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SAMMANFATTNING
Syftet  med studien var att  undersöka om bedömningsinstrumentet  Pediatric Early Warning 

Score, PEWS, är till användning och vägledning på barnavdelning med avseende att upptäcka 

försämring av barns vitalparametrar.  För detta användes en beskrivande kvantitativ  design 

med kvalitativa inslag.

Metod:  Ett  studiespecifikt  enkätformulär  gick  ut  till  86  personer  (undersköterskor, 

sjuksköterskor  och  läkare  på  två  pediatriska  vårdavdelningar).  Av  dessa  besvarades  36 

enkäter.  Resultat:  Av  36  svarande  ansåg  25  att  man  snabbare  upptäckte  försämring  av 

vitalparametrarna  hos  barnet.  Många  ansåg  att  de  fick  snabbare  gensvar  från  jourläkare 

genom att uppge en bedömningssiffra över barnets hälsotillstånd. 

Slutsats: Med hjälp av bedömningsinstrumentet PEWS upplevde personalen att en upptäckt 

av försämring av barnets vitalparametrar gjordes tidigare,  samt att gensvar från jourläkare 

erhölls  snabbare.  Personalen  upplevde  en  ökad  trygghet  i  sitt  arbete  då  man  hade  ett 

arbetsredskap till hjälp.           

Keywords: Scoring system, vital signs, patient safety, personnel safety, Pediatric
EarlyWarning Score.

ABSTRACT
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The aim of the studie was to investigate if the Pediatric Early Warning Score system, PEWS, 

is an useful instrument on a children's inpatient ward, regarding the detecting of deterioration 

in children's vital signs. For this, a quantitative descriptive  design with qualitative elements 

was used. Method: Study specific questionnaires were distributed to 86 persons (helpnurses, 

nurses  and  doctors).  Of  these,  36  answered  and  sent  back  the  surveys.  Results: Of  36 

responses 25 felt experienced a faster detection of deterioration of vital signs in the child. 

Many felt that they had faster response from the physician on call by providing an assessment 

figure of the child's condition.

Conclusion: Most of the persons experienced that the use of the assessment intrument PEWS 

detected a deterioration of the child´s vital signs earlier than before using the instrument. Staff 

experienced  greater  security  in  their  work  when  they  had  a  tool  to  help  and  they  also 

experienced an earlier response from physicians.
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BAKGRUND

Vårdskador  och  till  och  med  dödsfall  inom vården till  följd  av  felbehandling,  bristande 

kommunikation  eller  för  sent  insatta  vårdåtgärder  blir  allt  vanligare  i  Sverige  och  kostar 

mycket i både lidande och pengar. I socialstyrelsens undersökning 2008 om vårdskador inom 

somatisk slutenvård granskades 1967 journaler.  Av dessa identifierades 169 patienter  som 

hade  fått  vårdskador.  Nästan  var  tionde  av  dessa  patienter  fick  bestående  men  eller 

funktionshinder. Om detta resultat exploateras till alla vårdtillfällen på ett år skulle det bli ca 

105  000  vårdskador  på  ett  år  i  Sverige.  Tre  procent  av  patienterna  avled  till  följd  av 

vårdskador. Kostnader för detta motsvarar 20 procent av Sveriges sjukvårdsbudget. När det 

gäller barnpatienter är vårdskadorna lägre i antal än för äldre patienter, men utgör dock 4,4 

procent (Socialstyrelsen, 2008).

Barn på sjukhus

Barn har inte samma förmåga som vuxna att kommunicera och meddela sig. De är dessutom i 

beroendeställning  till  andra  människor  som  har  ansvar  för  dem.  För  att  tillvarata  barns 

rättigheter har Sverige skrivit under FN:s barnkonvention, som började gälla i Sverige 1990. 

Konventionen fastställer barns mänskliga rättigheter och de skyldigheter som åligger föräldrar 

och samhälle. Fyra grundprinciper finns i konventionen: Barnets rätt att inte diskrimineras, 

barnets bästa i främsta rummet, rätt till liv och utveckling och barnets rätt att få uttrycka sina 

åsikter.  Från FN:s barnkonvention har Nordisk Förening för Sjuka Barns Behov, NOBAB 

utvecklat en standard för barn på sjukhus som gäller i Norden. Vanligtvis glömmer inte barn 

smärtsamma  händelser  och  med  ökad  medvetenhet  om  barns  behov  kan  nödvändiga 

förändringar till det bättre göras inom vården (NOBAB, Nordisk Standard, 1988).

Även rent fysiologiskt är barn mer utsatta som patienter. Barn har mindre blodvolym, omoget 

nervsystem och en försämring kan gå mycket snabbare än hos en vuxen patient. De största

anatomiska och fysiologiska skillnaderna finns hos barn före 6 – 7 års-åldern. Enligt klinisk 

erfarenhet reagerar barn annorlunda än vuxna vid försämring, t.ex. kan irritabilitet vara det 

enda  tidiga  tecknet  på  försämring  innan övriga  vitalparametrar,  dvs.  andning,  cirkulation, 

beteende  och  vakenhet,  påverkas.  Barn  har  snabbare  ämnesomsättning  än  vuxna,  vilket 

innebär att syreförbrukningen är större, och syrebrist kan uppstå snabbare. Lågt blodtryck hos 
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barn  är  ett  mycketmycket sent  tecken  på  cirkulationssvikt  beroende  på  deras  utomordentliga 

kardiovaskulära kompensations- mekanismer. Barn har relativt stor kroppsyta i förhållande till 

kroppsvolym. Detta kan orsaka att större vätske- och värmeförluster inträffar snabbare än hos 

vuxna.  Vid  bedömning  av  barns  medvetandegrad  ska  hänsyn  tas  till  deras  ålder  och 

utveckling. Ofta är föräldrarna den bästa resursen för bedömning av barnets medvetandegrad, 

eftersom de vet när barnet inte är sig likt (Erichsen & Haddleton 2012).

