av denne. Småpratet sinsemellan vårdare och patient leder till en utveckling 

hos patienten. Att vårda genom att ansa, leka och lära ger patienten den möjlighet hon eller 

han behöver för att förändra hälsan, detta genom att sätta igång, upprätthålla eller stödja sin 

hälsoprocess (Eriksson, 2015).  

 

Vårdandet grundas i förmågan att förmedla kärlek och generositet till en annan människa. Det 

finns en uppgift i att vårda och det är att visa patienten vägen att gå. Vårdarens jobb är inte att 

formulera målen utan att hitta den väg som är lättast för patienten att gå för att själv uppnå 

målen. Att fungera som vägvisare innebär kunskap om vägen och att ge information om de 

olika möjligheterna. Vägvisaren behöver också kunna finnas med under resan som ett stöd för 

patienten. I vissa speciella situationer kan patientens mål behöva omformuleras för att denne 

ska inse att vägen har ändrats. Detta kan göra rollen annorlunda men vårdaren ska ändå alltid 

ha i åtanke att det inte är dennes liv och att makten så snabbt som möjligt ska lämnas tillbaka 

till patienten (Eriksson, 1987).  
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Att som patient ta emot vård innebär att vara öppen för andra människors omsorg och tillåta 

sig själv att uppleva hälsa. Människan tar emot vård när denne upplever frihet och är redo att 

känna sig beroende av en annan person. Det är av stor vikt att denna människa får skapa sig 

ett vänskapsband till vårdaren (Eriksson, 2015).  

 

Den naturliga vården är kärnan i professionell vård, syftet med arbetet inom den 

professionella vård ska vara att stödja varandra och stödja helheten där patienten ingår. När 

den naturliga vården behöver stöd kliver den yrkesmässiga vården in för att kompensera. En 

del av den yrkesmässiga vården är en tvärvård där det ingår olika kompetenser där alla har sin 

syn på patientens behov (Eriksson, 2015).  

 

För att denna tvärvård ska fungera finns ett behov av att alla deltagare har en helhetssyn på 

målen som ska uppnås och att det finns en gemensam nämnare. Att bedriva tvärvård innebär 

att arbeta i grupp med en förmåga till utbyte av varandras kunskap och erfarenhet. En 

svårighet med tvärvård är att varje yrkeskategori, inom ramen för sin egen specialitet, bildat 

egna regler och referensramar, för till exempel fackspråk, vilket minskar flexibiliteten i 

teamet. För att kunna bedriva en tvärvård med helhetsbetoning behövs ett gemensamt språk, 

gemensamma referensramar och strategier. Under utförandet av tvärvård ökas synergismen, 

vården blir mångfacetterad och chanserna till en problemlösning gällande patientens vård ökar 

(Eriksson, 2015). 

 

Problemformulering 

I bedömningen av det sjuka barnets allmäntillstånd finns en risk för att inte upptäcka 

försämring av allmäntillståndet i god tid innan barnet drabbas av en större sjuklighet. Det 

finns också en risk för missförstånd i kommunikation mellan omvårdnadspersonal och läkare 

gällande hur ett försämrat allmäntillstånd benämns. Om det uppstår missförstånd mellan 

omvårdnadspersonal och läkare förlorar teamet sin helhetssyn och chanserna till 

problemlösning och ett optimalt vårdande minskar. En anledning till olika benämningar av ett 

försämrat allmäntillstånd kan vara avsaknaden av en validerad skala och en standardisering i 

bedömningen av sjuka barn på vårdavdelningen. I förlängningen kan det leda till att 

omvårdnadspersonal upplever en osäkerhet i omvårdnaden av det sjuka barnet.  
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Om omvårdnadspersonalen i vårdandet tidigare kan upptäcka en försämring av barnets 

allmäntillstånd och därmed initiera tidigare insättning av åtgärder kan det förhindra behovet 

av ökad vårdnivå. Förhoppningen är att en validerad skala för att bedöma barns 

allmäntillstånd ska hjälpa omvårdnadspersonalen i vården av det sjuka barnet. 

 

Syfte 

Syftet är att beskriva omvårdnadspersonals upplevelser av att använda PEWS som hjälpmedel 

i omvårdnaden av sjuka barn. 

 

METOD 

Design 

En interventionsstudie genomfördes där data samlades in med hjälp av semistrukturerade 

fokusgruppsintervjuer på avdelningen för interventionen. Fokusgrupper som metod valdes då 

examensarbetets syfte var att undersöka hur omvårdnadspersonal upplever användandet av 

PEWS som hjälpmedel i omvårdnaden på barnavdelningen.  

Intervjuer i grupp är lämpliga för den som vill studera individers erfarenhet, åsikter och 

värderingar samt få en djupare beskrivning av hur dessa individer uppfattar sina erfarenheter 

och upplevelser (Wibeck, 2012).  

Urval 

Urvalet till studien var omvårdnadspersonal med tillsvidareanställning eller vikariat längre än 

sex månader på en allmän barnavdelning i Mellansverige. Målet var att få ett strategiskt urval 

med en liten inomgruppsvariation och en stor mellangruppsvariation för att få en sådan bred 

variation som möjligt (Trost, 2009). I en homogen grupp känner sig deltagarna ofta mer 

bekväma då andra i gruppen har liknande bakgrund och erfarenhet (Polit & Beck, 2012). Alla 

som uppfyllde inklusionskriterierna tillfrågades om deltagande i studien genom ett 

informationsbrev och en samtyckesblankett efter att verksamhetschefen lämnat ett skriftligt 

godkännande om genomförande av studie inom ramen för examensarbete. Sammanlagt 

tillfrågades cirka 60 personer där 13 personer tackade ja till deltagande. Övriga som inte 

svarade om deltagande exkluderades ur studien. Anledning till bortfallet var tidsbrist på grund 

av hög arbetsbelastning och ointresse från omvårdnadspersonalens håll.  

Urvalet blev en specialistsjuksköterska, nio grundutbildade sjuksköterskor och tre 

barnsköterskor med en erfarenhet av barnsjukvård från 0-13 år (Tabell 1). 
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Tabell 1. Omvårdnadspersonalens yrkeskategori samt erfarenhet av barnsjukvård 

Yrkeskategori <1 års erfarenhet 1-5 års erfarenhet >5 års erfarenhet 

Barnsköterska 1 2  

Sjuksköterska 4 4 1 

Specialistsjuksköterska   1 

 

Kontext  

Avdelningen där interventionen och intervjuerna genomfördes är en allmän barnavdelning i 

Mellansverige. Där vårdas barn från åldern 7 dagar till 18 år oavsett sjukdomstillstånd. 

Huvudsakligen vårdas barn tillhörande medicinkliniken men på avdelningen vårdas även barn 

tillhörande kirurg-, ortoped-, öron-näsa-hals-, ögon-, urolog- och kvinnokliniken.  

På avdelningen är det specialistutbildade sjuksköterskor, grundutbildade sjuksköterskor, 

barnsköterskor och undersköterskor som ansvarar för den dagliga omvårdnaden av barnen. 

Innan genomförandet av interventionsstudien fanns det ingen standardiserad metod för att 

bedöma det sjuka barnets allmäntillstånd. 

 

Intervention 

Interventionen var att införa PEWS på en allmän barnavdelning i Mellansverige i syfte att 

använda som standardiserad metod för att bedöma det sjuka barnets allmäntillstånd. Som 

komplement till den validerade skalan finns en åtgärdstrappa där tydliga instruktioner finns 

om vilka åtgärder omvårdnadspersonalen ska vidta vid olika totalpoäng (Bilaga 2). 

 

Innan införandet genomfördes en utbildning av omvårdnadspersonal i verktyget PEWS med 

tillhörande åtgärdstrappa. Totalt genomfördes fyra utbildningstillfällen utspridda över två 

veckor. Huvudansvarig för utbildningen var en överläkare på kliniken tillsammans med 

författarna till föreliggande examensarbete som stöd. Utbildningen bestod av en föreläsning 

där författarna och ansvarig överläkare presenterade verktyget samt bakgrundsfakta med 

vetenskapliga artiklar som beskrev verktygets känslighet och säkerhet.  
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Utbildningen avslutades med fiktiva patientfall där omvårdnadspersonalen själva, eller i par, 

fick öva uträkning av PEWS-poängen samt besluta vilka åtgärder i åtgärdstrappan som skulle 

vidtas utifrån poängen. Det delades även ut små fick-kort att plocka fram som stöd vid 

bedömningen, en med skalan (Bilaga 1) och en med åtgärdstrappan (Bilaga 2). Under ett 

veckomöte fick läkarna utbildning i skalan av den ansvarige överläkaren. Den ansvarige 

överläkaren kontaktade även ansvariga läkare på övriga kliniker och informerade om det nya 

arbetssättet.  

 

Veckan efter sista utbildningstillfället startade användningen av PEWS på avdelningen. 

Verksamhetschefen vid föreliggande Barn- och ungdomsklinik hade då givit ett muntlig 

godkännande till införandet. PEWS blev det verktyg som användes för att bedöma 

allmäntillståndet hos alla barn inskrivna på avdelningen oavsett kliniktillhörighet. Ett första 

PEWS kontrolleras vid barnets ankomst till avdelningen och därefter ordinerar läkaren 

intervallen av fortsatta kontroller. Om inskrivande läkare önskar någon ytterligare parameter 

än de som ingår i PEWS ordineras det utöver. Rondande läkare ordinerar sedan fortsatt behov 

eller utökat behov av att ta PEWS-kontroller under den tid barnet är inskrivet på avdelningen. 

Under första veckan av införandet var författarna till examensarbetet på avdelningen varje dag 

och några nätter för att kunna besvara eventuella frågor och osäkerheter kring verktyget.  

