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Sammanfattning: Beslutsprocessen vid triage är komplex och triageprocessen 

bör utföras noggrant. Vid akuta situationer måste snabba 

beslut tas, oftast med lite information. Det ska under kort tid 

samlas in data genom observation, frågor och kontroll av 

vitalparametrar. Syftet med studien var att belysa faktorer 

som påverkar sjuksköterskans triagering av barn på 

akutmottagning. Studien genomfördes som en litteraturstudie 

där 13 vetenskapliga artiklar analyserades. I resultatet 

framkom fyra kategorier: kompetens och erfarenhet hos 

sjuksköterskan vid triagering av barn, faktorer relaterat till 

barn och vitalparametrar vid triagering av barn, 

sjusköterskans kommunikation med barn och närstående vid 

triagering och beslutsstöd i form av triagesystem. Kontrollen 

av vitalparametrarna är en grund i triagering men den kan 

utgöra en otillförlitlig bas för en korrekt triagebedömning. 

Stor utmaning är i att identifiera avvikande vitalparametrar 

och ha kunskap om utveckling och beteende relaterat till 

barnets utvecklingsnivå. Triagering av barn ställer speciella 

krav på triagesjuksköterskan och på de triagesystem som 

används. Genom att tydliggöra sjuksköterskans kunskap och 

skapa en förståelse kring triagering av barn uppmärksammas 

barnets behov. Vårdverksamheten behöver satsa på utbildning 

och utveckling av ett triagesystem för barn för att öka 

patientsäkerheten. Ytterligare forskning behövs om vilka 

faktorer som påverkar sjuksköterskan i bedömningen av det 

sjuka barnet. 
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Abstract:  To make a triage decision is a complex process that should be 

conducted carefully. In emergency situations quick decisions 

must be made, often with little information about the patient. 

In a short time information about the patient should be 

collected through observation, questioning and monitoring of 

vital parameters. The purpose of this study was to elucidate 

factors that influence the nurse in the triage process of 

children in the emergency department. The study was 

conducted as a literature study in which 13 scientific articles 

were analyzed. The result revealed four categories: skills and 

experience of the nurse in triaging children, factors related to 

children and vital parameters in triaging children, the 

communication between the nurse and the child and relatives 

during triaging, decision support in form of a triage system. 

Monitoring of vital parameters sets the ground to the triage 

decision but it can be an unreliable basis for an accurate 

triage assessment. A major challenge is to identify abnormal 

vital parameters and to understand the development and 

behavior related to the child’s level of development. Triaging 

of children puts special demands on the triage nurse and the 

triage system that is used. By elucidating the nurse’s 

knowledge and by creating an understanding of triaging of 

children, more attention is drawn to the needs of the child. 

Health care institutions need to invest in education and 

development of triage systems for children to improve patient 

safety. Further research is needed on which factors that affect 

the nurse in the assessment of the sick child. 
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Inledning 

Antalet patienter som söker akutsjukvård ökar, vilket ställer ökade krav på ett snabbt 

och säkert flöde av vården på en akutmottagning (Grossman, 2003; Wikström, 2006). 

Akutmottagningens sjukvårdspersonal har till uppgift att under relativt kort tid 

tillgodose patienter med god omvårdnad och ett medicinskt korrekt omhändertagande 

(Nyström, 2003). Detta kräver stor kunskap, beslutsamhet och effektivitet hos 

vårdpersonalen (Grossman, 2003; Wikström, 2006). Sjukvårdpersonal lyder under 

specifika lagar och förordningar och enligt Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS 

182:763) 2§ ska patienter som söker vård snarast bedömas avseende medicinskt behov 

och sedan prioriteras därefter. För att möta dessa krav har en förändring i organisationen 

på akutmottagningarna skett och det har utarbetats strukturella riskbedömningssystem, 

triage (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2010). Det krävs ett system 

där det tidigt går att avgöra vem som är i störst behov av omedelbar hjälp och vem som 

kan vänta (Göransson, Eldh & Jansson, 2008). Under 2009 uppgav 54 av Sveriges 74 

akutmottagningar att de tillämpade triage och det framkom att de 27 procent som inte 

använde triage var på väg att börja (SBU, 2010). I studien av Göransson, Ehrenberg och 

Ehnfors (2005) framkom att den som är mest lämpad att utföra en triagering genom 

sortering och prioritering av de patienter som söker till akutmottagningen är 

sjuksköterskan. Sjuksköterskan ska vid triagering på begränsad tid göra en korrekt 

bedömning av patientens hela vårdbehov (Göransson, Eldh et al. 2008). Grossman 

(2003) beskriver att triagesjuksköterskan behöver en stor skicklighet och erfarenhet av 

identifiera patientens symtom. Genom att använda ett strukturerat system för triage får 

sjuksköterskan ett bra beslutsunderlag när hon bedömer patienten (Widgren & Jourak, 

2008). 

 

Triagesystem för barn har utvecklats under de senaste åren och som grund har de 

vuxnas triagesystem använts (Van Veen & Moll, 2009). Barn har unika fysiologiska och 

anatomiska egenskaper och skiljer sig från vuxna på flera sätt. Den stora utmaningen i 

triagering av barn är att identifiera avvikande vitalparametrar och ha kunskap om 

utveckling och beteende relaterat till barnets utvecklingsnivå (Emergency Nurses 

Association [ENA], 2004). 

 

Bakgrund 

Triage ur ett historiskt perspektiv 

Triage kommer ur franska språket trier och betyder sortering, att sortera 

(Nationalencyklopedin, u.å). Triage är ett turordningssystem som baseras på den sjuka 

eller skadades medicinska angelägenhetsgrad, utifrån patientens symtom och sökorsak, 

oberoende av ankomsttid (Göransson, Eldh et al., 2008; Zimmerman & Herr, 2006). 

Gilboy, Travers och Wuerz (1999) beskriver att det var under 1700-talet som triage först 

beskrevs som ett strukturerat sätt att prioritera omhändertagandet av de skadade i kriget. 

Den franske militärläkaren Dominique Jean Larrey insåg att det var fel att prioritera de 

skadade i kriget efter militär rang då detta innebar att många soldater miste livet och 

färre soldater kom ut i strid igen. Han skapade ett nytt turordningssystem där syftet var 

att återfå så många soldater som möjligt i strid. Under 1950-talet började introduktionen 

av triage ske inom den amerikanska sjukvården, först vid katastrofsammanhang sedan 

även vid akutmottagningarna (Gilboy et al., 1999). Antalet sökande hade ökat på 
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akutmottagningarna och det blev ett stort problem med att sortera ut vem som var i 

störst behov av hjälp. Patienterna sorterades nu efter medicinska behov och inte efter 

ankomsttid. Först på 1990-talet började denna sortering användas inom svensk 

militärsjukvård i samband med större katastrofer. Göransson, Eldh et al. (2008) betonar 

vikten av att skilja på den militära sjukvårdens triagering och på den som idag används 

på akutmottagning. Inom den militära triageringen prioriteras den skadade utifrån 

övriga skadade och resurstillgångar men på en akutmottagning blir det en gradering av 

den sjukdom eller symtom som patienten uppvisar. Utifrån detta får patienten därefter 

en prioritering. USA, Australien, Kanada och England var först med att arbeta fram 

olika triagesystem på 1980-talet. I Sverige har det först på 2000-talet arbetats fram två 

olika triagesystem Medical Emergency Triage and Treatment System - METTS och 

Adaptiv processtriage – ADAPT (SBU, 2010). METTS är idag det mest använda 

systemet i Sverige och nu pågår ett införande både i Norge och i Danmark. I januari 

2011 bytte METTS namn till Rapid Emergency Triage and Treatment System – RETTS 

för att kunna lanseras internationellt som ett eget varumärke (nationellt metts-p möte i 

Linköping maj 2011). 

 

Sjuksköterskans profession 

I sjuksköterskans profession ingår det att systematiskt göra bedömningar av patientens 

tillstånd. Detta sker genom insamling av relevant data av patientens aktuella hälsostatus, 

behov och problem samt komplettering med observation och en fysisk undersökning. 

Med denna information kan sjuksköterskan fatta beslut rörande patientens omvårdnad 

(Fonteyn & Ritter, 2000; Hallström, 2009; Wiklund, 2003). Fonteyn och Ritter (2000) 

samt Simmons, Launza, Fonteyn, Hicks och Holm (2003) beskriver att genom att 

använda sig av ett kliniskt resonemang kan sjuksköterskan vid sin bedömning av 

omvårdnad och de medicinska behoven få en samlad bild av patientens situation. Enligt 

Benner (1993) och Benner, Tanner och Chesla (1999) är kliniskt resonemang en process 

där kunskap och erfarenhet tillämpas för att nå lösningar i kliniska situationer. Genom 

att använda kliniskt resonemang kan sjuksköterskan beskriva, planera och utvärdera de 

åtgärder hon/han vidtager för att möta patientens behov (aa). 

 

Den kliniska bedömningen utvecklas genom erfarenhet. Sjuksköterskan lär av sina 

erfarenheter att känna igen och uppfatta karakteristiska tecken och symtom. 