Kommunikation

Effektiv  kommunikation  mellan  personal,  t.ex.  rapportering  mellan  olika  skift  kan  betyda 

skillnad mellan liv och död för patienten i ödesdigra fall. Otillräcklig rapportering där viktig 

information  om  patienten  ej  nämns  kan  få  allvarliga  konsekvenser  för  både  patient  och 

personal  (Novak,  2012).  Kommunikation  är  förmågan  att  mellan  två  eller  fler  team-

medlemmar klart och tydligt ge och ta emot information och att ge bra återkoppling på detta. 

Bristande kommunikation har varit orsaken till mer än 60 % av alla misstag inom sjukvården. 

I operationsrummet kan kommunikationsbarriärer uppstå då det kan vara svårt att  höra vad 

operatör och annan operationspersonal säger bakom ansiktsmasken. Andra barriärer kan vara 

position, ålder, kön och organisationskultur (Powell & Hill, 2006). På en akutmottagning är 

tydlig  kommunikation  extra  viktigt  då  miljön  kan  vara  stökig  med höga ljud  och många 

människor på liten yta. Det förekommer ständiga avbrott i vad man håller på med och snabb 

planering behöver göras för patienter med för stunden ofullständiga data (Pruitt & Liebelt, 

2010).

I  en  medicinskt  akut  situation  ska  ledaren  ha  det  övergripande  ansvaret.  Ledaren  ska  ha 

översikt över patientens tillstånd och utifrån detta dirigera medarbetare i vad de ska göra. Alla 

gruppmedlemmar  måste  förstå  vad  deras  och  andras  uppgift  är  och  hur  man  kan  stötta 

varandra (Murray & Foster, 2000). När situationen är klargjord måste man gå vidare och fatta 

ett  beslut  om  vad  som  ska  göras,  till  exempel  hjärt-  och  lungräddning  eller  en 

behandlingslinje vid septisk chock. En akut situation kan snabbt förändras. Att be om hjälp 

tidigt ger inte bara extra händer utan även möjlighet till att fler gör en snabb bedömning över 

patients tillstånd och vad som ska göras. Någon som kommer utifrån kan se situationen med 

nya ögon (Erichsen & Haddleton, 2011).
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Hjälpmedel för kommunikation

Metoder har framtagits för att öka patientsäkerheten och förbättra kommunikationen mellan 

personal, och för att snabbare kunna identifiera och åtgärda försämringar i patientens tillstånd 

(Akre  et  a.l,  2010).  Dessa  metoder  innebär  också  bättre  kommunikation  mellan 

personalgrupper (Gardner-Thorpe, Love, Wrightson, Walsh & Keeling, 2006). 

Exempel  på  sådana  metoder  är  CRM  (Crew  Resource  Management),  SBAR  (Situation, 

Bakgrund, Aktuell bedömning, Rekommendation), och PEWS (Pediatric Early Warning Score

).  Både  patientsäkerheten  och  personaltryggheten  ökar  om  det  finns  säkra  metoder  för 

överrapportering och dokumentation av försämring hos patienter. Detta visas i en studie av 

Poley, van der Starre, van Bos & van Dijk (2011). I denna studie rapporterade läkare och 

sjuksköterskor större tillfredsställelse med säkerhetsklimatet på arbetsplatsen efter införandet 

av CRM. Denna metod har använts inom flygindustrin i drygt trettio år för att lära ut åtgärder 

mot individuella misstag, genom att utveckla icke tekniska (kognitiva och sociala) förmågor 

hos personalen. Den säkerställer individer, team och systemprocesser och kan förhindra, fånga 

och mildra fel/misstag innan felet utvecklas till en olycka, och därmed ett ogynnsamt utfall. 

”The Institute of Medicine” (USA) rekommenderade år 1999 att hälsovården skulle anamma 

luftfartens strategi för säkerhet och handlingsplan av eventuella fel.   En studie har visat att 

misstag  och  felbehandlingar  på  akutmottagningar  samt  inom  gynekologi  och  obstetrik 

minskat med över 50 % efter införandet av CRM (Powell & Hill 2006).

Ett  annat  kommunikationshjälpmedel  som  är  användbart  inom  sjukvården,  som  har  sitt 

ursprung  i  det  militära  är  SBAR.  Förkortningen  förklarar  innebörden  av  detta 

kommunikationshjälpmedel.  SBAR  ger  ramar  för  organiserad  information  i  ett  klart  och 

koncist format. Det underlättar samarbetet via kommunikation mellan sjukvårdspersonalen. 

Samarbete  via  kommunikation  förbättrar  sjuksköterskans,  läkarens  och  patientens 

tillfredsställelse  och  är  även  en  kvalitetssäkring  för  patienten.  Litteraturen  visar  att 

sjuksköterskor  och  läkare  kommunicerar  på  olika  sätt.  Sjuksköterskor  är  tränade  att  vara 

detaljerade och beskrivande, men får inte diagnostisera patienten. Läkare uttrycker sig i korta 

uttalanden om det  specifika problemet  (Beckett  & Kipnis,  2009).  Studier  visar  att  SBAR 

förbättrar patientsäkerheten genom en förbättrad kommunikation mellan sjuksköterskor och 

läkare. (Powell & Hill, 2006; Beckett & Kipnis, 2009).
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Hjälpmedel för att bedöma barns tillstånd

För att på ett enkelt och tryggt sätt bedöma och kommunicera allmäntillståndet samt att ha en 

bra  övervakningsrutin  hos  barnpatienter  finns  ett  bedömningsinstrument  vid  namn PEWS 

(Bilaga 1).  Detta  instrument  används bl.a.  i  Storbritannien,  Australien,  USA och på vissa 

sjukhus i Sverige (Naddy, 2012; Erichsen & Haddleton, 2011). I en studie av Tucker och 

medarbetare (2008) visades att man kan få en tidig förvarning, på mer än 11 timmar, av en 

försämring  hos  barnet.   Personalen  kan aktivera  en handlingsplan  och vid  behov tillkalla 

läkare eller intensivvårdsteam (Akre et al. 2010). Enligt Tucker och medarbetare (2008) är 

PEWS ett mycket pålitligt och validerat bedömningsinstrument.