 

Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen skedde genom semistrukturerade fokusgruppsintervjuer med 

omvårdnadspersonal från avdelningen. Semistrukturerad intervju är en passande metod att 

använda då forskaren vill få mer förståelse för ett fenomen utifrån flera deltagare sett. Denna 

typ av intervju innebär att de frågor som ska tas upp under intervjun inte behöver en specifik 

ordning utan kan tas i den ordning som deltagarna berör områdena. Detta ger en låg grad av 

standardisering vilket ger större variationsområden än standardiserade frågor. Den forskare 

som leder intervjun anpassar sig efter vad deltagarna och de ämnen de belyser för att lyfta 

dessa eller styra in på ett annat område (Danielsson, 2012; Trost, 2009). Som forskare och 

intervjuare är det av stor vikt att hålla sig neutral och ta in det som deltagarna delger samt att 

uppmuntra dem till att utveckla sina tankar (Danielsson, 2012; Trost, 2009). Den som håller i 

intervjun ska ha förmågan att visa ett genuint intresse för det som deltagaren berättar, 

intervjuaren ska också vara bekräftande både i frågor och i sättet att lyssna (Dalen, 2015).  
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Enligt Polit och Beck (2012) är deltagarna mindre benägna att dela med sig av information 

om de inte litar på intervjuaren. Då författarna är kollegor till deltagarna får ett antagande ske 

att det finns en tillit kring moderatorskapet. Deltagarna intervjuades i ett avskilt rum med 

närhet till avdelningen. En, för deltagarna, tidigare känd miljö ökar deras trygghet i 

intervjusituationen (Trost, 2009).  

 

Fokusgruppsintervjuer är en effektiv datainsamlingsmetod som samlar in stor andel 

information på kort tid. De semistrukturerade frågorna eller områdena som ska täckas gör att 

samtalet håller sig till ämnet men inbjuder deltagarna att tala öppet om sina erfarenheter. Icke 

strukturerade intervjuer ger möjligheten till större bredd i svaren då deltagarna har chans att 

ge friare svar. Deltagarna kan interagera med varandra och locka fram mer information än vid 

enskilda intervjuer då de kan reagera på varandras åsikter (Streubert Speziale & Rinaldi 

Carpenter, 2007). Fokusgruppsintervjuer genomförs optimalt med 6-12 deltagare, dock fem 

eller färre när diskussionsämnet är känslomässigt laddat. Grupper på mindre än fyra personer 

rekommenderas inte då det i små grupper kan bli en spänd och laddad stämning med resultatet 

att mindre data skapas att arbeta med. Fokusgrupperna bör vara så homogena som möjligt i 

avseende kön, utbildning och ålder är det mest fördelaktiga för att få ett gott resultat av 

intervjuerna (Polit & Beck, 2012). Detta skapades genom hänsyn togs till deltagarnas 

yrkeskategori och erfarenhet på avdelningen. Dock är det av stor vikt att dessa homogena 

grupper är heterogena inom sin ram för att studien ska få en så stor variation som möjligt 

(Trost, 2009). Urvalet ska skapa en maximal variation i det fenomen som ska studeras (Dalen, 

2015). De data som ingår i studien ska hanteras på ett sätt så att ingen obehörig kan identifiera 

deltagare (Danielsson, 2012). Ljudinspelningarna och transkriberingen kommer raderas när 

examensarbetet är godkänt. 

 

Tillvägagångssätt 

Projektplan och informationsbrev skickades till Barn- och ungdomsklinikens verksamhetschef 

som tog del av ansökan för tillstånd att få genomföra en studie inom ramen för 

examensarbete. Deltagarna informerades om hur fokusgruppintervjuerna skulle gå till i 

samband med utbildning av PEWS på arbetsplatsen. Därefter lämnades ett informationsbrev 

tillsammans med samtyckesblankett i ett kuvert i all omvårdnadspersonals fack på 

avdelningen (Bilaga 3 och 4). Om omvårdnadspersonalen ville deltaga lämnade de påskriven 

samtyckesblankett i slutet kuvert i avsett fack i personalutrymme. 
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Tre fokusgruppsintervjuer genomfördes med fyra till fem deltagare i vardera grupp 

genomfördes en månad efter implementeringen. Grupperna bestod av 

specialistsjuksköterskor, sjuksköterskor och barnsköterskor. Deltagarna i fokusgrupperna 

delades in i största möjliga mån efter erfarenhet och titel men styrdes också till viss del av den 

tid de hade möjlighet att deltaga. Intervjuerna utgick från semistrukturerade öppna frågor och 

pågick cirka 20 min. De ägde rum i ett avskilt samtalsrum i anslutning till avdelningen. 

Platsen valdes då den gav möjlighet för deltagarna att delta på arbetstid samt gjorde att 

samtalet kunde genomföras ostört. En av författarna fungerade som moderator med en 

frågeguide med diskussionsområden som stöd (Bilaga 5). Den andra författaren satt med som 

observatör med ansvar för att hålla tiden och ställa eventuella följdfrågor. Intervjuerna 

spelades in med två mobiltelefoner, längden på intervjuerna varierade från 18 minuter och 27 

sekunder till 22 minuter och 58 sekunder. 

 

Forskningsetiska överväganden 

De etiska överväganden som tas inför genomförandet av ett vetenskapligt arbete har till syfte 

att få författarna att reflektera över egna värderingar och tankar som väcks i och med arbetets 

gång (Kjellström, 2012). Innan intervjuerna fick omvårdnadspersonalen också 

informationsbrev samt muntlig information om vad deltagandet innebar.  

Skriftlig information om studien värnar som deltagarnas självbestämmande då det ger 

deltagarna flera möjligheter till fundering gällande sitt medverkande, detta även i enlighet 

med CODEX (2016b). Projektplanen till examensarbetet har fått godkännande hos 

verksamhetschefen för föreliggande Barnklinik.  

 

Forskning ska ha konfidentialitet och undvika oredlighet (CODEX, 2016a). Materialet har 

inte kommit i kontakt med någon utomstående och har avkodats i resultatet så att ingen kan 

urskilja vem som sagt vad av deltagarna. Citat är också presenterade helt utan referat till 

person eller yrke i syfte att upprätthålla konfidentialitet. Detta examensarbete omfattas inte av 

Lag om etikprövning av forskning som avser människor (SFS, 2003:460) då det inte 

presenteras några personuppgifter, medicinsk information om deltagarna samt inte är psykiskt 

eller fysiskt påfrestande för deltagarna. 
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Bearbetning och analys 

Examensarbetet utgår från en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats, där analysen 

utgår från texten och tolkas utifrån innehållet snarare än från förbestämda kategorier 

(Danielsson, 2012). Data analyserades av båda författarna genom en induktiv kvalitativ 

dataanalys enligt Graneheim och Lundman (2004). Det innebär att materialet transkriberas 

och sedan läggs fokus på att finna enheter av texten som kan anknyta till studiens syfte. 

Därefter kondenseras meningen till en kortare koncis mening men där innebörden fortfarande 

bibehålls. Utifrån denna kondenserade mening kodas texten med ett centralt begrepp som 

beskriver meningsenheten. Koder som delar samma innebörd sorteras in i subkategorier, dessa 

kan sedan sorteras till kategorier. Inom en kategori ska innehållet vara homogent men mellan 

kategorier ska en tydlig heterogenitet finnas (Graneheim & Lundman, 2004).  

 

Intervjuerna transkriberades hälften var av båda författarna. Därefter lyssnade båda författarna 

individuellt igenom alla intervjuer och kontrollerade transkriberingen. Analysen grundas i 

transkriberingen av intervjuerna som lästes igenom noggrant i sin helhet för att inte gå miste 

om viktigt innehåll. Den första delen av analysen genomsyras av att beskriva det manifesta 

innehållet av texten, att endast ange vad som står i texten och strukturera upp detta. För att 

beskriva det latenta innehållet i en text krävs det en djupare mer komplex tolkning av 

innehållet i texten, då eftersträvas en djupare och mer subjektiv tolkning.  

 

Under inläsningen markerades de delar av texten där innehållet stod för en meningsbärande 

enhet och som kunde besvara studiens syfte. Alla delar i texten som innefattade upplevelsen 

av att använda PEWS som hjälpmedel i omvårdnaden av sjuka barn inkluderades som 

meningsenheter.  

 

Hela transkriberingen lästes och dessa meningsenheter extraherades till ett separat dokument 

men med texten som helhet tillgänglig för eventuell kontroll av kontext. Därefter 

kondenserades meningsenheterna i det separata dokumentet och en kodning av dem skedde 

med ord som beskrev innehållet i texten. När intervjuerna var genomlästa och kodade startade 

en gruppering där koder som beskrev liknande upplevelser bildade underlaget för 

kategorisering. I kategoriseringen skedde analysen genom att författarna gick fram och 

tillbaka mellan delarna, koder, subkategorier och kategorier i syfte att säkerställa att innehållet 

är vitt skilt från varandra och därigenom formades till kategorier (Graneheim & Lundman, 

2004).  
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Ett exempel för meningsbärande enheter, kondenserade meningsenheter och koder presenteras 

i Tabell 2. Resultatet av analysprocessen bildade tre kategorier med tio subkategorier, se 

Tabell 3. Alla steg i bearbetningen och analysen skedde gemensamt av författarna.  

 

Tabell 2. Exempel ur analysprocessen     

Meningsenheter Kondenserade 

meningsenheter 

Koder Subkategorier Kategorier 

“Jag tycker att det är bra 

för att det är ett sätt att 

strukturerat se om ett 

barn blir sämre” 

Bra strukturerat 

sätt att se 

försämring 

Struktur att se 

försämring 

Struktur och 

stabilitet 

Säkerhet 

“Jag tycker också att det 

är ett jättebra verktyg att 

ha och luta sig tillbaka 

på och bedöma”  

Ett bra verktyg att 

luta sig mot i 

bedömningen  

Stöd i 

bedömningen 

Trygghet Säkerhet 

“Det går fortare att 

veta vad vi ska göra 

eftersom att det finns 

tydligt vad som ska 

göras vid vilket 

tillstånd de är i” 

Snabbare att veta 

vad som ska 

göras då det står 

tydligt i 

åtgärdstrappan  

Åtgärdstrappa 

ger tydlighet  

Tydlighet Kommunicer- 

barhet 

”Jag kollar mer där nu 

(på observationslistan) 

än vad jag gjorde 

innan, mer noggrant. 