Lärandeprocessen stimuleras av sjuksköterskans intresse och engagemang för att förstå 

patientens problem, frågor och bekymmer (Benner, 1993). Den erfarna sjuksköterskan 

kan med hjälp av sin erfarenhet och kompetens identifiera en klinisk situation som är 

oväntad. Den erfarna sjuksköterskan känner väl igen de kliniska tecknen och kan tolka 

en negativ utveckling vilket har betydelse vid akuta händelser. Sjuksköterskan besitter 

en mogen praktisk kunskap om vad som kan förväntas av olika patientgrupper, samt kan 

förutse problem och veta vilka åtgärder som ska vidtas (Benner, 1993; Benner et al. 

1999). Göransson, Ehnfors, Fonteyn & Ehrenberg (2008) beskriver att det i akuta 

situationer måste ske ett snabbt beslut, oftast med hjälp av lite information. Det ska 

under kort tid samlas in data genom observation, frågor och mätning av vitalparametrar 

som blodtryck, syremättnad, andningsfrekvens och kroppstemperatur. Därefter 

utvärderas resultaten och den information som framkommit för att bedöma patientens 

prioriteringsnivå. Att kunna balansera krav mot resurser i en akut situation och att både 

hantera och förebygga kriser och att snabbt uppfatta problem och hantera oförutsedda 

akuta situationer är sjuksköterskans uppgift (Benner, 1993). 
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Triageprocessen 

Widgren & Jourak (2008) beskriver att triage är en dynamisk process eftersom 

patientens tillstånd kan ändras över tid. Triageringens mål är att öka den medicinska 

säkerheten för patienten under vistelsen på akutmottagningen genom att patienten får 

rätt vård i rätt tid. Enligt Widgren & Jourak (2008) uppnås detta genom ett systematiskt 

och standardiserat omhändertagande av alla patienter i direkt anslutning till ankomst. 

Ett snabbt och korrekt medicinskt omhändertagande på akutmottagningen har betydelse 

för patientens fortsatta vård. För att ett triagesystem ska vara effektivt ska det anpassas 

efter rådande förutsättningar som finns inom organisationen (Göransson, Eldh et al. 

2008). Det finns gemensamma drag för de olika triagesystemen och patientens symtom 

är utgångspunkten. Symtomen som patienten beskriver och triagesjuksköterskans 

observationer utgör grunden för bedömningen. Medicinska beslutsunderlag har 

utarbetats för att göra systemet säkert för patienten. I varje prioriteringsnivå finns 

bestämda tidsintervaller som avgör hur lång tid patienten kan vänta innan läkarkontakt. 

Beroende på vilket triagesystem som används prioriteras patienten i tre till fem olika 

prioriteringsnivåer (Göransson, Eldh et al., 2008; Widgren & Jourak, 2008). 

 

Det finns fyra olika triageskalor som är de som har fått störst inflytande internationellt: 

Australasian Triage Scale (ATS), Canadian Triage Scale (CTAS), Manchester Triage 

Scale (MTS) och Emergency Severity Index (ESI). De olika triageskalorna har från 

början varit anpassade för vuxna men har sedan utvecklats för att även innefatta barn 

(Van Veen & Moll, 2009). CTAS har sedan 2001 utvecklat ett specifikt system för barn, 

Canadian Pediatric Triage and Acuity Scale (PaedCTAS). MTS startade i England 1994 

och har utarbetat specifika delar för barn som innehåller speciella tecken eller symtom 

som barn kan uppvisa (aa). ESI har utarbetats av amerikanska läkare och i ESIs fjärde 

version finns det speciella flödesscheman för barn med feber. Här tas speciell hänsyn till 

ålder på barnet och hur länge barnet haft feber samt om barnet har en specifik sjukdom 

eller medicin (Van Veen & Moll, 2009). Det svenska triagesystemet METTS som 

numera heter RETTS är det system som har utvecklat ett specifikt inriktat triagesystem 

för barn, (Medical Emergency Triage and Treatment System- pediatric [metts-p], 2010) 

(metts-p, 2010; SBU, 2010). Barnsystemet har inte bytt namn till RETTS utan heter 

fortsättningsvis metts-p (nationellt metts-p möte Linköping maj 2011). 

 

Widgren & Jourak (2008) beskriver att METTS är uppbyggt genom en trestegprocess: 

vitalparametrar, kontaktorsak och processåtgärd. Vitalparametrarna kontrolleras alltid i 

en kombination med att man ser till kontaktorsak och patientens olika symtom, 

Emergency Symtoms and Signs (ESS). Varje ESS beskriver vilka åtgärder som ska 

utföras (processåtgärd) vid just de symtom patienten beskriver. Sjuksköterskans 

observationer samt patientens symtom i kombination med utfallet av de vitalparametrar 

som kontrollerats leder till en prioriteringsnivå. Den högsta prioriteten i de olika 

momenten faller ut som patientens prioritering. Detta system innehåller fem olika 

prioriteringsnivåer som graderas med färger. Prioriteringsnivån utgör ett beslutsstöd för 

ledtid (väntetid) till läkare, behov av övervakning och en standardiserad provtagning. 

De olika ESSerna är baserade på sökorsaker och ger en vägledning om vilka åtgärder 

som ska vidtas under akutprocessen samt för hur en eventuell omprioritering ska ske. 

Den utvecklade versionen för barn, metts-p bygger i grunden på den vuxna versionen av 

METTS, men ESSerna är uppbyggda och anpassade efter barnets behov. För 

vitalparametrarna finns det sju olika tabeller som baseras på barnets ålder och vad som 

är normalt för den åldersgruppen (metts-p, 2010; Widgren & Jourak, 2008). 
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Beslutsprocessen vid triage är komplext och Göransson, Ehnfors et al, (2008) beskriver 

att triageprocessen bör utföras noggrant. 

 

Triage av barn 

Triagebedömning av sjuka barn som söker till en akutmottagning är en svår process 

(Grossman, 2003; Thomas, 2002). Det är svårt att få ett barn att medverka till alla steg 

som ska utföras vid en komplett triagebedömning. En första överblick av barnets 

tillstånd är viktigt, exempelvis se hur barnet beter sig (ENA, 2004). De vitalparametrar 

som ska kontrolleras vid en triagering är andningsfrekvens, puls, syremättnad, blodtryck 

och kroppstemperatur. Parametrarna dokumenteras på en specifik akutjournal och 

referensvärdena står i relation till barnets ålder (ENA, 2004; Grossman, 2003). 

Kontrollen av vitalparametrarna är en grund i triagering av barn men kan bli en 

otillförlitlig bas att göra en korrekt triagebedömning på, eftersom rädsla, feber och gråt 

ger en förhöjning av barnets hjärtfrekvens och andningsfrekvens, därför är det viktigt att 

mäta vitalparametrarna i vila (ENA, 2004; Grossman, 2003; Thomas, 2002). 

 

Triagebedömningen kan ta längre tid beroende på om barnet och dess familj är oroliga 

(Thomas, 2002). Barn skiljer sig från vuxna genom att de genomgår tillväxt och 

utveckling kontinuerligt och genomgår olika utvecklingsfaser. Detta innebär att barnets 

förmåga att förstå och tolka omgivningen varierar med mognadsgraden (Ygge, 2009). 

 

FN:s generalförsamling antog 1989 konventionen om barnets rättigheter, 

barnkonventionen. Barnkonventionen (2009) definierar att alla individer mellan noll 

och arton år är barn och beskriver att barnkompetens är en kunskap om barn och 

ungdomars olika utvecklingsfaser inom en rad av olika områden. Enligt 

barnkonventionen (2009) ska omvårdnadshandlingar och medicinska behandlingar vara 

grundade på barnets utvecklingsnivå och behov. Utifrån Barnkonventionen har det 

utformats en standard för de sjuka barnens behov (Nordisk standard för barn och 

ungdomar inom hälso- och sjukvård [NOBAB], 2010). Ståndpunkter som NOBAB har 

är att det ska finnas speciellt utbildad personal som tar hand om barn. Det är 

vårdpersonalens ansvar att försöka tillgodose barnets och familjens behov, att lyssna 

och vara lyhörd (Hallström 2009; Wiklund, 2003). För att möta barnet på barnets egen 

mognadsnivå krävs kunskap om barnets olika utvecklingsfaser (Broberg, 2009; Ygge, 

2009) detta har barnsjuksköterskan. I kompetensbeskrivningen för barnsjuksköterska, 

SFS (2008) beskrivs att ”En barnsjuksköterska ska kunna möta barnet i dess glädje och 

dess sorg oavsett ålder och utvecklingsnivå, oavsett bakgrund och familjesituation, 

oavsett sjukdom och handikapp.” Broberg (2009) beskriver att det krävs kunskap för att 

få förståelse för vad barnets utvecklingsstadier kan ha för påverkan i olika 

vårdsituationer i förhållande till vad som är normalt för åldern. 

 

Att tolka det sjuka barnets signaler är svårt men genom att observera barnet i 

kombination med resultatet av vitalparametrarna ger detta ett bra underlag för 

bedömning och en helhetsbild av barnet (ENA, 2004). ENA (2004), Grossman (2003) 

och Thomas (2002) beskriver samtliga att det föreligger speciella omständigheter vid 

triagering av barn grundade på anatomiska och fysiologiska skillnader. Skillnaden 

mellan att triagera en vuxen person och ett barn är att hos barn tar kontrollen av 

vitalparametrarna samt anamnesupptagningen längre tid att utföra. Det krävs att 

sjuksköterskan har kunskap om hur barnets ålder påverkar allvarlighetsgraden vid 

bedömningen av de symtom och tecken som barnet uppvisar. Kunskap om hur snabbt 
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tillståndet kan försämras för barnet är viktigt (aa). ENA (2004), Grossman (2003) och 

Thomas (2002) beskriver att de speciella omständigheter som föreligger vid en 

triagering av barn ställer stora krav på triagesjuksköterskan och på de triagesystem som 

används. 

