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Sammendrag	  
 

Bakgrunn: Pediatrisk tidlig VarslingsSkår (PEVS) er et standardiserte kliniske 

vurderingsverktøy som skal hjelpe helsepersonell med å tidlig identifisere tegn på klinisk 

forverring hos barn og ungdom. Kvaliteten på kliniske vurderingsverktøy bør vise 

tilfredsstillende reliabilitet og validitet. Det er ikke uført reliabilitetsstudier på PEVS. 

 

Hensikt: Evaluere interrater reliabiliteten (IRR) på PEVS ved å utforske grad av 

samsvar/enighet mellom sykepleiere som observerer og vurderer samme pasient med samme 

informasjon under samme forhold.  Formålet var å bidra i kvalitetssikringsarbeidet. 

 

Metode: The COnsensus-based Standards for the selection of health Measurement 

INstruments (COSMIN) var utgangspunktet for studiens metodevalg. IRR ble undersøkt med 

prosentvis enighet (Po ) og kvadratisk vektet Cohens kappa (κw).  

 

Hovedresultat: Barnas gjennomsnittsalder var 4 år. 73% fikk en PEVS mellom 0-2. Det var 

enighet ved 29 av totalt 48 skåringer, tilsvarende en kvadratisk κw = 0.76 og Po = 0.60. Lavest 

observert enighet var ved delskår respirasjon, tilsvarende en κw= 0.57 og  Po = 0.71. 

 

Konklusjon: Studien viste ikke tilfredsstillende IRR for PEVS. Et resultat som kan ha 

innvirkning på kvalitetskriteriet at en skår kun skal påvirkes av barnets kliniske tilstand og 

ikke av hvem som utfører skåren. Videre arbeid med å kvalitetssikre PEVS bør rettes mot å 

redusere faktorer som påvirker IRR.  

 

Nøkkelord: Interrater reliabilitet, Pediatrisk tidlig VarslingsSkår, PEVS, kvalitetssikring 
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Abstract 
 

Background: Pediatrisk tidlig VarslingsSkår (PEVS) is a standardized clinical tool used by 

health personnel to identifying children at risk of critical deterioration. The use of clinical 

tools needs to be evaluated, ensuring satisfactory reliability and validity, prior to 

implementation. PEVS have not been subjected to reliability studies. 

 

Objectives: To evaluate the interrater reliability (IRR) of PEVS by exploring the level of 

agreement/disagreement between health personnel which observes and evaluates the same 

patient with the same information under the same conditions. The purpose was to contribute 

in the quality assurance work. 

 

Methods: The COnsensus-based Standards for the selection of health Measurement 

INstruments (COSMIN) was applied. The IRR was examined with percentage agreement (Po) 

and square weighted Cohens kappa (κw). 

 

Results: The children’s average age was 4 years. 73% had a total PEVS between 0–2.  Out of 

48 scores, 29 agreements were recorded, representing a quadratic κw = 0.76 and Po = 0.60. 

The lowest observed agreement were recorded when given score for respiration, representing 

a κw= 0.57 and Po= 0.71. 

 

Conclusions: The result did not indicate an acceptable IRR for PEVS. This may have 

implication to the quality standards that states that a score only should reflect the child 

clinical state and not by the person using PEVS. Further quality improvement work should 

focus on minimizing factors that have adverse effects on IRR.  

 

Keywords: Interrater reliability, Pediatric early warning tool, PEVS, quality improvement 
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Innledning 
Overvåkning av vitale tegn er viktige og grunnleggende ferdigheter for sykepleiere som 

jobber med syke barn og ungdom. Svikt i gjenkjennelse av og hensiktsmessig respons på 

klinisk forverring, kan føre til uønskede akutte livstruende situasjoner og i ytterste 

konsekvens medføre død (1-7). Internasjonalt er det utviklet flere standardiserte kliniske 

vurderingsverktøy som skal hjelpe helsepersonell å identifiserer tidlig tegn på forverring hos 

barn, Pediatric Early Warning Score (PEWS)(1-4). Felles for PEWS er at kliniske 

observasjoner klassifiseres til en skår som, avhengig av grenseverdier, indikerer risiko for 

forverring og som gir forhåndsbestemte anbefalinger for videre handling (1,2). Til tross for 

utbredt bruk av PEWS, er det svak evidens rundt de forskjellige verktøyenes pålitelighet 

(reliabilitet) og om de kan identifisere tidlig forverring (validitet) (2,3). Det er allikevel bred 

enighet i fagmiljøene om at barn vil ha fysiologiske tegn på forverring i forkant av akutte 

hendelser, og at strukturerte og standardiserte vurderingsverktøy vil kunne bidra til å fange 

opp dette (1,3-6). 

 

Ansatte ved Akershus Universitetssykehus (Ahus) har utviklet en norsk utgave av PEWS, 

PEdiatrisk tidlig VarslingsSkår (PEVS). Det er en oversatt og tilpasset versjon av the 

Brighton Paediatric Early Warning Score (BPEWS) (7). Tilpasningen bestod av endret 

rekkefølge på klinisk vurdering etter Airway-Breathing-Circulation-Disability algoritmen 

samt vurdering av bevissthetsgrad (adferd) etter skalaen Alert-Voice-Pain-Unresponsive 

(AVPU). Etter faglige diskusjoner ved Ahus ble BPEWS valgt da den så ut til å være den 

mest dekkende skalaen samt at den ble antatt å være mer brukervennlig. PEVS beskrives som 

et diagnosenøytralt skåringssystem som skal bidra til en objektiv og strukturert vurdering av 

barn. Formålet er rett behandling til rett tid på rett sted. I tillegg til å være et verktøy for tidlig 

identifisering av forverring, kan PEVS også brukes til å identifisere og prioritere de sykeste 

barna i akuttmottak. Det vektlegges imidlertid at PEVS ikke kan eller skal erstatte klinisk 

skjønn, men være et tiltak som skaper felles forståelse av hvilke betydning avvik fra normale 

fysiologiske parametere kan ha (5,8,9).  
 

Kvaliteten på helsehjelp skal være høy og pasienttiltak skal være virkningsfulle, trygge og 

sikre (10). Kliniske vurderingsverktøy bør derfor evalueres og vise tilfredsstillende reliabilitet 

og validitet før implementering (11,12). Reliabilitet og validitet er ikke uavhengige kvaliteter, 

men et skåringsverktøy som ikke er reliabelt kan ikke være valid (11-13). Reliabilitet 

beskrives således som et grunnleggende kriterium for kvalitet og handler om hvor konsistent 
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eller stabil skår et vurderingsverktøy gir, uansett hvem som utfører skåringen (12). Med 

utgangspunkt i ”Classical test theory” (måleteori) vil derimot en skår alltid bestå av to 

komponenter, det vi skal måle (”sann skår”) og målefeil (13-15). Evaluering av reliabiliteten 

til kliniske vurderingsverktøy handler derfor om å estimere grad av målefeil en skår kan være 

beheftet med. Skal en skår gi et pålitelig bilde av et barns kliniske tilstand, må den ha 

minimalt med målefeil. Et viktig kvalitetskriterium for PEVS vil således være at en skår 

påvirkes kun av barnets kliniske tilstand og ikke av hvem som utfører skåren. PEVS ble først 

implementert ved Ahus i 2011 og var i løpet av 2016  implementert ved de fleste barne- og 

ungdomsavdelinger i Norge (16). Per januar 2017 var det ikke publisert evalueringsstudier av 

reliabiliteten til PEVS.  

 

Interrater reliabilitet (IRR) beskrives som et av de viktigste konseptene ved reliabiliteten til 

kliniske vurderingsverktøy og er et mål på grad av samsvar/enighet mellom sykepleiere som 

observerer og vurderer samme pasient med samme informasjon under samme forhold 

(14,17,18). Hensikten med denne studien var derfor å evaluere IRR til det standardiserte 

vurderingsverktøyet PEVS hvis formål var å kunne bidra til kvalitetssikringsarbeidet av 

PEVS.  
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Metode 
Anbefalingene fra the COnsensus-based Standards for the selection of health Measurement 

INstruments (COSMIN) er lagt til grunn for studiens metodevalg (11). Studien ble planlagt 

utført på en heldøgns sengeenhet ved en barne- og ungdomsavdeling ved et 

universitetssykehus. Målgruppen var sykepleiere som rutinemessig anvendte PEVS. For å 

utforske interrater reliabilitet skulle forskningssykepleier og sykepleiere utføre samtidig, men 

uavhengig skåringer (samskåring). 

 

Avdelingens rutine var at alle barn skulle vurderes ved bruk av PEVS ved ankomst 

akuttmottak, ankomst sengepost og innen første time av hver påbegynte vakt. Rutinen innebar 

at sykepleiere dokumenterte barnets aldersadekvate normalverdi for respirasjon og puls for så 

å observere, vurdere og dokumentere syv forskjellige fysiologiske parametere innenfor 

kategoriene respirasjon, sirkulasjon og adferd. Det største avvik fra normalverdiene definerte 

delskår fra (0-3 poeng) for hver kategori som så ble lagt sammen til en total PEVS.  I tillegg 

kunne barnet få 2 tilleggs poeng hvis behov for kontinuerlig respirasjonsstøttende behandling 

eller ved vedvarende oppkast postoperativt. Den høyest mulig kumulative skåren var 13. Barn 

med total PEVS på ≥3 eller økning på ≥2 poeng fra forrige skår (baseline) ble vurdert å ha 

høyere risiko for klinisk forverring og genererte graderte anbefalinger for kommunikasjon 

med lege (se figur 1a og 1b).  

 

Utvalg 

Sykehuset som inngikk i studien ble strategisk valgt da de var kjent i fagmiljøet for å ha godt 

innarbeidede rutiner for bruk av PEVS. I samarbeid med fagansvarlig på avdelingen ble en 

medisinsk heldøgnsenhet og et akuttmottak for barn og ungdom valgt. Sykepleiere som var på 

vakt de tilfeldig valgte dagene, og som vurderte barn i alderen 0-15 år rutinemessig med 

PEVS, ble inkludert etter muntlig samtykke. Barna ble inkludert etter skriftlig samtykke fra 

foreldre. Sykepleiernes teoretiske og praktiske kunnskapsgrunnlag rundt PEVS var ikke kjent. 

Artikkelens førsteforfatter, definert som forskningssykepleier, hadde lang erfaring med bruk 

av PEVS ved et annet sykehus.  
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Datainnsamling 

Barn og foreldre ble forberedt på at en sivilt kledd sykepleier kom til å gjøre samtidige 

observasjoner. Barn som tydelig ga uttrykk for at det ikke ønsket at forskningssykepleier 

skulle være tilstede, skulle ikke inkluderes. I forkant av hver samskåring ble sykepleierne 

informert om at de skulle utføre observasjon og skår som normalt og at skåren ikke skulle 

diskuteres. Vurdering av puls ble utført ved bruk av pulsoksymetri. Kapillærfylningstid ble 

kun utført av sykepleierne med forskningssykepleier som observatør. Foreldrenes egen 

vurdering av barnets hudfarge ble i varierende grad lagt til grunn for sykepleiernes vurdering 

av parameteren hudfarge. Samskåringen ble dokumentert på to uavhengige PEVS skjemaer. 

Forskningssykepleier innhentet sykepleiernes skåringer i etterkant og overførte disse til sitt 

PEVS skjema. PEVS skjemaet og samtykkeerklæringen fra foreldrene ble nummerert 

fortløpende og stiftet sammen.  

 
Analyse 

Dataene fra PEVS skjemaene ble lagt inn i IBM SPSS versjon 22 (SPSS inc, Chicago) og 

sjekket for tastefeil tre ganger. Det ble utført frekvensanalyse på barnas alder samt deskriptive 

krysstabeller på total PEVS, delskår for respirasjon, sirkulasjon og adferd (ordinale variabler). 

Interrater reliabilitet (IRR) ble estimert ved bruk av prosentvis enighet (Po) og Cohen´s 

kvadratiske vektede kappa (kvadratisk κw) for å vurdere proporsjonal enighet. Po estimerte 

andel av skåringer hvor helsepersonell og forskningssykepleier ga lik skår. Kvadratisk κw 

estimerte prosentvis enighet justert for enighet ved tilfeldighet med utgangspunkt i utvalgets 

marginale fordeling, samt at uenighet ble tillagt ulik vekt (14). Po og Kvadratisk κw på 0 

indikerte enighet eller enighet ved ren tilfeldighet og 1 indikerte full enighet (13-15,17-21). 

