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SAMMANFATTNING 

 

I Sverige finns 70 sjukhusbundna akutmottagningar varav ett flertal utav dessa har en 

barnakutmottagning som har dygnsöppen verksamhet. Resterande sjukhus tar emot barn, 

men bemannas inte av specialiserade barnsjuksköterskor. Vanliga orsaker till att barn 

uppsöker en akutmottagning är i samband med skada, då de har feber, andningspåverkan 

eller vid problem med gastrointestinalkanalen. På ett flertal sjukhus används inte någon 

triageringsmodell för att bedöma barnet, vilket annars anses som en fördel eftersom barnet 

då bedöms utifrån liknande riktlinjer. Triagering används för att snabbt identifiera den 

patient som är svårast sjuk och därmed även i behov av snabbast vård och behandling. 

Patienten prioriteras utifrån fem olika nivåer. Få studier finns som beskriver 

sjuksköterskans upplevelser av att triagera barn. Därmed finns begränsad information om 

vilka faktorer som sjuksköterskan upplever påverkar triagen och om dessa inverkar positivt 

eller negativt på sjuksköterskans arbete.  

 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att triagera barn på 

barnakutmottagning. 

 

Sju intervjuer gjordes med sjuksköterskor på två olika barnakutmottagningar i södra 

Sverige. Intervjuerna var semi-strukturerade och utfördes från december 2014 till och med 

januari 2015. Som analysmetod användes kvalitativ innehållsanalys.  

 

Resultatet indikerar på att sjuksköterskan upplevde en lyckad triage då barnet kände sig 

tryggt och både triageringen och mätning av de vitala parametrarna då kunde utföras. 

Föräldrarnas medverkan upplevdes ha en stor del i om barnet kände sig tryggt med 

sjuksköterskan. Andningsfrekvensen var en vitalparameter som upplevdes svår att mäta. 

Då en hög arbetsbelastning inträffade upplevde sig sjuksköterskan stressad, vilket 

påverkade hur triagen utfördes. Triageringen upplevdes som en hjälp för sjuksköterskor 

med kortare erfarenhet. Sjuksköterskor med längre erfarenhet förlitade sig däremot i större 

utsträckning på den kliniska blicken. Triagen upplevdes som ett säkert system, både för 

patienten och för sjuksköterskan. Trygghet infann sig hos sjuksköterskan då barnet 

bedömdes utifrån samma kriterier och risken för felaktig bedömning ansågs då minskas.  

 

Barnets trygghet ger förutsättningar för en lyckad triage. Betydande faktorer tolkas vara 

stress och tidsbrist, vilket påverkar möjligheten att göra barnet tryggt. För sjuksköterskor 

med en kortare erfarenhet upplevs triageringen som fördelaktig, då deras beslut grundas på 

vedertagna riktlinjer. Triageringen tillför en säkerhetsaspekt för sjuksköterskan, såväl som 

för barnet.  

 

Nyckelord: Upplevelse, sjuksköterskor, barntriage, barnakutmottagning 

 



                      BILAGA I 

  

ABSTRACT 

 

Sweden has 70 emergency departments located in hospitals. A large portion of these have 

children´s emergency departments who are open around-the-clock. Remaining hospitals 

treat children, but don’t have specialized pediatric nurses. Common causes for children to 

seek emergency care are in connection to an injury, fever, respiratory distress or problems 

with the gastrointestinal tract. Several hospitals do not use a triage model when assessing 

children, which is otherwise considered a benefit because the child is assessed according to 

similar guidelines. Triage is used to quickly identify the patient who is most severely ill 

and therefore is in the need for immediate care and treatment. The patients are prioritized 

based on five different levels. Few studies are available that describes the nurse’s 

experiences of child or pediatric triage. Thus, there is limited information about the factors 

that the nurse experience affect the triage and if these affect to the nurse’s work positively 

or negatively.  

 

The aim of the study was to describe the nurse’s experiences of children’s triage at the 

children’s emergency department. 

 

Seven interviews were conducted with nurses at two different children’s emergency 

departments in southern Sweden. The interviews were semi-structured and were conducted 

from December 2014 through January 2015. As a method of analysis a qualitative content 

analysis was used.  

 

The result indicates that the nurse experienced a successful triage when the child felt 

secure and both the triage and the measuring of vital signs could be carried out. Parental 

engagement was perceived to have a big part in whether the child felt safe with the nurse. 

The respiratory rate was a vital sign that the nurses experienced as difficult to measure. 