 

Det sker i dag triagering av barn på akutmottagningar av icke specialistutbildade 

sjuksköterskor. Göransson, Ehrenberg et al. (2005) framhäver att personal utan klinisk 

erfarenhet eller adekvat utbildning innebär en ökad risk för patienternas säkerhet under 

vistelsen på akutmottagningen. De omständigheter som föreligger vid triagering av barn 

ställer krav på triagesjuksköterskans kunskap och erfarenhet av att möta det sjuka 

barnet. Ett tydliggörande av vilka faktorer som påverkar sjuksköterskans triagering av 

barn skulle kunna bidra till en utveckling av kunskapen om triagering. Detta skulle 

innebära ett säkrare omhändertagande och behandling av barn på akutmottagningar. 

 

Syfte 

Syftet var att belysa faktorer som påverkar sjuksköterskans triagering av barn på 

akutmottagning. 

 

Metod 

Metoden följer en strukturerad arbetsgång enligt litteraturstudier som finns beskriven i 

Friberg (2006). Vetenskapliga artiklar söktes och granskades för att få en bild av 

kunskapsläget relaterat till syftet. 

 

Datainsamling 

Först utfördes en inledande generell litteratursökning inom ämnet för att få en överblick 

vad som finns skrivet om barn och triage. Den utgjorde grunden för den fortsatta 

genomförda systematiska litteratursökningen. Sökningen utfördes i databaserna 

PubMed och Cinahl som är erkända källor för vetenskapliga artiklar inom 

omvårdnadsforskning. Sökorden valdes utifrån syftet och de sökord som användes var 

akutmottagning, barn, bedömning, beslutsfattande, omvårdnad och triage. MesH 

(Medical Subject Headings) termer användes i PubMed och Headings för Cinahl för att 

innefatta synonymer och databasens begreppsindelning. I Cinahl användes ordet triage 

som major headings [MM] för att sökordet ska vara indexerat som huvudsakligt ämne. 

Databasens specifika ordlista (thesarus) användes tillsammans med [MM] för att 

ytterligare avgränsa antalet träffar. I Cinahl efterfrågades researchartiklar och i PubMed 

användes clinical trial och randomized controlled trial granskade artiklar. För att 

undvika icke vetenskapliga artiklar granskades artiklarnas vetenskapliga struktur med 

avseende syfte, metod, resultat och konklusion. Sökningen begränsades utifrån 

inklusionskriterier och det var att de önskade artiklarna skulle vara publicerade efter år 

2000-01-01 fram till datum för sökningen, innefatta all Infant, all Child och 

researchartiklar samt boolesk söklogik. Exklusionskriterier för resultatartiklarna var 

reviewartiklar samt de artiklar som var riktade mot telefonrådgivning, psykiatri, 

primärvård, prehospitaltriagering samt triagering av vuxna på akutmottagning. De 

sökningar som gav artiklar som påträffats i tidigare sökningar finns markerade med 

asterix (*) i sökhistoriken (se Bilaga I Tabell 1). De sökningar som inte gav någon träff 
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eller några användbara nya artiklar redovisas inte. Sökning i Cinahl med [MM] triage 

med tillägg av de olika triagesystemens namn gav inte nya träffar och redovisas inte i 

sökhistoriken. Sökning i både Cinahl och PubMed utfördes för att hitta artiklar rörande 

de vitalparametrar som ingår vid en triagering, detta gav inga nytillkomna artiklar och 

finns redovisade i sökhistoriken (se Bilaga I Tabell 1). De artiklar som i titel och 

abstrakt stämde överens med studiens syfte skrevs ut i fulltext eller beställdes via 

biblioteket på Hallands sjukhus i Halmstad. Samtliga 109 abstrakt lästes (se Bilaga I 

Tabell 1) och av dessa valdes 23 som var relevanta för syftet till urval 1. Valda artiklar 

lästes igenom flertalet gånger utifrån en induktiv ansats. Med hjälp av Carlsson och 

Eimans (2003) bedömningsmall för kvalitativa och kvantitativa artiklar utfördes en 

granskning av artiklarnas vetenskapliga kvalitet utifrån tre olika nivåer av 

vetenskaplighet. Grad I motsvarar hög vetenskaplig kvalitet, grad II motsvarar 

medelkvalitet och grad III motsvarar låg vetenskaplig kvalitet. Efter noggrann 

bearbetning valdes 13 artiklar ut till urval två. Av dessa erhöll alla 13 vetenskaplig grad 

I. Artiklarnas vetenskapliga grad redovisas i artikelöversikten (se Bilaga II Tabell 2). De 

artiklar som exkluderades till urval 2 valdes bort för att de inte svarade mot 

litteraturstudiens syfte. Av artiklarna var en kvalitativ och tolv kvantitativa och 

resultatartiklarna finns redovisade i referenslistan med en asterix (*). 

 

Databearbetning 

Efter granskning mot litteraturstudiens syfte och den vetenskapliga kvalitén valdes 13 

artiklar ut till urval två, och för att skapa en överskådlighet sammanfattades artiklarnas 

syfte, metod, slutsats och vetenskapliga kvalitet och redovisas i artikelöversikten (se 

Bilaga II Tabell 2). Därefter lästes artiklarna upprepade gånger, därpå bearbetades 

resultatet för att finna likheter och skillnader som jämfördes gentemot syftet och 

problemformuleringen. På så vis framkom det två olika områden: sjuksköterskans 

kompetens och olika triagesystem. Vid ytterligare bearbetning av resultatet 

tydliggjordes fyra kategorier: kompetens och erfarenhet hos sjuksköterskan vid 

triagering av barn, faktorer relaterade till barn och vitalparametrar vid triagering, 

sjuksköterskans kommunikation med barn och närstående vid triagering och beslutsstöd 

i form av triagesystem. Därefter valdes att åter igen granska artiklarnas resultat med 

hjälp av de fyra kategorierna för att eventuellt finna ytterligare resultat. 

 

Resultat 

Resultatet presenteras utifrån de kategorier som framkom under analysprocessen: 

kompetens och erfarenhet hos sjuksköterskan vid triagering av barn, faktorer relaterade 

till barn och vitalparametrar vid triagering, sjuksköterskans kommunikation med barn 

och närstående vid triagering och beslutsstöd i form av triagesystem. 

 

Kompetens och erfarenhet hos sjuksköterskan vid triagering av barn 

I studien av Patel, Gutnik, Karlin och Pusic (2008) framhåller författarna att 

triageringsprocessen startar redan när sjuksköterskan ser barnet första gången och de 

belyser vikten av den första observationen av barnet. I en triagesituation visade studien 

av Patel et al. (2008) att beslutet fattas utifrån faktorer som sjuksköterskans erfarenhet, 

barnets vitalparametrar och föräldrarnas berättelse. 
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Gravel, Manzano och Arsenault (2008), Maldonado och Avner (2004), Roukema et al. 

(2006), Travers, Waller, Katznelson och Agans (2009) och Van Veen et al. (2010) 

visade alla att det som krävdes för att göra en fullgod triagering var att sjuksköterskan 

hade erfarenhet av att se det sjuka barnet och snabbt kunde identifiera och bedöma 

allvarliga symtom och tecken. Sjuksköterskan skulle ha en utbildning i det 

triageringssystem som användes på akutmottagningen och det ställde höga krav på detta 

triagesystem såtillvida att det skulle vara entydigt och beskriva de åkommor som barnen 

kom till akutmottagningen för. Patel et al. (2008) visade att den erfarna sjuksköterskan 

använde sig av sin yrkeserfarenhet och tog beslut om triagenivå i större utsträckning 

genom att observera barnet, än vad den oerfarna sjuksköterskan gjorde. Den oerfarna 

sjuksköterskan använde riktlinjerna mer frekvent och samlade in mer fakta genom 

fullständig anamnes och fysiologiskt status, innan hon fattade ett beslut, än den erfarna 

sjuksköterskan, som på enstaka symtom kände igen tecken på en diagnos. Att utbildning 

är viktigt, och särskilt specialistutbildning, visade även Travers et al. (2009) i sin studie, 

där allmänutbildade sjuksköterskor hade svårare att prioritera barn med feber, utslag och 

andningsbesvär än sjuksköterskor med barnspecialistkompetens. 

 

I en studie av Maldonado och Avner (2004) framkom att det var en signifikant skillnad 

mellan hur allmänsjuksköterskor och läkare utan barnutbildning gjorde bedömningar av 

barn på akutmottagningar. Dessa personalkategorier utför fler undersökningar av det 

sjuka barnet, framför allt när det gällde barn under ett år med feber. Dessa barn fick en 

högre triageringsnivå. Durani, Brecher, Walmsley och Attia (2009) belyser i sin studie 

att sjuksköterskor och läkare med specialistutbildning inom barn var starkt överens i 

triagebedömningen av barn. Sjuksköterskor visade att de hade lika god förmåga att 

triagera och bedöma barn som läkarna. Cross et al. (2010) klarlade vikten av en 

triagering av det sjuka barnet och att påbörja behandling under tiden barnet väntade på 

en läkare, exempelvis genom att ge febernedsättande, smärtstillande eller 

vätskeersättning. Detta påverkade de närstående att stanna kvar på akutmottagningen 

och vänta på läkarbedömning. Kriengsoontornkij, Homcheon, Chomchai och 

Neamsomboon (2010) fann att utbildning och handledning resulterade i en signifikant 

ökning av korrekta triageringar av barn på akutmottagningar. Den största ökningen av 

träffsäkerhet efter utbildning var hos de oerfarna sjuksköterskorna. Patel et al. (2008) 

visade att om den oerfarna sjuksköterskan behövde stöd för sina bedömningar 

diskuterade de det tillsammans med den erfarna sjuksköterskan. Det var inte alltid 

möjligt att genomföra på grund av det stora antalet av barn som kom till 

akutmottagningen. 