Uenighet representerte således ”målefeil”. Vurderingen av ønsket kappaverdi beror på hvilke 

krav til reliabilitet som stilles i den enkelte kliniske kontekst (12,13,19). Det ble ikke funnet 

krav til reliabiliteten ved PEVS. Faglitteraturen vektlegger at vurderingsverktøy som kan ha 

direkte innvirkning på avgjørelser overfor enkeltindivider, bør tilstrebe en kappaverdi over 

0.90 og dette ble satt som ønsket kappaverdi (13). Po ble regnet ut manuelt ved å dele totalt 

antall samsvarende skår med totalt antall skåringer. Utregningen av kvadratisk κw ble utført 

ved overføring av krysstabellene fra SPSS til http://vassarstats.net/kappa.html (14, 22) med et 

konfidensintervall på 95%. 
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Forskningsetiske hensyn 

Studien ble vurdert og godkjent av lokalt personvernombud og Norsk samfunnsvitenskapelig 

datatjeneste (NSD). Studien ble vurdert som et kvalitetssikringsstudie og falt således utenfor 

helseforskningslovens krav om innhenting av godkjennelse fra Regional Etisk Komite. 
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Resultat 
Forskningssykepleier skåret totalt 51 barn sammen 26 sykepleier og 3 barnepleier (n=29). 

Utvalget beskrives videre som helsepersonell. Barnas gjennomsnittsalder var 4 år (median = 

3.8 år). Det yngste barnet var 1 uke og den eldste var 15.8 år. Grunnet utfordringer knyttet til 

å få utført ønsket antall samskåringer, ble ytterligere en enhet inkludert underveis i studien. I 

alt 26 (51%) av skåringene ble utført på en medisinsk sengeenhet og 25 (49%) i akuttmottaket 

for barn og ungdom. 49 barn hadde medisinske tilstander og 2 hadde kirurgiske 

problemstillinger. Skåringene ble utført i perioden november 2015 til mars 2016 på 9 tilfeldig 

valgte dager (dag- og kveldsskift).  

 

Hovedvekten av barna (73%) fikk en total PEVS mellom 0-2 (se tabell 1). Tabell 2 viser 

krysstabell med samlet oversikt på fordeling av total PEVS mellom helsepersonell og 

forskningssykepleier hvorav enighet vises diagonalt og er uthevet. Det var full enighet ved 29 

av totalt 48 skåringer Po = 0.60, som tilsvarte en kvadratisk κw = 0.76 (CI= 0.47-1.00).  

I tabell 3 vises det at adferd var delkategoriene som hadde høyeste andel av full enighet ved 

42 av 51 skåringer med Po = 0.82. Når justert for tilfeldig enighet hadde imidlertid kategorien 

den laveste κw= 0,12 (CI = 0-0.37). Delkategoriene sirkulasjon hadde den høyeste κw hvor det 

var enighet ved 38 av 49 skåringer med Po = 0.76 og κw = 0.75 (CI =0.40-1.00). Lavest 

prosentvis enighet var ved delkategorien respirasjon med full enighet ved kun 36 av 51 

skåringer med Po = 0.71 tilsvarende en κw= 0.57 (CI = 0.21-0.95). Størst avstand mellom 

uenighet i skår mellom helsepersonell og forskningssykepleier utgjorde 3 poeng og ble 

registrert 2 ganger ved total PEVS og 1 gang ved delskår respirasjon. Forskningssykepleier ga 

oftere delskår 1 og 2 ved delkategori respirasjon og delskår 1 ved delkategori adferd. 

Manglende data utgjorde 6% på total PEVS og 4% på del skår sirkulasjon og var knyttet til 

helgardering definert som når det ble gitt skår med to alternativer som eksempelvis  0/1 eller 

2/3. Da det ikke forelå klare retningslinjer for håndtering av helgardering, ble disse ikke 

regnet med. 
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Diskusjon 
Hovedfunnene i studien var at PEVS ikke viste tilfredsstillende IRR med utgangpunkt i 

ønsket κw på 0.90. Med utgangspunkt i beskrivelsen av PEVS som et objektivt 

vurderingsverktøy, burde skåren et barn får være lik uavhengig av hvem som utfører 

vurderingene av barnet. Resultatet antyder derimot at når samme barn vurderes av ulikt 

helsepersonell kan delskår og dermed total PEVS variere. Det er utført flere internasjonale 

delstudier som har evaluert IRR på ulike modifiserte utgaver av BPEWS. Studiene viser til 

varierende grad av IRR fra 0.92 (23) til 0.67 (24). På bakgrunn av studienes anvendelse av 

ulikt design og statistiske metoder (23-27), ble resultatene vurdert å ikke være 

sammenlignbare med resultatene i denne studien.  

 
Til tross for at differansen mellom Po ved delkategoriene respirasjon og sirkulasjon kun 

utgjorde 5%, viste studien en betydelig lavere IRR ved kategorien respirasjon. Årsaken 

knyttes til uenigheten mellom forskningssykepleier og helsepersonell skår oftere utgjorde 2 

poeng enn ved delskår sirkulasjon. Kvadratisk κw tillegger uenighet som utgjør 2 poeng en 

større betydning for reliabiliteten enn om uenighet utgjør 1 poeng (14,18). Funnene kan 

antyde at delskår for kategorien respirasjon påvirker IRR ved total PEVS mer enn de to andre 

delkategoriene. Ingen av IRR studiene som ble nevnt innledningsvis beskrev liknende funn 

(23-27). Hvorfor helsepersonell og forskningssykepleier vurderte parameterne innenfor 

kategorien respirasjon oftere ulikt, kan ha vært knyttet til ulik erfaringsbakgrunn selv om dette 

ikke var kjent, men også til at det kan være vanskelig å vurdere og differensiere parameterne 

innenfor respirasjon hos barn. Av erfaring kan det være spesielt utfordrende å identifisere 

bruk av jugulære inndragninger jo yngre barnet er grunnet kort hals som hindrer innsyn. 

Observasjon og vurdering av barns vitale parametere kan i tillegg være utfordrende å få utført 

tilfredsstillende da barn ofte kan oppleve utrygghet og økende stress i møte med 

helsepersonell. Av egen erfaring kan behovet for å skape en trygg atmosfære føre til at man 

inngår kompromisser som kan gå på bekostning av kvaliteten på undersøkelsen og dermed 

reliabiliteten ved en skår. I denne studien kan dette ha kommet til uttrykk ved at barns 

respirasjonsarbeid ble vurdert med varierende grad av påkledning på overkroppen og ulike 

grader av nærhet og direkte kontakt mellom skårer og barnet.  

 

Ved delkategorien sirkulasjon var det størst uenighet om barnet fikk delskår 0 eller 1. 

Resultatet knyttes hovedsakelig til uenighet ved vurdering av hudfarge og/eller vurdering av 

kapillærfylningstid, da parameteren puls regnes først med når den avviker med ≥20 fra 
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barnets aldersadekvate puls, tilsvarende delskår på 2. Om et barn er blekt eller ikke er av 

erfaring vanskelig å vurdere hvis en ikke har et sammenlikningsgrunnlag eller bruker 

foreldrene som informasjonskilde. Da forskningssykepleier vurderte barna i utvalget kun én 

gang og helsepersonell i tillegg brukte foreldrene som informasjonskilde i varierende grad, 

kan ha medvirket til ulikt grunnlag for vurderingen. Kapillærfylningstid ble utført med 

manuell telling av sekunder og kan ha ført til at en talte sekunder raskere enn en annen. En 

differanse på 1 sekund vil påvirke en skår med 1 poeng hvis kapillærfylningstid er over 2 

sekunder. Kategorien sirkulasjon hadde i tillegg den høyeste andel av manglende data med 

bruk av helgardering. Et funn som kan knyttes til at parameterne innenfor sirkulasjon kan 

være vanskeligere å skille fra hverandre og som igjen fører til en usikkerhet rundt hvilke skår 

barnet skal få.  

 

Selv om kategorien adferd viste høyest grad av Po blant delkategoriene på 0.82 viste 

kvadratisk κw kun 0,12. Årsaken til forskjellen mellom prosentvis enighet og kappa er kjent 

som kappa paradokset og kan relateres til at utvalget er for homogent (20). Kappa påvirkes 

direkte av utvalgets marginale fordeling. Homogenitet i utvalget fører således til en høyere 

andel av enighet ved tilfeldighet og mindre rom for reell enighet (14, 20). En stor overvekt av 

barna fikk delskår på 0 hvorav 10 ble vurdert å ha delskår på 1 og ingen til å ha delskår på 2 

og 3. Det hverken prosentvis enighet eller kvadratisk κw viste, var derimot en systematisk 

forskjell mellom helsepersonell og forskningssykepleier hvor forskningssykepleier 

klassifiserte barna oftere til en skår på 1. Dette kan knyttes til at klassifisering av barn etter 

AVPU skalaen ikke er sensitiv nok eller at forståelsen for kategoriseringen er ulik. Solevåg et 

al (8) stiller også spørsmål om klassifiseringen av adferd ved bruk av AVPU skalaen er 

sensitiv nok i motsetning til den originale versjonen BPEWS. Forståelsen av hvordan 

vurderingsverktøy skal anvendes kan i seg selv endres når verktøyet brukes over lengre tid 

(28, 29).  

 

IRR må alltid vurderes opp mot studiens utvalg (13). Hovedvekten av barna i studien fikk en 

total PEVS mellom 0-2 og var sammenfallende med funn av Solevåg et al. (8) og egen 

erfaring. Resultatet fra studien sier derfor mer om IRR ved total PEVS mellom 0 og 2 enn ved 

skår fra 3 og over. Den høye forekomsten av lav skår kan være et resultat av at barna som ble 

inkludert fikk riktig behandling og/eller at barna som ankom sykehusets akuttmottak ikke var 

så syke. Funnene kan også antyde at PEVS ikke er sensitiv nok til kategorisering av barn med 
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total PEVS mellom 0-2 som igjen kan medføre at det blir vanskeligere å skille disse barna fra 

hverandre og dermed sikre reliabel tidlig identifisering. Det understreker også at resultatet må 

knyttes til PEVS anvendt på denne studiens utvalg og ikke til PEVS generelt (12, 14, 30).  

 

Denne evalueringen viser først og fremst at total PEVS kan påvirkes av hvem som utfører 

skåren. Et funn som ikke bare setter fokus på reliabiliteten ved PEVS, men også på mulig 

avstand mellom beskrivelsen av PEVS som et objektivt vurderingsverktøy og praksis. Mulige 

årsaksforklaringer til uenighet kan ligge hos den enkelte som anvender PEVS, men også i 

utformingen av verktøyet og hvor sensitive de enkelte parameterne innenfor hver kategori er. 

Videre arbeid med å kvalitetssikre PEVS bør derfor rettes mot å redusere faktorer som kan 

bidra til at en skår påvirkes av andre faktorer enn barnets kliniske tilstand. Med utgangspunkt 

i studiens resultat, bør det først og fremst utarbeides en overordnet nasjonal retningslinje for å 

sikre en felles forståelse for praktisk anvendelse av PEVS. Videre bør det være et kontinuerlig 

fokus på opplæring og praktisk trening. Treningen bør ikke kun fokusere på praktisk bruk av 

PEVS, men også på eventuell avstanden mellom beskrivelse av PEVS som et objektiv 

vurderingsverktøy og praktisk anvendelse (29).  
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Studiens begrensninger 
Barna i studien ble valgt på bakgrunn av at de tilfeldig var tilstede ved valgte enheter på 

evalueringstidspunktet. Utvalget var allikevel homogent i forhold til fordeling av total PEVS. 

Utvalgets homogenitet satt ikke kun begrensninger for resultatenes ytre validitet, men 

påvirket også estimeringen av IRR med bruk av Cohen`s kappa (14,17). Dette kan i seg selv 

ha bidratt til lavere reliabilitet enn ønsket. Et mer heterogent utvalg med flere total PEVS over 

3 kunne således ha gitt et mer valid resultat. Hvilken utvalgsstørrelse som vurderes som 

nødvendig for å estimere reliabilitet er omdiskutert. Denne studien tok utgangspunkt i 

utvalgsstørrelse på minimum 50 (14, 21). Det vide konfidensintervallet for både delskårene og 

total PEVS viser derimot til at utvalget burde vært større. Utgangspunktet for valg av 

samskåring som datainnsamlingsmetode var ønsket om å evaluere PEVS virkelighetsnært. Til 

tross for at evalueringen var knyttet mot et vurderingsverktøy, kan helsepersonell ofte rette 

evaluering mot seg selv (12). Denne opplevelsen kan i tillegg ha blitt forsterket ved at 

forskningssykepleier var tilstede i rommet når helsepersonell skulle gjennomføre en PEVS. 