PEWS är  ett  enkelt  poängsystem från 0  – 9,  baserat  på  kontroller  (PEWS-kontroller)  av 

barnets vitalparametrar. Höga poäng är ett resultat av avvikande värden och en försämring av 

barnets medicinska tillstånd (Murray & Foster, 2000). Rutiner kring hur ofta personalen utför 

kontroller enligt PEWS bestäms på respektive vårdavdelning, men rekommendationer finns. 

Lämpligen bör en bedömning göras när patienter läggs in akut, kommer från postoperativ 

avdelning eller  från övervakningsavdelning (intensivvårdsavdelning).  PEWS-kontroller  kan 

utföras av undersköterskor, sjuksköterskor och läkare. Ansvarig läkare gör t.ex. på ronden en 

ny bedömning av patienten och tar  ställning till  om PEWS-kontrollerna ska upphöra eller 

fortgå. Vid oro över patientens tillstånd ska alltid en ny PEWS-kontroll göras. Ett stigande 

PEWS-värde ska handläggas enligt de rutiner som finns i TUB-trappan (bilaga 2; Erichsen & 

Haddleton,  2011).  Det  uppmätta  PEWS-värdet  vägleder  sjuksköterskan  till  eventuella 

ytterligare åtgärder (Naddy, 2012). 

Problemformulering

Varje år avlider många människor av vårdskador i Sverige. Ett stort antal får bestående skador 

och kostnaderna för detta är höga både i lidande och pengar. Barnpatienter är extra utsatta. 

För att tidigt upptäcka försämringar av barns tillstånd och därmed sätta in adekvata åtgärder är 

det  viktigt  att  systematiskt  undersöka  barnets  vitalparametrar  samt  att  personalen 

kommunicerar och dokumenterar förändringar på ett säkert sätt.  Hos barn kan en försämring 

gå avsevärt  snabbare än hos en vuxen patient och barn har dessutom inte samma verbala 

förmåga att kommunicera eventuell försämring. Det är därför viktigt att det finns effektiva 

system  för  att  tidigt  upptäcka  och  kommunicera  försämring  hos  dessa  patienter.  Ett 
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användbart  instrument  är  enligt  litteraturen  PEWS  då  det  gäller  att  tidigt  upptäcka  och 

behandla försämrat tillstånd hos barnpatienter (Naddy 2012). Litteraturgenomgången har givit 

få svar på personals erfarenhet och upplevelser av att arbeta med PEWS, och mera kvalitativ 

forskning i ämnet behövs. Denna studie är ett försök att lyfta fram personalens erfarenheter 

och upplevelser.

Syfte

Syftet  med studien var  att  undersöka hur  användandet  av bedömningsinstrumentet  PEWS 

upplevs av personal som arbetar på två barnavdelningar. Vidare att ta reda på om de upplever 

att  PEWS  leder  till  att  en  försämring  hos  barnet  upptäcks  tidigare  och  åtgärder  sätts  in 

snabbare.

Frågeställningar 

1. Hur upplever personal på barnavdelningar (undersköterskor, sjuksköterskor och läkare) att 

arbeta med bedömningsinstrumentet PEWS?

2. Upplever personalen att användandet av PEWS leder till snabbare åtgärd och behandling 

för försämrade barnpatienter?

3. Upplever personalen att  PEWS underlättar vid bedömning av barnets allmäntillstånd.?

METOD
Design  

En  deskriptiv  kvantitativ  tvärsnittsstudie  har  använts  (Polit  &  Beck  2008). Studien  har 

kvalitativa inslag som har analyserats med kvalitativ innehållsanalys (Lundman & Graneheim 

2008; Graneheim, U, Lundman, B, 2003)

Urval

Urvalet gjordes enligt tillgänglighetsprincipen, och var en totalundersökning där alla individer 

i  en  definierad  population  ingick.   (Polit  &  Beck  2008;  Ejlertsson  2003).   Ett  krav  för 

deltagande i studien var att avdelningen hade erbjudit utbildning i PEWS för all personal samt 

att PEWS hade använts under minst ett år. Mot denna bakgrund valdes det aktuella sjukhuset 
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bland de få sjukhus med barnklinik som använder PEWS i Sverige.  Deltagarna  bestod av 

samtliga  undersköterskor,  sjuksköterskor  och  läkare  på  två  barnavdelningar  på  ett 

universitetssjukhus  i  Mellansverige.  Totalt  skickades  86  enkäter  ut.  De  tilltänkta 

informanterna  utgjordes  av  29  undersköterskor,  (14  på  medicinavdelning  och  15  på 

kirurgavdelning), 38 sjuksköterskor (23 på medicinavdelning och 15 på kirurgavdelning) och 

19 läkare.  Av de sistnämnda var endast tre fast anställda, resten var ambulerande jourläkare 

och inte fast anställda på barnkliniken vilket kan vara orsaken till den dåliga svarfrekvensen 

från läkarna. Det externa bortfallet var 50 av 86 informanter, vilket gör en svarsfrekvens på 42 

procent. 

Datainsamlingsmetod

Ett studiespecifikt enkätformulär med 16 frågor har använts. Enkäten innehöll både öppna och 

slutna  frågor.  De  slutna  frågornas  svarsalternativ  var:  ja,  nej  eller  vet  ej.  Frågorna  gav 

information om de svarandes yrkeskategori, yrkeslivserfarenhet samt hur ofta de använde sig 

av  PEWS-bedömning.  Frågorna  svarade  på  de  tre  frågeställningarna,  som  handlade  om 

upplevelsen av att arbeta med PEWS och effekter av detta (Bilaga 3). En pilotstudie utfördes 

genom  att  en  forskningskunnig  barnsjuksköterska  fick  fylla  i  färdigställd  enkät  och  ha 

synpunkter  innan utskicket  gjordes.  Pilotstudien ledde till  ett  fåtal  ändringar  av frågornas 

inbördes ordning. För utformning av enkäter har boken ”Enkät och intervju inom hälso- och 

sjukvård” (Hansagi & Allebeck 1994) använts.