During periods of high workload, the nurse felt stressed, which affected how the triage was 

performed. The triage was perceived as a support for nurses with less experience, while 

nurse’s with longer experience used the intuition in most cases. Triage was perceived as a 

secure system, both for the patient and for the nurse. The nurse felt safe when the child was 

assessed according to the same criteria and the risk of inaccurate assessment thus reduced.  

 

The child’s feeling of security provides the conditions for a successful triage. Considerable 

factors are interpreted as stress and lack of time, which affect the ability to make the child 

safe. Triage was considered a benefit for nurses with less experience, because their 

decisions were based on accepted guidelines. The triage brought increased security for the 

nurse, as well as the child.  

 

Keywords: Experience, nurses, children’s triage, children’s emergency department 
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BAKGRUND 

Akutsjukvård 

I Sverige finns 70 sjukhusbundna akutmottagningar varav ett flertal utav dessa har en 

barnakutmottagning som har dygnsöppen verksamhet (Socialstyrelsen, 2014a). Under de 

sex första månaderna av 2014 besökte 1,22 miljoner av Sveriges invånare en 

akutmottagning och socialstyrelsen (2014a) menar att besöksfrekvensen till Sveriges 

akutmottagningar ökar (Socialstyrelsen, 2014a). Enligt Creed (2010) beror det ökade 

patientinflödet till akutmottagningar generellt på att sjukvården utvecklas, med en mer 

avancerad behandling och utvecklad teknik samt att den äldre befolkningen ökar (Creed, 

2010).  

 

Akutsjukvård innebär vård som ges både inom den slutna vården samt öppenvården och 

innefattar tillstånd som bör åtgärdas inom timmar, upp till ett dygn (Socialstyrelsen, 

2014a). Inom akutsjukvården behandlas, diagnosticeras och utreds patienter i olika 

åldersgrupper. Till akutsjukvården hör även de patienter som söker vård med akuta 

sjukdomstillstånd eller efter olycksfall. Baserat på patientens tillstånd ska en prioritering 

samt en koordination av förväntade vårdinsatser utföras (Socialstyrelsen, 2015).  

Triage 

Ordet triage kommer från franskans trier som betyder att sortera (Nationalencyklopedin 

[NE], u.å.). Själva triageringsprocessen av patienter i sjukhusmiljö initierades under 1950-

talet på akutmottagningar i USA och bestod av en sortering av patienterna, då de ordnades 

efter störst behov av läkarbedömning, baserat på medicinsk angelägenhetsgrad. 

Triageringen kom till Sverige flera år senare. Under mitten på 1990- talet hade hälften av 

Sveriges akutmottagningar en triageringsprocess. Då triageringsprocessen initierades på 

akutmottagningarna användes initialt tregradiga skalor. Under senare år började 

femgradiga skalor att användas, då de ansågs ha större tillförlitlighet (Statens beredning för 

medicinsk utvärdering [SBU], 2010).  

 

Triagering används för att snabbt kunna identifiera den patient som är svårast sjuk och är i 

störst behov av omedelbar vård samt för att kunna prioritera turordningen. Den syftar även 

till att identifiera den patient vars tillstånd inte är brådskande och kan vänta eller bli 

hänvisad till en annan vårdnivå (Overton-Brown, Higgins, Bridge & Cooke, 2001; van 

Veen & Moll, 2009). För att kunna göra en triagering av patienten behövs ett beslutstöd 

(SBU, 2010). Triageringen baseras på patientens symptom samt registrerade vitala 

parametrar. De vitala parametrarna som ingår i triageringen är puls, andningsfrekvens, 

blodtryck, temperatur, syremättnad och vakenhetsgrad. Utifrån vitalparametrarna och de 

symptom som patienten har, får patienten en prioritetsnivå som kan vara blå, grön, gul, 

orange eller röd. Om patienten prioriteras röd är rekommendationen att en läkare ska 

undersöka patienten omedelbart, vid orange nivå inom 20 minuter, vid gul nivå inom två 

timmar, vid grön nivå inom fyra timmar och om patienten får prioriteten blå finns ingen 

specificerad tidsram (Westergren, Ferm & Häggström, 2014). Patienten kan även 

prioriteras enligt nivå ett till fem där nivå ett är mest brådskande, vilket innefattar att 

patienten har livshotande symptom. Vid nivå ett rekommenderas patientens 

omhändertagande ske omedelbart (Patel, Gutnik, Karlin, & Pusic, 2008; Thomas, 2002). 

 

Den sjuksköterska som utför triageringen identifierar symptom och avvikande tecken för 

att kunna fastställa vilken prioriteringsnivå som patientens sjukdomsbild innebär.  