 

Faktorer relaterat till barn och vitalparametrar vid triagering 

Patel et al. (2008) beskrev att det fanns speciella omständigheter vid triagering av barn 

som påverkade utfallet av triagenivå. Barn samarbetade inte alltid under triageprocessen 

och det blev svårigheter att mäta vitalparametrarna. Thompson, Stanford, Dick och 

Grahams (2010) framhävde att utfallet av vitalparametrarna avgjorde hela prioriteringen 

av barnet på akutmottagningen. Studierna av Choi och Claudius (2006) samt Stewart, 

McGillivray, Sussman och Foster (2008) visade att man upptäckte barn som var kritiskt 

sjuka genom att ta vitalparametrar vid ankomst till akutmottagningen och detta innebar 

en möjlighet att starta behandling tidigt och därmed öka säkerheten och flödet genom 

akutmottagningen. Choi och Claudius (2006) belyste vikten av att mäta syremättnaden i 

blodet på barnet vid ankomst till akutmottagningen, oavsett om det gick att observera en 

hypoxi eller inte. Detta var en viktig vitalparameter att utföra vid triagering av barn. I en 
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studie genomförd av Thompson et al. (2010) visade sig att endast 40 % av de 88 

deltagande akutmottagningarna kontrollerade syremättnaden rutinmässigt i triagen. 

Resterande akutmottagningar genomförde kontroll av syremättnad på sjuksköterskans 

initiativ eller då barnet söker för andnings- och hjärtbesvär. Ovanstående nämnda studie 

visade även att det var få akutmottagningar som hade som rutin att mäta blodtrycket på 

barn under två år vid triagering. Vid mätning av blodtryck skiljde sig rutinerna åt. 

Vanligaste var att mäta med hjälp av elektronisk blodtrycksmanschett, i enstaka fall 

användes manuell manschett. Stewart et al. (2008) kunde i sin studie som genomfördes 

på barn, tre år eller äldre, påvisa att blodtryck var en tveksam variabel för att bedöma 

triageringsnivån hos barn. Barn med lågt blodtryck upptäcktes tidigt vid triageringen 

och fick en hög triagenivå från början. Det var ovanligt med lågt blodtryck hos barn vid 

icke akuta problem. Thompson et al (2010) kunde även påvisa att det förekom stora 

variationer i hur kroppstemperatur uppmättes på barn vid triagering. På barn upp till 24 

månaders ålder utfördes rektal mätning av kroppstemperaturen och vid två till tre års 

ålder började oral mätning användas i stor utsträckning. Smärtskattning utfördes av de 

flesta akutmottagningar i Thompsons et al. (2010) studie främst genom användandet av 

ansiktsskalor och genom beteende- och observationsskalor till barn under fyra år. Till 

barn från fyra och uppåt användes numerisk skala.  

 

Roukema et al. (2006) studien visade att feber hos barn gjorde att barnen fick en 

orimligt hög prioritering, och Gravel et al. (2008) framhävde att det var säkert att 

triagera ner barn mellan 3 och 36 månader som sökte till akutmottagning med feber, 

men som saknade andra tecken på infektion. Det uppstod även en viss övertriagering av 

de små barnen med feber, vilket var oundvikligt på grund av att det var svårt att 

identifiera det svårt sjuka lilla barnet, samtidigt som det var av oerhörd vikt att upptäcka 

barn som behövde behandling snabbt. Travers et al. (2009) identifierade tre områden 

som krävde specifik uppmärksamhet vid triagering av akut sjuka barn, och det var feber, 

utslag och andningsbesvär, samt konstaterade att det var mer komplicerat när barn  

under ett års ålder sökte för dessa medicinska besvär. 

 

Sjuksköterskans kommunikation med barn och närstående vid 

triagering 
 

Patel et al. (2008) visade att en kritisk faktor i triagebeslutet kunde vara att information 

om barnets status oftast kom via en närstående. Språksvårigheter var en betydande, 

försvårande faktor vid bedömningen av barnet, och den oerfarna sjuksköterskan 

påverkades i högre grad av hur informationen gavs av de närstående. Den erfarna 

sjuksköterskan visade sig i större utsträckning kunna bortse från de närståendes 

reaktioner och beteende i akuta situationer, och påverkades inte i samma utsträckning i 

sin bedömning av triagenivå. Patel et al. (2008) visade även att sjuksköterskan kunde 

lyssna och bekräfta de närstående och därigenom minska deras oro och rädsla. 

 

Beslutsstöd i form av triagesystem 

I de resultatartiklar som ligger till grund för denna litteraturstudie belystes de tre olika 

triagesystemen, MTS, ESI och PeadCTAS som är ledande i utvecklingen av triage för 

barn. Thompson et al. (2010) belyste att det idag inte finns tillräcklig kunskap i vad som 

ska ingå i en triagering av barn. I studierna av Choi och Claudius (2006), samt Stewart 

et al. (2008) upptäcktes de kritiskt sjuka barnen genom vitalparametrarna. 
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Undersökning och behandling kunde påbörjas tidigt och därmed öka säkerheten och 

flödet på akutmottagningen. Van Veen et al. (2008) och Van Veen et al. (2010) har vid 

utvärdering av MTSs triagesystem på barnakutmottagning visat att triagesystemet gav 

större tillförlitlighet vid triagering av barn vid trauma än vid feber och i synnerhet på 

barn under ett år. Deras studie visar att tillförlitligheten i triagebedömningen var bättre 

om barnet var över fyra år, och minst tillförlitligt var systemet mellan noll och tre 

månaders ålder. Roukema et al. (2006) studie av triagesystemet MTS visade att 

ändringar i triagesystemet måste utföras för att anpassas till barnens behov när det gäller 

vitalparametrarna, framförallt vid feber. Gravel et al. (2006) har utfört en studie som 

visar att det är säkert att triagera ner barn mellan 6 och 36 månader med feber, vid 

användandet av triagesystemet PaedCTAS. Även Travers et al. (2009) studie med 

triagesystemet ESI för barntriage visade att det var låg tillförlitlighet hos barn under ett 

år med feber. Sjuksköterskorna var mer överens i sin triagering vid traumafall än vid 

medicinska sjukdomar. 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Studien utfördes som en litteraturstudie och syftet var att belysa faktorer som påverkar 

sjuksköterskans triagering av barn på akutmottagning. Det visade sig att det fanns 

aktuell litteratur i ämnet triage på akutmottagning men inte lika mycket om 

sjuksköterskans triagering av barn på akutmottagning. Det gjordes en inledande 

pilotsökning av litteratur i databaserna Cinahl och PubMed för att fastställa om det 

fanns relevant material tillgängligt som motsvarade syftet. Det resulterade i flera 

sökresultat angående de olika triagesystem som finns utvecklade för barn, och artiklar 

rörande jämförandet av sjuksköterskors och läkares bedömning av olika patientfall. 

Många av artiklarna återfanns i flera sökningar, vilket visade att sökorden var relevanta 

och att genomsökningen i databaserna var noggrann. Sökningarna i PubMed gav endast 

två nya träffar som inte återfanns i Cinahl. Användandet av MeSH-termer i PubMed gav 

endast fem träffar, med anledning av detta fortsattes sökningen med fritext. 

 

Samma författarnamn uppkom i flera av artiklarna, vilket tyder på att dessa författare är 

väl insatta i ämnesområdet, vilket i sin tur kan ses som en styrka. Detta kan dock ses 

som en svaghet, då författarnas intresse och förförståelse inom ämnet kan påverka 

resultatet. Det förekom både kvalitativa och kvantitativa artiklar för att belysa ämnet ur 

olika perspektiv. Det var övervägande kvantitativa artiklar och endast en kvalitativ 

vilket kan ses som en svaghet. Fler kvalitativa artiklar hade varit önskvärt för att få ett 

mer djupgående resultat som innefattade mer beskrivningar av sjuksköterskans 

erfarenhet av att arbeta med triagering av barn. Studien hade stärkts om det varit en 

jämnare fördelning mellan kvantitativa och kvalitativa studier med intervjuer och 

observationer. 

 

Artiklarna kom främst från de länder som är ledande i utvecklingen av triage, nämligen 

Kanada, USA och England, något som ger denna studie tyngd. Kanada är det land som 

är främst inom barntriage, och de flesta artiklarna är därifrån. Även i Nederländerna har 

det utförts studier som svarar mot syftet i denna studie. I de artiklarna från 

Nederländerna har triagesystemet MTS från England använts. Dessa länder har en 

hälso- och sjukvårdsstruktur lik Sveriges, därför är det lätt att applicera innehållet på 
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svenska förhållanden. Det förekom även en artikel från Thailand, som svarade mot 

studiens syfte, vilket ger en trovärdighet till studien genom att belysa spridningen av 

triage även till Asien. Ingen studie relevant till syftet var genomförd i Sverige vilket är 

en svaghet. 