Tillvägagångssätt

Förfrågan gick  ut  till  vårdenhetschefer  på två barnavdelningar;  den ena avdelningen med 

medicinsk  inriktning  och  den  andra  inriktad  på  kirurgi.  Vårdenhetscheferna  godkände 

enkätstudien. Enkäter med svarskuvert skickades till vårdenhetscheferna som sedan delade ut 

enkäter  till  berörd  personal.  Med  enkäterna  följde  även  ett  informationsbrev  till  varje 

deltagare, där information lämnades om anonymitet och frivilligt deltagande. Efter två veckor 

skickades  en  påminnelse  via  mail  ut  till  all  personal. Enkäterna  har  returnerats  i  slutna 

svarskuvert. 

Bearbetning och analys
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Enkätfrågorna var utformade efter frågeställningarna och förväntades ge svar på dessa.

Frågorna 1-7 gav information om patientkategorier och informanter.

Frågorna 8, 12, 14 och 16 svarade på den första frågeställningen.

Frågorna 9 – 11 svarade på den andra frågeställningen

Frågorna 13 och 15 svarade på den tredje frågeställningen

Efter insamlandet av enkätsvar har dessa sammanställts manuellt i diagram och i löpande text. 

Diagrammen visar svarsalternativen i siffror, procent och i yrkesgrupper. Tabellerna har gjorts 

i Excel. De öppna frågorna har analyserats med en kvalitativ innehållsanalys. (Graneheim & 

Lundman 2008; Graneheim, U, Lundman, B, 2003)

Exempel på hur material på de öppna frågorna har behandlats.

Alla  svar  har  skrivits  ner  i  tabellform under  Meningsenhet.  Svar  som tagit  upp  samma 

aspekter har listats under varandra för att sedan kondenseras. En kod har plockats fram och 

utifrån denna underkategori och slutligen har en kategori utkristalliserats.

Exempel på kategorisering:

Meningsenhet                   Kondensering       Kod           Underkategori      Kategori  
Snabbare och                       Snabbare och              Snabba

effektivare åt-                      effektivare åt-             åtgärder               Åtgärd Kommu-

gärder vid för-                     gärder efter                           nikation

sämring och då           PEWS-

efter samarbete           kontroller         

mellan olika kat-            

egorier och PEWS

kontroller tagna

Lite snabbare att                  Snabbare få tag          Snabbare få           Åtgärd            Kommu- 

få tag på doktor                   på doktor om              tag på                                           nikation

om PEWS är högt               PEWS högt                doktor

12



Forskningsetiska överväganden

Enkätstudien  godkändes  av  vårdenhetscheferna  på  de  berörda  barnavdelningarna. Enbart 

vårdpersonal ingick i studien (Ejlertsson 2003). Deltagarna informerades via ett följebrev om 

syftet  med  studien  samt  att  deras  medverkan  var  frivillig  och  anonym 

(Helsingforsdeklarationen  2008).  Studentuppsatser  omfattas  normalt  inte  av 

Etikprövningslagen,  och  behövde  som  C-uppsats  därför  inte  prövas  enligt  denna  (SFS 

2003:460). 

RESULTAT
Resultaten av enkäten redovisas i diagram med tillhörande text samt i löpande text utifrån 

svaren på studiens frågeställningar. 

Diagram 1. Antal informanter    

Undersökningens underlag utgjordes av 36 informanter, undersköterskor, sjuksköterskor och 

läkare,  där den största gruppen var sjuksköterskor. (diagram 1.)

      

Diagram 2  Arbetsår inom sjukvården
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Informanterna hade en  varierad arbetslivserfarenhet inom sjukvården.  Ett fåtal informanter 

hade upp till tre års erfarenhet. Av informanterna som arbetat 11 år eller mer var flest arbetsår 

43 år. (diagram 2.) Gemensamt för alla informanter var att de använde PEWS-instrumentet 

dagligen, minst två gånger per arbetspass men det kunde även bli så många gånger som tio 

gånger per arbetspass.          

Diagram 3. Vilka som utför PEWS-kontroller

PEWS-kontroller  utfördes  av  undersköterskor  och  sjuksköterskor.  Sex  informanter,  tre 

undersköterskor  och  tre  sjuksköterskor,  svarade  att  kontrollerna  gjordes  enbart  av 

undersköterskor. En (sjuksköterska) svarade att det enbart gjordes av sjuksköterskor. Övriga 

svarade att det gjordes av undersköterskor och sjuksköterskor. Läkare utförde vanligtvis inga 

PEWS-kontroller.  (diagram 3)  Patientgrupper  som berördes  av  dessa  kontroller  varierade 

mellan medicin- och kirurg-avdelningen. På kirurgavdelningen utfördes PEWS-kontroller på 

alla  nyopererade  och  på  barn  som  hade  EDA  (epiduralkateter)  och  PCA-pump 

(patientkontrollerad analgesi) och även commotiopatienter. På medicinavdelningen utfördes 

PEWS-kontroller på alla barn. Den vanligaste intervallen mellan kontrolltillfällena var fyra 

timmar. Det var läkaren som ordinerade kontrollerna, och om frekvensen på dessa skulle öka 

eller minska. Fasta rutiner fanns för hur ofta och på vilka patienter som kontrollerna utfördes.
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Personalens upplevelse av att arbeta med bedömningsinstrumentet  

Diagram 4 Personalens upplevelse av om PEWS leder till snabbare upptäckt av försämrade 

vitalparametrar

De flesta informanterna upplevde att PEWS ledde till att de tidigare upptäckte om en patient 

försämrades. Endast ett fåtal upplevde att PEWS inte är till användning vid bedömning av 

barns allmäntillstånd. Trots att  majoriteten av informanterna upplevde att det  ledde till  en 

tidigare upptäckt av försämringar hos patienten, var ändå 25 % osäkra. Av de som svarade 'Ja' 

var det procentuellt sett i huvudsak sjuksköterskor och läkare. Gruppen som inte tyckte att 