                      BILAGA I 

2  

 

Utifrån den triagerade prioriteringsnivån får patienten sedan träffa läkaren. En optimal 

triagering som ger samma resultat, oberoende av vem som utför den eller på vem erhålls då 

sjuksköterskan får upprepad utbildning inom området (van Veen & Moll, 2009).   

 

Barn på akutmottagningen 

Enligt Socialstyrelsen (2013) uppsökte mer än 206 000 barn en akutmottagning efter skada 

eller förgiftning under 2007-2009 (Socialstyrelsen, 2013). Att barnet är med om någon 

sorts skada till exempel efter en fallolycka, är enligt socialstyrelsen (2011) den vanligaste 

orsaken till att barnet är i behov av sjukhusvård eller avlider. Det är vanligt att barnet 

skadar övre extremiteter eller sitt huvud (Socialstyrelsen, 2011). Andra vanliga orsaker 

som barn söker akutsjukvård för är då barnet har feber, andningsbesvär eller problem med 

gastrointestinalkanalen (Thomas, 2002). Då vården hela tiden uppdateras med ny kunskap 

är det fler och fler svårt sjuka barn, kroniskt sjuka barn och barn med olika 

funktionsnedsättningar som överlever. En följd av detta blir att dessa barn blir patienter 

som innehar en större vårdkonsumtion (Svensk sjuksköterskeförening, 2008). 

 

Barn – definition 

Det finns ca 2 miljoner barn i Sverige (Svensk sjuksköterskeförening, 2008). I 

Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) 1 kap, 2§ definieras barn som barn då de är i åldern 0- 18 

år (SFS 2001:453, u.å.). Enligt barnkonventionen ska barnen få den främsta potentialen att 

uppnå en god hälsa. Barn har rätt till sjukvård och rehabilitering och inget barn ska nekas 

denna fördel. Medlemmar i konventionsstaterna ska även kontrollera att vårdinrättningar 

och institutioner där barn vårdas eller skyddas uppfyller de normer som myndigheterna har 

fastställt. De ska speciellt sträva för att riktlinjer kring säkerhet, behörig tillsyn, hälsa och 

lämplighet hos personalen efterföljs (FN:s barnkonvention, u.å.). 

 

Omvårdnad av barn 

Omvårdnaden av barnpatienter skiljer sig från den som ges till den vuxna patienten. Dels 

eftersom ett oroligt barn påverkar undersökning och anamnes. Dels eftersom barnet oftast 

inte kan uttrycka sin sjukdomshistoria, hur sjukdomen har utvecklat sig eller specificera 

sina symptom. Sjuksköterskan behöver därför basera sin triage på observation av barnet 

och på föräldrarnas berättelse. Observation av barnet kan påbörjas innan undersökningen 

initieras samt ske under tiden som undersökningen utförs (Thomas, 2002). Att initialt börja 

med att observera barnet bedöms av många sjuksköterskor som den mest 

informationsgivande punkten då sjuksköterskan får ett intryck av patientens status. Detta 

bedöms framförallt som värdefullt då barnet inte själv kan uttrycka sig verbalt (Patel et al., 

2008). Genom att föräldrarna bidrar med information om barnet, kan sjuksköterskan få 

uppgifter om barnet uppvisar ett, för dem, normalt beteende eller en för barnet, normal 

hudfärg (Thomas, 2002).  

 

När vitala parametrar ska tas på barnet behöver det vara lugnt och tryggt, eftersom ett 

oroligt och ledset barn kan påverka de observerade parametrarna så att de blir 

otillförlitliga. Om barnet är oroligt kan det vara en fördel om barnet får sitta hos föräldern 

under undersökningen. Det är av stor vikt att sjuksköterskan har ett lugnt förhållningssätt 

gentemot barnet. Sjuksköterskan bör prata direkt med barnet, oberoende av ålder. Då 

barnet tilltalas är det en fördel om sjuksköterskan sitter ned eller hukar sig för att hamna i 

barnets ögonnivå. Vid olika procedurer kan sjuksköterskan använda sig av 

distraktionstekniker och eventuellt börja med att visa på föräldern innan proceduren utförs 

på barnet.  
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Om barnet upplever sig väl omhändertagen under besöket på akutmottagningen, är det 

troligt att de har goda förutsättningar för att våga komma tillbaka om det behövs i 

framtiden (Thomas, 2002).  