 

De begränsningar som användes i Cinahl var att artikeln skulle vara en research article, 

innefatta all infant, all child och en boolesk söklogik samt att artikeln skulle ha 

publicerats mellan år 2000 fram till datum för sökningen. Begränsningar i PubMed var 

för att fånga de vetenskapliga artiklarna: clinical trial och randomized controlled trial. 

De skulle även innefatta all infant och all child, artiklarna skulle vara publicerade efter 

år 2000 och fram till sökningsdatum. Artiklar på engelska valdes, för att få ny forskning 

och eftersom triage har varit under stark framväxt de senaste åren på akutmottagningar, 

begränsades sökningen till 2000-talet. 

 

Efter genomläsning av abstrakt valdes 13 artiklar ut, därefter lästes artiklarna i sin 

helhet. Utifrån Carlsson och Eimans (2003) sätt att se på kvalitet bedömdes alla 13 

artiklar vara grad I. En artikelöversikt gjordes för att göra resultatet överskådligt och 

underlätta för den läsare som vill jämföra de olika studiernas design. Efter upprepad 

genomläsning och bearbetning med en induktiv ansats av likheter och skillnader 

bildades kategorier. För att ytterligare stärka resultatet valdes att granska 

resultatartiklarna genom ett strukturerat arbetssätt vilket innebar en deduktiv ansats för 

att få fram resultatets kategorier, detta påvisar att litteraturstudien är noggrant 

genomförd. 

 

Syftet med litteraturstudien var att belysa faktorer som påverkar sjuksköterskan vid 

triagering av barn på akutmottagning. Litteraturstudiens syfte uppnåddes genom att 

artiklarnas resultat genomlästes och bearbetades efter ett strukturerat arbetssätt för att 

tydliggöra de faktorer som påverkar sjuksköterskan vid triagering av barn på 

akutmottagning. 

 

Datainsamling och bearbetning av de utvalda artiklarna har genomförts av endast en 

person kan detta ha gett en begränsning i analysen och tolkningen av artiklarna. En 

högre trovärdighet av denna litteraturstudie hade kanske varit möjlig om analysen och 

tolkningen av artiklarna hade utförts av fler personer, där den första genomgången av 

artiklarna kunde genomförts individuellt och sedan genom jämförelse och diskussion 

parterna emellan. 

 

Resultatdiskussion 

Granskningen av den vetenskapliga kvaliteten utfördes enligt Carlsson och Eimans 

bedömningsmall (2003). Kvantitativa respektive kvalitativa artiklar bedömdes enligt 

separat mall och den summerade poängen angav artikelns vetenskapliga kvalitet. Utefter 

denna mall bedömdes artiklarnas innehåll avseende abstrakt, introduktion, syfte, metod, 

resultat, diskussion och slutsats. Studiernas vetenskapliga kvalitet påverkas, enligt 

denna mall, i låg grad av bortfall och kan därför bli missvisande gällande denna 

parameter. I alla 13 artiklar uppnåddes vetenskaplig kvalitet grad I. Det fanns en tydlig 

struktur och metodbeskrivning i alla studier men det redovisades inte alltid tydligt 

angående bortfall och etisk granskning, trots detta blev den sammanlagda poängen hög 

och alla artiklarna resulterade i vetenskaplig grad I. En aspekt som kan lyftas är att 

resultatet påverkas av en förförståelse för materialet efter flera års yrkesverksamhet som 
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sjuksköterska på akutmottagning både med barn och vuxna. Tolkningen av artiklarna 

kan ha påverkats av förförståelsen och därmed resultatet i litteraturstudien. En 

förförståelse innebär även kunskap om ämnet och där igenom kan det ha underlättat vid 

bedömningen av artiklarnas relevans.  

 

Litteraturstudiens resultat beskriver de faktorer som påverkar sjuksköterskans triagering 

av barn på akutmottagning. Resultatet visar att det finns specifika faktorer som påverkar 

sjuksköterskan, som kunskap och erfarenhet av att möta ett akut sjukt barn och deras 

närstående samt ett tillförlitligt triagesystem för barn på akutmottagning.  

 

Cross et al. (2010) betonar att avgörande för barnets välmående är att sjuksköterskan 

utför en korrekt och kompetent triagering. Erfarenheten av att möta det sjuka barnet 

krävs för en fullgod triagering (Gravel et al., 2008; Maldonado & Avner, 2004; 

Roukema et al., 2006; Travers et al., 2009; Van Veen et al., 2010). Patel et al. (2008) 

framhäver att sjuksköterskan med erfarenhet i stor utsträckning baserar sitt triagebeslut 

på observation av barnets status. Travers et al. (2009) visade på att 

allmänsjuksköterskor hade svårare att prioritera barn med feber, utslag och 

andningsbesvär än barnsjuksköterskor. Andersson, Omberg och Svedlund (2006) 

belyser att sjuksköterskan använder medkänsla vid prioritering mellan vuxna och barn 

på akutmottagning. Barnet som söker vård på akutmottagning för både vuxna och barn 

får en högre prioritet jämfört mot en vuxen som söker akutvård. Vid en akutmottagning 

för enbart barn ställs det krav på en hög kompetens hos triagesjuksköterskan som ska 

triagera barnet samt att det finns ett väl utvecklat triagesystem som gör att 

sjuksköterskan känner trygghet och tillförlitlighet till bedömningsunderlaget. I 

Maldonado och Avner (2004) studie framkom det att sjuksköterskor utan 

barnspecialistutbildning hade minskad träffsäkerhet i sina triageringar och att även fler 

undersökningar utfördes. Ur barnets perspektiv är detta inget positivt, utan har bidragit 

till att barnet behövt utstå blodprovstagning eller andra undersökningar som inte är 

nödvändigt om barnet träffat specialistutbildad personal.  

 

Cross et al. (2010) visade att det var av betydelse om behandling påbörjats av 

triagesjuksköterskan i hur länge barnet och dess närstående väntade på 

akutmottagningen innan de fick träffa en läkare. Detta kan öka flödet genom 

akutmottagningen och ger en förkortad väntetid för familjen, vilket leder till en ökad 

patientsäkerhet. För sjuksköterskan innebär detta att hon utför fler åtgärder vid 

triagering av barnet vilket leder till att det tar lång tid att utföra en triagering och kan 

leda till lång väntetid för andra barn. Detta ställer krav på organisationen på 

akutmottagningen, med god personaltäthet, krav på erfarna och specialistutbildade 

sjuksköterskor, samt ett tillförlitligt triagesystem. Detta ger ett säkert underlag för 

sjuksköterskans bedömning och påbörjande av behandling. En specialistsjuksköterska 

med inriktning på barnsjukvård ska ha kompetens att bedöma det akut sjuka barnet, 

göra relevanta observationer av barnets tillstånd samt bedöma och värdera barnets 

resurser och behov när barnet söker vård på en akutmottagning. Samtidigt ska 

föräldrarnas och syskons behov tillgodoses (SSF, 2008). I dag är det inte alla som söker 

akutmottagningar runt om i Sverige som får träffa specialistutbildade sjuksköterskor 

inom barnsjukvård. Detta kan innebära att tillförlitligheten vid triagering av barn blir 

otillräcklig. 

 

Van Veen (2010) framhäver att kunskap och erfarenhet är avgörande för att kunna göra 

en korrekt och säker triagering av barn på en akutmottagning. Patel et al. (2008) påvisar 
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att genom erfarenhet blir förmågan att observera barnet och att kommunicera med barn 

och dess närstående säkrare för att bedöma triagenivå. Benner (1993) och Benner et al. 

(1999) beskriver att en erfaren sjuksköterska känner igen och har möjlighet att 

identifiera och tolka olika situationer genom sin kunskap. Att bekräfta och lugna de 

närstående är en viktig uppgift för triagesjuksköterskan. Genom detta blir även barnet 

lugnt och det skapar bättre förutsättningar för en relevant och träffsäker bedömning. För 

att skapa en god kommunikation med barnet krävs att triagesjuksköterskan kan möta 

barnet genom ögonkontakt i barnets ögonnivå. Sjuksköterskan kan genom erfarenhet 

och kunskap skapa trygghet i mötet med barnet och deras närstående. 

 

Kriengsoontornkij et al. (2010) framhäver att genom utbildning och fortlöpande träning 

ökar träffsäkerheten i triagebedömningar av barn, framför allt hos oerfarna 

sjuksköterskor. Sjuksköterskans behov av fortlöpande utbildning och handledning i 

triagering av barn var således stort. Utbildning visade sig ha en stor betydelse för att 

förbättra kvalitén på vården av barn på en akutmottagning. I Kriengsoontornkij et al. 

(2010) studie visade det sig att endast kort utbildning hade genomförts. Denna 

utbildning gav ett bra resultat hos de oerfarna och icke specialistutbildade 

sjuksköterskorna. Vidare forskning behövs för att se om den utbildning som krävs för 

att öka träffsäkerheten hos triagesjuksköterskor är utbildning i själva triagesystemet 

eller en barnspecialistutbildning. Durani et al. (2009) påvisar även att sjuksköterskor i 

deras studier av triagesystemet ESI behövde kort utbildning men studien genomfördes 

på sjuksköterskor som var vana att arbeta med triagering av barn. 