PEWS ledde till snabbare upptäckt utgjordes av undersköterskor. Av de som inte visste, var 

det procentuellt sett flest sjuksköterskor och läkare. (diagram 4)

Diagram 5 Upplevd personaltrygghet i användandet av PEWS

Informanterna, framför allt undersköterskor och läkare, upplevde tydligt en ökad trygghet i att 

bedöma patientens tillstånd med hjälp av PEWS. Den grupp informanter som inte tyckte att 
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tryggheten  ökade  bestod  till  största  delen  av  undersköterskor.  De  som  inte  visste  var  i 

huvudsak läkare. (diagram 5). Ingen av läkarna kunde heller säga att de fått fler förfrågningar 

från avdelningen efter att PEWS införts.

Kommunikation mellan yrkesgrupper

Informanterna upplevde positiva effekter av PEWS som berörde samarbetet.  Det var t.ex. 

lättare att kommunicera då alla pratade samma språk. Man fick en siffra som stod för något, 

som i sin tur ledde till  en åtgärd. Det gick snabbare att få kontakt med läkare om PEWS 

visade  en  hög  siffra.  Det  blev  även  lättare  att  kommunicera  med  narkosläkare  angående 

patientens tillstånd. Det blev snabbare och effektivare åtgärder efter personalens samarbete 

och tagna PEWS-kontroller. 

“Tydlighet – alla pratar samma språk” (läkare 2).

“Lättare att kommunicera med Narkosen och lättare att få gensvar” (läkare 3).

      Negativa effekter angående PEWS som berörde samarbetet mellan yrkesgrupper var att 

alla läkarna inte brydde sig om vad PEWS poängen sade och att alla bakjourer inte använder 

sig av PEWS för att bedöma patienters tillstånd. Det har även nämnts att det var jobbigt om 

det var dålig kommunikation mellan medarbetare och PEWSkontrollerna inte blev utförda. 

”Alla läkare bryr sig inte om PEWS-poängen” (sjuksköterska 18).

”Alla bakjourer har inte hängt med” (läkare 3).

Personalens upplevelse  av om användandet av PEWS ledde till  snabbare åtgärd och 

behandling för försämrade patienter

    

 

Diagram 6 Personalens upplevelse av om PEWS leder till att patienten får snabbare  hjälp 

med PEWS
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Övervägande antal informanter ansåg att patienten fick snabbare hjälp och behandling vid 

försämring efter införandet av PEWS. Alla yrkesgrupper var eniga om detta i samma 

utsträckning. En person föll bort då båda svarsalternativen Ja och Nej var ifyllda. Trots att så 

många upplevde att PEWS ledde till snabbare åtgärd och behandling för försämrade patienter 

var ändå gruppen som var oviss 23 %. (diagram 6).

Diagram 7. Personalens upplevelse av om PEWS leder till snabbare gensvar från jourläkare

Övervägande antal informanter, som i detta fall enbart utgjordes av sjuksköterskor, upplevde 

att  PEWS ledde  till  snabbare  gensvar  från  jourläkare.  (diagram 7).  Då det  som regel  är 

sjuksköterskor  som söker  jourläkare  har  inte  denna  fråga  ställts  till  undersköterskor  och 

läkare. 

Diagram 8. Personalens upplevelse av om PEWS leder till snabbare gensvar från IVAP-team

Både sjuksköterskor och läkare upplevde att PEWS har resulterat i snabbare gensvar från 

IVA-team (intensivvårdsteam). De informanter som inte upplevde ett snabbare gensvar var 
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enbart  sjuksköterskor.  Fördelningen  mellan  informanterna  som  var  osäkra,  var 

sjuksköterskor, 25 % och läkare 33 %. (diagram 8)

Personalens  upplevelse  av  om  PEWS  underlättar  vid  bedömning  av  barnets 

allmäntillstånd.

Mätbar metod

Informanterna upplevde att PEWS var till hjälp vid bedömning av barnpatienters 

vitalparametrar och gav en bra bild av patientens tillstånd. Det var positivt med en mätbar 

metod, En hög siffra signalerar att barnet inte mådde bra och siffran ledde till en snabbare 

hantering. Bra att PEWS var åldersanpassat med tabeller för vitalparametrarnas övre och 

nedre gränsvärde då avdelningarna bedrev vård för barn i åldrarna 0 – 18 år. Många ansåg att 

den kliniska blicken var det viktigaste men att PEWS kunde vara ett bra komplement. 

Ökad personaltrygghet

Positiva effekter av PEWS generellt var att det ledde till  att man upptäckte en försämring 

tidigt och att man hade bättre kontroll på patienternas tillstånd. Informanternas  upplevelse var 

väldigt enhetlig att man hade en bättre kontroll på hur patienterna mådde. Alla gjorde lika när 

man bedömde barnen och man hade ett verktyg för sin bedömning. Om snabb hjälp behövdes 

från narkos- och IVA-läkare så kom de snabbare. För informanternas del innebar det större 

känsla av trygghet då man hade ett bra redskap för sin bedömning och då det även fanns en 

handlingsplan beroende på vad PEWS visade.

“Vid höga siffror ger det en bra bild av hur patienten mår” (sjuksköterska 9).

“Alltid bra med mätbara metoder men också viktigt att se patienten och inte bara siffror” 

(sjuksköterska 2).

“Lättare att visa hur patienten mår och det stämmer väl med tillståndet om man samtidigt ser 

patienten” (sjuksköterska 19).

Hinder

Det negativa var att det fanns ett glapp i systemet så att PEWS-skalan gav utslag för t.ex. 

skrik, feber, hög puls relaterat till stress. Ett välmående barn som sov fick ett poäng och det 

var ofta felvärde. De negativa aspekterna handlade mest om att informanterna upplevde att de 
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ibland störde de piggare barnen vid kontrollltillfällena, och att bedömningssiffrorna ibland 

kunde vara missvisande t.ex. vid feber eller hos barn med cerebral pares. 