 

Säker vård av barn 

Att vårda akut sjuka barn på en akutmottagning har ett flertal negativa aspekter. Miljön på 

en akutmottagning kan ibland vara hektisk och kaotisk, med ett flertal avbrott i 

omvårdnaden. Vid ett högt patientinflöde kan sjuksköterskan behöva avbryta moment för 

att istället ta hand om något som är mer akut, vilket kan orsaka en bristande 

kommunikation med en eventuell vårdskada som följd (Krug & Frush, 2007). En 

vårdskada orsakas då säkerheten för patienten är otillräcklig. Med en vårdskada menar 

Socialstyrelsen (2014b) ”… vårdskada avses lidande, kroppslig eller psykisk skada eller 

sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid 

patientens kontakt med hälso- och sjukvården” (Socialstyrelsen 2014b, s.10). 

Patientsäkerheten kan ökas genom att använda olika system med standardiserade processer 

eller procedurer som är evidensbaserade istället för att förlita sig på människans 

individuella prestation. Därmed minskas även risken för vårdskada. Att föra en god 

kommunikation med föräldrar och barnet är en viktig del i patientsäkerheten, och en viktig 

informationskälla. Kommunikationen kan dock brista vid en akut situation och det kan 

vara svårt för vårdpersonalen att skapa en god relation med familjen (Krug & Frush, 2007). 

Riktlinjer och rutiner tillsammans med evidensbaserad vård bidrar till att de undvikbara 

vårdskadorna inte inträffar (Öhrn, 2013). 

 

Barntriage 

Vid triagering av barn ska sjuksköterskan undersöka barnet utifrån ABCDE. Där A står för 

luftväg, B andning, C cirkulation, D neurologiskt status och E exponering. Även vitala 

parametrar ingår i triageringen av barnet. Triageringen är en utav de viktigaste bitarna i 

barnets vård under vistelsen på akutmottagningen och det är av stor vikt att sjuksköterskan 

som utför triageringen kan tyda signaler och symptom hos det svårt sjuka barnet. Detta 

eftersom det är sjuksköterskan som prioriterar patienten och därmed avgör hur snabbt 

vården behöver sättas in (Thomas, 2002). Vid triagering av barn finns ett flertal olika 

modeller att tillgå som Emergency Severity Index (ESI), Manchester Triage Scale (MTS), 

Australasian triage system (ATS) och the Paediatric Canadian Triage and Acuity Score 

(paedCTAS). De olika triageringsverktygen har fem olika prioriteringsnivåer som 

patienten kan prioriteras till (Westergren et al., 2014).  

 

RETTS-p 

I Sverige utvecklades en triageringsmodell som år 2010 vidareutvecklades till Rapid 

Emergency Triage and Treatment System (RETTS) där även RETTS-p innefattas. RETTS-

p används till patienter i åldern nyfödd till 18 års ålder och är det huvudsakliga 

triageringsverktyget som används för triagering av barn i Sverige (Westergren et al., 2014). 

RETTS-p är specifikt anpassat för den pediatriska populationen med anpassning av de 

vitala parametrarna beroende på patientens ålder. Barnet skiljer sig från den vuxna, bland 

annat i den cirkulatoriska och respiratoriska fysiologin. Vitalparametrarnas gränsvärden i 

RETTS-p är därför anpassade utifrån barnets fysiologi. De är även anpassade utifrån 

barnets ålder. Hos små barn är gränsvärdena för hjärt- och andningsfrekvens högre än hos 

det äldre barnet (Widgren, 2012). Westergren et al. (2014), menar att RETTS-p är ett 

säkert triageringsverktyg som ger samma resultat oberoende av vem som utför triageringen 

(Westergren et al., 2014).  
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Sjuksköterskans roll på akutmottagningen 

En sjuksköterska som är verksam inom akutsjukvården bör vara beredd på oväntade och 

oförutsedda händelser. Akutsjuksköterskan behöver inneha kunskaper inom avancerad 

vård och omvårdnad, då akutsjukvården blir allt mer avancerad. Dessa kunskaper ska vara 

evidensbaserade och den akut sjuka patienten ska vårdas professionellt utifrån dem.  

Akutsjuksköterskan ska även ha kunnande inom samordning och utförande av de 

vårdinsatser som krävs utifrån patientens tillstånd, tillgängliga resurser och behov av 

omvårdnad. De patienter som har ett potentiellt livshotande tillstånd ska kunna identifieras 

av akutsjuksköterskan som även ska kunna påbörja farmakologisk behandling och 

medicinsk utredning (Svensk sjuksköterskeförening, 2010).  