 

McDaniel, Travers och Mecham (2008) identifierade delar som kan vara till hjälp vid 

triagering av barn men det behövs utvecklas en mer omfattande utbildningsprocess 

riktad mot triagering av barn med patientfall för att öva triagering. Kunskap krävs för att 

identifiera, bedöma och utvärdera de pediatriska symtom och tecken som barnet 

uppvisar vid triagen samt hur akut situationen är för det specifika barnet med tanke på 

de unika behov barnet har. Den erfarna sjuksköterskan kan genom handledning och 

vägledning hjälpa den oerfarna att utveckla sin färdighet att triagera barn och möta de 

närstående. Detta är viktigt att lyfta fram för att det behövs utrymme inom 

organisationen för att möjliggöra handledning och utveckling. 

 

Vad som ska ingå i en triagering av barn på akutmottagning samt underlag och metod 

för triagenivå är väldigt varierande enligt Thompson et al. (2010). Det finns ett stort 

behov av en gemensam utveckling av hur barn på akutmottagning ska omhändertas och 

hur utförandet av vitalparametrarna ska genomföras. Detta är av stor betydelse då 

utfallet av vitalparametrarna påverkar hela prioriteringen samt möjliggör en tillförlitlig 

bedömning av det sjuka barnet som kommer till akutmottagningen (ENA, 2004; 

Grossman, 2003; Thomas, 2002). Det behövs bestämda normalreferensvärden på 

vitalparametrarna i relation till ålder och gemensamma riktlinjer för att ta anamnes och 

göra en triagering (ENA, 2004; Grossman, 2003; McDaniel et al.,2008; och Thomas,  

2002). Choi och Claudius (2006) visade på att syremättnaden inte går att bedöma enbart 

genom observation av triagesjuksköterskan och i Thompson et al. (2010) framkom det 

att mer än hälften av de undersökta akutmottagningarna inte utförde mätning av 

syremättnaden som rutin på alla barn som kom till akutmottagningen. Det kan ta lång 

tid att genomföra en syremättnadskontroll på barn genom att det tar tid för den tekniska 

apparaten att få en god kontakt och ett relevant mätresultat. Många barn har under 

denna tid svårt att medverka. Detta visar vikten av att det finns gemensamma riktlinjer 
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för att kunna utföra ett säkert omhändertagande av de barn som söker vård på 

akutmottagningar och att sjuksköterskan ska få stöd i sin bedömning.  

 

Thompson et al. (2010) studie visade att de flesta akutmottagningar som inte utförde 

blodtrycksmätning som en rutin i triageringen påverkades av att barnet var under två år. 

Det framkommer inte i deras resultat vad det beror på. I Stewart et al. (2008) studie om 

blodtrycksmätning i triage hos barn tre år eller äldre framkom det att barn med påverkan 

på blodtrycket får en högre prioritet från början. Risken för felvärde är stor vid mätning 

av blodtrycket och tillförlitligheten svår på de små barnen vid triagering. Detta är 

troligen den avgörande faktorn för att få utför blodtrycksmätning på små barn som rutin 

vid triagering. Smärtbedömning kräver en god kommunikation och observation av 

barnet. I Thompsons et al. (2010) studie visade att till barn från fyra år använde 

majoriteten numerisk skala vilket kan vara svårt att vid fyra års ålder att klara av. 

Smärtskattning med stöd av beteende- och observationsskalor ställer krav på 

sjuksköterskans förmåga att tolka barnets verbala och icke verbala uttryck i 

bedömningen av barnets smärta. 

 

I Gravel et al. (2006) studie framkom det att det var säkert att triagera ner barn med 

feber mellan 6 och 36 månader om inga andra tecken på infektion fanns. Sjuksköterskan 

ska utföra en omtriagering och utvärdering av febern när läkemedlets effekt förväntas 

har gått ur kroppen. Om närstående givit barnet febernedsättande läkemedel före 

ankomst till akutmottagningen kan detta påverkar sjuksköterskans bedömning och 

prioritering av barnet. I studien av Thompson et al. (2010) framkom att det är stora 

variationer av mätmetoden vid mätning av kroppstemperatur vid triagering av barn 

vilket kan innebära risker för felvärden vid utförandet av oral mätning på små barn två 

till tre år. 

 

När vitalparametrar mäts på barn vid triagering på akutmottagning måste hänsyn tas till 

rådande omständigheter som andningsfrekvens och puls vid feber. I Thompson et al. 

(2009) framkommer det att det med säkerhet går att justera ner hjärtfrekvensen vid feber 

och därmed triagera ner dessa barn. Det svenska triagesystemet för barn metts-p har 

infört en justering i triagenivån för pulsen vid feber, och detta betyder att sjuksköterskan 

ska justera ner pulsen efter en specifik mall (metts-p, 2010). Detta ställer stora krav på 

ett säkert triagesystem och på sjuksköterskans utbildning och introduktion. Metts-p är 

det triagesystem som används i dag för barn på akutmottagningarna runt om i Sverige 

och det är under ständig utveckling. Detta möjliggör att systemet kan utvecklas och 

genomgå en kontinuerlig uppdatering och justering efter vad som framkommer i ny 

forskning. Det skapar förutsättningar för att barnen ska få en trygg och säker vård när de 

kommer till akutmottagningar i Sverige. 

 

Feber är en gemensam faktor som påverkar triagenivån i alla de olika triagesystemen 

som belyses i denna litteraturstudie och att det är svårt att bedöma de små barnen under 

ett år men framför allt barn mellan noll till tre månader. Utbildning om barns 

utveckling, anatomiska och fysiologiska förutsättningar är av betydelse för 

sjuksköterskans bedömning av det sjuka barnet som kommer till akutmottagningen. I 

dag ingår det inte någon utbildning i hur triage av barn på akutmottagning genomförs på 

specialistutbildningen till barnsjuksköterska. Det borde finnas ett utbud av utbildningar 

inom triagering av barn på en akutmottagning.  
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Konklusion 

Triage på akutmottagningar runt om i världen är under stark framväxt. I Sverige har det 

i hälso- och sjukvården fått stor uppmärksamhet under de senaste åren. Att det i dag 

sker triage av barn av icke specialistutbildad personal ställer höga krav på ett väl 

utvecklat och säkerställt triagesystem för barn som söker vård på akutmottagningar. Det 

är viktigt att det finns riktlinjer att följa för att säkerställa vården på akutmottagningar 

för barn. Kunskap är en nödvändig komponent i beslutsfattandet, likaså erfarenhet. Vid 

utbildning i triagering ökade de korrekta triagebedömningarna avsevärt, även för den 

oerfarna sjuksköterskan. Erfarenhet är av betydelse för den initiala bedömningen som 

sjuksköterskan utför genom att observera barnet. Information och anamnes om barnets 

status ges framförallt av närstående vid triagering av barn och är en kritisk faktor då 

detta påverkar den oerfarna sjuksköterskan i högre grad än den erfarna sjuksköterskan. 

Genom att mäta vitalparametrarna upptäcks det kritiskt sjuka barnet och detta är 

avgörande för vilken prioriteringsnivå barnet får. En förutsättning för att få en korrekt 

triagebedömning är att vitalparametrarna utförs på ett korrekt sätt i relation till barnets 

ålder. 

 

Implikation 

För att upprätthålla patientsäkerheten och få ett säkert flöde genom akutmottagningarna 

bör det finnas ett enhetligt specifikt system i Sverige för bedömning och prioritering av 

barn. Möjligheter till en regelbunden triagehandledning och utbildning börs ges på varje 

enskild akutmottagning för att säkerställa patientsäkerheten. Vid en triagehandledning 

och utbildning kan sjuksköterskor diskutera och hjälpa varandra med information och 

praktisk vägledning hur man genomför triagering av barn. Detta möjliggör en naturlig 

och kontinuerlig kompetensutveckling för sjuksköterskan som arbetar med triagering av 

barn. Då det i dag ställs höga krav på kunskap och kompetens hos sjuksköterskor som 

arbetar med triagering av barn, kräver detta att det finns en obligatorisk utbildning inom 

området triagering av barn för dessa sjuksköterskor. Vidare forskning bör bedrivas för 

att tydliggöra vad som påverkar sjuksköterskans triagering av barn på akutmottagning. 

Vidare forskning behövs även för att se vilken specifik utbildning som krävs för att öka 

tillförlitligheten vid triagering av barn. 
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– present 

All infant 

All child 

Clinical trial 

Randomized 

Controlled 

Trial 

2 2 2* 2* 

 



 

Tabell 2. Artikelöversikt Bilaga II:1 

 

Publi-

kations-år 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

 

Slutsats Veten- 

skaplig 

kvalitet 

2006 

USA 

Cinahl 

 

Choi J, 

Claudius I. 

Decrease in 

emergency 

department 

length of stay 

as a result of 

triage puls 

oximetry. 

Använda pulsoximetri 

som en prediktor för 

hypoxi och bedöma 

behovet av upprepade 

mätningar vid 

uppkomsten av icke 

hypoxiska barn i triagen 

och minska 

genomströmningstiden 

på akutmottagningen. 

 

Retrospektivt insamlad data före och efter 

införandet av saturationsmätning i triagen. 

Genom journalgranskning med ICD-9 som 

dignoskod för bronkiolit identifierades 200 

barn. Av dessa fyllde (n=159) barn kriterierna 

och fick utgöra preinterventionsgruppen. De 

jämfördes mot en postinterventionsgrupp på 

89 barn. Den genomsnittliga väntetiden på 

akutmottagningen mättes genom t-test.  