De negativa effekterna var överlag att det var onödigt att ta PEWS på friska och välmående 

barn. Det innebar att de blev störda i sin nattsömn och att det tog extra tid för personalen i 

deras arbete.

“En del behöver inte kontroller tas på – onödig stress” (sjuksköterska 11).

“Ibland känns det omotiverat att ta PEWS på barn som springer omkring och leker” 

(undersköterska 7).

“Ibland skriker barnet eller har feber och då blir det höga poäng” (undersköterska 7).

“Glapp i systemet då sömn ger höga poäng”(sjuksköterska 7).

“Vissa patienter har hög puls relaterat till smärta eller stress t.ex. barn med neuromuskulära 

sjukdomar ger falskt höga poäng” (undersköterska 11).

Vi fann i vår studie att med hjälp av PEWS upplevde informanterna att upptäckt och 

behandling av försämring av barnets vitalparametrar görs tidigare. De upplevde en ökad 

trygghet i sitt arbete då de hade ett arbetsredskap till hjälp.och med det ett gemensamt språk 

mellan yrkesgrupper.   Ta bort? Detta finns redan I slutsatsen!/BK

“Man upptäcker tidigt om en parameter blir sämre och det ger en bra bild av hur patienten 

mår” (sjuksköterska 7).

“Lättare att upptäcka tidigt om patienten försämras” (sjuksköterska 19).

“Trygghet att tidigt upptäcka försämring” (undersköterska 4).

DISKUSSION 
Majoriteten av personalen på de två vårdavdelningarna i studien svarade att användandet av 

PEWS hade lett till snabbare upptäckt av patienters försämrade vital-parametrar. De kände sig 

även tryggare att bedöma patienters tillstånd med hjälp av PEWS. De flesta tyckte även att 
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patienten  fick  snabbare  hjälp/adekvata  åtgärder,  samt  att  PEWS  hade  lett  till  att 

sjuksköterskorna fick snabbare gensvar från jourläkare och IVA-team.  All personal förutom 

läkarna  på  kirurgavdelningen  hade  genomgått  en  utbildning  i  hur  man  bedömer  barnens 

tillstånd  med  PEWS. Detta  var  en  svaghet  i  processen  vid  införandet  av  PEWS  på 

barnkirurgen,  och  det  vilket  framkom i  några  svar  på  de  öppna  frågorna  i  enkäten,  där 

synpunkter gavs att vissa av läkarna inte var engagerade i PEWS. Detta är ett problem som 

även belyses i en tidigare nämnd studie från USA av Tucker et al (2008

Resultatdiskussion 

Ovanstående resultat bekräftade fynden från tidigare studier (Akre et. al 2010; Tucker et. al 

2008). Dock visade svaren på den öppna frågan om positiva/negativa effekter av PEWS att 

det fanns både positiva och negativa aspekter att beakta. I England har scoringsystem inom 

sjukvården använts och utvärderats de senaste tio åren. Catherine Naddy beskriver i en artikel 

från 2012 att scoringsystem har ett betydande inflytande i klinisk praktik och patientsäkerhet. 

Sjuksköterskor på barnavdelningar förväntas klara av att vårda svårt sjuka barn utan att ha 

snabb tillgång till  hjälp från läkare och akutteam. Sjuksköterskor har ofta en känsla,  eller 

klinisk blick för att något är fel då en patients tillstånd håller på att försämras, men det kan 

vara  svårt  att  sätta  fingret  på  vad  som  är  fel  (Cioffi  2000).  Det  finns  även  beskrivet  i 

litteraturen  att  sjuksköterskor  ibland  måste  argumentera  och  bevisa  att  en  patient  har 

försämrats  för  att  få  en  jourläkare  eller  ett  IVA-team att  komma  till  avdelningen  snabbt 

(Green&Williams 2006). PEWS ger sjuksköterskor ett effektivt kommunikationsredskap för 

att  söka  assistans  när  de  är  oroliga  för  en  patients  tillstånd.  Scoringsiffrorna  ger  även 

möjlighet  för  sjuksköterskan att  kunna  presentera  snabba,  objektiva  och  synliga  bevis  på 

patientens  försämrade  tillstånd  inför  intensivvårdsteam  eller  jourläkare  (Pearson&Duncan 

2011). 

Metoddiskussion

 Svarsfrekvensen i studien var endast 42 procent. Antalet läkare på avdelningarna gick ej att 

fastställa  exakt  eftersom endast  tre  var  fast  anställda  på  barnmedicinavdelningen,  och  ett 

större  antal,  mellan  åtta  och  tjugo  läkare,  tjänstgjorde  som  ambulerande  jourläkare  på 

barnkirurgen,  utan  att  vara  fast  anställda.  De  läkare  som  ambulerade  var  anställda  på 

vuxenavdelningar och tjänstgjorde som jourläkare på barnavdelningarna. Barnkliniken hade 
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alltså endast tre fasta läkare, vilket kan ha varit en orsak till den låga svarsfrekvensen bland 

läkarna.  De ambulerande  läkarna var  inte  vana  vid PEWS från sina  hemavdelningar.  Det 

skulle  ha  varit  mer  relevant  för  studiens  resultat  att  få  flera  svar  från  läkarna  och  få 

synpunkter även från deras perspektiv. En högre svarsfrekvens från all personal i studien hade 

varit  önskvärd.  Detta  skulle  ha  gett  ett  mer  generaliserbart  resultat.  Det  resultat  som nu 

framkom bör därför tolkas med försiktighet.  En ytterligare anledning till  den relativt  låga 

svarsfrekvensen kan vara att en deadline var tvungen att hållas för att kunna sammanställa 

resultatet  i  tid.  Att  kunna  presentera  studien  på  plats  hade  kunnat  öka  motivationen  hos 

informanterna, som kanske annars inte prioriterar en studieenkät i en pressad arbetssituation. 