Opplevelsen av å bli observert kan både føre til mer usikkerhet (12), men også at en blir mer 

skjerpet (28). Uavhengig av hvilke reaksjon situasjonen kan ha skapt hos helsepersonell som 

deltok i studien, kan det ha påvirket resultatet. 
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Konklusjon 
Resultatet fra denne evalueringen viste ikke tilfredsstillende IRR av PEVS. Et resultat som 

kan ha innvirkning på kvalitetskriteriet at en skår kun skal påvirkes av barnets kliniske 

tilstand og ikke av hvem som utfører skåren. Studien gir ikke noe klart svar på 

årsaksforholdene, men belyser vurdering av parameterne respirasjon og adferd som faktorer 

som kan påvirke reliabiliteten ved en skår. Resultatet viser også behovet for og nytten av 

evaluering med fokus på eventuell avstand mellom forventet objektivitet ved bruk av 

standardiserte skåringsverktøy som PEVS og praksis. Implikasjoner for sykepleiepraksis vil 

være videre kvalitetssikringsarbeid med fokus på å redusere faktorer som bidrar til denne 

avstanden. Studiens resultat understreker også behovet for flere evalueringsstudier av 

reliabiliteten til PEVS og da fortrinnsvis multisenterstudier for å øke generaliserbarheten. 
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Figur 1a Forside PEVS skjema 

 
 
Figur 1a Forside PEVS skjema 

 



20	  

Figur 1b Bakside PEVS skjema 
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Tabell 1 
Prosentvis fordeling av total PEVS gitt av forskningssykepleier og helsepersonell (n=96) 
	  
	  

Total PEVS % fordeling 

0 33 
1 24 
2 16 
3 12 
4 8 
5 2 
6 1 

Totalt 100 (96) 
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Tabell 2 
Fordeling av total PEVS mellom helsepersonell og forskningssykepleier 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Total PEVS helsepersonell (n=29) 

0 1 2 3 4 5 6 
Total 
(%) 

Total PEV
S 

Forskningssykepleier  
 PEV

S totalskår forsknings-spl  

0 13 1 - 1 - - - 15 (31) 
1 3 8 2 - 1 - - 14(29) 

2 2 - 3 2 - - - 7(15) 
3 - 1 2 3 - - - 6(13) 

4 - - 2 - 2 - - 4(8) 

5 - - - - 1 - 1 2(4) 

6 - - - - - - - 0(0) 
Total (%) 18 (38) 10(21) 9(19) 6(13) 4(8) 0(0) 1(2) 48(100)  
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Tabell 3 

Fordeling av PEVS delskår for respirasjon, sirkulasjon og adferd mellom helsepersonell og 

forskningssykepleier 
 

Helsepersonell (n=29) 
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Vedlegg 1  
Forfatterveiledning Sykepleien forskning 
Innsending	  av	  artikler	  til	  Sykepleien	  Forskning	  skjer	  fom	  14.03.2014	  på	  internett	  i	  
manuskripthåndteringssystemet	  ScholarOne.	  Forfattere	  oppretter	  en	  konto	  og	  laster	  du	  opp	  artikkelen	  
med	  vedlegg,	  følgebrev	  og	  erklæring	  om	  interessekonflikter.	  Du	  kommer	  til	  nettstedet	  ved	  å	  trykke	  på	  
denne	  lenken.	  
	  
Om	  Sykepleien	  Forskning	  
Tidsskriftet	  Sykepleien	  Forskning	  er	  et	  fagfellevurdert	  vitenskapelig	  tidsskrift	  som	  blir	  utgitt	  fire	  ganger	  i	  
året.	  Vi	  ønsker	  å	  være	  den	  foretrukne	  kanal	  for	  å	  formidle	  sykepleieforskning	  i	  Norge.	  Sykepleien	  
Forskning	  har	  som	  mål	  å	  være	  relevant,	  interessant,	  praksisnært	  og	  bredt.	  Vi	  vil	  også	  bidra	  til	  at	  
helsepersonell	  leser	  forskning	  og	  bruker	  forskningsresultater	  i	  teori	  og	  i	  praksis.	  
	  
Sykepleien	  Forskning	  har	  et	  stort	  opplag	  (over	  100.000	  eksemplarer).	  Vi	  er	  foreløpig	  indeksert	  i	  EBSCO-‐
Cinahl,	  Nordart	  og	  SveMed+	  men	  arbeider	  med	  å	  bli	  indeksert	  i	  flere	  internasjonale	  databaser.	  
Forskningsartiklene	  vi	  publiserer	  er	  fritt	  tilgjengelig	  for	  alle	  via	  internett.	  Som	  regel	  inviterer	  Sykepleien	  
Forskning	  en	  fagperson	  til	  å	  kommentere	  originalartiklene,	  og	  kommentaren	  publiseres	  sammen	  med	  
artikkelen.	  Forfattere	  som	  publiserer	  hos	  oss	  beholder	  copyright	  til	  teksten	  og	  kan	  lenke	  publikasjonen	  til	  
våre	  nettsider	  for	  eksempel	  fra	  den	  institusjonen	  de	  er	  ansatt	  i.	  Forfattere	  kan	  ikke	  sende	  samme	  
artikkelmanuskripter	  til	  flere/andre	  vitenskapelige	  tidsskrifter	  til	  bedømming	  på	  samme	  tid.	  
Artikkelmanuskriptet	  skal	  ikke	  ha	  vært	  publisert	  i	  et	  annet	  vitenskapelig	  tidsskrift.	  
	  
Generelt	  
Artikkelmanuskript	  med	  alle	  vedlegg	  sendes	  elektronisk	  i	  Microsoft	  World-‐programmets	  doc-‐form.	  
All	  tekst	  skrives	  med	  Times	  New	  Roman	  teksttype,	  bokstavstørrelse	  12.	  
Overskriftene	  markeres	  med	  tykkere	  bokstaver.	  
Linjeavstand	  skal	  være	  1,5	  cm.	  
Høyre	  marginal	  skal	  ikke	  jevnes	  ut.	  
Fotnoter	  skal	  ikke	  brukes.	  
Figurer	  og	  tabeller	  fremstilles	  på	  separate	  sider.	  
Bruk	  av	  fremmedord	  er	  begrenset.	  Fremmedord	  skal	  forklares	  og	  forkortelser	  forklares	  første	  gang	  de	  
forekommer	  i	  teksten.	  
Artikkelmanuskriptets	  tittel	  bør	  være	  kort,	  klar,	  informativ	  og	  lett	  forståelig.	  Unngå	  bruk	  av	  undertittel.	  
Forfatteren	  (forfatterne)	  har	  selvstendig	  ansvar	  for	  all	  språkvasking.	  
Antall	  ord	  er	  maksimalt	  3000	  (utenom	  sammendrag,	  figurer,	  tabeller	  og	  referanser).	  
	  
	  INNHOLD	  I	  MANUSKRIPTET	  SOM	  SENDES	  INN:	  
På	  nettsiden	  har	  vi	  beskrevet	  forventninger	  til	  struktur	  og	  innhold	  i	  de	  ulike	  delene	  av	  vitenskapelige	  
artikler	  som	  vi	  publiserer	  under	  overskriften	  Skrivetips.	  Artiklene	  struktureres	  etter	  IMRAD-‐prinsippet.	  
For	  ytterligere	  veiledning	  anbefaler	  vi	  ”best	  praksis”	  sjekklister	  for	  publisering	  av	  helsefaglig	  forskning:	  
	  
STOBE	  (ulike	  kvantitative	  studier)	  
COREQ	  (kvalitative	  studier	  –	  intervjuer	  og	  fokusgrupper)	  
CONSORT	  (randomiserte	  studier)	  
COSMIN	  (utvikling	  av	  måleinstrumenter)	  
TREND	  (ikke-‐randomiserte	  forsøk)	  
PRISMA	  (SF)	  og	  Reinar	  og	  Jamtvedt	  2010	  (kunnskapsoppsummeringer)	  
QUADAS	  2	  (diagnose)	  
	  
Hovedmanuskriptet	  (main	  document)	  som	  lastes	  opp	  i	  ScholaOne	  skal	  ha	  følgende	  innhold:	  	  
	  
1.	  Tittelside:	  
Tittel	  på	  manuskriptet	  (maksimalt	  90	  tegn	  inkludert	  mellomrom.	  
Forfatterens(forfatternes)	  navn,	  stilling	  og	  arbeidssted.	  
Hvis	  det	  er	  flere	  forfattere	  for	  ett	  artikkelmanuskript	  presenteres	  i	  tillegg	  kontaktpersonens:	  
For-‐	  og	  etternavn.	  
Postadresse.	  
Elektronisk	  postadresse.	  
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Telefonnummer.	  
	  
I	  tillegg	  skal	  det	  fremstilles:	  
Antall	  tegn	  inkludert	  ordmellomrom	  (ikke	  medregnet	  tittel,	  sammendrag	  eller	  referanser).	  
Antall	  figurer	  og	  tabeller.	  
	  
	  2.	  Sammendrag	  
Et	  norsk	  og	  et	  engelsk	  sammendrag	  fremstilles	  på	  hver	  sin	  side.	  
Sammendraget	  skal	  oppsummere	  det	  aller	  viktigste	  i	  artikkelmanuskriptet	  og	  struktures	  etter	  følgende	  
overskrifter:	  bakgrunn,	  hensikt,	  metode,	  hovedresultat	  og	  konklusjon.	  
Lengde:	  maksimalt	  ha	  1500	  tegn	  inkludert	  mellomrom.	  Neders	  på	  siden	  oppgir	  du	  3–5	  nøkkelord	  fra	  
listen	  du	  kan	  velge	  fra.	  Velg	  minst	  ett	  som	  angir	  anvendt	  forskningsdesign.	  
Det	  engelske	  sammendrag	  (abstract)	  fremstilles	  på	  egen	  side.	  
Artikkelmanuskriptets	  engelskspråklige	  tittel	  fremstilles	  øverst	  på	  siden	  (maksimalt	  90	  tegn).	  
Det	  engelske	  sammendraget	  skal	  være	  en	  direkteoversetting	  av	  det	  norske	  sammendraget.	  
Lengde:	  maksimalt	  1500	  tegn	  inkludert	  mellomrom.	  Nederst	  på	  siden	  oppgir	  du	  3–5	  engelske	  nøkkelord	  
(key	  words).	  
	  
	  Tekstsider	  
Generelle	  regler	  for	  vitenskapelig	  tekstproduksjon	  etterstreves	  og	  disposisjonen	  beror	  på	  
artikkelmanuskriptets	  karakteristika.	  
Overskriftene	  i	  den	  fortløpende	  teksten	  skal	  være	  korte	  og	  tydelige	  og	  markeres	  med	  tykke	  bokstaver.	  
Tidsskriftet	  tilstreber	  at	  språket	  i	  artiklene	  har	  aktiv	  fremfor	  en	  passiv	  setningsoppbygging:	  
Eksempel	  på	  aktiv	  setning:	  Sykepleieren	  delte	  ut	  medisiner.	  (Subjektet	  utfører	  handlingen	  –	  sykepleieren	  
deler	  ut…)	  
Eksempel	  på	  passiv	  setning:	  Medisinene	  blir	  utdelt	  av	  sykepleier.	  (Subjektet	  deler	  ikke	  ut	  –	  medisinene	  
blir	  utdelt…)	  
	  
	  Oppbygging	  av	  selve	  artikkelen	  
Til	  artikkelmanuskripter	  som	  baseres	  i	  empiriske	  studier	  anbefales	  følgende	  struktur:	  
Introduksjon	  til	  emnet/tematikken,	  som	  avsluttes	  med:	  «Hensikten	  med	  studien	  er	  å	  …».	  
Hensikt	  med	  studien	  og	  problemstilling(er).	  
Metodedel.	  (forskningsdesign	  og	  metoder	  samt	  datainnsamlingsmetode,	  gjennomføring	  (inkludert	  hvilken	  
tidsperiode	  og	  år	  data	  ble	  samlet	  inn),	  bearbeiding	  og	  analyse	  av	  data,	  godkjenning	  av	  REK	  evt.	  
Personvernombudet	  og	  andre	  relevante	  instanser).	  
Resultater.	  Her	  beskrives	  resultatene	  som	  besvarer	  studiens	  problemstilling	  i	  en	  logisk	  rekkefølge	  og	  uten	  
diskusjon.	  Resultater	  som	  fremstilles	  i	  tabeller	  skal	  ikke	  gjentas	  i	  teksten.	  Hver	  tabell/figur	  skal	  ha	  en	  
henvisning	  i	  teksten	  som	  viser	  til	  tabellen/figuren.	  Vi	  anbefaler	  at	  forfattere	  som	  bruker	  kvantitativ	  
metode	  får	  studien	  vurdert	  av	  statistiker	  før	  den	  sendes	  inn.	  
Diskusjon.	  (validitetsdiskusjon	  skal	  inkluderes	  i	  den	  generelle	  diskusjonen	  over	  studiens	  resultat).	  
Studiens	  resultater	  drøftes	  i	  relasjon	  til	  problemstillingen	  og	  annen	  internasjonal	  relevant	  forskning.	  
Studiens	  begrensinger/svakheter	  angis	  hvilke	  konsekvenser	  disse	  har	  for	  tolkning	  av	  funnene.	  
Konklusjon.	  Implikasjoner	  for	  sykepleiepraksis,	  videre	  forskning	  og	  eventuelt	  teoriutvikling.	  
Konklusjonen	  må	  fullt	  ut	  underbygges	  av	  funnene	  som	  er	  gjort.	  
	  