Innan kollade man bara 

mest i princip när dom 

hade tagit kontrollerna 

och inte mer än så”  

Mer noggrann 

kontroll av 

observationslistan 

än tidigare  

Noggrannare 

kontroll av 

tidigare 

parametrar 

Ökad 

noggrannhet 

Förändrat 

arbetssätt 
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RESULTAT 

Vid bearbetning av intervjuerna framkom tre huvudkategorier: Kommunicerbarhet, Förändrat 

arbetssätt och Säkerhet. Under dessa kategorier finns ett antal tillhörande subkategorier som 

visar på kodningen och de olika upplevelserna av arbeta med PEWS i omvårdnaden av sjuka 

barn. Kategorier och subkategorier presenteras i löpande text men också mer överskådligt i 

Tabell 3. Citat finns kontinuerligt genom resultatet för att exemplifiera och förstärka 

analysens resultat.  

 

Tabell 3. Resultatet presenterat i kategorier och subkategorier 

Kategorier Kommunicerbarhet   Förändrat arbetssätt Säkerhet 

Subkategorier - Enkelhet 

- Tydlighet 

- Förändrad 

kommunikation 

- Gemensamt språk 

- Nytillkommen 

osäkerhet 

- Ökad noggrannhet 

- Inre och yttre 

konflikter 

- Objektivitet 

- Struktur och stabilitet 

- Trygghet 

 

Kommunicerbarhet 

Ur analysen framkom det att omvårdnadspersonalen upplevde att implementeringen av PEWS 

påverkade kommunikationen på avdelningen på flera sätt. Kategorin Kommunicerbarhet 

bildas av subkategorierna Enkelhet, Tydlighet, Förändrad kommunikation och Gemensamt 

språk. 

Enkelhet 

Efter att omvårdnadspersonalen hade arbetat med PEWS-skalan i en månad beskrev de en 

enkelhet kring att lära sig skalan och att det var ett enkelt verktyg att använda oavsett 

utbildningsnivå och erfarenhet inom yrket. Även de i personalen som inte kunnat deltaga vid 

PEWS-utbildningen upplevde verktyget som enkelt att förstå och använda efter att de fått 

muntlig upplärning av kollegor.  

 

“Det är ju inge svårt, det är enkelt att använda” 
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När omvårdnadspersonalen kontrollerade barnets allmäntillstånd upplevde de barnen som mer 

nyfikna på vad de gjorde och omvårdnadspersonalen uttryckte en förenklad patient- och 

anhörigundervisning eftersom att skalan och dess syfte var enkelt att förklara. Vid förklaring 

av PEWS innebörd kunde de också berätta för barn och föräldrar att det är en rutin som utförs 

på alla inneliggande barn och att det finns en systematik bakom rutinen. 

 

“Det är lättare att förklara att vi gör det här för att kunna följa. Det är ett system 

bakom på ett annat sätt som är lättare att förklara” 

Tydlighet 

Omvårdnadspersonalen upplevde att PEWS-skalan och åtgärdstrappan skapade tydlighet i 

kommunikationen vid försämring av allmäntillståndet hos ett inneliggande barn på 

avdelningen. De beskrev hur ett barn hade försämrats i sitt allmäntillstånd utan att det tydligt 

visade sig när de såg på barnet, dock visade PEWS-kontrollen stegrande poäng vilket tydde på 

en klinisk försämring. I den situationen beskrev omvårdnadspersonalen att läkaren inte till 

fullo lyssnade på dem när de första gången påtalade en förhöjd poäng eftersom att läkaren 

uppfattade barnet som stabilt enligt sin kliniska bedömning. När poängen fortsatte att stiga 

fick omvårdnadspersonalen dock gehör hos läkaren som då vidtog åtgärder enligt PEWS-

trappan och insåg att patienten var i behov av ett byte i vårdnivå till en mer intensifierad vård.  

 

“... först så sa han att det här ser väl bra ut alltså så men sen antar jag att han tog det 

mer på allvar när det blev sämre och när vi bad honom kolla vad som ska göras” 

 

Enligt PEWS-trappan ska olika åtgärder vidtas beroende av PEWS-poängen barnet får. Vid en 

viss poäng ska barnet bedömas av läkare inom 30 minuter och vid en högre poäng ska läkaren 

infinna sig på avdelningen inom 10 minuter. När sjuksköterskorna varit ansvariga för barn 

med förhöjda PEWS-poäng men poängen hade varit höga under lång tid upplevde de inget 

behov av att ta ny kontakt med läkaren då hen redan var informerad om den höga poängen. 

Då krävs endast en ny kontakt om poängen skulle förhöjas ytterligare. Omvårdnadspersonalen 

beskrev då att alla inklusive läkarna vet vilka åtgärder som förväntas av respektive yrkesroll 

och det medför en tydlighet i rutinen på avdelningen.  

 

“... sen var det samma hela tiden så då ringde ju inte jag igen för det var samma hela 

tiden” 
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Vid arbete med konkreta siffror upplevde omvårdnadspersonalen en tydlighet i bedömningen 

av allmäntillståndet. De hade något att förankra sin bedömning i samt något att använda vid 

beslutstagandet kring vilka åtgärder som borde sättas in. Vid denna typ av poängsättning 

framkom en upplevelse av optimering gällande arbetssättet då åtgärdstrappan underlättade 

besluten kring barnets omvårdnad.  

 

“Det går fortare att veta vad vi ska göra eftersom att det finns tydligt vad som ska 

göras vid vilket tillstånd de är i” 

 

Tydligheten beskrevs genom möjligheten att se en trend i barnets allmäntillstånd där 

kontinuerliga PEWS-kontroller bidrog till att utvecklingen visas markant. Därför beskrev flera 

att det var viktigt att börja mätningen vid barnets ankomst till avdelningen för att ha ett 

utgångsvärde och därmed kunna bedöma försämring eller förbättring i allmäntillståndet.  

 

“… bra att börja med det redan från början så att man kan se det långa förloppet hur 

patienten blir antingen förbättrad eller försämrad. Det tycker jag är jättebra” 

Förändrad kommunikation 

Genom implementeringen av PEWS kunde omvårdnadspersonalen se en förändring i 

kommunikationen på avdelningen, framför allt yrkesgrupper emellan. De stämde av mer 

sinsemellan kring barnets allmäntillstånd och vilken PEWS-poäng barnet fick. Några 

sjuksköterskor beskrev att de frågade barnsköterskorna mer om kontrollerna för att själva 

kunna räkna ut PEWS-poängen men även att barnsköterskorna kommunicerade mer med 

sjuksköterskorna för att berätta höga poäng eller få hjälp med beräkningen av totalpoängen. 

Tidigare hade sjuksköterskorna inte lagt ner samma engagemang i bedömningen då det oftast 

var barnsköterskorna som kontrollerade vitalparametrar, dokumenterade dess värden och sa 

till om något avvek från det normala. De berättade att de sett flera ur arbetsgruppen samarbeta 

och diskutera kring beräkningen av totalpoängen.  

 

“… man talar lite mer om PEWS-kontroller än vad man gjorde tidigare. Istället för att 

man bara säger kontroller, lite tydligare” 
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De beskrev även att kommunikationen kring barnets allmäntillstånd skiftade fokus till att 

handla om helhetsbilden snarare än enskilda parametrars värden. Barnsköterskorna beskrev 

för sjuksköterskorna hur barnet mådde och hur barnets mående ledde fram till en PEWS-

poäng där de utifrån poängen diskuterade en gemensam plan för framtida vård av barnet. 

Därmed beskrev omvårdnadspersonalen att implementeringen ledde till en ökad 

kommunikation omvårdnadspersonalen emellan. 

 

“… pratat mer om helhetsbilden som man kanske inte tänkte på innan” 

Gemensamt språk 

Efter implementeringen av PEWS upplevde sjuksköterskorna att det gav större genomslag hos 

läkaren när ett barns allmäntillstånd försämrades. En hög PEWS-poäng gav en större respons 

hos läkaren än tidigare när sjuksköterskor endast berättat om enskilda vitalparametrars 

avvikelse från normalvärdet. Detta eftersom att en hög PEWS-poäng sågs som ett 

varningstecken hos läkarna. Sjuksköterskorna ansåg att läkaren lade mer vikt vid en PEWS-

poäng istället för att få alla parametrars värden rapporterade var för sig, vilket resulterade i en 

snabbare och lättare rapportering. Omvårdandspersonalen upplevde att denna typ av 

kommunikation medförde att yrkesgrupperna erhöll ett gemensamt språk. 

 

“Jag tycker att det blir tydligt vad man pratar om för kontroller då, det blir inte någon 

otydlighet. Om läkaren ordinerar PEWS då vet jag vad jag ska ta och läkaren vet vad 

den får tillbaka också. Det blir liksom ett tydligt språk och det tycker jag är bra” 

 

“Det är lättare att motivera en PEWS 8 istället för att säga att han har hög puls, 

saturerar sig sämre, det får kanske inte samma genomslag” 

 

Omvårdnadspersonalen upplevde att läkare uppskattade återkoppling från dem med hjälp av 

PEWS-poäng hos barn med sviktande allmäntillstånd. Läkarna verkade positivt inställda till 

att sjuksköterskan rapporterade tillbaka i poängform då de snabbt kunde avgöra om en 

förändring i barnets allmäntillstånd var på väg att ske. En fördel som beskrevs i den 

förenklade rapporteringen är att den som räknat ut ett barns PEWS-poäng har använt ett 

referensintervall anpassat utifrån barnets ålder vilket gör att läkaren inte behöver komma ihåg 

denna för att kunna värdera poängen.   
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“I ett fall kände sig läkaren trygg med PEWS så när vi hade ett dåligt barn på natten 

och höll kontakten och man sa att PEWS är samma och det räckte utan att man 

behövde tala om något mer.” 

 

Förändrat arbetssätt 

Vidare analysering visade att interventionen av PEWS gav ett förändrat arbetssätt. Kategorin 

byggs upp av subkategorierna Nytillkommen osäkerhet, Ökad noggrannhet och Inre och yttre 

konflikter. 