 

En utav sjuksköterskans roller på akutmottagningen är att utföra triage på de patienter som 

inkommer till sjukhuset på annat sätt än via ambulans. Själva triageringsprocessen ser 

olika ut på sjukhusen i Sverige. Vissa sjukhus använder sig utav triageringsrum som är 

utrustade för att kunna utföra triage i, medan andra sjukhus inte triagerar i specifikt 

avsedda rum. En mindre del utav de Svenska sjukhusen använder sig av en specifik triage 

sjuksköterska, men vid ett flertal av sjukhusen utför de flesta sjuksköterskor triage. Efter 

att patienten är triagerad följer ofta en rad undersökningar såsom blodprovstagning samt 

observation av patientens vitala parametrar (Göransson, Ehrenberg & Ehnfors, 2005).  

 

Kompetens 
Med kompetens menas enligt Furåker och Nilsson (2013) en kapacitet, skicklighet eller 

kvalifikation inom ett specifikt område. Kompetens påverkas av egen kunskap, färdighet 

samt egenskaper som individen innehar. Kompetensen fastställer den enskilda individens 

handlingsförmåga (Furåker & Nilsson, 2013). Enligt kompetensbeskrivningen för 

sjuksköterskor har sjuksköterskan arbetsområden inom ledarskap, forskning och utveckling 

samt teori och praktik inom omvårdnad. Dessa kompetensområden kan appliceras på ett 

flertal av de yrkesområden som sjuksköterskan arbetar inom, och utifrån dessa finns ett 

stort antal delkompetenser beskrivna (Socialstyrelsen, 2005).  

 

Inom ledarskapskompetensen beskrivs att: Sjuksköterskan ska på ett systematiskt sätt leda, 

fördela, samordna och prioritera sitt och sitt teams omvårdnadsarbete. Omvårdnaden ska 

vara patientfokuserad och den ska ges med åtanke på både kvalitet och kostnadseffektivitet 

samt utarbetas från den främsta kunskapen. Sjuksköterskan ska eftersträva en kontinuitet i 

vården med en god samverkan och informationsöverföring. Inom forskning och utveckling 

är delkompetenser förmågor att: införa ny, tillförlitlig kunskap kring rutiner i 

omvårdnadsarbetet och sträva efter att omvårdnaden som ges ska vara relevant och 

förankrad i vetenskapen. Sjuksköterskan ska granska sin egen kompetens vad gäller det 

som kan förbättras och vad som är bra. Delkompetenser i området omvårdnadens teori och 

praktik är att sjuksköterskan ska behärska förmågan att observera, prioritera och värdera en 

patients omvårdnadsbehov. Sjuksköterskan ska även planera och utvärdera omvårdnaden. 

Kommunikation mellan sjuksköterska och patient samt patientens närstående ska ske på ett 

sätt som är respektfullt och empatiskt. Sjuksköterskan ska vara lyhörd och säkerställa att 

den informationen som ges också förstås av mottagaren. I sjuksköterskans arbete ska en 

helhetssyn kring patienten finnas med. Sjuksköterskan ska också verka efter ett etiskt 

förhållningssätt i omvårdnaden (Socialstyrelsen, 2005). 
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Kompetensutveckling 

Sjuksköterskans kompetens och erfarenhet kan definieras utifrån Dreyfusmodellen som 

beskrivs av Benner (1993). Modellen redogör för fem olika stadier gällande 

sjuksköterskans utveckling av sin kompetens. I det första stadiet är sjuksköterskan en novis 

och arbetsutformningen styrs av regler och fasta riktlinjer. Dessa regler och riktlinjer 

behövs för att sjuksköterskan ska kunna hantera sitt arbete utan tidigare erfarenhet. I det 

andra stadiet har sjuksköterskan utvecklats till en avancerad nybörjare som har erfarenheter 

av olika situationer vilket ger en förståelse av betydelsefulla moment. Den tidigare 

erfarenheten är betydelsefull och sjuksköterskan kan relatera till den när liknande 

situationer uppkommer. Sjuksköterskan behöver fortfarande riktlinjer för sitt arbete och 

upplever svårigheter vad gäller prioritering av vad som är av störst vikt i sitt arbete. Först 

när sjuksköterskan har arbetat i två till tre år på samma enhet eller under liknande 

förhållanden kan sjuksköterskan kallas kompetent och har kommit till det tredje stadiet i 

sin utveckling. Sjuksköterskan kan då aktivt se hur egna handlingar påverkar utfallet hos 

patienten. Den kompetenta sjuksköterskan har inte egenskaper som anpassningsförmåga 

och att kunna arbeta i ett snabbt tempo, men kan kontrollera situationer och hanterar 

oväntade händelser. I det fjärde stadiet kan sjuksköterskan benämnas som skicklig. 

Sjuksköterskan ser på situationer med en helhetssyn. Handlingarna styrs framförallt av 

erfarenhet från tidigare situationer och i mindre omfattning av regler och riktlinjer. 