	  Figurer	  og	  tabeller	  
Kun	  en	  tabell	  eller	  figur	  pr.	  siden.	  Disse	  kan	  lastes	  opp	  som	  endel	  av	  hoveddokumentet	  (på	  egne	  sider	  
etter	  referansene)	  eller	  som	  egne	  dokumenter.	  Figurer	  og	  tabeller	  skal	  være	  selvforklarende	  og	  så	  enkle	  å	  
forstå	  som	  mulig.	  
Hver	  figur	  og	  tabell	  nummereres	  i	  den	  rekkefølgen	  som	  de	  forekommer	  i	  teksten.	  
Ved	  figurer	  skrives	  teksten	  under	  figuren	  og	  ved	  tabeller	  skrives	  teksten	  over	  tabellen.	  
Figurer	  og	  tabeller	  bør	  tåle	  forminsking	  i	  forbindelse	  med	  redaksjonell	  trykkingsarbeid.	  
Flytdiagrammer	  i	  artikler	  som	  bruker	  flytdiagrammer	  bør	  disse	  følge	  malen	  utarbeidet	  av	  CONSORT-‐
gruppen	  
	  
	  
Referanser	  
	  



26	  

Angis	  etter	  Vancouver-‐systemet.	  Det	  vil	  si	  at	  referansene	  gis	  fortløpende	  nummer	  i	  parentes	  i	  teksten	  og	  
føres	  fortløpende	  i	  litteraturhenvisningen.	  
For	  tidsskrift	  som	  har	  løpende	  sidenummerering	  gjennom	  hele	  året	  skal	  årgang	  men	  ikke	  utgave	  oppgis.	  
Ved	  insendigen	  lenker	  manuskripthåndteringsprogrammet	  referanselisten	  til	  andre	  databaser.	  Dette	  
forutsetter	  at	  forfatterne	  oppgir	  referansene	  korrekt.	  Dette	  er	  spesielt	  viktig	  for	  referanser	  til	  artikler	  på	  
engelsk.	  	  
	  
Eksempel:	  
	  
1.	  de	  Witt	  L,	  Ploeg	  J.	  Critical	  appraisal	  of	  rigour	  in	  interpretive	  phenomenological	  nursing	  research.	  J	  Adv	  
Nurs	  2006;55:215–29.	  
2.	  Fraser	  DM,	  Cooper	  MA.	  Myles	  Textbook	  for	  Midwives.	  Churchill	  Livingstone,	  London.	  2003.	  
3.Dahl	  K,	  Heggdal	  K,	  Standal	  S.	  Sykepleiedokumentasjon.	  I:	  Kristoffersen	  NJ,	  Nortvedt	  F,	  Skaug	  E-‐A.	  (red).	  
Grunnleggende	  Sykepleie.	  Gyldendal	  Akademisk,	  Oslo.	  2005.	  
4.	  Foucault	  M.	  Truth	  and	  power.	  I:	  Gordon	  C.	  (red).	  Power/Knowledge:	  Michel	  Foucault.	  Pantheon	  Books,	  
New	  York.1980	  (s	  78	  –	  101).	  
5.	  Sosialdepartementet.	  Ny	  forskrift	  om	  kvalitet	  i	  pleie-‐	  og	  omsorgstjenesten	  7/2003.	  2003.	  
6.	  Lovdata.	  Lov	  om	  helsepersonell.	  2	  juli	  1999;	  nr.	  4.	  [Helsepersonelloven].	  Tilgjengelig	  fra:	  
http://www.lovdata.no/all/tl-‐19990702-‐064-‐008.html.	  (Nedlastet	  15.11.2007).	  
7.	  Karterud	  D.	  Den	  etiske	  akten.	  Den	  caritative	  etikken	  når	  pasientens	  fordringer	  er	  av	  eksistensiell	  art.	  
(Doktoravhandling).	  Åbo	  Akademis	  Förlag,	  Åbo.	  2006.	  
	  
	  Innsending	  av	  manuskript	  
	  
Artikkelen	  lastes	  opp	  i	  Sykepleien	  Forsknings	  manuskripthåndteringssystem	  på	  få	  følgende	  adresse:	  
http://mc.manuscriptcentral.com/sykepleien-‐forskning	  	  	  
	  
Følgebrev	  til	  redaktør	  
Følgebrevet	  kan	  inneholde	  opplysninger	  som	  kan	  ha	  betydning	  for	  eventuell	  publisering.	  
I	  tillegg	  må	  forfatterne	  oppgi:	  
Hva	  artikkelen	  tilfører	  av	  ny	  kunnskap.	  Bruk	  mellom	  180	  og	  190	  tegn	  inkludert	  mellomrom.	  
Forslag	  på	  minst	  to	  aktuelle	  habile	  fagfeller	  (navn	  og	  kontaktinformasjon).	  
Redaktøren	  avgjør	  hvem	  som	  skal	  bedømme	  artikkelmanuskriptene	  og	  er	  ikke	  forpliktet	  til	  å	  følge	  
forslagene.	  
	  
	  Vurderingsprosessen	  
Redaksjonen	  tilstreber	  rask	  behandlingstid	  for	  artikkelmanuskript	  som	  sendes	  til	  oss.	  I	  første	  omgang	  
foretar	  redaktøren	  en	  vurdering	  om	  artikkelmanuskriptet	  refuseres,	  sendes	  tilbake	  til	  forfatter	  for	  
revidering	  eller	  oversendes	  til	  fagfeller	  (referees)	  for	  nærmere	  vurdering.	  Sykepleien	  Forskning	  bruker	  
åpen	  fagfellevurdering	  hvor	  navn	  på	  både	  forfatter	  og	  fagfelle	  er	  kjent	  for	  hverandre.	  Ved	  å	  logge	  deg	  inn	  i	  
manuskripthåndteringssystemet	  kan	  du	  følge	  med	  på	  hvor	  manuset	  ditt	  er	  i	  vurderingsprosessen.	  
	  
Artikkelmanuskripter	  som	  sendes	  redaksjonen	  bedømmes	  først	  ut	  fra	  følgende	  kriterier:	  
	  
Er	  tematikken	  i	  artikkelmanuskriptet	  relevant	  for	  helsepersonell?	  
	  
Passer	  tematikken	  i	  artikkelmanuskriptet	  til	  tidsskriftets	  profil?	  
	  
Redaktøren	  og/eller	  redaksjon	  kan	  forkaste	  artikkelmanuskriptet	  på	  dette	  tidspunkt.	  Artikkelmanuskript	  
som	  antas	  å	  være	  aktuelle	  sendes	  til	  fagfellevurdering.	  Det	  kan	  også	  være	  aktuelt	  at	  tidsskriftets	  
redaksjonskomité	  vurderer	  tilsendt	  artikkelmanuskript.	  Alle	  artikkelmanuskripter	  som	  sendes	  
redaksjonen	  må	  fylle	  denne	  veiledningen	  til	  forfattere.	  Manuskripter	  som	  ikke	  følger	  
forfatterveiledningen	  vil	  bli	  returnert	  til	  forfatterne	  selv	  om	  innholdet	  er	  relevant	  for	  tidsskriftet.	  
	  
Redaksjonen	  forutsetter	  at	  forfatterne	  ikke	  aktivt	  går	  ut	  i	  andre	  medier	  før	  eventuell	  publisering	  hos	  
Sykepleien	  Forskning.	  Dette	  gjelder	  ikke	  fremlegg	  på	  konferanser	  med	  trykking	  av	  sammendrag.	  
	  
	  Krav	  til	  medforfatterskap	  
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Når	  ett	  artikkelmanuskript	  har	  flere	  forfattere,	  skal	  alle	  forfattere	  ha	  deltatt	  i	  arbeidet	  i	  en	  slik	  utstrekning	  
at	  hun/han	  kan	  ta	  offentlig	  ansvar	  for	  gjeldende	  deler	  av	  innholdet.	  En	  eller	  flere	  forfattere	  må	  ta	  ansvar	  
for	  helheten	  i	  arbeidet,	  fra	  planlegging	  til	  publisering.	  Bare	  personer	  som	  oppfyller	  alle	  følgende	  tre	  
kriterier	  kan	  være	  medforfatter	  av	  en	  artikkel:	  
	  
1.	  Å	  yte	  vesentlige	  bidrag	  med	  hensyn	  til	  forskningsprosessen	  i	  sin	  helhet.	  
	  
2.	  Å	  ha	  ført	  rapportutkastet	  i	  pennen,	  revidert	  det	  kritisk	  eller	  på	  en	  annen	  måte	  gitt	  vesentlige	  
intellektuelle	  bidrag.	  
	  
3.	  Å	  ha	  gitt	  endelig	  godkjenning.	  
	  
Ved	  felles	  (kollektivt)	  forfatterskap	  må	  en	  eller	  flere	  personer	  som	  er	  ansvarlig	  navngis.	  Personer	  som	  har	  
bidratt	  til	  arbeidet,	  men	  ikke	  fyller	  kravene	  til	  forfatterskap,	  kan	  takkes	  i	  et	  eget	  avsnitt	  på	  slutten	  av	  
artikkelmanuskriptet.	  Hvordan	  den	  enkelte	  har	  bidratt	  bør	  presiseres.	  Slik	  takk	  forutsetter	  de	  aktuelle	  
personers	  samtykke.	  
	  
	  	  
Erklæring	  om	  interessekonflikter	  
Erklæring	  om	  interessekonflikter	  inneholder	  opplysninger	  som	  kan	  ha	  betydning	  for	  eventuell	  
publisering.	  Vi	  ønsker	  at	  signerte	  erklæringer	  om	  interessekonfliker	  fra	  alle	  forfattere	  laster	  opp	  før	  
manuskriptet	  sendes	  inn	  (som	  Supplemental	  file	  NOT	  for	  Review).	  
	  
	  Adresse	  til	  tidsskriftet:	  
	  
Sykepleien	  Forskning	  
	  
P.O.	  Box	  456,	  Sentrum	  
	  
0104	  Oslo	  
	  
Skjemaet	  for	  Erklæring	  om	  interessekonflikter	  finnes	  på	  www.sykepleien.no
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1.0 Innledning 
 

Masteroppgavens tema var det kliniske vurderingsverktøyet PEdiatrisk tidlig VarslingsSkår 

(PEVS). Formålet med oppgaven, heretter kalt studien, var å evaluere interrater reliabiliteten 

til PEVS. Hensikten var at jeg som sykepleier ønsket å bidra i kvalitetssikringsarbeidet av et 

vurderingsverktøy som var implementert ved de fleste somatiske barne-og 

ungdomsavdelinger i Norge. Kvalitetskriteriet som lå til grunn for studien var at total PEVS 

kun skulle påvirkes av barnets kliniske tilstand og ikke av hvem som utfører skåren. Studiens 

konklusjon om at skåren et barn fikk i for stor grad ble påvirket av hvem som utførte skåren, 

ble basert på datainnsamlingsmetoden samtidig men uavhengig samskåring. Artikkelen retter 

hovedfokuset mot den enkelte som anvender PEVS og PEVS i seg selv som mulige 

årsaksforklaring til studiens resultat. I hvilken grad valgte design og metode kan ha påvirket 

resultatet, nevnes derimot kun kort og da knyttet til datainnsamlingsmetoden samskåring. 

Mens artikkelen belyser studiens empiriske funn, ønsker jeg i denne delen av masteroppgaven 

å reflektere rundt studiens design og metode.  

 

Forskning er aldri uten feil. Verden består av ekstremt mange faktorer som virker på en gang 

og det må jeg som forsker forholde meg til. Feil er det derimot dersom en unnlater å ta hensyn 

til utenforliggende faktorer som kan gi skjevheter i resultater og konklusjoner som trekkes 

(Staff, 2015). Hvis en studie møter standarden for god metodologisk kvalitet, vurderes 

derimot risikoen for at andre utenforliggende faktorer eller skjevheter har påvirket funnene i 

studien som minimal og validiteten styrkes (Mokkink et al., 2010). Det er ikke mulig å unngå 

skjevheter helt i forskning. Det er derfor viktig at forskeren er åpen i presentasjon av valgte 

forskningsmetodikk slik at andre skal kunne vurdere omfanget og eventuelle effekter av 

skjevhetene (Staff, 2015). I refleksjonsoppgaven vil jeg først gjøre rede for bakgrunn for valg 

av design og metode, vitenskapsteoretisk ståsted samt avklaring av begrepene validitet, 

skjevhet og forskerkontroll. Jeg vil også belyse studiens sentrale forskningsetiske aspekter. I 

kapittel 3 vil jeg reflektere rundt kvaliteten på den praktiske gjennomføringen av studien med 

hovedfokus på utarbeidelse og implementering av datainnsamlingsplanen, gjennomføring av 

datainnsamlingsmetoden samskåring og forskerrollen. Avslutningsvis vil jeg reflektere rundt i 

hvilken grad studien har møtt kravene til god metodologisk kvalitet og om dette kan ha 

påvirket den interne validiteten ved studiens resultat. Oppgaven avsluttes med en 
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oppsummering. Temaene i oppgaven sees i lys av egen erfaringer, refleksjonsnotater fra 

datainnsamlingsperioden og aktuell litteratur innenfor oppgavens valgte tema.  

 

1.1 Oppgavens avgrensninger 
Hovedfokuset for refleksjonsoppgaven er rettet mot forskerrollen. På bakgrunn av at 

masteroppgaven baseres på vitenskapelige forskningsmetodikk, defineres oppgaven som 

forskning. Jeg har valgt å beskrive meg selv som forsker eller forskningssykepleier. 