Nytillkommen osäkerhet 

Omvårdnadspersonalen upplevde en del svårigheter i och med implementeringen av PEWS 

där bland annat en osäkerhet uppstod vid arbete med det nya verktyget. Detta kom sig av att 

det tog tid att lära sig ett nytt verktyg utantill och få in rutinen att kontrollera allt som ingår i 

bedömningen.  

 

“Först ska man lära sig PEWS. Så jag tror att det kommer att bli bättre och bättre när 

man börjar lära sig lite i huvudet vad man ska för kontroller.” 

 

När personal från andra kliniker inte visste vad som ingick i PEWS-kontroller uppstod en 

osäkerhet hos både dem och avdelningens personal. Avdelningens omvårdnadspersonal hade 

svårt att avgöra om det var direkt överförbart från den motsvarande vuxenskalan som den 

kliniken var van vid eller om en läkare var tvungen att ta ställning till om PEWS kunde 

användas.  

 

Denna nytillkomna osäkerhet gav även uttryck i låg följsamhet där PEWS inte utfördes som 

ordinerat och att bedömningen inte gjordes exakt på rätt sätt. Då kapillär återfyllnad är en ny 

kontroll att undersöka kunde denna förbises. En låg följsamhet hos personalen vid ett 

arbetspass under dygnet ledde till svårigheter för nästa pass då det saknades PEWS-poäng att 

följa och därigenom saknades systematiken för att kunna se en försämring eller förbättring 

hos barnen. 

 

“Om någon börjar så fortsätter man inte så blir det inget system på det hela.” 
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“... att det inte följs så exakt som det ska eller att alla kanske inte gör rätt, att det 

kanske är följsamheten eller bristfällig kunskap.” 

 

Vissa läkare upplevdes som osäkra på verktyget, att de vid inläggning ordinerade andra 

kontroller och att de inte visste vilka kontroller som ingick i PEWS. Några uttryckte ett svalt 

intresse från läkarnas håll att lära sig verktyget, enligt omvårdnadspersonalen kunde detta 

komma sig av en osäkerhet på verktyget. Andra uttryckte att läkarna kunde ordinera PEWS 

men att de saknade kunskap kring poängen och hur den skulle bedömas. 

 

“Jag tycker att det hänger på läkarna också för alla vet inte vad PEWS innehåller. Så 

säger dom: Jaha, är det saturation i PEWS? Så kan dom ordinera något annat för att 

dom inte vet.” 

 

Det finns rutin i och med införandet av PEWS på avdelningen. En rutin gäller barn i behov av 

andningsvård, med till exempel Optiflow
1
, och innebär att barnet automatiskt får tre poäng vid 

bedömning av andningen. Flera sjuksköterskor uttryckte en nytillkommen osäkerhet kring 

detta, då det fanns risk att detta glömdes bort vid summering av poängen. Så när en i 

omvårdnadspersonalen, som var medveten om denna automatiska poäng, summerade PEWS-

poängen blev denna högre än tidigare trots oförändrat allmäntillstånd hos barnet. En annan 

rutin är att registrera ett ankomstvärde vid inläggning på avdelningen. Även detta glömdes 

bort vilket ledde till en osäkerhet i fortsatt bedömning eftersom omvårdnadspersonalen inte 

kunde värdera om barnets allmäntillstånd förbättrats eller försämrats sedan inläggning.  

 

“... automatisk trea, det kanske borde stå mer tydligt? För det tror jag inte folk tänker 

på heller, för att den ligger i Optiflow.” 

 

“... ha ett startvärde när de kommer till avdelningen men så har det inte riktigt 

blivit…” 

 

                                                        
1
 Dynamiskt positivt luftvägstryck med hjälp av nasal grimma med befuktning av luftvägarna för att öka 

mängden luft ut till alveolerna och minska risken för koldioxidretention. Syrgasnivån i lufttrycket går att anpassa 

efter patientens behov (Fisher & Paykel Health Care Limited, 2017). 
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Ökad noggrannhet 

Efter implementeringen beskrev omvårdnadspersonalen en ökad noggrannhet i sitt arbete. Vid 

bedömning av allmäntillståndet gjordes mer än att koppla på en saturationsmätare och 

andningsfrekvensen räknades en hel minut istället för 30 sekunder för att inte riskera en falskt 

hög poäng.  

 

Att man kontrollerar kapillär återfyllnad i PEWS upplevdes som en styrka eftersom att det är 

en vitalparameter som anses användbar även i akuta situationer för en mer noggrann 

bedömning. Omvårdnadspersonalen uttryckte också att deras arbetssätt hade förändrats då de 

reflekterade mer över vad mätvärdena visade och vad högre värden kunde ha för 

bakomliggande orsak. 

 

”Jag fick ett annat sätt att se parametrar på nu när vi börjat med det här på 

avdelningen”  

 

“Det blir nog att man är noggrannare. Det låter ju konstigt att man inte är det annars 

men… ”  

 

En förändring i utförandet av bedömningen av barnets allmäntillstånd beskrevs av 

omvårdnadspersonalen där de fokuserade mer på barnet än siffrorna på saturationsmätaren. 

De beskrev att de tittade mer på hur barnet såg ut och barnets beteende än tidigare och 

upplevde därför en högre noggrannhet.  

 

“… tittar mer på barnen och inte bara tittar på som när man sätter på den 

saturationsmätaren utan jag tycker att jag tittar mer på barnet” 

 

Vid högre PEWS-poäng undersökte omvårdnadspersonalen den bakomliggande orsaken till 

den höga poängen och utförde behandlingsbara åtgärder innan de kontaktade läkaren. De ville 

försäkra sig om att de inte förbisåg något i vårdandet av barnet såsom att ge febernedsättande 

vid misstanke om feber som bakomliggande orsak till förhöjd poäng. Vid en högre PEWS-

poäng genomfördes en grundlig kontroll av de enskilda parametrarna för att granska 

innebörden av varje poäng för att finna eventuella avvikelser eller de åtgärder 

omvårdnadspersonalen kunde vidta. Detta beskrevs som ett mer metodiskt sätt att arbeta 

jämfört med tidigare arbetssätt.  
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“Hos större barn har det kanske tippat över för att dom har fått feber eller någonting, 

så att PEWS:en har stigit och så har dom sjunkit igen när dom fått febernedsättande” 

 

“... verkligen kollar igenom varje parameter, vad säger det här?” 

 

Noggrannheten ledde till att en helhetsöversikt skapades och omvårdnadspersonalen erhöll en 

förändrad syn på patientens allmäntillstånd. De berättade att de fick en helhetsöversikt snabbt 

över hur det hade varit tidigare under dygnet då de såg PEWS-poängen uppradade. Hade 

poängen sett bra ut under dygnet behövde de inte lägga lika stor vikt vid enskilda parametrar. 

De beskrev också att om något värde tidigare under dygnet avvikit läste de journalen mer 

grundligt för att undersöka vad som hänt vid den tidpunkten som kunnat påverka värdet. Om 

till exempel andningsfrekvensen avvikit tidigare under dagen upplevde 

omvårdnadspersonalen att de blev mer noggranna i sin bedömning vid nästa kontroll.  

 

“förut gick man bara in och kollade kanske den senaste och inte se den 

helhetsöverblicken” 

Inre och yttre konflikter 

Omvårdnadspersonal beskrev en upplevelse av att våga stå på sig mot annan teammedlem, till 

exempel läkaren och att detta kommer med erfarenhet inom yrket. Som omvårdnadspersonal 

inom barnsjukvård beskrev de en trygghet i sin yrkesroll med en uppgift att vara språkrör för 

barnet. Det uppstod en konflikt i rollen att skydda barnet genom att ha förmågan att 

ifrågasätta ordinationer, onödiga procedurer, att barnet inte behöver genomgå mer än 

nödvändigt i syfte att minska lidandet för barnet men att samtidigt utföra sitt jobb. Att 

ifrågasätta ordinationer handlade för omvårdnadspersonalen om att se till att välmående 

opåverkade barn inte behöver utstå vårdhandlingar som kan vara påfrestande och hitta verktyg 

som kan visa på detta välmående inför andra yrkesgrupper, såsom läkargruppen.  

 

Omvårdnadspersonalen upplevde att PEWS var ett verktyg de kunde använda för att se ett 

försämrat allmäntillstånd men också för att identifiera de barn på avdelningen som trots allt 

var välmående och stabila i sitt allmäntillstånd och därmed inte i behov av ytterligare 

provtagning eller utredning. I detta kunde sjuksköterskan dock uppleva att läkaren misstog 

hennes skyddande roll som lathet eller ovilja för att utföra sina arbetsuppgifter.  
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“Jag har nog kommit till det att jag vågar i alla fall säga: nej men du behövs det där 

verkligen? Sen ibland kan man nästan känna att dom tycker att det är jag som inte vill 

göra och det är klart att jag inte vill göra men det handlar ju inte om mig, det handlar 

ju om vad vi ska utsätta någon för.” 

 

Omvårdnadspersonalen beskrev hur de ibland behöver inskränka på barnets autonomi genom 

att bestämma när något påfrestande måste göras och som barnet egentligen inte vill. 

Omvårdnadspersonalen beskrev att de upplevde en konflikt mellan att göra rätt för barnet och 

att göra rätt för sig med sina arbetsuppgifter. Som vårdare till sjuka barn beskrev de en 

balansgång mellan utförandet av vårdrelaterade procedurer som barnets vård kräver men 

också att vinna barnets förtroende under tiden. Där kommer vikten av att samordna 

vårdhandlingar in, vid de tidpunkter omvårdnadspersonalen ändå ska gå in till barnet för att ta 

en PEWS-kontroll kan de även passa på att utföra andra vårdhandlingar så att barnet senare 

kan få möjlighet till vila.  

 

“… ibland måste ta klivet över och bestämma att nu måste vi göra det här jobbiga 

även om du inte vill det. Det tycker jag är svårt” 

 

Bedömning av barnens beteendegrad upplevde många som svårt. Det var problematiskt att 

bedöma vilken PEWS-poäng ett sovande barn ska få. Detta när de upplevde ett barns sömn 

som normal och sömn enligt skalan ger en poäng vilket tillsammans med andra förhöjda 

parametrar kan bidra till att de enligt åtgärdstrappan ska kontakta läkare. När barnen var 

irritabla vid kontrollerna upplevdes poängsättningen som knepig då barnen kan vara adekvat 

irritabla vid vårdhandlingar och enligt verktyget är irritabilitet ett tydligt varningstecken. 