Fördelningen mellan personal på kirurg- respektive medicinavdelning var ej helt klar, då sex 

informanter misstolkat frågan ” Vilka medicinska specialiteter finns på din avdelning?” till att 

svara med yrkeskategori i stället för medicinsk specialitet. En större tydlighet i den frågan 

hade kunnat ge mer korrekta svar,  då ”medicinska specialiteter” var tänkt att  kategorisera 

patienter  och inte  personal.).De öppna frågorna  hade generellt  sämre  svarsfrekvens  än  de 

slutna. Frågan om positiva och negativa effekter på samarbetet mellan yrkesgrupperna hade 

ett högt bortfall (19 personer av 36). En anledning till det höga bortfallet i denna fråga kan 

vara att  den ställdes som en öppen fråga,  och inte med svarsalternativ.  Öppna frågor kan 

upplevas som mera tidskrävande att besvara. 

Slutsats

Informanterna i studien upplevde att användandet av PEWS ledde till snabbare upptäckt av 

försämring hos patienterna. Flertalet informanter kände sig också tryggare i sin bedömning av 

patienter. Samarbetet mellan yrkesgrupper hade påverkats positivt, dock med några undantag, 

där åsikten var att vissa läkare inte engagerat sig i användandet av PEWS. En majoritet tyckte 

att användandet av PEWS lett till snabbare hjälp och behandling av försämrade patienter. Det 

framkom dock att många tyckte att det kändes omotiverat att ta PEWS-kontroller på barn som 

är så pass pigga att de kan vara uppe och leka. Det framkom även att PEWS-värden kan bli 

missvisande höga t. ex vid feber, smärta och gråt. 

      Sammanfattningsvis kan sägas att PEWS har en positiv effekt på samarbetet  mellan 

yrkesgrupper  inom  barnsjukvården.  Det  har  även  ökat  möjligheten  till  tidig  upptäckt  av 

försämring  hos  barnpatienter.  Vårdpersonalen  har  också  upplevt  en  större  trygghet  i 
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bedömningen av patienter. Kvalitativa studier om personalens upplevelser av att .arbeta med 

PEWS är mycket få, och ytterligare forskning inom detta område kan vara betydelsefull. 
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Bilaga 1

Denna tabell finns i fickformat, 10 x 12 cm, och är lämplig att bära i ficka på arbetskläderna.

Bilaga 2

Bilaga 3 

Enkät till  läkare,  sjuksköterskor och undersköterskor angående 

upplevelser av PEWS

Ringa in rätt svarsalternativ eller svara med egna ord på de öppna frågorna!

1.       Vilken personalkategori tillhör du?

a)undersköterska     b)sjuksköterska c)läkare

2.  Hur länge har du arbetat inom sjukvården?

     
3.        Vilka medicinska specialiteter finns det på din avdelning?

4.        Hur ofta använder du PEWS under en genomsnittlig arbetsvecka?

5.        Vilken personalkategori utför vanligtvis PEWS-kontrollerna?

           a) undersköterska    b) sjuksköterska c) läkare
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6. På vilka patientkategorier utförs PEWS-kontroller? 

7.       Vem ordinerar PEWS-kontrollerna? (när PEWS ska sättas in, intervall)

8.       Tycker du att patientens eventuella försämrade vitalparametrar snabbare
          upptäcks med hjälp av PEWS?

           JA NEJ           VET EJ

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

            JA    NEJ             VET EJ

10.       Upplever du (sjuksköterska) att du får snabbare gensvar från
             jourläkare med PEWS?

   JA NEJ         VET EJ

11.   Upplever du (läkare, sjuksköterska) att du får snabbare gensvar från Iva-
            team med PEWS?

  JA NEJ         VET EJ

12. Tycker du (läkare) att personalen på avdelningen oftare vänder sig till dig
           för att få dina bedömningar av patienterna efter införandet av PEWS?

 JA NEJ         VET EJ

13. Upplever du att en bedömningssiffra i PEWS ger en bra bild av patientens 
tillstånd? Motivera ditt svar.

14.      Känner du dig tryggare att bedöma patientens tillstånd med hjälp av
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           PEWS, om du jämför med tidigare arbetssätt?

JA NEJ         VET EJ

15.       Beskriv några positiva respektive negativa effekter av PEWS?       

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

 Tack för din medverkan!

Bilaga 4                           
  
                

Institutionen för Folkhälso- och Vårdvetenskap 

Hej!

Vi är två studenter på institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap på Uppsala Universitet. 
Vi  skriver  C-uppsats  i  Vårdvetenskap  och  önskar  genomföra  en  enkätstudie  på  er  klinik 
angående  era  erfarenheter  av  att  arbeta  med  PEWS.  Under  våren  kommer  även  det 

27



barnsjukhus vi arbetar på att införa PEWS som arbetsinstrument, och därför skulle det vara 
värdefullt att få ta del av era erfarenheter.
Enkäten är lika för alla personalgrupper, men vissa frågor riktar sig till en enskild grupp.
Du fyller i enkäten anonymt.

Vi skulle vara mycket tacksamma för er hjälp med att fylla i enkäten, gärna inom 14 dagar.
Lämna den besvarade enkäten på anvisad plats på avdelningen!

Tack för din medverkan!

Uppsala 2013 – 02 – 28

Birgitta Jernberg Birgitta Karanikas
birgitta@jernberg.net birgitta@karanikas@gmail.com

Bilaga 8

Samarbetet mellan yrkesgrupper / Positivt gensvar
  

Meningsenhet  Kondenserin Underkategori Kategori       

Pratar samma Samma språk
språk

Tydlighet – alla Samma gemensamt 
pratar samma språk   språk
språk

Lättare att           Lättare kommuni-
kommunicera            cera o lättare
med Narkosen           gensvar
och lättare att få    
gensvar
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Får en siffra Får en siffra kommunikation
på det man ser

Lite snabbare att Snabbare få tag snabbare
få tag på doktor på doktor  åtgärd
om PEWS är  
högt.