Sykepleiere og barnepleiere som deltok i datainnsamlingen beskrives som 

forskningsdeltakere. Vurderingsverktøyet PEVS blir ikke beskrevet ytterligere da det 

forutsettes at artikkelen leses i forkant av refleksjonsoppgaven. Valg av statistisk metode har 

en sentral plass når studiers metodologisk kvalitet skal vurderes, men er ikke inkluder her 

grunnet oppgavens begrensninger. 
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2.0 Bakgrunn og begrepsavklaringer 
 

2.1 Bakgrunn for valg av design 
Hva som vurderes som god metodologisk kvalitet må vurderes i lys av studiens hensikt og 

formål (Polit & Beck, 2012). Med utgangspunkt i studiens formål om å evaluere interrater 

reliabiliteten til et allerede implementert klinisk vurderingsverktøy, ble valg av studiens 

design og metode basert på anbefalingene fra the COnsensus-based Standards for the 

selection of health Measurement INstruments (COSMIN) (Mokkink et al., 2010). COSMIN 

ble utviklet på bakgrunn av et internasjonal Delphi-studie hvis mål var å oppnå konsensus 

rundt evaluering og definering av målingsegenskaper ved Health-related Patient-Reported 

Outcomes (HR-PROs) samt å utvikle standarder for hvilken design og statistisk analyse som 

skulle anvendes ved evaluering av målingsegenskaper (COSMIN checklist) (Mokkink et al., 

2012).  Fokuset for COSMIN er målingsegenskaper ved HR-PROs, men det understrekes 

også at COSMIN anbefales ved evaluering av metodologisk kvalitet av andre typer 

målingsverktøy. COSMIN checklist (sjekklisten) kan ikke bare anvendes ved evaluering, men 

også som en mal for forskningsdesign på studier av målingsegenskaper for å sikre god kvalitet 

(Mokkink et al., 2012). Forskningsdesign forstås her som den overordnende planen en studie 

har for å kunne besvare valgte forskningsspørsmål eller formål (Polit & Beck, 2012). Da 

formålet med studien var å evaluere interrater reliabiliteten til PEVS, ble studiens design 

utarbeidet med utgangspunkt i COSMIN sjekklisten ”Reliability” (se figur a). 
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Figur a  

COSMIN Sjekkliste reliabilitet 

 

        (Mokkink et a.l, 2012, s. 26) 

 

Hovedfokuset videre i oppgaven knyttes til punktene 5 til 9 som omhandler krav til selve 

datainnsamlingsmetoden. 

 

Med utgangspunkt i COSMIN sjekklistens standardiserte krav til design og statistisk metode, 

bygget studien på kvantitativ forskningsmetodikk. Kvantitativ forskning kan grovt deles inn i 

eksperimentell og ikke-eksperimentell beroende på om jeg som forsker aktivt intervenerer 

eller ikke. Målet med denne studien var å observere og evaluere anvendelsen av et allerede 

implementer vurderingsverktøy. Studien bygget således på ikke-eksperimentell kvantitativ 

forskning, også beskrevet som en observasjonsstudie (Polit & Beck, 2012).  

 

Innenfor kvantitativ forskning blir konsepter eller faktorer som ønskes undersøkt beskrevet 

som variabler. En variabel er noe som varierer (Bjørndal & Hofoss, 2004). Kvantitativ 

forskning dreier seg om et ønske om å forstå hvordan eller hvorfor noe varierer og om 

forskjell i en variabel kan relateres til forskjell i en annen variabel (Polit & Beck, 2012). Når 

en ønsker å utforske årsakssammenheng mellom to faktorer, kalles faktorene man ønsker å 

undersøke virkningen av en uavhengig variabel. Faktoren som er et resultat av virkningen 

kalles en avhengig variabel (Variabel: vitenskapelig begrep, 2015).  
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Interrater reliabilitet er et mål på grad av samsvar/enighet mellom (her to sykepleiere) som 

observerer og vurderer samme pasient med samme informasjon under samme forhold (de Vet, 

Terwee, Mokkink & Knol, 2011). Målet med studien var således å utforske virkningen to 

sykepleiere (uavhengige variabler) hadde på et barns totale PEVS og delskår for kategoriene 

respirasjon, sirkulasjon og adferd (bevissthet) (de avhengige variablene). ”Virkningen” 

handlet således om i hvilken grad det var samvariasjon, eller korrelasjon, mellom 

sykepleierne. Korrelasjon beskrives som et mål på om en variabel beveger seg i tråd med en 

annen (Dahlum, 2014). Overført til denne studien handlet det om i hvilken grad en sykepleiers 

skår beveget seg i tråd med en annens sykepleiers skår (den uavhengige variabelen) når de 

vurderte samme barn (den avhengige variabelen) samtidig, men uavhengig. PEVS ble vurdert 

å ha god interrater reliabilitet hvis sykepleierens skår beveget seg likt, viste samvariasjon.  

 
2.2 Bakgrunn for valg av datainnsamlingsmetode 

Bakgrunn for valg av datainnsamlingsmetoden samskåring bygget både på valgte definisjon 

av interrater reliabilitet samt punkt 5 til 9 på COSMIN sjekklisten. Samlet bygget metoden på 

kravene om at samskåringen skulle være helt uavhengig slik at forskningsdeltakerne og 

forskningssykepleier ikke skulle påvirke hverandres skår. Skåren måtte også utføres samtidig 

for å sikre at pasientens fysiske tilstand var stabil, som i seg selv kunne medført ulik total 

PEVS. Punkt 9 på COSMIN sjekklisten vektlegger i tillegg at testforholden måtte være hel 

like og referer til at lik administrering og lik instruksjon for anvendelse av grunn for 

anvendelse av PEVS. Ved evaluering av reliabiliteten av kliniske vurderingsverktøy som 

PEVS, vektlegges det også at dette bør utføres i den konteksten verktøyet normalt blir brukt 

(de Vet et al., 2011). Da PEVS er et vurderingsverktøy som brukes klinisk, var det en 

forutsetning for denne studien at data ble innhentet praksisnært. Hvor mange samskåringer 

som ble vurdert som tilstrekkelig får å estimere interrater reliabiliteten ved samskåring var 

minimum 50 (de Vet et al., 2011). 

 

2.3 Studiens vitenskapsteoretiske utgangspunkt 
Studiens vitenskapsteoretiske utgangspunkt bygget på den kvantitative forskningstradisjonen. 

Vitenskapsteori ligger som en grunnmur i all forskning og påvirker, enten bevisst eller 

ubevisst, det perspektivet og de metodologiske valg en forsker tar. Vitenskapsteorien påvirker 

således det vi observerer, hvilke informasjon vi vurderer som viktig og hvordan vi forstår 
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verden (Thornquist, 2006). I sykepleieforskning er det hovedsakelig to paradigmer 

forskningen har dreid seg om, det positivistiske og konstruktivistiske (Polit & Beck, 2012). 

Paradigme forstås her som hvilke grunnleggende filosofiske tradisjoner som ligger til grunn 

for min sykepleieforskning. Kvantitativ forskningsmetodikk er knyttet opp mot den 

postpositivistiske forskningstradisjonen hvor vitenskapelig virksomhet ble sett på som en 

aktivitet som var objektiv, nøytral for verdier og fri for andre interesser enn å søke sannheten 

(Sletnes, 2015). Innenfor sykepleieforskning har det positivistiske synet på vitenskap hatt en 

sentral plass, men i en mer modifisert form beskrevet som det postpositivistisk paradigme. 

Tilnærmingen hviler fortsatt på antakelsen om at det finnes en virkelighet og ønske om å 

forstå denne, men anerkjenner samtidig at full objektivitet ikke er mulig. Objektivitet er 

derimot et viktig mål i forskningen og forsøkes å oppnås ved å tilstrebe nøytralitet gjennom 

kontroll av faktorer som kan påvirke resultatets validitet. I motsetning til en positivist, 

erkjenner en postpositivist således at det finnes faktorer som kan hindre valid kunnskap om 

virkeligheten (Polit & Beck, 2012).  

 

2.4  Begrepsavklaring 
2.4.1 Validitet 
Validitet omhandler i hvilke grad studiens konklusjon kan vurderes som gyldig eller solid. 

Validitet knyttes til elementer ved valgte design og i hvilken grad disse påvirker konklusjonen 

(Polit & Beck, 2012). I denne oppgaven har jeg valgt å fokusere på intern validitet. Intern 

validitet referer til i hvilken grad det er mulig å konkludere at det er den uavhengige 

variabelen, og ikke andre faktorer, som fører til variasjon i den avhengige variabelen (Polit & 

Beck, 2012). Faktorer som kan produsere en forstyrrelse eller feil og truer validiteten til en 

studies resultat, defineres som bias eller skjevhet. Skjevhet kan forekomme i alle ledd av 

forskningsprosessen og er en utfordring alle forskere må, så langt det lar seg gjøre, kontrollere 

ved å redusere eller eliminere (Polit & Beck, 2012; Staff, 2015). Utfordringene en forsker står 

overfor er derimot at virkeligheten er komplekst og mange faktorer virker på en gang og kan 

gi skjevheter i resultatet og konklusjonene som trekkes. Skjevheter som kan føre til at 

resultatet ikke er samsvarende med virkeligheten (Staff, 2015). Skjevhet kan oppstå tilfeldig 

og usystematisk, men kan også være en systematisk konstant påvirkning som kan styre 

resultatet i en retning (Polit & Beck, 2012; Bjørndal & Hofoss, 2004). Først når en forsker har 

eliminert alternative forklaringer ved en studies resultat, kan en med rimelig sikkerhet 
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konkludere at en observert sammenheng har intern validitet. Funn som ikke vurderes å ha 

intern validitet har liten praktisk overføringsverdi (Bjørndal & Hofoss, 2004). 

2.4.2 Forskerkontroll 
Om en konklusjon vurderes som valid, forutsetter at forskeren har god kontroll på faktorer 

som kan true validiteten (Dahlum, 2015; Polit & Beck, 2012). Kontroll beskrives i litteraturen 

som ”research control” (Polit & Beck, 2012), som her blir oversatt til forskerkontroll. 

Forskerkontroll knyttes ikke bare til å redusere potensielle skjevheter som kan påvirke en 

studies validitet, men også å tvinge ulike betingelser på gjennomføringen av selve 

forskningen (Befring, 2015; Polit & Beck, 2012).  

 

2.5 Forskningsetikk 
Forskning har stor betydning ikke bare for samfunnet som helhet, men også for 

enkeltmennesker. En betydning som også innebærer en betydelig makt og underbygger 

forutsetningen om at all forskning utføres etisk forsvarlig (De nasjonale forskningsetiske 

komiteene, 2016). Selv om min studie hadde kvalitetsforbedring som mål og falt utenfor 

helseforskningslovens bestemmelser (se vedlegg 2), stilles det allikevel krav til at generelle 

forskningsetiske prinsipper og hensyn følges. Forskere fristilles derfor aldri fra at forskning 

skal utøves med ”god etisk dømmekraft” og at forskningsprosessen skal gjennomføres på en 

redelig og troverdig måte (Befring, 2015). For å kunne gjennomføre en studie på 

tilfredsstillende måte er de generelle forskningsetiske retningslinjene gode veivisere. 

Hummelvoll (2010) og Neumann og Neumann (2015) vektlegger imidlertid at de generelle 

forskningsetiske retningslinjene ikke er konkrete nok som situasjonsbestemte handlingsregler, 

men må tolkes inn i det konkrete prosjektet. Praksisnær forskning aktualiserer etiske 

problemstillinger fordi den angår forskningsdeltakerne på en direkte måte i deres daglige 

arbeidssituasjon. Forskningsetiske retningslinjer som ble vurdert som sentrale ved 

gjennomføringen av denne studien var i tillegg til kravet om høy faglig kvalitet, ivaretakelse 

av grunnprinsippet om frivillig informert samtykke fra forskningsdeltakerne (De nasjonale 

forskningsetiske komiteene, 2016). Samtykke utgjør en nødvendig betingelse i de tilfeller der 

forskningen kan innebære noen form for risiko, ubehag eller ubeleilighet for dem det forskes 

på. Samtykke bygger på forutsetningen om respekt for den enkelte. Respekt handler om å 

behandle mennesker som autonome subjekter og innebærer at forskeren ikke skal ignorere 

forskningsdeltakernes egne ønsker og oppfatninger på vitenskapens vegne (Fossheim, 2015). 

Frivillig informert samtykke innebærer at forskeren sikrer seg at forskningsdeltakerne forstår 
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prosjektets hensikt og det som angår egen deltakelse. Videre at deltakeren kan vurdere egen 

situasjon og ta en selvstendig avgjørelse med utgangspunkt i informasjonen, egne preferanser 

og verdier uten ytre press og kan kommunisere avgjørelsen åpent (De Nasjonale 

Forskningsetiske komiteene, 2016).  
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3.0 Refleksjon 
 
 
Med utgangspunkt i studiens design og metode, forskningstradisjon samt etiske prinsipper, vil 

jeg i dette kapitelet reflektere rundt kvaliteten på den praktiske gjennomføringen av studien. 