Hypoxi definierades vid saturation på 93 %.  

 

Den initiala mätningen av saturation 

i triagen gör att man upptäcker fler 

barn med hypoxi. Det gör att 

behandlingen kan startas upp tidigt 

och bli specifik. Snabbare flödet av 

barn genom akutmottagningen. 

Saturationsmätningen ger ett stöd för 

sjuksköterskan i bedömningen av det 

sjuka barnet. 

 

 

Grad I 

 

2010 

USA 

Cinahl 

 

 

Cross K.P, 

CammackV.

H, 

Calhoun 

A.W, 

Gracely EJ,. 

Kim I.K, 

StevensonM,

D 

et al. 

Premature 

departure from 

the pediatric 

emergency 

department. 

Varför lämnar barnen 

akutmottagningen utan 

att träffa läkaren Är det 

beroende av process 

eller patient relaterande 

faktorer. 

Retrospektiv kohort analys av barn som sökt 

till akutmottagning under ett år för att se vilka 

faktorer som påverkade familjen att lämna 

akutmottagningen. Även retur till 

akutmottagningen inom 48 timmar studerades.  

Totalt var det 50770 besök och av dessa 

exkluderades 4353 därav ingick (n=46417) 

besök i studien.  

44253 stannade och utvärderade den 

påbörjade behandlingen.  

1968 lämnade efter att de registrerats men 

innan de träffat en läkare.  

121 lämnade efter de träffat läkare men före 

behandlingen fullföljts.  

75 lämnade efter en diskussion med läkare 

eller sjuksköterska rekommenderat en 

behandling.  

Det var 120 som kom åter inom 48 timmar. 

Processrelaterade faktorer och den 

individuella prioriteringsnivån har 

den största påverkan för att lämna 

barnakutmottagningen innan barnet 

träffat läkaren. Vid låg 

prioriteringsnivå lämnade familjen 

oftare före läkarbedömning. Var 

behandling påbörjad i triagen av 

sjuksköterskan med exempelvis 

febernedsättande eller 

vätskeersättningar stannade 

föräldrarna längre innan de valde gå 

hem utan att träffa läkare. 

   

Grad I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabell 2. Artikelöversikt Bilaga II:2 

 

Publi- 

kations-år 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

 

Slutsats Veten- 

skaplig 

kvalitet 

2009 

USA 

Cinahl 

 

 

 

Durani Y, 

Brecher D, 

Walmsley D, 

Attia M, 

Loiselle J. 

The emergency 

severity index 

version 4: 

reliability in 

pediatric 

patients. 

Var att mäta retbarheten 

och överensstämmandet 

i triage bedömningar 

mellan i läkare och 

barntriage- 

sjuksköterskor vid 

användandet av 

triagesystemet ESI 

fjärde version. Det 

studerades även hur 

överensstämmelsen var 

inom sjuksköterske- och 

läkargrupperna. 

Prospektiv studie där användes 20 skrivna 

patientfall som barnmedicinläkare och 

barntriagesjuksköterskor triagerade och gav en 

prioriteringsnivå. De skrivna patientfallen 

hade ett standardiserat svar utefter ESI v.4 

handbok. Före studien fick alla deltagarna 

genomgå 40 minuters utbildning i 

triagesystemes ESI v.4.    

Läkarna (n=16) hade i genomsnitt 10,2 års 

erfarenhet av pediatrisk vård och 

sjuksköterskorna  (n=17) hade 7.7 års 

erfarenhet av pediatrisk vård samt 7,6 års 

erfarenhet av triage av pediatriska patienter. 

83 % överensstämde.  Av (n= 660) 

triageringar som utfördes det 112 som var det 

olika och av dessa var 106 endast i en 

triagenivå. Fem stycken var i två triagenivåer 

och en var i tre triagenivåer och då var 58% 

undertriage och 42% var övertriage. 

Bortfall redovisas inte. 

ESI version 4 är ett system där 

triagesjuksköterskor och läkare är 

starkt överens. Det var läkare och 

sjuksköterskor med erfarenhet av att 

bedöma barn som söker till 

akutmottagningar vilket kan ha 

påverkat resultatet. 

Grad I 

 

 



 

Tabell 2. Artikelöversikt Bilaga II:3 

 

Publi- 

kations-år 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

 

Slutsats Veten- 

skaplig 

kvalitet 

2008 

Kanada 

Cinahl 

 

Gravel J, 

Manzano S, 

Arsenault M. 

Safety of a 

modification 

of the triage 

level for 

febrile 

children 6 to 

36 months old 

using the 

peadiatric 

Canadian 

triage and 

acuity scale 

Var att undersöka om 

det var säkert att 

triagera ner barn 

mellan 6-36 månader 

med feber utan andra 

tecken på infektion 

som söker till 

akutmottagningen 

med stöd av 

triagesystemet 

peadCTAS. 

Retrospektiv kohortstudie för att utvärdera alla 

barn som triagerats under en period av 6 

månader. Data rekvirerat från akutmottagningens 

databas gällande förekomst av inläggning på 

avdelning och intensivvård. Dessa jämfördes i 4 

grupper: Alla som triagerades i nivå 3(akut). 

Alla barn med feber från 3-36 månader som 

triagerats till nivå 3. 

Alla i triage nivå 4 (mindre akut).  

Alla barn med feber 3-36 månader i triage nivå 

4.  

Totalt 36285 besök av dessa var 3477 febrila 

barn mellan 3-36 månader.  

(n= 3220) barn inkluderades var av1322 till nivå 

3och 1869 till nivå 4. 

De exkluderade patienterna var 13 som blev upp 

triagerade till triage nivå 2 och 16 nertriagerade 

till nivå 5 och därmed exkluderades.  

Det går att med säkerhet triagera ner 

barn mellan 6 och 36 månader med 

feber som ej har tecken på annan 

infektion baserat på sjuksköterskans 

kliniska bedömning till en lägre 

prioriterings nivå 4 (mindre akut) i 

triagesystemet peadCTAS. 

Grad I 

 

2010 

Thailand 

PubMed 

 

 

Kriengsoontorkj 

W,  

Homcheon  B, 

Chomchai C, 

Neamsomboon 

W.  

 

Accuracy of 

pediatric 

triage at 

Siriraj 

Hopspital 

Bangkok, 

Thailand 

Att jämföra allmän 

sjuksköterskor som är 

ansvariga för barn 

som kommer till akut- 

mottagningen före och 

efter utbildning i barn 

och triage.  

(n=44) sjuksköterskor utan barn utbildning 

deltog. Studien gjordes i två steg. Först en fem 

timmar lång föreläsning om pediatrisk triage och 

sedan fick de triagera minst 60 barn under 

uppsyn av en utbildad triagesjuksköterska. Pre- 

och post examination utfördes, de 

kategoriserades i under- eller övertriage. 

Sjuksköterskorna delades in i två grupper en för 

arbetat > 5 år och en grupp för de som arbetat < 

5 år. Det användes t-test för att fastställa 

skillnaden mellan grupperna.  

Inget bortfall. 

Det framkommer tydligt att genom 

utbildning och handledning blir det en 

signifikant ökning av korrekta 

triageringar av barnen. Detta hos 

framförallt hos de mer oerfarna 

sjuksköterskorna. Behovet av 

fortlöpande utbildning och 

handledning i triagering av barn är 

stort. Utbildning visar sig ha stor 

potential för att förbättra kvalitén på 

vården av barn på akutmottagning.  

Grad I 

 



 

Tabell 2. Artikelöversikt Bilaga II:4 

 

Publi- 

kations-år 

Land 

Databas  

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2004 

USA 

Cinahl 

Maldonado T, 

Avner J.R. 

Triage of the 

pediatric 

patient in the 

emergency 

department: 

Are we all in 

agreement? 

 

Jämföra triage nivån 

mellan barn - och 

allmänläkare och 

sjuksköterskor. 

 

12 pediatriska triage scenarion sändes till 

barnmedicinläkare(n=13), triagetränade 

barnsjuksköterskor (n=17), allmänmedicin 

läkare (n=20), allmänsjuksköterskor (n=38), 

Barn-St-läkare (n=62) och allmän- ST-läkare 

(n=28). Två barn- ST-läkare genomförde inte 

studien alla övriga fullföljde, 99 %. 

Sjuksköterskors triagering jämfördes mellan 

varandra och läkarnas mot varandra genom k- 

värde. 

 

Allmänsjuksköterskor och läkare 

triagerade barn med feber högre än 

de med en specialitet inom barn. 

Allmänläkarna ordinerade fler 

åtgärder som röntgen, blodprover 

och lumbalpunktion. 

Specialistkompetens för barn krävs 

för att göra en korrekt bedömning av 

barn framför allt i samband med 

feber.   

 

Grad I 

 

2008 

USA 

PubMed 

Patel V.L, 

Gutnik LA,. 

Karlin D.R, 

Pusic M. 

Calibrating 

urgency: triage 

decision-

making in a 

pediatric 

emergency 

department. 

Syftet var att undersöka 

triageprocessen: vilka 

faktorer som påverkar 

triage beslutet och hur 

guidelines används i 

triageprocessen. 

Studien utfördes i två delmoment dels genom 

att använda etnografisk observationsteknik 

och genom semistrukturerade intervjuer av 

triagesjuksköterskor på en pediatrisk 

akutmottagning. Observation av (n=4) 

sjuksköterskor under fyra olika dagar där 

forskarna följde när de triagerade barn. 