Snabbare och Snabbare och 
effektivare åt- effektivare åt-
gärder vid för- gärder efter 
sämring och då samarbete och 
efter samarbete PEWS-
mellan olika kontroller
kategorier och 
PEWS-
kontroller tagna.

Alla kan göra
kontrollerna
och alla kan ta
ansvar för att det 
görs.                                                                                                

Bilaga 9

Samarbete mellan yrkesgrupper / negativt gensvar

Meningsenhet          Kondenserad        Underkategori               Kategori
            meningsenhet

Alla läkare bryr sig  Alla läkare bryr sig       Bristande 
inte om PEWS-  inte om PEWS     engagemang
poängen.              hos läkare

Känns inte som om   Läkarna är inte   
läkarna är så brydda   över PEWS-   
brydda vad gäller   siffrorna
PEWS-siffrorna

Alla bakjourer har   Alla bakjourer   
inte hängt med   ej med   

Jobbigt om det är   Jobbigt om dålig
dålig kommunika-   kommunikation
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tion mellan med-   och ej PEWS tas
arbetare och PEWS
inte blir taget

Upplever personalen att PEWS underlättar vid bedömning av barns allämäntillstånd? Till 
hjälp 

Meningsenhet             Kondensering   Kod                          Underkategori 
Kategori
Ju högre siffra - Hög siffra 
snabbare hante- snabb hantering
ring

Vid höga siffror Vid hög siffra bra bild av patient
ger det en bra bild får bra bild
av hur patienten
mår

Alltid bra med Mätbara metoder bra mätbar
mätbara metoder och att se patienten metod
om man samtidigt    mätbara 
ser patienten    metoder
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Lättare att visa hur visar hur patient ger bra bild
patienten mår och mår
det stämmer väl
vitalparametrarna

Bra att den är an- åldersan-
passad efter ålder passad

Man får en objektiv bild
objektiv bild av 
patienten
Har bättre koll på
patientens tillstånd
Om man har en 
mycket dålig 
patienten och en 
patient som är 
hemfärdig blir man 
mer observant

Ger en tydlig 
kommunikation 

Ger en bra bild 
av tillståndet ger bra bild

Upplever personalen att PEWS underlättar vid bedömning av barns allmäntillstånd? Till 
hinder:

Meningsenhet         Kondenserad             Kod           Underkategori              Kategori
 meningsenhet

Tycker att det är 
fel att ett sovande
barn får 1 poäng

Glapp i systemet
då sömn ger höga
poäng

Skrik ger höga
poäng

Ibland skriker 
barnet eller har 
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feber och då blir 
det höga poäng
Blir helt fel om 
barnet har feber

Vissa patienter 
har hög puls 
relaterat till smärta
eller stress t.ex. 
barn med neuro-
muskulära 
sjukdomar ger 
falskt höga poäng

Fråga 15: Vi har frågat efter positiva och negativa effekter av PEWS. 8 personer avstod att 

svara. 

Positiva effekter av PEWS

 Meningsenhet Kondensering                  Kod      Underkategori          Kategorier

Man upptäcker Tidigare upptäckt vid 
tidigt om en para- vid försämring och 
meter blir sämre ger en bra bild av 
och det ger en bra patienten 
bild av hur
patienten mår snabbare åtgärd   säkrare

   och 
Snabbare och Snabbare ….   tryggare
tydligare när   vård
patienten försämras
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Patienten som Snabbare....
succesivt försämras
upptäcks snabbare

Man har koll på ett Bättre koll 
annat sätt än 
tidigare och alla 
gör lika

Snabbare hjälp vid Snabbare....
dåligt barn

Lättare att upp- Lättare upptäcka
täcka tidigt om 
patienten försämras

Lättare att fånga Lättare fånga upp...
upp när patienten 
blir försämrad i sitt 
allmäntillstånd

Vi vet snabbare och  Snabbare....
bättre om det är 
något fel på 
patienten

 Meningsenhet Kondensering                  Kod      Underkategori          Kategorier

Regelbundenheten I Regelbundenhet
kontrollerna gör att av kontroller, ser 
man regelbundet patienten regelbundet
ser patienten

Man får många till- Regelbundenhet... bra koll
fällen att träna på 
att räkna andetag 
t.ex.

Har bättre koll Bättre koll på natten
speciellt till natten

Kontroller tas Regelbundenhet
oftare

Alla bedömer Bedömer lika...
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likadant

Narkosdoktorn är Narkosläkare
snabbare och man snabbare...
ser trender om ser trender hos 
patienten blir patienten
bättre eller sämre

Snabbare IVA- Snabbare  till IVA 
vård när behov
finns

Trygghet att tidigt Trygghet ...
upptäcka för-
sämring

Man har ett Verktyg
verktyg att stödja
sig på

Personalen vet Snabbare...
tidigt om något är 
fel på patienten

Alla talar samma Samma språk...
språk kring
patientens till-
stånd då man 
använder sig av 
siffror utifrån 
vitalparametrarna

Bra koll om bra Bra koll...
kontroller

Bra att motivera Snabbare...
eventuella hand- Motiver handling 
lingar utifrån dessa
parametrar och kan 
eventuellt för-
hindra försämring
tidigare

Negativa effekter av PEWS.  

 Meningsenhet Kondensering                  Kod      Underkategori          Kategorier
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Endel behöver inte
kontroller tas på - 
onödig stress

Ibland känns det 
omotiverat att ta 
PEWS  på barn som
springer omkring
och leker

Onödiga kontroller 
tas på patienter

Onödigt att ta 
kontroller var 4:e
timme om patienten
mår bra

Patienten blir mycket
mycket störd av 
kontroller dygnet 
runt

Tar extra tid och 
kanske inte helt 
nödvändigt på 
stabila barn

Störning av opå-
verkade patienter 
Att ibland störa 
väldigt välmående
barn flera gånger
nattetid

Störd under natten
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