 

“Lite svårt att avgöra just den här sover. För att ett barn kan ju sova och så kan det ju 

sova liksom naturligt. Att det kan vara lite svårt att avgöra liksom för man kan ju sova 

adekvat.” 
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Hög feber kunde också bidra till att barnen i bedömningen fick en hög PEWS-poäng. En 

ambivalens angående om läkarkontakt var nödvändig eller inte uppstod.  

 

“Dom här höga temparna som kan göra att ett barn skjuter iväg jättemycket i poäng 

och då står det enligt trappan att man ska larma ur-akut. Sen förstår jag att nu i det 

här läget ska jag inte göra det med ändå. Då gör jag inte det och så kanske det här 

barnet blir jättedåligt.” 

 

De komponenter som ledde till att välmående barn fick höga poäng enligt skalan kom med en 

ambivalens i när läkaren skulle kontaktas då det finns en åtgärdstrappa som ska följas. 

Omvårdnadspersonalen kunde uppleva att de barn som fick högre PEWS-poäng inte alltid 

behövde påtittas av läkare inom angiven tid utan att barnet normalt uppvisade detta 

allmäntillstånd och att PEWS inte avvek från barnets habitualtillstånd. PEWS-trappan 

indikerar att barn med högre poäng ska bedömas av läkare inom en angiven tid men då 

omvårdnadspersonalen enligt sin kliniska blick ansåg att barnet var välmående skapades en 

inre konflikt i vilken åtgärd som bör vidtas med en rädsla för att bli ifrågasatt av kollegor om 

åtgärd inte vidtagits.  

 

“... då fick han en femma och så hade det också varit hela tiden så på då skulle man ju 

följa trappan så står det ju att man skulle börja med ABCDE. Och han var ju ute i 

lekrummet och körde med traktorer liksom…” 

 

“Man måste dokumentera att den som är välmående har haft en PEWS på 7. Då skulle 

ju någon krasst kunna komma och säga: Varför gjorde de ingenting?” 

 

Säkerhet 

Interventionen av PEWS bidrog till en upplevelse av säkerhet i arbetet för 

omvårdnadspersonalen på avdelningen. Kategorin specificeras av subkategorierna 

Objektivitet, Struktur och stabilitet och Trygghet.  

Objektivitet 

En objektivitet i bedömningen upplevdes eftersom omvårdnadspersonalen använde ett verktyg 

med tydliga och snäva referensintervall istället för att enbart använda sin “känsla” och 

“blick”.  
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“Det blir ju väldigt svart på vitt just första och andra steget det är ju inget man tolkar 

själv utan det är vad där är också det gör ju att folk inte kan tolka det olika i stort 

sett” 

 

De ansåg att omvårdnaden av barnet underlättades då bedömningen av allmäntillståndet 

förändrades från att ha varit något de utförde med sin blick och ibland med tillägg av vitala 

parametrar till ett opartiskt sätt att bedöma allmäntillståndet.  

 

“När du använder dig utav någonting som faktiskt mäter så blir man noggrannare för 

att man lägger inte in lika mycket av sin egna känsla i det.” 

 

Sjuksköterskorna berättade att bedömningen med hjälp av PEWS var fri från tolkning och att 

alla utförde samma bedömning oavsett yrkesroll och erfarenhet inom sitt yrke. Eftersom den 

objektiva bedömningen kunde leda till en tidig upptäckt av försämring i barnets 

allmäntillstånd upplevdes verktyget som en säkerhet i arbetet och därmed kunde åtgärder 

sättas in snabbt för att förhindra ytterligare försämring. Skalan ansågs även som användbar för 

att bekräfta att barnets allmäntillstånd förbättrats under vårdtiden. Upplevelse av en säkerhet 

infann sig då alla som arbetade med barnen fick samma typ av referensvärde i bedömningen 

av barnets allmäntillstånd. Detta sågs som en hjälp i vidare bedömning av omvårdnadsbehov 

och insättning av eventuella omvårdnadsåtgärder.  

 

“Det är en bra hjälp. Det blir svart på vitt. Det är lättare att bedöma försämring eller 

förbättring.” 

 

“..ganska korta… referensintervaller så det går ju ganska fort att gå upp i poäng.. det 

kan ju vara bra så att man ser även små förändringar” 

Struktur och stabilitet 

PEWS skapade ett strukturerat arbetssätt där omvårdnadspersonalen gavs en klar bild om ett 

inneliggande barn försämras i sitt allmäntillstånd. Några påtalade att vuxenvården har en 

standardiserad skala i MEWS och att det är naturligt att det ska finnas en motsvarighet för 

barnsjukvården.  
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“Naturligt tycker jag att det fanns något anpassat för barn, så det var jättebra.”

  

Vid utförandet av PEWS används kontroll av den kapillära återfyllnaden som för många i 

omvårdnadspersonalen var en relativt ny kontroll. De påtalade en fördel med tillgång till ett 

bredare verktyg att använda i bedömningen av det sjuka barnets allmäntillstånd.  

 

“Jo men det tycker jag också är jättebra att man inför här också för att se om 

cirkulationen börjar svikta fortare än att bara titta på pulsen” 

 

Om ett barn försämras upplevde omvårdnadspersonalen att PEWS snabbt visade detta i och 

med stigande poäng. De ansåg att det var en säkerhet att det skapade struktur i bedömningen 

av barnets allmäntillstånd. Detta underlättade arbetet då de inte behövde lägga någon stor vikt 

vid att se hur barnet hade mått under dagen genom inläsning av journal med tillhörande 

journaltabeller. De förklarade att implementeringen medförde ett smidigare sätt att läsa på om 

barnen då det endast krävdes en kontroll av PEWS-poängen för att finna något avvikande i 

parametrarna.  

 

“Så det tycker jag är smidigt att man snabbt kan se om det har varit något speciellt.” 

 

De ansåg att implementeringen skapade ett nytt synsätt då vissa poäng kunde klassas som 

varningstecken på en eventuell försämring och att omvårdnadspersonalen då höll ett vakande 

öga på detta barn.  

 

“Det blir mer tydligt poängmässigt så, än att behöva sitta och kolla på alla 

kontroller” 

 

PEWS var användbart i syftet att lugna oroliga föräldrar då skalan kunde underlätta för 

omvårdnadspersonalen när föräldrarna inte är hade samma tankesätt. Omvårdnadspersonalen 

kunde ge en förklaring att de monitorerade barnet med hjälp av PEWS samt poängtera att det 

är ett verktyg som snabbt visar försämring och om utökade vårdinsatser är indicerade. 

Omvårdnadspersonalen förklarade att det yttersta målet alltid är att minska onödigt lidande 

och långa vårdtider för barnen och såg då PEWS som ett verktyg i att skapa förutsättningarna 

för rätt vård på rätt nivå.  
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“Det är en utmaning att ge dem rätt vård, rätt vårdnivå, rätt mediciner och att 

minimera risken för en vårdskada…” 

 

En struktur i arbetet kring bedömningen skapades i och med implementeringen och en 

upplevelse av en minskad risk att missa ett försämrat allmäntillstånd infann sig. Att det fanns 

en utstakad skala med bestämda parametrar att kontrollera ledde till att omvårdnadspersonalen 

upplevde en struktur till skillnad från tidigare då läkaren bestämde, utifrån egen uppfattning, 

vad som skulle kontrolleras. Vidare beskrevs det som stabilt när ansvarig läkare ordinerade 

PEWS enligt rutin och hade kunskap kring både skalan och rutinen.  

Trygghet 

Tillgången till ett verktyg som fungerar som en säkerhet för alla i omvårdnadspersonalen, 

även de utan lång erfarenhet i att bedöma barns allmäntillstånd, upplevdes som en trygghet. 

Då medarbetare med mindre erfarenhet kunde använda PEWS som ett sätt att se försämring 

men också i syftet att skapa lugn vid de situationer där en oerfaren medarbetare kan bli orolig 

trots ett stabilt allmäntillstånd hos barnet.  

 

“Även om man själv är van att kunna se när ett barn blir sämre så finns det kollegor 

som inte är lika vana och då har man ändå samma verktyg så att dom kanske kan 

lugna ned sig själva genom att titta på hur det ser ut på PEWS. Om det är oförändrat 

sen tidigare så kan man kanske kunna lugna ner sig själv lite.” 

 

Omvårdnadspersonalen beskrev att arbete med barn kan vara skrämmande då ett barns 

allmäntillstånd kan svikta snabbt. I ena stunden kan allmäntillståndet vara stabilt för att sedan 

försämras drastiskt. De menade att då barn har en stor kompensationsförmåga och inte själva 

kan berätta när det är jobbigt kan osäkerhet upplevas kring vad som sker med barnet och vad 

som ska göras.  

 

“Det läskiga med att jobba med barn är när man inte vet vad som sker. Man vet 

kanske inte exakt vad man ska göra” 

 

Det fanns en rädsla över att barn snabbt kan sjunka i allmäntillstånd och en stress över att 

ansvara över många sjuka barn samtidigt gjorde att omvårdnadspersonal fortsatte att tänka på 

arbetet på fritiden.  
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De uttryckte en vilja att upptäcka eventuell försämring i barns allmäntillstånd i god tid och 

menade att användningen av PEWS ökade deras trygghet i vårdandet av dessa barn.  

 

Det kändes tryggt att kunna berätta för oroliga föräldrar att man som ansvarig vårdgivare inte 

kände oro eftersom att de hade PEWS som bedömningsverktyg och därmed kunde visa för 

föräldern att barnets allmäntillstånd var stabilt. Att ha verktyget som en säkerhet då det är 

något att luta sig mot i bedömningen av barns allmäntillstånd.  

 

Det upplevdes också tryggt att använda i det dagliga arbetet men även den dagen ett barn 

försämras då det minskar risken för att omvårdnadspersonalen skulle låta en försämring gå 

obemärkt förbi.   