Semistrukturerade intervjuer som utfördes på 

ett representativt urval av (n=5) olika 

sjuksköterskor, nitton frågor ställdes på hur 

triagebeslutet togs. Intervjuerna spelades in 

och transkriberas för analys. Den begränsade 

tillgången på triagesjuksköterskor förklarar 

det lilla urvalet. Inget bortfall. 
 

  

De erfarna sjuksköterskorna 

tillbringar mindre tid att fokusera på 

riktlinjerna än den mindre erfarna 

sjuksköterskan. En kritisk faktor i 

triagebedömningen, särskilt för den 

oerfarna sjuksköterskan, var hur 

information gavs från den 

medföljande personen till barnet . 

Initial bedömning av barnets 

allmänna tillstånd var oftast det 

första och mest användbara sättet att 

bilda sig en uppfattning om barnets 

hälsotillstånd vilket var enklare för 

den erfarna sjuksköterskan att förlita 

sig på. 

 

Grad I 

 



 

Tabell 2. Artikelöversikt Bilaga II:5 

 

Publi- 

kations-år 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

 

Slutsats Veten-

skap 

lig 

kvalitet 

2006 

Nederlände

rna 

Cinahl 

 

 

 

Roukema J, 

Steyerberg 

E.W, 

Van Meurs A, 

Ruige M, 

Van der Lei J, 

Moll H.A. 

Validity of the 

Manchester 

triage system in 

pediatric 

emergency 

care. 

Att bedöma giltigheten 

av MTS på en pediatrisk 

akutmottagning vid 

användandet av  

vitalparametrarna, 

resursutnyttjandet och 

total tid på sjukhuset. 

 

En retrospektiv observationsstudie med 

insamlad data genom journalgranskning och 

genom akutmottagningens databas. 18469 barn 

mellan 0-16 år besökte barnakutmottagningen. 

Alla som var i prioritet 3 och 5 och ett 

slumpmässigt urval av kategori 1,2 och 4 

deltog i studien vilket innebar (n=1065)barn. 

Då sjuksköterskan ändrat prioritet mot vad 

MTS triagesystem visat var i 2,4 % av 18469 

barnen dessa har exluderats från studien. 

Det behövs ändringar i systemet för 

att anpassa det till barnens behov. 

Feber gör att barnen övertriageras 

frekvent och detta är ett problem.  

 

Grad I 

 

2008 

Kanada 

Cinahl 

Stewart J.N, 

McGillivaray 

D, 

Sussman J, 

Foster B. 

The value of 

routine blood 

pressure 

measurement 

in children 

presenting to 

the emergency 

department 

with nonurgent 

problems. 

Undersöka värdet av att 

mäta blodtrycket på alla 

barn i triagen för att hitta 

diagnosen hypotension 

och sann hypertension 

hos barn vid ålder av tre 

år eller äldre som 

kommer till 

akutmottagningen utan 

akuta problem. 

En prospektiv studie där blodtryck mättes  på 

de barn vid ålder 3år eller mindre som inte var 

akutsjuka och som triageras till nivå 4 och 5 i 

CTAS triagesystem. Det innebar 555 barn var 

av 2 inte kunde genomföras blodtrycksmätning 

på och 4 innefattade exlusionskriterierna. Kvar 

var 495 barn, som ingick i studien.  

405 av dessa hade normalt blodtryck i triagen.  

144 behövde uppföljning av blodtrycket för att 

det var högt. Ingen hade lågt blodtryck. Av de 

495 som ingick i studien fullföljde inte 54 

studien komplett.   

Vinsten av att mäta blodtrycket på 

alla barn som söker akutsjukvård är 

extremt låg. Det är ett sent tecken på 

chock hos barn. De barn med 

problem som associerar med lågt 

blodtryck fick högre triagenivå från 

början. Det är extremt ovanligt med 

hypotension vid icke akuta problem.  

Grad I 

 

2010 

USA 

Cinahl 

 

Thompson T, 

Standford K, 

Dick R, 

Graham J. 

Triage 

assessment in 

pediatric 

emergency 

departments. A 

national 

survey. 

Undersöka nuvarande 

triagemetoder på 

pediatriska 

akutmottagningar i 

USA. 

Mail sändes till 99 akutmottagningar för barn i 

USA. Senare sändes även ett mail för att 

påminna om att svara och efter det ringdes 

akutmottagningarna upp. Det var (n=89) 

akutmottagningar som svarade, 90 %.  

Kartläggning av de olika vitalparametrar som 

utföres och hur dessa utfördes och på vilka 

grunder. 

Det är stor variation av hur och vilka 

metoder som används för att basera 

det viktiga triage-beslutet på. Här 

framkommer vad det är som kan 

påverka utfallet av mätningen av 

olika vitala parametrarna och det är 

lite känt om vad triagering av barn 

ska innehålla. 

Grad I 

 



 

Tabell 2. Artikelöversikt Bilaga II:6 

 

Publi- 

kations-år 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2009 

USA 

Cinahl 

 

Travers D.A, 

Waller A,E, 

Katznelson J, 

Agans R. 

Reliability and 

validity of the 

emergency 

severity index 

for pediatric 

triage. 

Var att bedöma 

tillförlitligheten och 

giltigheten av ESI vid 

pediatrisk triage. 

 

Denna studie är utförd i tre delar.  

Del ett var 40 skrivna patientfall (n=155) där 

sjuksköterskan fick utföra triage efter 

genomgången utbildning i triagesystemet ESI.  

I del två jämfördes triagenivån mellan triage-

sjuksköterskan och forskningssjuksköterskan 

(n=498) triagering i realtid av barn som sökte 

sig till akutmottagningen triagerades och 

observerades samtidigt. 

I del tre jämfördes aktuell triagenivå med 

vårdinsatser, tid och inläggning på sjukhuset. 

 

Tre områden har identifierats och 

som kräver extra uppmärksamhet vid 

triagering av barn: feber, utslag och 

andningsbesvär. Sjuksköterskor från 

de allmänna akutmottagningarna 

prioriterade barn med feber mer akut 

än sjuksköterskor vana vid barn. Det 

krävs mer utbildning i bedömning 

och triagering av barn. 

Grad I 

 

2008 

Neder-

länderna 

Cinahl 

 

Van Veen M, 

Steyerberg 

E.W, 

Ruige M, 

Van Meurs 

A.H.J, 

Roukema J, 

Van der Lei J. 

et al. 

Manchester 

Triage System 

in pediatric 

emergency 

care: 

prospective 

observational 

study. 

Validera användandet av 

Manchester Triage 

System på barn 

akutsjukvård. 

Prospektiv observationsstudie för att mäta 

validiteten mellan Manchester Triage System 

(MTS) och ett oberoende fördefinierat 

klassifikation av ett akutbedömningssystem.  

Barn 16 år och yngre studerades vid två olika 

sjukhus i Nederländerna under 1 år. Kartlade 

barnets symtom, val av flödeskort och 

prioriteringsnivå. Sjuksköterskan 

dokumenterade de vitalparametra som 

utfördes, diagnos, behandlingsinterventioner, 

ankomst till sjukhus och ev. uppföljning. 

17600 barn sökte akutsjukvård och 16735 

triagerades av sjuksköterskor (95%) med stöd 

av MTS dataversion. Vid 1714 stycken 

frångick sjuksköterskan datorns triagenivå 

dessa uteslöts ur studien. 1467 uteslöts för det 

saknades fullständig information. Detta blir 

(n=13554) barn som ingick i studien.  

MTS var inte känsligt för barn mellan 

0-3 månader. Det blev bättre 

känslighet när barnen var över 4 år. 

Det var större tillförlitlighet vid 

trauma än vid medicinska problem. 

Speciellt vid sökorsak med feber och 

barn under ett år med medicinska 

problem är det svårt att triagera 

korrekt.  

Grad I 

 



 

Tabell 2. Artikelöversikt Bilaga II:7 

 

Publi- 

kations-år 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2010 

Neder-

länderna 

 

Van Veen M, 

Teunen-van 

der Walle 

V.F.M, 

Steyerberg 

E.W, 

Van Meurs 

A.H.J, 

Ruige M, 

Strout T.D. 

et al. 

Repeatability 

of the 

Manchester 

triage system 

for children 

Var att bedöma 

tillförlitligheten av 

Manchester triage 

system vid barn 

triagering. 

 

Två studier utfördes den första med att (n=44) 

sjuksköterskor fick 20 skrivna patientfall de 

arbetade på en allmän akutmottagning och på 

ett universitetsbarnsjukhus. En sjuksköterska 

kunde ej fullfölja studien på grund av tekniska 

fel. Triageresultaten jämfördes för att få fram 

tillförlitligheten.  

Del två utfördes på (n=198) verkliga fall på två 

olika allmän akutmottagningar. Det var en 

forskningssjuksköterska med och observerade 

vid triagering under 12 olika arbetspass.  

 

MTS har en fullgod tillförlitlighet vid 

triagering av barn. Tre kriterier 

identifierades: sjuksköterskan måste 

vara erfaren för att se patientens 

symtom och kunna bedöma tecken, 

det krävs utbildning i triagesystemen 

för att kunna använda rätt definitioner 

som beskrivs i systemet, systemen 

måste vara entydiga och beskriva de 

åkommor som barn söker till 

akutmottagningen för.  

 

Grad I 

 

 

 