Handlingarna kan ses i relation till vad patientens långsiktiga fördel är. Erfarenheten ger 

kunskap kring vad som förväntas i specifika situationer och hur dessa ska hanteras om 

något oförutsett inträffar. När sjuksköterskan är i det femte stadiet är kompetensnivån 

jämställd med att vara expert. Sjuksköterskan är så pass förtrogen med sin egen kunskap 

och tidigare erfarenheter att omvårdnaden i huvudsak baseras på dessa och i mindre 

omfattning på regler och riktlinjer. En ingående insikt kring vad helhetssynen inbegriper 

finns hos sjuksköterskan (Benner, 1993).  

 

Sjuksköterskans kärnkompetenser 

Sex kärnkompetenser har utvecklats som stöd för sjuksköterskan i sitt arbete med att ge en 

god och säker vård. Dessa kärnkompetenser är: personcentrerad vård, samverkan i team, 

evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och 

informatik. Genom att vårda en patient enligt en personcentrerad vård behandlar 

sjuksköterskan patienten som en jämlik person med expertkunskaper kring sig själv och sin 

sjukdomsbild (Rycroft-Malone et al., 2004; Svensk sjuksköterskeförening, 2014). 

Sjuksköterskan ska i den personcentrerade vården respektera personen och dennes rätt till 

självbestämmande. Patienten behandlas som en person med egna värderingar och 

övertygelser. Sjuksköterskan ska även verka för ett aktivt samarbete med patienten, samt 

ha förmågan att se till dennes behov (McCance & McCormack, 2013). Inom samverkan i 

team ingår att sjuksköterskan ska samarbeta med olika professioner i en teambaserad vård 

för att erhålla en helhetssyn kring patienten och på så vis förbättra patientens säkerhet och 

resultat av given omvårdnad. Patientens behov ska tillgodoses genom ett samarbete mellan 

professionerna (Berlin, 2013; Svensk sjuksköterskeförening, 2014).  

 

En evidensbaserad vård grundas på vård utifrån patientens förutsättningar och utformas i 

samråd med patienten efter fastställda rekommendationer, riktlinjer och vårdprogram. 

Detta för att få den mest kostnadseffektiva och fördelaktiga vården för patienten (Rycroft-

Malone et al., 2004; Svensk sjuksköterskeförening, 2014; Willman, 2013). Sjuksköterskan 

ska fortlöpande arbeta för att förbättra kvaliteten inom vården genom förbättringsarbeten. 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2014). 
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Förbättringsarbetet inkluderar även en utveckling av sjuksköterskans kompetens genom 

vidareutveckling av etiskt förhållningssätt, personliga färdigheter och ämneskunskap (Elg 

& Olsson, 2013). För att minska risken att patienten drabbas av vårdskador ska 

sjuksköterskan arbeta patientsäkert och förhindra vårdskador genom att arbeta enligt 

vedertagna rutiner och tekniker samt följa rutiner som utarbetats. Goda förutsättningar för 

att sjuksköterskan ska kunna föra ett patientsäkert arbete med god vårdkvalitet sker då 

välutarbetade informations- och kommunikations system finns tillgängliga (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). Händelser som inverkar negativt på patientsäkerheten ska i 

möjligaste mån undvikas genom ett välutvecklat hälso- och sjukvårdssystem (Ödegård, 

2013).  

 

Specialistsjuksköterskan på barnakutmottagningen 

Barnsjuksköterskan är specialiserad inom den hälso- och sjukvård som är anpassad för 

barn i åldern 0-18 år och innefattar även mötet med barnets närstående och stöttning av 

dessa. Barnsjuksköterskan kan vara verksam i både sluten- och öppenvården. Enligt 

kompetensbeskrivningen för barnsjuksköterskor ska arbetet genomsyras av beprövad 

erfarenhet samt vila på en vetenskaplig grund. Barnsjuksköterskan ska i sin yrkesutövning 

inneha ett förhållningssätt som är etiskt och humanistiskt riktigt. Barnkonventionen och 

NOBAB:s standards (Nordisk standard för barn och ungdomar inom hälso- och sjukvård) 

är riktlinjer som barnsjuksköterskans arbete ska utgå ifrån och som 

kompetensbeskrivningen är baserad på. Barnsjuksköterskan ska verka för att de beslut som 

tas kring barnet ska vara med fokus på barnets bästa. En strävan ska finnas hos 

barnsjuksköterskan att skapa god relation med barnet för att på så vis erhålla tillit och 

förtroende från barnet. Olika behandlingar, undersökningar och provtagningar som barnets 

hälsotillstånd kräver ska anpassas utifrån det enskilda barnet och barnsjuksköterskan ska 

arbeta för att möjliggöra det.   Barnsjuksköterskan ska inneha ett intresse för utveckling 

och kvalitetssäkring av omvårdnad som berör barn i enlighet med omvårdnadsprocessen 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2008).  