 

“… någonting man kan luta sig tillbaka på lite, har det verktyget att kunna använda” 

 

Omvårdnadspersonal som arbetade natt berättade att verktyget gav stöd under nattarbetet och 

de kunde känna sig tryggare med hur barnet kunde förväntas må under kommande arbetspass 

utifrån tidigare PEWS-poäng under dagpasset.  

 

“Att man kan uppmärksamma om patienten blir mycket, mycket sämre. Det är väl det 

som är jättebra tycker jag nu när vi har jobbat natt då är det inte har man inte samma 

koll på patienten eller föräldrarna” 

 

“Man ser en utveckling, men om man jobbar natt ser man hur dagen varit och vad 

man kan förvänta sig” 

 

Möjligheten att upptäcka en försämring hos barnet under natten upplevdes av 

omvårdnadspersonal som större efter implementeringen än innan eftersom att de fick ett 

hjälpmedel i sin bedömning och en större säkerhet i arbetet.  
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DISKUSSION 

Diskussionsdelen inleds med en sammanfattning av studiens resultat. Vidare diskuteras 

resultatet mot tidigare forskning och teoretisk referensram. Diskussionsavsnittet avslutas med 

att vald metod diskuteras utifrån dess styrkor och svagheter. Studiens trovärdighet och dess 

överförbarhet diskuteras samt förslag till framtida forskning inom området ges.  

 

Sammanfattning av resultat 

Omvårdnadspersonalen upplevde att verktyget gav kommunicerbarhet i omvårdnaden då 

PEWS gick att förstå och använda med enkelhet oavsett utbildningsnivå. Det gav en tydlighet 

i kommunikationen då PEWS-poängen kunde användas i rapporteringen mellan yrkesgrupper. 

Tydligheten visades även genom att ordinationen av kontroller inte blev personbunden utifrån 

ansvarig läkare. En förändrad kommunikation upplevdes då yrkesgrupper samtalade mer 

kring barnets allmäntillstånd och gavs en möjlighet till att utveckla ett gemensamt språk. 

PEWS medförde ett förändrat arbetssätt som kunde bidra till en nytillkommen osäkerhet hos 

omvårdnadspersonalen då de i vissa situationer upplevde en svårighet i att arbeta med 

verktyget samt att alla medarbetare inte följde rutinerna. Det förändrade sättet att arbeta med 

bedömningen av barns allmäntillstånd kunde stundtals leda till inre och yttre konflikter för 

omvårdnadspersonalen. De hade lärt sig skalan och var införstådda i åtgärd utifrån poäng men 

kunde uppleva att åtgärderna inte motsvarade barnets välmående. Däremot beskrev de en 

ökad noggrannhet i sin bedömning där de utförde kontrollerna med mer precision och 

reflektion. Omvårdnadspersonalen upplevde PEWS som ett hjälpmedel vilket gav en säkerhet 

i bedömningen av det sjuka barnets allmäntillstånd. Säkerheten gav sig uttryck i en 

objektivitet då alla använde samma verktyg i sin bedömning. Omvårdnadspersonalen beskrev 

också en struktur och stabilitet i sitt arbete som bidrog till en upplevelse av säkerhet. De 

utmaningar omvårdnadspersonal kan uppleva i bedömningen av barns allmäntillstånd visade 

sig minska i och med användningen av PEWS och gav därmed en trygghet för 

omvårdnadspersonalen.  
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Resultatdiskussion 

Kommunicerbarhet 

Ur studiens resultat framkom att omvårdnadspersonalen upplevde det enkelt att använda 

PEWS i sitt dagliga arbete, de beskrev en förändrad kommunikation yrkesgrupper emellan 

och att de funnit ett gemensamt språk i och med implementeringen. Kommunikationen mellan 

läkare och övrig omvårdnadspersonal blev tydligare då rapporteringen kring barnens 

allmäntillstånd förenklades. Tidigare implementeringar av PEWS har också visat att skalan 

stärker sjuksköterskan i att kommunicera sin oro till läkare och visats vara ett verktyg för att 

överkomma hierarkiska barriärer i kommunikationen (Bonafide et al., 2013; Ennis, 2014).  

 

Omvårdnadspersonalen upplevde att kommunikationen med föräldrarna, kring barnets 

hälsoövervakning, förenklades eftersom att skalan och dess syfte var enkelt att förklara.  

Omvårdnadspersonalen ska involvera föräldrarna och göra dem delaktiga i barnets 

hälsoövervakning (Socialstyrelsen, 2014) och denna förenklade kommunikation kan ses som 

en faciliterande faktor i detta. Enligt Eriksson (2015) är leken ett sätt att skapa tillit och 

tillfredsställelse mellan patient och vårdare. Det är genom leken som föräldern och barnet lär 

sig och när patienten har tillit till vårdaren kan den också ta till sig det vårdaren säger. När 

omvårdnadspersonalen uttrycker en förenklad kommunikation med föräldrar och barn kan det 

enligt Eriksson (2015) bidra till en utveckling hos patienten samt en möjlighet till ökad tillit.  

 

Studiens resultat påvisade att en tydlighet uppstod i bedömningen av barnens allmäntillstånd 

och i vilka åtgärder som bör vidtas beroende på bedömningens utfall. Tydligheten innebar 

också att barnets behov av vårdnivå uppmärksammades. I tidigare studier har PEWS-skalan 

visat en hög känslighet vid risk för försämring och när ett behov av högre vårdnivå uppstår 

(Dean et al., in press; Tucker et al., 2009). I föreliggande studie beskrev 

omvårdnadspersonalen en upplevelse av att verktyget skulle vara användbart i framtiden, när 

ett barn de ansvarar för börjar svikta i allmäntillstånd, både för att uppmärksamma ansvarig 

läkare men även för att bedöma när behov av högre vårdnivå uppstår.  

 

Förändrat arbetssätt 

Omvårdnadspersonalen upplevde PEWS som en hjälp i att identifiera barn som inte var i 

behov av ytterligare vård, i form av flera procedurer och påfrestande undersökningar, som 

endast ansågs skapa lidande för barnet. Detta var en hjälp då en konflikt kunde uppstå mellan 
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omvårdnadspersonal och läkare, gällande barnets behov av ytterligare utredning, eftersom att 

omvårdnadspersonalen kunde visa för ordinerande läkare att barnets allmäntillstånd var 

stabilt. Enligt Lundqvist (2015) beskrivs det att i en konflikt skyddar specialistsjuksköterskan 

barnets autonomi i första hand medan läkare tar göra-gott-principen i större aktning. 

Förklaringen till konflikten kan enligt Lundqvist grunda sig i att det är 

specialistsjuksköterskan som utför vårdhandlingen medan läkaren är ansvarig beslutsfattare. 

Enligt M. Andersson (2012) är respekt för patientens integritet, i ett samhälle med 

humanistisk människosyn, grunden för god vård där patientens upplevelse av hälsa och 

sjukdom ska vara utgångspunkten. Detta ställer krav på omvårdnadspersonalen som individer 

då deras karaktärsegenskaper påverkar förmågan att respektera patientens integritet. 

Omvårdnadspersonal bör ta ett professionellt ansvar i att inte deltaga i aktiviteter som kan 

kränka patientens integritet. Därmed kan implementeringen förstärka sjuksköterskan i sin roll 

som barnets språkrör gentemot övrig personal. När sjuksköterskan kan förändra sitt arbetssätt 

på ett vis som stärker henne eller honom i sin profession kan detta spegla sig i att barnet 

gynnas i sin utsatta position. Sjuksköterskan kan därmed skydda barnets integritet och minska 

lidandet som vården kan innebära för barnet (M. Andersson, 2012).  

 

I studien beskrev omvårdnadspersonalen en upplevelse av osäkerhet kring de nya 

parametrarna som införts. De uttryckte en svårighet i att bedöma barnets vakenhetsgrad och 

att komma ihåg kontrollen av barnets kapillära återfyllnad. Eftersom att kontrollen av den 

kapillära återfyllnaden var något nytt att övervaka på alla barn på avdelningen upplevde 

omvårdnadspersonalen att rutinen inte fanns där än. Trots det kunde de se fördelar med att 

vara konsekventa med att inkludera detta i bedömningen av det sjuka barnet. Van Kuiken och 

Huth (2013) fann att endast vitalparametrar är en låg indikator på försämring och måste därför 

värderas ihop med andra fysiologiska parametrar såsom beteende och kapillär återfyllnad. 

Eftersom att omvårdnadspersonalen uttryckte svårigheter i att bedöma de fysiologiska 

parametrarna krävs fortsatt utbildning och uppmuntran av avdelningens omvårdnadspersonal 

för att optimera bedömningen av barnets allmäntillstånd.  

 

Resultatet visade att höga PEWS-poäng ledde till en ambivalens bland omvårdnadspersonal. 

Detta då de hade kunskap om åtgärdstrappan och insikt i att de borde kontakta läkare vid höga 

poäng men genom deras egna kliniska bedömning upplevde de barnet som välmående. 

Konsekvensen blev en upplevd osäkerhet kring om läkarkontakt var nödvändig utifrån barnets 

mående.  
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Tidigare forskning har belyst upplevelser av motstridigheter hos omvårdnadspersonal där det 

beskrevs att de känner sig osäkra i nya situationer. De nya situationerna kunde trots det också 

skapa en nyfikenhet och vilja att lära sig (Almblad et al., 2016). Detta gör att ambivalensen 

hos omvårdnadspersonalen som framkom i föreliggande studie kan antas minska efter en 

längre tids arbete med PEWS då de lärt sig verktyget och dess åtgärdstrappa. Samt att de 

vänjer sig med att verktyget ska användas tillsammans med den kliniska blicken, den kan 

omvårdnadspersonalen aldrig förbise i sitt dagliga arbete.  

 

I studien uppdagades ett nytt synsätt där omvårdnadspersonalen påtalade att de blivit mer 

noggranna i sin bedömning av barnens allmäntillstånd. De fick ett helhetsperspektiv istället 

för att fokusera på enskilda parametrar. De upplevde att de tittade mer på barnet och dess 

beteende, oavsett utbildnings- och erfarenhetsnivå, vilket ledde till en noggrannare 

bedömning. N. Andersson et al, (2012) beskriver att sjuksköterskor med lång erfarenhet eller 

specialistutbildning har en större helhetsbild i synen på barns sjukdomsproblematik än 

oerfarna sjuksköterskor. Utifrån föreliggande resultat kan PEWS därför anses vara ett redskap 

för att hjälpa oerfarna sjuksköterskor att erhålla en mer komplett syn på barnet.   