Hovedfokuset for refleksjonen rettes mot implementering av utarbeidet datainnsamlingsplan, 

datainnsamlingsmetoden samskåring og forskerrollen. Forskningsetiske aspekter blir omtalt 

der det er aktuelt. Avslutningsvis vil jeg reflektere rundt i hvilken grad kvaliteten på den 

praktiske gjennomføringen av studien kan ha påvirket studiens interne validitet. 

 

3.1 Datainnsamlingsplan 
Gjennomføring av kvantitative studier forutsetter utarbeidelse av en detaljert og rigid plan før 

data samles inn da studiets design er avgjort før studien starter (Polit & Beck, 2012). Foruten 

fokus på ivaretakelse av det forskningsetiske prinsippet om innhenting av informert samtykke, 

var tilgang til praksisfeltet for å få nok antall samskåringer og den praktiske gjennomføringen 

av samskåringene hovedfokuset for planen. Planen ble utarbeidet i forkant av studien og 

bestod av en datainnsamlingsplan med tilhørende informasjonsskriv til forskningsdeltakerne 

(se vedlegg 1). Planen var som følger: 

 

Datainnsamlingsplan for Beate Harvik 

Instrument: PEVS skjema utarbeidet på Akershus Universitetssykehus.  
Behov for teknisk utstyr: Mulighet for fri tilgang til kopimaskin 
Planlagt avsatt tid til datainnsamling: ca. 3 dager (dag- og kveldsvakt). Fortrinnsvis 
ukedager, men også med mulighet for helg 
 
Tilrettelegger: 

• I forkant av datainnsamlingsperioden 
o Informere ansatte ved hjelp av eget informasjonsskriv 

• Dagen før oppstart av datainnsamling og underveis 
o Levere ut informasjonsskriv og samtykkeerklæring til foreldre med barn i 

aldersgruppen 0-15 år 
o Innhente samtykkeerklæringer og legge disse i pasientens mappe 
o Lage en enkel oversikt over hvilke sykepleiere og hvilke pasienter jeg kan være 

med inn til dagen etter 
• Dagene for datainnsamling 

o Er i avdelingen ved vaktskiftet og gir masterstudenten en rask oversikt over 
hvilke sykepleiere hun kan gå sammen med og til hvilke pasienter 

o Fortløpende dialog med masterstudent ved behov for å inkludere nye pasienter 
som kommer til avdelingen 
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o Delegere ansvaret for å være tilrettelegger når hun/han ikke selv er tilstede 
 
Masterstudent: 

• I forkant datainnsamlingsperioden 
o Utarbeide eget informasjonsskriv til ansatte og sende dette til tilrettelegger 
o Avtale tid for datainnsamling etter godkjennelse fra personvernombudet med 

avdelingen 
o Sende 70 kopier av informasjonsskriv og samtykkeerklæringer til tilrettelegger 

i god tid før oppstart av datainnsamling 
• Dagene for datainnsamling 

o Møter opp på avdelingen ved vaktskiftet (i sivil) og får en rask oversikt over 
hvilke sykepleiere jeg kan gå sammen med og til hvilke pasienter 

o Samler inn samtykkeskjemaene og stifter denne sammen med PEVS skåren fra 
begge sykepleierne. Merkes med samme nummer. Er det flere skåringer på 
samme pasient i løpet av vakten vil samtykkeskjemaet merkes med flere 
nummer. 

o PEVS skjema fra sykepleieren ved avdelingen vil bli kopiert og anonymisert, 
kun påført barnets alder og hudfarge. 

o Er tilstede i avdelingen for å få med meg flest mulig PEVS skåringer 
o Fortløpende dialog med tilrettelegger ved behov for å inkludere nye pasienter 

som kommer til avdelingen 
 

Som datainnsamlingsplanen viser, var gjennomføringen av studien basert på at jeg hadde en 

tilrettelegger for å få innpass i praksisfeltet, eller en portvakt som Fangen (2010) beskriver 

det. I denne studien ble funksjonen portvakt knyttet til en person som stod nærmest 

praksisfeltet. Personen skulle beskytte forskningsdeltakere, men samtidig være en port åpner 

for min tilgang til feltet. Jeg etterspurte derfor valgte sykehus om å få tildelt en person som 

kunne bistå meg før og under hele datainnsamlingsperioden. Personen som ble utpekt til å 

være min portvakt hadde fagansvar på valgte enhet. Jeg vurderte dette som en styrke da 

personer i slike stillinger erfaringsmessig ofte har en god oversikt over de ansattes praktiske 

og teoretiske kunnskap. En oversikt som var viktig for å kunne inkludere sykepleiere som 

møtte inklusjonskriteriet om gjennomført teoretisk og praktisk opplæring i bruk av PEVS 

(vedlegg 1). Fagansvarlig har i tillegg ofte autoritet i miljøet. En autoritet som kan fungere 

som en viktig buffer i de tilfeller hvor aktuelle forskningsdeltakere har innvendinger mot 

forskerens tilstedeværelse (Fangen, 2010). Relasjonsbygging med min portvakt i forkant av 

datainnsamling ble vurdert som helt avgjørende for min tilgang til praksisfeltet. En viktig 

basis i relasjonsbyggingen var å få portvakten til å ha tillit til meg som forsker og tro på at 

studien ville være et viktig bidrag til arbeidet med å kvalitetssikre PEVS. Før oppstart og 

underveis hadde vi mye kontakt. Målet med kontakten var i tillegg å avklare forventninger til 

hverandre og for å planlegge aktuelle dager for datainnsamling hvor hun var på jobb. Det 
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verken portvakten eller jeg hadde planlagt, var at jeg endte opp uten portvakt ved tilsammen 

syv av ni avtalte datainnsamlingsdager. Jeg opplevde også ved flere anledninger at ansvaret 

som portvakt ikke var delegert, ei heller informasjon om at jeg skulle være tilstede. Fra å ha 

rollen som forsker som fikk tilrettelagt tilgang til praksisfeltet, fikk jeg selv rollen som 

portvakt. Hvordan jeg løst rollen som forsker ble således helt avgjørende for tilgangen til 

praksisfeltet og for å få gjennomført studien. Hvorfor jeg endte opp som portvakt kan ha vært 

knyttet til at portvakten hadde en høy arbeidsbelastning i utgangspunktet og ofte måtte 

prioritere den daglige driften fremfor å bistå meg. Det kan også være at jeg ikke var tydelig 

nok på mine forventninger til henne og hennes leder på hva datainnsamlingsperioden innebar 

av merarbeid. Med utgangspunkt i egen erfaring som fagutviklingssykepleier vet jeg at det 

kan være vanskelig å planlegge dagene. Det kan ofte dukke opp uforutsette oppgaver som får 

høyere prioritet enn å være portvakt. Hva jeg som forsker kunne ha gjort annerledes var for 

det første å være enda tydeligere overfor ledelsen ved avdelingen på hvor viktig 

portvaktrollen var for mitt forskningsprosjekt. For det andre å være mer konkret på at 

oppgaven ville kreve bruk av tid. For det andre skulle jeg ha satt av flere dager enn de fire 

som var planlagt. Underveis i prosessen har jeg fått råd fra flere hold om at å samle inn data 

tar alltid mye lengre tid enn det en tror. Med erfaringen jeg nå innehar ville 

datainnsamlingsperioden vært mindre stressende hvis jeg hadde utvidet planlagt 

datainnsamlingstid og samtidig vært mer fleksibel på hvilke dager jeg kunne være tilstede.  

 

Min tilgang til praksisfeltet var også basert på kravet om at forskningsdeltakerne ga muntlig 

samtykke til om de ønsket å delta i studien (se vedlegg 2). For å sikre at sykepleierne og 

barnepleierne forstod hensikten med prosjektet og det som angikk egen deltakelse før de 

samtykket, ble det utarbeidet et eget informasjonsskriv (se vedlegg 1). Å gi full informasjon 

om et prosjekt vil oftest være uoppnåelig. Kravet om at samtykket skulle være informert, tok 

derfor utgangspunkt i hva jeg vurderte som tilstrekkelig i forhold til mitt prosjekt (De 

Nasjonale Forskningsetiske komiteene, 2016). Hovedmålet med informasjonsskrivet var 

således å gi en kort innføring i bakgrunn og formål med prosjektet, datainnsamlingsmetoden, 

inklusjonskriteriene samt min og forskningsdeltakernes rolle. Da utgangspunktet for studien 

var samskåring med sykepleiere nevnte informasjonsskrivet kun denne yrkesgruppen. I følge 

datainnsamlingsplanen skulle informasjonsskrivet om studien deles ut før oppstart av 

datainnsamlingen. Planen var også at jeg som forsker skulle informere de ansatte selv på tre 

fortløpende personalmøter. Grunnet lang reisevei til valgte sykehus, tok jeg avgjørelsen om at 

informasjon om studien kun skulle gis skriftlig og distribueres via min portvakt. Jeg ga 
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således fra meg kontrollen over at informasjonen ble gitt. I tillegg ga jeg fra meg muligheten 

til å fange opp og avklare eventuelle spørsmål og uklarheter rundt studien i forkant. Underveis 

i studien fikk jeg ofte spørsmål om jeg var ute etter å sjekke om de utførte PEVS ”riktig” eller 

”galt”. En uklarhet som kan ha påvirket den enkeltes forskningsdeltakers holdning til studien 

og ønske om å delta eller ikke. Valg av ord i informasjonsskrivet kan også ha vært med på å 

forsterke opplevelsen av studien som en test. Ord som ”kvalitetssikring”, ”pålitelighet” og 

”målefeil” ble brukt for å beskrive målet med studien. For å kompensere for eventuelle 

misforståelser rundt studiens hensikt, fikk den enkelt forskningsdeltaker tilpasset muntlig 

informasjon underveis i datainnsamlingsperioden. Fokuset for informasjonen var å vektlegge 

at studiens hovedfokus var PEVS og ikke en test på om en utførte PEVS riktig eller feil.  

 

Ved innhenting av samtykke vektlegger Datatilsynet (2017) at det skal være uttrykkelig og 

frivillig. Uttrykkelig samtykke innebærer en aktiv handling og mottakeren må klart og tydelig 

kunne vise til at samtykket er gitt og til hva. I utarbeidet informasjonsskriv ble ikke ordet 

muntlig samtykke anvendt,  men”…som er villig til å la meg (les: forskningssykepleier) være 

til stede” (se vedlegg 1). Bruk av setningen ”er villig til” vurderte jeg ivaretok 

forskningsdeltakernes eget ønske om å delta eller ikke, men sier ikke noe eksplisitt om at 

samtykket skulle være muntlig. Den aktive handlingen som representerte muntlig samtykke i 

denne studien var derfor om potensielle forskningsdeltakere lot meg være med når de skulle 

vurdere barn med PEVS. I hvilken grad samtykket ble gitt frivillig og uten ytre press kan 

diskuteres. Avdelingens innstilling var at jeg skulle være med inn til alle barn som skulle 

vurderes med PEVS. En innstilling som kan ha blitt opplevd som en forventning, et ytre 

press, og kan ha medført til at sykepleiere og barnepleier som i utgangspunktet ikke ønsket å 

delta følte seg forpliktet til å si ja. Underveis i studien forsøkte jeg å være sensitiv overfor om 

den enkelte forskningsdeltaker egentlig ønsket å delta eller ikke. Motstand vurderte jeg 

gjennom kroppsspråk, at de unngikk å snakke eller å ha blikk kontakt med meg.  

 

3.2 Datainnsamlingsmetoden uavhengig samskåring 
I tråd med anbefalinger fra COSMIN sjekklisten ble datainnsamlingsmetoden samtidig men 

uavhengig samskår valgt. Uavhengig samskår skulle redusere muligheten for at 

forskningsdeltakerne og forskningssykepleier påvirket hverandres skår samt for å sikre at 

pasientens fysiologisk tilstand var stabil. Uavhengighet innebar at forskningsdeltakerne og 

forskningssykepleier ikke skulle ha kjennskap til hva den andre skåret. Som forsker skulle jeg 
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sikre dette gjennom å gi forskningsdeltakerne skriftlig informasjon om studiens 

datainnsamlingsmetode og krav til uavhengighet (se vedlegg 1). Informasjon om uavhengig 

samskåring ble også gjentatt muntlig i forkant av hver samskåring. Jeg informerte også 

forskningsdeltakerne om å ikke diskutere eller stille spørsmål rundt skåringen i etterkant da 

dette ble vurdert å kunne påvirket senere samskåringer. En påvirkning som ble vurdert som en 

trussel mot virkelighetsbildet gjennom mulighet for en økende bevissthet rundt erfarte 

uenigheter og diskusjon i miljøet. Flere sykepleiere ønsket allikevel å snakke om PEVS og 

hvilke praktiske erfaringer de hadde. Jeg erfarte at bare ved at jeg var tilstede i miljøet kan ha 

påvirket miljøet og grad av uavhengighet. Min forventning om uavhengighet mellom forsker 

og forskningsdeltaker ble således raskt problematisert i møtet med forskningsdeltakerne i 

praksisfeltet. En erfaring som utfordret studiens kvantitative utgangspunkt med mål om å 

tilstrebe objektive og nøytrale data. Erfaringen var først og fremst knyttet til 

forskningsdeltakernes uttrykte opplevelse av at jeg skulle kontrollerer om de utførte PEVS 

riktig. Polit og Beck (2012) beskriver at forskningsdeltakere som deltar i studier som er rettet 

mot evaluering, ofte kan oppleve studien som truende. Dette fordi mennesker har en tendens 

til å knytte evaluering mot seg selv eller mot hvordan de utfører en jobb. Mennesket er i 

tillegg grunnleggende relasjonelt og en forsker kan ikke unngå å inngå i en relasjon til sine 

forskningsdeltakere (Neumann & Neumann, 2015). Bare ved at jeg som forsker var tilstede 

kan oppleves som stressende av forskningsdeltagerne, også beskrevet som forskereffekten 

(Fangen, 2004).  