 

Upplevelse 

Att uppleva definieras i Nationalencyklopedin som ”att vara med om något som direkt 

berörd part om person med avseende på skeende etc., gärna på något sätt anmärkningsvärt” 

(Nationalencyklopedin [NE], 2015). En upplevelse kan definieras som själva meningen 

med en handling. Det är inte innehållet i upplevelsen som har betydelse utan själva 

medvetenheten av sin upplevelse. Upplevelsen är individuell och ändras konstant. En 

förståelse av nuet erhålls med hjälp av tidigare upplevda erfarenheter och framtida 

förväntningar. Genom olika upplevelser kan en annan synvinkel uppkomma och en bättre 

förståelse för upplevelsen erhålls då den ställs i relation till händelser som tidigare har 

upplevts (Kakkori, 2009).  

 

Problemformulering 

Enligt Socialstyrelsen (2013) uppsökte mer än 206 000 barn en akutmottagning efter skada 

eller förgiftning under 2007-2009. I Sverige finns 70 sjukhusbundna akutmottagningar och 

ett flertal utav dessa har en barnakutmottagning (Socialstyrelsen, 2014a). Övriga sjukhus 

tar emot barn, men har oftast inte sjuksköterskor som är specialiserade barnsjuksköterskor. 

Vissa sjukhus använder sig heller inte av någon triageringsmodell för att triagera barn utan 

förlitar sig endast på sjuksköterskans kompetens av att bedöma barn.  

 



                      BILAGA I 

7  

 

Eftersom ett flertal barn vårdas på sjukhus som inte är specialiserade på omvårdnad av 

barn kan sjukhuspersonalen känna sig okvalificerade då svårt sjuka barn inkommer till 

akutmottagningen för vård. Vårdpersonalen kan sakna både tekniska och kognitiva 

färdigheter då de inte får ett regelbundet praktiserande (Krug & Frush, 2007). Då 

standardiserade processer som triage används fås en säkerställning att barnet vårdas enligt 

gällande riktlinjer och rutiner. Patientsäkerheten förbättras och risken för vårdskador 

minskar.  

 

Det är av stor vikt att belysa sjuksköterskans upplevelser av triage för att utröna faktorer 

som kan påverka sjuksköterskans triageringsprocess, så att dessa i faktorer i framtiden ska 

kunna förhindras om de inverkar negativt. Genom det kan en förbättrad triagering erhållas, 

vilket även leder till en ökad patientsäkerhet. Få studier finns som beskriver 

sjuksköterskans upplevelser av att triagera barn. Det är därför intressant att undersöka detta 

och på så vis utöka kunskapen i det området. 

 

 

SYFTE 
 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att triagera barn på 

barnakutmottagning. 

METOD 

Ansats 

Studien hade en kvalitativ forskningsansats. Enligt Polit & Beck (2012) kan författaren 

genom att använda sig av kvalitativ ansats undersöka människors komplexitet och olika 

uppfattningar kring ett fenomen. Detta genom att ta del av deras olika erfarenheter. 

Ändamålet med kvalitativa studier är att belysa människors olika uppfattningar och förstå 

betydelsen av dessa och inte för att få ett generaliserbart resultat (Polit & Beck, 2012).  

Design 

Studiens design var deskriptiv. En deskriptiv kvalitativ studie ger en inblick i ett fenomen 

eller en händelse (Polit & Beck, 2012). Vid en deskriptiv design eftersöks 

forskningspersonernas beskrivningar av sin livsvärld. En rik beskrivning avseende 

upplevelser och känslor kring olika händelser eftersträvas. På så vis erhålls olika 

uppfattningar och skillnader avseende ett fenomen (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Urval 

Ett strategiskt urval genomfördes vid urskiljning av de akutmottagningar som inkluderades 

i studien. Två barnakutmottagningar i södra Sverige inkluderades utifrån geografisk 

position, då de fanns inom rimligt avstånd för att författaren skulle ha möjlighet att 

genomföra intervjuerna med tanke på tidsramen för det självständiga arbetet. Ett 

bekvämlighetsurval genomfördes på dessa två barnakutmottagningar, där de 

forskningspersoner som frivilligt anmälde sitt intresse och som även samstämde med de 

uppsatta inklusions- och exklusionskriterierna valdes ut. Senare i studien genomfördes 

även ett snöbollsurval för att utöka antalet forskningspersoner. 
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Bekvämlighetsurval är en vanlig metod som är ett icke-sannolikhetsurval (Jacobsson, 

2011). Enligt Polit och Beck (2012) kan ett bekvämlighetsurval användas då författaren 

behöver forskningspersoner som själva anmäler sitt intresse för att deltaga i studien (Polit 

& Beck, 2012). Urvalet omfattar alltså de forskningspersoner som är tillgängliga. Studiens 

resultat blir därför svårare att generalisera till en större population (Jacobsson, 2011).  