 

Resultatet i studien beskrev både en ökad helhetssyn och en förbättrad kommunikation mellan 

omvårdnadspersonal. Almblad et al. (2016) förklarar hur en ogynnsam arbetsmiljö skapar 

hinder i att arbeta målinriktat. I en miljö där inflexibilitet väger tungt finns ofta också en 

hierarki och otrygghet för teamets medlemmar. Medan lyhörda och tillmötesgående kollegor 

skapar ett öppet klimat för teamet och i och med detta skapas en upplevelse av trygghet. 

Enligt Eriksson (2015) ger en gemensam helhetssyn på patienten en trygghet till 

omvårdnadspersonalens teamarbete. Genom helhetssynen skapas referensramar och strategier 

som teamet tillsammans arbetar utifrån och detta ökar chanserna till problemlösning gällande 

patientens vård. Den ökade helhetssynen och kommunikationen omvårdnadspersonal emellan 

som visade sig i studien borde tillsammans öka teamets trygghet i vården av barnet.  

Säkerhet 

Implementeringen av PEWS medförde ett strukturerat sätt att se om ett barns allmäntillstånd 

började svikta utifrån ökande poäng. Tidigare forskning visar att ett systematiskt 

tillvägagångssätt gällande tidig upptäckt av försämring, med hjälp av frekventa bedömningar 

av barns allmäntillstånd, kan stoppa utvecklingen av ett chocktillstånd (Mecham, 2006). 

Omvårdnadspersonalen beskrev en stabilitet i att PEWS gav en rutin i vilka kontroller som 
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ska uppmärksammas med strukturerade åtgärder, enligt åtgärdstrappan, vid höjda poäng. 

Tidigare forskning visar att ett strukturerat sätt att upptäcka barnens försämrade 

allmäntillstånd, som PEWS har syfte att vara på avdelningen, skapar förutsättningar till att 

dessa barn fångas upp av omvårdnadspersonalen snabbare. Omvårdnadspersonalen kan då 

arbeta med syftet att skapa förutsättningar för rätt vårdnivå. I sin tur kan detta skapa 

möjligheter för en kortare vårdtid för barnet samt ett minskat lidande som långa vårdtider kan 

medföra för barn och familj (Akre et al., 2010; Duncan et al., 2006; Murray et al., 2015; 

Skaletzky et al., 2012).  

 

En eventuell vårdskada inom barnsjukvården, som brist på vård eller att rätt vårdnivå inte 

uppnås, kan förlänga barnets vårdtid med upp till åtta dagar (SKL, 2016). Detta medför inte 

bara ett ökat lidande för barnet utan också ökade samhälleliga kostnader och en ytterligare 

påfrestning på en redan påfrestad vårdsituation.  

 

Studiens resultat visade att PEWS sågs som en skala där egna känslor inte blandas in men att 

den känsla omvårdnadspersonalen får vid misstanke om en försämring kunde bekräftas med 

hjälp av PEWS-poängen. Omvårdnadspersonalen beskrev hur alla, oavsett yrkeskategori och 

erfarenhet, gjorde samma bedömning med ett standardiserat verktyg och därmed fanns mindre 

utrymme till egen tolkning. De beskrev även att säkerhet upplevdes i arbetet med de sjuka 

barnen genom att en objektivitet skapades i och med implementeringen av PEWS.  

Som Almblad et al. (2016) beskrev upplever omvårdnadspersonal att det är problematiskt att 

kontakta läkaren när de endast har en känsla av att barnet är på väg att försämras. Enligt 

resultat från föreliggande studie och tidigare forskning borde PEWS ha förmågan att bidra till 

en säkerhet då PEWS-poängen kan styrka känslan av en annalkande försämring.  

 

Omvårdnadspersonalen beskrev hur de kunde använda bedömningsskalan som en trygghet i 

syfte att lugna oroliga föräldrar men även sig själva och stressade kollegor. Den skapade 

säkerhet i arbetet med de sjuka barnen när de upplevde en osäkerhet kring omvårdnaden. Då 

barnsjukvård innefattar flera komponenter, som barn, föräldrar och kollegor, ställs stora krav 

från flera håll på omvårdnadspersonalen i sin dagliga omvårdnad. Eriksson (2015) förklarar 

att det naturliga vårdandet av patienten står föräldrarna för och när det inte längre räcker till 

kliver omvårdnadspersonalen in och stöttar upp med den yrkesmässiga vården. Det är i detta 

viktigt att omvårdnadspersonalen kan förmedla trygghet till föräldrar gällande de 

vårdhandlingar som är nödvändiga för barnet.  



42 
 

Enligt studien använde omvårdnadspersonalen PEWS som ett verktyg att luta sig mot även i 

föräldraundervisningen för att förklara hur barnets allmäntillstånd såg ut för stunden. Genom 

detta kan PEWS fungera som en trygghet i de många komponenter som barnsjukvård 

innefattar.  

 

Metoddiskussion 

Datainsamling och urval 

Insamlingen av data valdes att utföras genom fokusgruppsintervjuer på grund av tidsaspekten, 

då examensarbetet ska ske inom en viss tidsram fanns en begränsad tid avsatt för arbete med 

detta. Enskilda intervjuer hade kunnat vara fördelaktiga i syfte att generera en stor mängd data 

att arbeta med men valdes således bort. Författarna strävade efter att skapa så homogena 

grupper som möjligt i fokusgrupperna med fyra till sex deltagare i varje grupp. Intervjuer om 

4-5 personer i varje grupp valdes då ämnet som diskuteras har en viss möjlighet att vara 

känslomässigt laddat då det rör barnsjukvård. Dessutom ansåg författarna att fler än fem 

personer i en och samma grupp potentiellt skulle kunna bidra till att alla inte hinner dela med 

sig om sina upplevelser i den tidsram som tillhandahölls. En styrka med studien kan anses 

vara fokusgruppernas storlek då ett mindre antal deltagare skapar utrymme för alla 

medverkande att uttrycka sina åsikter samt att de blir mer benägna att dela med sig vid 

känsliga ämnen om gruppen består av ett mindre antal deltagare (Wibeck, 2012).  De två 

fokusgruppsintervjuer med fyra deltagare vardera upplevdes ge ett rikare samtal än den grupp 

med fem deltagare, dynamiken i den gruppen upplevdes som mindre fördelaktig för att få en 

bred datainsamling. Gruppen med fem deltagare var dock även den grupp med lägst 

homogenitet vilket också kan ha bidragit till dynamiken. Att den eftersträvade homogeniteten 

inte uppnåddes helt kan ses som en svaghet då deltagare i fokusgrupper är mer benägna att 

dela med sig av sina upplevelser till personer med liknande utbildningsnivå, ålder och kön 

(Polit och Beck, 2012).  

 

Att deltagarna intervjuades i grupp kan ses som en styrka eftersom medverkan i en studie 

utförd av kollegor skapar förutsättningar för en upplevelse av trygghet hos deltagarna (Polit & 

Beck, 2012). En enskild intervju kan uppfattas som skrämmande för vissa. Det är något som 

författarna fick uppfattningen om då många i omvårdnadspersonalen på avdelningen valde att 

avstå deltagande på grund av rädsla för att det skulle vara svårt. Därav var rekryteringen av 

deltagare till intervjuerna något besvärlig.  
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Detta skulle kunna vara en svaghet för studiens resultat då risk finns för att de åsikter som 

fanns bland avdelningens omvårdnadspersonal inte representerades fullt ut. En anledning till 

att individer drar sig för att delta i fokusgruppsintervjuer kan vara att de ser en risk i att dela 

med sig av sina åsikter i en grupp där de inte kan vara helt säkra på att informationen stannar. 

Som forskare kan en försäkring uppmålas i början av intervjun om att informationen kommer 

att avkodas och inte spridas vidare på ett sätt som medför att en enskild persons åsikter blir 

synliga. Dock kan forskaren vid en fokusgruppsintervju aldrig försäkras om att en annan 

deltagare inte för med sig informationen vidare (Wibeck, 2012). På grund av detta dilemma 

valde författarna att ge tydliga instruktioner i inledningen till intervjuerna gällande 

deltagarnas rätt att diskutera intervjuernas innehåll och sprida information vidare (Bilaga 5).  

 

Implementeringen av PEWS inkluderade även läkargruppen dock valde författarna att inte 

genomföra intervjuer med dem på grund av tidsbrist. Läkargruppen är heller inte delaktiga i 

den dagliga omvårdnaden av barnet och bedömningen av allmäntillståndet utan ska i detta 

kunna ta ställning till den genererade poängen PEWS tillhandahåller.  

Vid inkludering av läkargruppen finns en risk att resultatet skulle få en mer medicinsk 

infallsvinkel och att omvårdnaden av barnet skulle komma i skymundan.  

Författarnas förförståelse och bias 

Det var författarna som tog initiativet till att implementera PEWS på avdelningen. Detta 

medförde en risk att deltagarna i intervjuerna skulle kunna försköna upplevelsen av att arbeta 

med PEWS för att göra författarna nöjda. I syfte att undvika detta överläts huvudansvaret av 

utbildningen i PEWS till en överläkare som arbetar på kliniken och har en opartisk roll i 

examensarbetet. Polit och Beck (2012) beskriver reflexivitet som en process av kritisk 

reflektion och analysering av författarnas bias som kan påverka datainsamlingen och dess 

tolkning. Reflexiviteten har två komponenter där den ena innebär att forskaren 

uppmärksammar sin egen delaktighet i kontexten. Den andra delen innebär att författaren 

besitter självinsikt och reflekterar över bias och risken för påverkan på studiens resultat. 

Författarna hade en befintlig förförståelse om det dagliga arbetet på avdelningen och dess 

rutiner. Författarna har även en förståelse för sin egna eventuella påverkan av medarbetarna. 