 

For å sikre at data representerte grad av samsvar mellom forskningsdeltaker og 

forskningssykepleier og ikke til fysiologiske endringer hos barnet, måtte samskåringen utføres 

samtidig. Krav om samtidighet skulle sikre at samskåringen ble utført med utgangspunkt i 

samme informasjon. Kravet innebar at forskningsdeltakerne og jeg gikk inn til barnet 

samtidig og utførte PEVS innenfor samme tidsrom. Vurderingen vi utførte nøyaktig samtidig 

var vurdering av kapillærfylningstid. Resten av vurderingene ble utført i ulik rekkefølge 

avhengig av om en fulgte den standardiserte rekkefølgen i PEVS eller ikke. Fullstendig 

samtidig samskåring ble derfor ikke gjennomført. Med utgangspunkt i at tidsrommet for 

samskåringen var kort og muligheten for at barnets fysiologiske parametere kunne endre seg i 

dette korte tidsrommet var liten, vurderte jeg allikevel kvaliteten på gjennomføringen av 

kravet til samtidighet som tilfredsstillende.  
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COSMIN sjekklistens punkt 9 understreker videre til krav om at testforholdene ved uavhengig 

samskåring skal være like og knyttes til administrering, omgivelser/miljø og instruksjon 

(Mokkinke et al., 2012). Lik administrering ble i studien knyttet til bruk av identisk PEVS 

skjema for begge som skulle skåre. Flere sykehus har utført lokale tilpasninger av 

originalversjonen PEVS. Jeg hadde kun erfaring med å bruke originalversjonen uten lokale 

tilpasninger. For å sikre kravet om lik administrering var det viktig at sykehuset som ble 

forespurt også anvendte den originale versjonen. PEVS skjemaet som forskningsdeltakerne 

anvendt i studien var identisk med skjemaet forskningssykepleier hadde erfaring med. Kravet 

knyttet til lik administrering ble derfor vurdert møtt. 

 

For å imøtekomme kravet om like omgivelser/likt miljø var utgangspunktet for studien å 

utføre samskåring på en enhet, nærmere bestemt en heldøgns medisinsk sengepost. Til tross 

for mange inneliggende barn ved valgte enhet, var det utfordringer knyttet til å få gjennomført 

minimumskravet om 50 samskåringer (de Vet et al., 2011). I samråd med veileder ble 

ytterligere en enhet inkludert underveis i studien, et akuttmottak for barn- og ungdom 

(barnemottak). Kravet om likt miljø og omgivelser ble således ikke møtt. Mulig forklaring på 

hvorfor det ble slik kommer jeg tilbake til senere i kapittelet.  

 

Utgangspunktet for å imøtekomme kravet om at samskåringen skulle gjennomføres med lik 

instruksjon, ble knyttet til inklusjonskriteriene ”sykepleier med teoretisk og praktisk 

opplæring i bruk av PEVS”. Ulik instruksjon ble vurdert som en utenforliggende faktor, en 

skjevhet, som i seg selv kunne påvirke grad av samsvar. Kriteriet teoretisk og praktisk 

opplæring var knyttet til gjennomføring av opplæringsprogrammet Pediatric Systematic 

Assessment and communication For preventing Emergencies (ikke publisert). PedSAFE er 

utviklet av ansatte ved Akershus universitetssykehus. Opplæringen har hovedfokus på 

observasjon og vurdering av de fysiologiske parameterne i PEVS. I tillegg til lang erfaring i 

praktisk anvendelse av PEVS, hadde jeg selv flere års erfaring i å gjennomføre PedSAFE kurs 

på egen arbeidsplass. Jeg vurderte derfor min egen teoretiske og praktiske kunnskap som god. 

Samskåring med utgangspunkt i lik instruksjon måtte derfor sikres ved at jeg hadde kontroll 

på at forskningsdeltakerne også hadde gjennomført opplæringsprogrammet PedSAFE. 

Grunnet mangel på portvakt under store deler av datainnsamlingsperioden klarte jeg ikke å ha 

kontroll på inklusjonskravet som skulle sikre samskåring med utgangspunkt i lik instruksjon. 

På den andre siden er opplæring og praktisk trening ingen garanti for lik forståelse og 

anvendelse av PEVS. Jo lenger tid det går mellom undervisningen og/eller treningen jo større 
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kan også muligheten være for at ulik forståelse oppstår og dermed ulik anvendelse (Tujin, 

Janssens, Robben & van den Bergh, 2012). Forståelsen for hvordan PEVS skulle brukes 

kunne derfor også være påvirket av om forskningsdeltakerne nylig hadde fått opplæring eller 

ikke. Lik instruksjon skulle også sikres ved at forskningsdeltakerne var sykepleiere. Bakgrunn 

for inklusjonskriteriet sykepleier var først og fremst knyttet til at jeg er sykepleier selv. Jeg 

vurderte i tillegg at lik fagbakgrunn medførte et mer likt teoretisk og praktisk utgangspunkt 

enn om vi hadde hatt ulik fagbakgrunn. Utvalget jeg endte opp med bestod av 26 sykepleier 

og 3 barnepleier. Kriteriet om lik faglig bakgrunn for å sikre lik instruksjon ble derfor heller 

ikke møtt. På den andre siden har jeg vurdert at min manglende kontroll på krav om lik 

instruksjon har gitt data som er mer representativt for kravet om dataene som skulle være 

samsvarende med virkeligheten. I den virkelige praktiske hverdagen vil PEVS anvendes av 

flere ulike yrkesgrupper. Om de ansatt har fått opplæring og eventuelt hvor lenge det er siden 

opplæringen ble gitt vil også variere.  

 

Kravet om naturlig kontekst innebar praksisnær datainnsamling. Praksisnært forutsatte at 

samskåring kun skulle utføres som en del av den daglige rutinen. Barn skulle ikke vurderes 

med PEVS for forskningens del. Dette handlet ikke bare om å skjerme barna, men også å ha 

kontroll på at dataene var virkelighetsnære. Til tross for at alle samskåringen i denne studien 

ble utført som en del av den daglige rutinen, var det som tidligere nevnt knyttet utfordringer 

til å få gjennomført nok samskåringer. Dette kan knyttes til at barn ikke ble vurdert så ofte 

som rutinene tilsa (minimum 1 gang per vakt), at sykepleierne glemte å gi meg beskjed eller 

ikke ga beskjed fordi de ikke ønsket at jeg skulle være med. I tillegg til behov for å innhente 

data ved to enheter istedenfor en, var konsekvensen at datainnsamlingsperioden strakk seg 

over ni dager istedenfor de fire som var utgangspunktet i datainnsamlingsplanen. Fordelen var 

at jeg fikk uført samskåring med flere ulike sykepleiere og barnepleiere. Dette ble vurdert 

som en styrke fordi utvalgsvariasjon  ble større som igjen ble vurdert å styrke kravet om 

virkelighetsnære data.  

 

I dette kapitelet har jeg reflekter rundt kvalitetskravene COSMIN sjekklisten hadde til 

gjennomføringen av datainnsamlingsmetoden samskåring og i hvilken grad jeg som forsker 

klarte å imøtekomme disse. Det sjekklisten derimot ikke vektla som et kvalitetskrav var 

hvilke avgjørende betydning forskerens rolle har ved praksisnære studier. I min studie ble 

dette ytterligere aktualisert ved at jeg ofte stod uten portvakt.  
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3.3 Forskerrollen 
Praksisnær forskning dreier seg om studier som gjennomføres nær området der kunnskapen 

anvendes og kjennetegnes ved å forske sammen med aktørene i feltet (Hummelvoll, 2010). 

For å få gjennomført praksisnære studier er tilgang til praksisfeltet helt grunnleggende og 

forutsetter at forskeren etablerer tillit (Polit & Beck, 2012). Uavhengig om 

forskningsprosjektet utføres på bakgrunn av invitasjon fra praksisfeltet eller at en selv 

inviterer seg inn, forventes det at forskeren er bevisst at hun/han oppholder seg på ”de andres 

arena” og ”har en væremåte som er preget av respekt og høflighet” (Hummelvoll, 2010, s. 20-

21). Som tidligere beskrevet var det å ha en portvakt en viktig forutsetning for min tilgang til 

praksisfeltet. Da jeg ofte stod uten, ble hvordan jeg løste min rolle som forsker i møtet med 

praksisfeltet helt avgjørende for min tilgang til praksisfeltet og mulighet for innhenting av 

tilstrekkelig mengde data. En rolle jeg i forkant av studien ikke var forberedt på å ha. 

 

Den utfordringen jeg vurderte som størst, var at jeg som utenforstående forsker manglet den 

autoriteten i miljøet jeg hadde vurdert var en forutsetning som portvakt. Til tross for dette, 

erfarte jeg at min erfaringsbakgrunn som sykepleier fra liknende avdeling og tidligere rolle 

som portvakt som fagutviklingssykepleier var en styrke. En styrke jeg vurderte kompenserte i 

stor grad for min manglende autoritet. Dette kom først og fremst til uttrykk gjennom min evne 

til å være lydhør overfor helsepersonells tanker om deltakelse i studien og at jeg viste 

forståelse for at ikke alle ønsket å delta. Selv om ledelsen ved valgte sykehus var positive til å 

bidra med gjennomføringen av studien, var ikke dette en felles holdning jeg kunne forvente at 

alle ansatte hadde. Det var derfor ikke gitt at de jeg ønsket skulle delta i studien med den 

største selvfølgelighet innordnet seg med at jeg var tilstede og at jeg fikk deres tillit. Jeg 

erfarte raskt at det var jeg som måtte innordne meg dem, og ikke omvendt. Det krevde både 

tålmodighet og ydmykhet. Jeg erfarte også at om jeg hadde fått opparbeidet tillit og innpass 

hos et vaktteam, var det ikke en selvfølge at tilliten ble overført til neste team. Det var heller 

ikke en selvfølge at jeg hadde tillit hos alle i teamet. Teoretisk sett måtte jeg forhandle om 

innpass på nytt med hver eneste sykepleier og barnepleier jeg møtte. Forhandling om innpass 

var således en kontinuerlig prosess under hele datainnsamlingsperioden.  

 

For å oppnå tillit var det også viktig at forskningsdeltakerne ikke opplevde meg som et hinder 

for deres arbeid i praksisfeltet. I følge datainnsamlingsplanen hadde portvakten ansvar for å 

innhente samtykke fra foreldrene om deltakelse i studien. Planene var også at samtykke skulle 
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innhentes dagen i forveien når det var mulig. Da portvaktrollen ofte uteble, måtte samtykket 

fra foreldre innhentes på begynnelsen av hver vakt av forskningsdeltakerne. Et ansvar som 

medførte en ekstra arbeidsoppgave. Foreldrene måtte først få utdelt informasjon- og 

samtykkeskriv som så måtte samles inn før samskåring kunne gjennomføres. Med 

utgangpunktet i egen erfaring fra liknende enheter visste jeg som forsker at arbeidsdagen ofte 

kan være hektisk og uforutsigbar og det er mye en skal få oversikt over i begynnelsen av hver 

vakt. Utlevering og innhenting av samtykke kan derfor ha vært en ekstra oppgave som kan ha 

opplevdes som et hinder. I begynnelsen av datainnsamlingsperioden måtte 

forskningsdeltakerne i tillegg ut av pasientrommet for å hente meg når de skulle anvende 

PEVS. Underveis i studien fikk jeg en egen telefon de kunne nå meg på slik at det skulle være 

letter å få tak i meg og at gjennomføringen av samskåringen ikke skulle gå utover 

arbeidsflyten. Dette ble spesielt viktig hos pasienter som var isolert og som krevet av- og 

påkledning av smittevernutstyr ut og inn av pasientrommet. Underveis i studien utviklet jeg 

som forsker en sensitivitet på hvilke stemning det var i vaktteamet i forhold til min 

tilstedeværelse. Opplevde jeg stemningen som positiv og imøtekommende var det enklere å 

spørre om jeg kunne utføre samskåring enn om jeg opplevde stemningen som mer reservert 

og negativ. Jeg erfarte at stemningen oftest opplevdes som mer negativ når vaktteamets 

arbeidsbelastning var stor samt når forskningsdeltakeren opplevde samskåringen som en test. 