En förförståelse angående PEWS som verktyg fanns också då författarna fått utbildning i 

verktyget och läst vetenskapliga artiklar om dess fördelar. Författarna har varit medvetna om 

denna förförståelse genom analysens gång och därför arbetat nära intervjumaterialet för att 

inte färga resultatet.  
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Trovärdighet 

Enligt Graneheim och Lundman (2004) uppnås trovärdighet genom att studiens resultat har 

tillförlitlighet, giltighet och överförbarhet. Trovärdigheten ökar om resultaten är presenterade 

på ett sätt som tillåter läsaren att leta efter alternativa tolkningar. För att uppnå tillförlitlighet 

ska studiens resultat vara stabilt oberoende över tid och av kontext. Resultatet ska bli 

detsamma med liknande deltagare och liknande kontext vid en repetering. Författarna är av 

uppfattningen att studiens resultat kan anses ha hög tillförlitlighet då studiens metod med 

deltagarnas egenskaper och erfarenheter är väl beskriven och bör vara lätt replikera. Resultatet 

är utförligt beskrivet med flertalet citat vilket bör underlätta för läsaren att hitta alternativa 

tolkningar av materialet.  

 

Hur väl datainsamlingen och innehållsanalysen är valda för att besvara studiens syfte bevisar 

studiens giltighet (Graneheim & Lundman, 2004). För att stärka giltigheten har författarna 

inkluderat deltagare med varierande erfarenhet för att öka möjligheten att besvara syftet från 

flera aspekter. Giltigheten styrs även av valet av lämpliga meningsenheter, för långa kan bidra 

till svårigheter då de kan innehålla flera innebörder medan för korta meningsenheter kan 

innebära att viktig information går förlorad. Kategorierna ska täcka all data, ingen relevant 

data får exkluderas. Dock ska data som inte är relevant för studiens syfte exkluderas i 

analyseringen och inte utgöra en del av resultatet. Tydliga skillnader mellan kategorier och 

likheter inom kategorier kan befästas med transkriberade citat vilket bidrar till en hög giltighet 

(Graneheim & Lundman, 2004). Då denna metod är ny för författarna har kategoriseringen 

skett i en pågående process där analysen har varit djupgående med en ständig tillbakablick i 

intervjumaterialet för att innebörden av meningsenheterna inte skulle gå förlorad. Under 

analysprocessen fann författarna till examensarbetet meningsenheter som inte besvarade 

studiens syfte och därför exkluderades dessa. Kategorierna får anses vara vitt skilda från 

varandra då de ger olika perspektiv i besvarandet av syftet.  

 

Överförbarhet innebär att resultatet kan överföras till andra grupper och kontexter. En 

grundlig och väl utförd presentation ökar överförbarheten (Graneheim & Lundman, 2004). 

Författarna har beskrivit metoden och analysprocessen grundligt, detta får anses underlätta 

överförbarheten. Ett förslag från författarna är att studiens resultat skulle kunna användas på 

liknande barnavdelningar som saknar en validerad skala för bedömning av barns 

allmäntillstånd.  
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Framtida forskning 

Som presenterat i bakgrunden finns det många kvantitativa studier gällande PEWS som 

verktyg inom barnsjukvård. Dock finns en avsaknad av kvalitativa studier i ämnet om hur 

PEWS påverkar omvårdnadspersonals upplevelse i omvårdnaden av sjuka barn. Studien som 

genomförts ger en föraning om att omvårdnadspersonal har mycket att berätta om verktyget 

och därför finns behov av ytterligare studier kring detta. Om eventuella framtida studier som 

beskriver omvårdnadspersonals upplevelse av att använda PEWS, skulle få resultat som tyder 

på en positiv upplevelse av verktyget, skulle det kunna verka faciliterande vid framtida 

implementeringar av PEWS som bedömningsskala på barnavdelningar.  

Detta då tidigare beskrivna positiva upplevelser skulle kunna motivera omvårdnadspersonal 

till en positiv inställning till framtida användande av bedömningsskalan och därmed en god 

följsamhet.  

 

Slutsats 

Implementeringen av PEWS-skalan med tillhörande åtgärdstrappa ledde till att 

omvårdnadspersonalen upplevde en förändring i sitt arbetssätt. Trots att en osäkerhet uppstod 

i och med användingen av ett nytt verktyg beskrev omvårdnadspersonal en högre grad av 

noggrannhet i sin bedömning av det sjuka barnets allmäntillstånd. De upplevde att verktyget 

hade god kommunicerbarhet. Verktyget uppfattades som enkelt och tydligt. Det bidrog även 

till en upplevelse av ökad kommunikation och ett gemensamt språk för alla delaktiga 

yrkesgrupper. En upplevelse av säkerhet i arbetet infann sig då skalan skapade struktur, 

stabilitet, objektivitet och trygghet hos omvårdnadspersonalen. När teamet arbetar 

tillsammans med gemensamt språk, referensramar och strategier ökar möjligheterna till en 

gemensam problemlösning gällande barnets vård.  
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BILAGOR 

Bilaga 1 

PEWS-skalan 
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Bilaga 2 

PEWS-trappan 

 

 

PEWS 1–2  

Meddela ansvarig sjuksköterska. Utvärdera resultat av eventuellt insatt behandling. Överväg 

kontakt med ansvarig läkare. Fortsatta kontroller enligt avdelningsrutiner eller ordination 

PEWS 3–4  

Meddela ansvarig sjuksköterska. Kontakta ansvarig läkare som ska bedöma barnet inom 30 

min (Om ett enskilt poäng är 3 ska läkarbedömning ske inom 10 minuter). Ansvarig läkare 

bedömer behov av kontakt med BIVA/IVA-konsult. Påbörja behandling enligt ABCDE, 

utvärdera resultatet och övervaka barnet noggrant. Fortsatta kontroller och åtgärder enligt 

läkarordination. 

PEWS 5–6   

Meddela ansvarig sjuksköterska.  Kontakta ansvarig läkare som ska bedöma barnet inom 10 

min.  Påbörja behandling enligt ABCDE, utvärdera resultatet och övervaka barnet noggrant 

med täta kontroller.  Detta barn kräver kontinuerlig övervakning av personal och får inte 

lämnas ensam! 

PEWS 7–9   

Meddela ansvarig sjuksköterska.  Larma urakut på rummet, tillkalla läkare.  Påbörja 

behandling enligt ABCDE.  Detta barn kräver kontinuerlig övervakning av personal och får 

inte lämnas ensam! 
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Bilaga 3 

Informationsbrev  

Till omvårdnadspersonal vid allmän barnavdelning, Sjukhus i Mellansverige.  

Vi, Matilda Eriksson och Kajsa Larsdotter Hedström, skriver examensarbete omfattande 15 

hp för magisterexamen i omvårdnad vid Uppsala universitet.   

Vi avser att genomföra en studie med syfte att belysa omvårdnadspersonalens upplevelse av 

att bedöma barns allmäntillstånd med hjälp av den validerade skalan PEWS (Pediatric Early 

Warning Score).   

Projektet förväntas standardisera bedömningen av barns allmäntillstånd på barnavdelningen. 

Förhoppningen är att det bidrar till kvalitetssäkring för vården av sjuka barn samt trygghet för 

omvårdnadspersonalen.  

Du tillfrågas härmed om deltagande i ovanstående undersökning. Ditt deltagande innebär att 

du kommer att intervjuas i fokusgrupper om 4-6 personer inom din yrkeskategori vid ett 

tillfälle. Intervjun kommer att ske under dagtid och då i första hand under den så kallade 

överlappningstiden. Intervjun beräknas att ta cirka 30 min.   

Deltagandet är frivilligt och du har rätt att närsomhelst, utan särskild förklaring, avbryta 

deltagandet. Om du tackar ja till att medverka kommer du att kontaktas för vidare 

information.   

Vi kommer att vid intervjutillfället insamla data gällande kön, ålder och utbildning och du 

avgör själv om vi får samla in sådana uppgifter. All information kodas och ingen utomstående 

kommer ha tillgång till informationen. Inga deltagare kommer kunna identifieras när 

materialet presenteras. Ytterst ansvarig för dina uppgifter är Uppsala universitet.   

 

Vid frågor angående studien vänligen kontakta:  

 

Matilda Eriksson                                           Kajsa Larsdotter Hedström   

070-4233907                                                 073-5797171  

 

Handledare: Lena Nordgren    

Adjungerad lektor, docent  Landstinget Sörmland 
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Samtyckesblankett   

   

Jag godkänner härmed min medverkan i ovanstående studie:   

   

   

Signatur                                                                       Ort och datum   

   

                                                                                                                                                        

   

Namnförtydligande   
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Frågeguide 

Anledningen till att vi ses idag är för att det ska vara ett reflektionstillfälle kring hur ni som 

omvårdnadspersonal upplever att det är att jobba med PEWS. Det som sägs här idag kommer 

att avkodas så att ingen kan urskilja vem som sagt vad. Ni får självklart prata om vad som 

sagts här men då utan att nämna specifika personers åsikter och tankar. Den ena kommer att 

observera och den andra kommer att vara moderator i samtalet. Moderatorn (namn) kommer 

att ställa frågor som ni sedan får prata fritt kring, det finns inga rätt eller fel svar men om 

samtalet svävar iväg kommer moderatorn att styra in samtalet på ämnet igen. Vi har ungefär 

20-30 min för att genomföra samtalet idag. 

Några frågor innan vi börjar? 

Då skulle vi vilja starta med en presentationsrunda där ni säger namn och hur länge ni arbetat 

på avdelningen bara så att vi lättare kan urskilja allas röster när vi sedan ska lyssna på 

intervjuerna. 

Vår första undran är hur tycker ni att det är att använda PEWS? 

 

 

 

 

 

Frågor att ha i åtanke: 

 

Har införandet förändrat ditt vårdande? 

 

Upplevelse av att vårda sjuka barn? 

 

Utmaningar i den vården? 

 

Upplevelsen av att bedöma barns allmäntillstånd med hjälp av PEWS? 

 

Förändrats i ditt vårdande av barnen? 

 

För/nack-delar med PEWS? 

 