Hvordan jeg vurderte stemningen påvirket i stor grad hvor aktiv eller tilbakeholden jeg som 

forsker var på å få forskningsdeltakerne til å innhente samtykke til samskåringene.  

 

Min egen erfaringsbakgrunn, evne til å tilpasse meg praksisfeltet og å være sensitiv for den 

kulturelle kodeksen mener jeg var avgjørende for at jeg fikk tilgang til praksisfeltet selv uten 

portvakt. Svakheten var at jeg burde vært mer forberedt på forskerrollen ved praksisnære 

studier og eventuelle problemer med innpass i forkant av studien. En svakhet som kan ha 

kommet til uttrykk ved at jeg måtte utføre datainnsamlingen ved to og ikke en enhet. De 

nasjonale forskningsetiske komiteene (2016) understreker at refleksjoner over forskerrollen 

og redegjørelse for hvordan problemsstillinger knyttet til rollen skal møtes før og under 

studien, skal komme frem i prosjektets planleggingsfase. Forskerrollen ble ikke nevnt i min 

prosjektbeskrivelse og var således en svakhet ved forberedelsene til denne studien. 
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3.5 Forskerkontroll og intern validitet 
Intern validitet handler om hvor godt jeg som forsker fikk målt interrater reliabiliteten ved 

PEVS. Kan en stole på at konklusjonen om at skåren barna i utvalget fikk (den avhengige 

variabelen) i for stor grad ble påvirket av den som utførte skåren (den uavhengige variabelen) 

og ikke av andre faktorer (skjevheter)? Observasjonsstudier som bygger på korrelative design 

er spesielt utsatt for trusler knyttet til intern validitet fordi virkeligheten i seg selv er variabel 

og hva som påvirker hva er komplekst (Polit & Beck, 2012). I hvilken grad konklusjonen kan 

vurderes å ha god intern validitet, forutsatte derfor at jeg som forsker hadde god kontroll på 

potensielle skjevheter som kunne påvirke eller true påliteligheten ved studiens funn. Til nå har 

jeg redegjort for studiens design og metode samt reflektert rundt kvaliteten på den praktiske 

gjennomføringen. I dette kapittelet vil jeg reflektere rundt forskerkontrollen og dens 

betydning for studiens interne validitet. God intern validitet bygget på at innhentet data skulle 

representere virkeligheten så objektivt som mulig. Objektivitet skulle oppnås gjennom at jeg 

som forsker kontrollerte at datainnsamlingsmetoden samskåring ble gjennomført uavhengig, 

med identisk PEVS skjema og med utgangspunkt i likt miljø og lik instruksjon (COSMIN). 

For å sikre virkelighetsnære data skulle samskåringen foregå som en del av 

forskningsdeltakernes daglige rutine (deVet et al., 2011). Valg av datainnsamlingsmetode var 

således betingelser jeg som forsker la til grunn for å eliminere potensielle skjevheter som 

kunne påvirke dataens interne validitet. 

 

Det jeg har vurdert styrket studiens interne validitet var at jeg klarte å kontrollere at alle 

samskåringen ble utført som en del av den daglige rutinen samt at de ble utført tilnærmet 

samtidig. Samtidigheten sikret således at eventuell variasjon mellom forskningssykepleier og 

forskningsdeltakerne ikke kunne knyttes til fysiologiske endringer hos barnet. 

Uavhengigheten ble kontrollert ved at forskningsdeltaker og forskningssykepleier ikke visst 

om hverandres skåring underveis. På den andre siden erfarte jeg at valgte 

datainnsamlingsmetoden medførte at total uavhengighet ikke var mulig å oppnå. Som 

beskrevet i kapitel 3.2 kan forskereffekten ha påvirket prestasjonene til den enkelte 

forskningsdeltaker. Forskereffekten i denne studien kan ha medført at deltakeren ble mer 

usikre på seg selv og sine egne vurderinger. En usikkerhet som kan ha påvirket ett barns skår 

og vært en potensiell kilde til systematisk skjevhet som normalt sett ikke hadde vært der uten 

min tilstedeværelse. Mitt fokus på og evne til å oppnå tillit i praksisfeltet og hos den enkelte 

forskningsdeltaker, mener jeg derimot kan ha redusert denne mulige skjevheten. Svakheten 
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var at jeg ikke hadde reflektert over forskereffektens betydning ved praksisnære studier som 

en mulig kilde til skjevhet i studiens planleggingsfase. Forskereffekten kan således ha 

påvirket dataene mer i begynnelsen av studien enn på slutten. 

 

For å få gjennomført nok samskåringer ble kravet om at datainnsamlingen skulle foregå i likt 

miljø endret underveis i studien. Jeg valgte å gjennomføre studien på to enheter istedenfor en. 

To enheter som potensielt kunne ha utviklet ulik forståelse for hvordan PEVS skulle 

anvendes. På den andre visste jeg at studien ble uført i miljøer som hadde anvendt PEVS 

lenge og hadde kontinuerlig fokus gjennom ukentlig praktisk trening. Flere av 

forskningsdeltakerne hadde i tillegg erfaring fra begge enhetene. Det som kan ha påvirket 

dataene var at det var et nytt miljø jeg måtte få innpass i som igjen kan ha påvirket grad av 

forskereffekt. Miljøendringen skjedde derimot i siste halvdel av datainnsamlingsperioden og 

jeg hadde tilegnet meg en del erfaringer i rollen som praksisnær forsker. Jeg vurderte derfor 

behovet for miljøendring å ha liten betydning for studiens resultat.  

 

Kravet om samskåring med utgangspunkt i lik instruksjon var utfordrende å kontrollere da jeg 

verken hadde kontroll på om forskningsdeltakerne hadde fått teoretisk og praktisk opplæring 

eller hvilken helsefaglig bakgrunn de hadde. Som forsker hadde jeg i tillegg erfaring med 

PEVS fra et annet sykehus. En erfaring som kunne ha ført til en systematisk skjevhet grunnet 

muligheten for at jeg hadde utviklet egen lokal forståelse for anvendelsen av PEVS enn 

forskningsdeltakerne hadde. Den eneste faktoren jeg hadde kontroll på var således knyttet til 

meg selv. En systematisk skjevhet knyttet til ulik forståelse for PEVS mellom 

forskningsdeltakerne og meg kan ha kommet til uttrykk under samskåring av 

respirasjonsarbeid og vurdering av adferd. Dataene viser betydelig mer uenighet enn ved 

andre parametere (se tabell 3 i artikkelen). En uenighet som kanskje ikke ville ha oppstått hvis 

jeg hadde hatt bakgrunn fra sykehuset datainnsamlingen ble utført.  

 

Flere potensielle skjevheter kan ha påvirket studiens interne validitet. Både skjevheter jeg 

hadde forutsett og ikke hadde forutsett. Skjevheter jeg hadde forutsett viste seg i praksis å 

være vanskelige å kontrollere og medførte avvik fra oppsatte datainnsamlingsplan. Skjevheter 

jeg ikke hadde forutsett medførte behov for fortløpende justeringer og endret behov for 

kontroll underveis. Justeringer som kan ha produsert nye potensielle kilder til mulig skjevhet.  

Til tross for flere utfordringer knyttet til gjennomføringen av denne studien vurderer jeg 

resultatet å ha god intern validitet knyttet til at data er innhentet virkelighetsnært og så 
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objektivt som mulig. Årsaken til at barna i studien fikk for ofte ulik skår mener jeg ikke kan 

knyttes til endringer i barnets tilstand og heller ikke at forskningsdeltakerne og forsker ble 

påvirket av hva den andre ga i skår. Det som kan ha påvirket skåren og dermed truet studiens 

interne validitet var samskåringen i seg selv og min erfaring med bruk av PEVS ved et annet 

sykehus.  
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4.0 Oppsummering 
 
 
Formålet med masteroppgaven var å evaluere interrater reliabiliteten til PEVS. Målet med 

denne refleksjonsoppgaven har vært å gjøre rede for og reflektere rundt studiens 

metodologiske kvalitet og å vurdere resultatets interne validitet. Hovedfokuset for oppgaven 

har vært rettet mot planleggingen og den praktiske gjennomføringen av datainnsamlingen og 

de utfordringene jeg som forsker møtte underveis. Refleksjonsoppgaven belyser hvor 

kompleks deler av denne prosessen har vært. Gjennom en bratt læringskurve har jeg fått 

erfare at praksisnær forskning dreier seg ikke bare om metodikk, men også om møter med 

mennesker. Gjennomføringen av denne studien handlet således ikke kun om godt 

metodologisk håndverk, men også godt mellommenneskelig håndlag. Refleksjonsoppgaven 

har først og fremst vist at forskerrollen ved praksisnær forskning har handlet om  

anerkjennelse av å være en del av en kontekst og evne til å se hvilke betydning dette har hatt 

overfor forskningsdeltakerne. For det andre har det handlet om en bevisstgjøring rundt hva jeg 

som forsker har tatt med inn i forskningen av forforståelse, forventninger og teoretisk 

referanseramme. Arbeidet med refleksjonsoppgaven har således bidratt til en ytterlig 

bevisstgjøring rundt betydningen av alle små og store valg man tar i en forskningsprosess og 

en erkjennelse av betydningen forskerkontroll har ved praksisnære kvantitative studier.  
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«Pediatrisk tidlig varslingsskår (PEVS). En prospektiv 

kvalitetssikringsstudium med fokus på verktøyets interrater 

reliabilitet» 
 

 

Bakgrunn og formål 

Kliniske skåringsverktøy som anvendes for å oppdage tidlige tegn til forverring i barns 

helsetilstand, må være pålitelige (reliable) og beheftet med færrest mulig målefeil slik at 

viktige forebyggende tiltak blir iverksatt til rett tid.  Å utforske reliabiliteten til PEVS er 

derfor en viktig forutsetning for å sikre kvaliteten på verktøyet og for å kunne bidra til økt 

pasientsikkerhet.  

Målet med kvalitetssikringsstudien er å utforske reliabiliteten til PEVS ved å undersøke om 

verktøyet forstås og brukes likt av sykepleiere. 

Metode 

For å fremskaffe informasjon om reliabiliteten til PEVS, ønsker jeg å gjennomføre et 

observasjonsstudium hvor jeg utforsker grad av samsvar mellom PEVS skåren til to 

sykepleiere (interrater reliabilitet). Dette innebærer at to sykepleiere skårer barnet samtidig 

(samskår), men uavhengig av hverandre. Vurderingene fra begge sykepleierne registreres på 

to separate PEVS skjemaer som så avidentifiseres.  

Opplysninger som blir samlet inn fra PEVS skjemaet er: 

• Barnets alder 

• Vurderinger av barnets respirasjon, sirkulasjon og bevissthetsnivå og PEVS skår fra begge   

  sykepleierne 

I tillegg vil det bli dokumentert hvilke hudfarge barnet har fordi det er ønskelig å undersøke 

om PEVS er et like godt vurderingsverktøy for alle, uavhengig om de er lyse eller mørke i 

huden. 
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Utvalg 

Barn og ungdom i aldersgruppen 0-15 år er valgt som fokus i studien da det kun er utarbeidet 

samtykkeskriv til foreldre. PEVS beskrives som et diagnoseuavhengig verktøy og det er 

derfor ønskelig å inkludere alle pasienter som er innlagt i avdelingen. Videre må sykepleieren 

som deltar i studien ha fått teoretisk og praktisk opplæring i bruk av PEVS.  

For å kunne estimere med en rimelig sikkerhet interrater reliabilitet er det anbefalt utføre 

PEVS samskår minimum 50 ganger. For å få mest mulig variasjon er det ønskelig å få utført 

samskår med alle sykepleiere som er på jobb i datainnsamlingsperioden. 

 

Rekruttering 

En kontaktperson ved avdelingen vil dele ut informasjonsskriv og innhente samtykkeskjema 

fra foreldre til alle barn innlagt i avdelingen. Personene som rekruttere på vegne av meg, vil 

også ha oversikt over hvilke sykepleiere som har god teoretisk og praktisk kunnskap i bruk av 

PEVS og som er villig til å la meg være tilstede når de utfører PEVS skåring. Av 

ressursmessige årsaker har jeg valgt å være den ene sykepleieren ved alle skåringene.  

 

Hva skjer med informasjonen? 

Innsamlede opplysninger vil ikke inneholde personlig informasjon og vil derfor ikke kunne 

gjenkjennes i den ferdige rapporten eller i en eventuell publikasjon. Det er kun min veileder 

og jeg som vil ha tilgang til opplysningene, som vil makuleres når prosjektet avsluttes i 

november 2016.  

 

Dersom du har spørsmål til prosjektet, ta kontakt med: Beate Harvik (epost: 

beateharvik@hotmail.com, tlf: 98259331 eller min veileder: professor Dag Hofoss, 

Universitetet i Oslo, Institutt for helse og samfunn (epost: dag.hofoss@medisin.uio.no, tlf: 22 

85 05 65). 

 

Med vennlig hilsen 

Beate Harvik	  
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