 

Enligt Polit och Beck (2012) kan forskningspersoner som deltar i en studie rekommendera 

ytterligare eventuella deltagare till studiens författare, genom ett så kallat snöbollsurval. 

Det ger författaren fördelar så som kostnadseffektivitet och tidsbesparing (Polit & Beck, 

2012).  

 

Alla sjuksköterskor på de två utvalda barnakutmottagningarna erhöll ett mail från 

vårdenhetscheferna på respektive barnakutmottagning med 

forskningspersonsinformationen (bilaga 1) med kontaktuppgifter till författaren. Kvale och 

Brinkmann (2009) menar att en studies opartiskhet kan främjas genom att undvika 

rekommendation från högre instanser av specifika forskningspersoner (Kvale & 

Brinkmann, 2009).   

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier som urvalet grundades på var att de legitimerade sjuksköterskorna 

skulle inneha en anställning på en utav de utvalda barnakutmottagningarna i södra Sverige 

samt att de skulle ha utfört triagering av barn på sin arbetsplats. De sjuksköterskor som inte 

hade erfarenhet av att triagera barn ämnades exkluderas ur studien.  

 

Forskningspersoner 

Intervjuerna ämnades genomföras med fyra stycken sjuksköterskor från respektive 

barnakutmottagning. Författaren hade för avsikt att totalt åtta stycken sjuksköterskor skulle 

medverka i studien. Ett större antal inkluderade sjuksköterskor än åtta stycken ansågs inte 

vara rimligt utifrån tidsramen för det självständiga arbetet. Enligt Kvale och Brinkmann 

(2009) bör storleken på urvalet vara cirka tio stycken. Detta för att inte erhålla för mycket 

information som inte är hanterbar tidsmässigt, eller för lite information som inte räcker för 

att få ett tillfredställande resultat av studien (Kvale & Brinkmann, 2009). Sjuksköterskorna 

inkluderades i studien utifrån sitt anmälda intresse. När kvoten på tre till fyra stycken 

sjuksköterskor från respektive barnakutmottagning uppnåddes avslutades insamlandet av 

forskningspersoner.  

 

Totalt var sju stycken sjuksköterskor intresserade av att medverka i studien och dessa sju 

intervjuer kunde genomföras. Det var fyra respektive tre sjuksköterskor som deltog från 

varje barnakutmottagning. Av de sju sjuksköterskorna som deltog i studien hade sex 

stycken arbetslivserfarenhet som var längre än tre år och en sjuksköterska hade 

arbetslivserfarenhet som var mindre än tre år. Sex kvinnor och en man deltog i studien. 

 

Tre stycken sjuksköterskor anmälde sitt intresse för att deltaga i studien direkt till 

författaren. Resterande fyra sjuksköterskor, två vid varje barnakutmottagning, rekryterades 

genom rekommendation av två av de sjuksköterskor som hade deltagit i studien, genom ett 

snöbollsurval.  

 

Arbetslivserfarenhet 

För att erhålla ett rikt resultat fick forskningspersonerna även uppge sin 

arbetslivserfarenhet, vilken urskiljdes till mindre än tre år eller mer än tre år.  



                      BILAGA I 

9  

 

Då forskningspersoner med både längre och kortare arbetslivserfarenhet urskiljs, erhålls ett 

flertal aspekter på sjuksköterskans upplevelser, vilket ansågs intressant för författarens 

studie. Polit och Beck (2012) menar att forskningspersoner med olika bakgrund ger en rik 

beskrivning kring ett fenomen (Polit & Beck, 2012). Definitionen på längre och kortare 

arbetslivserfarenhet har baserats på Benners (1993) beskrivning av Dreyfusmodellens olika 

stadier där en sjuksköterska som har uppnått stadiet kompetent har arbetat i två till tre år 

(Benner, 1993). Därför sattes gränsen för kortare arbetslivserfarenhet vid mindre än tre år 

och gränsen för längre arbetslivserfarenhet vid mer än tre år.  

  

Genomförande 
Ett muntligt godkännande från verksamhetscheferna samt vårdenhetscheferna på 

respektive barnakutmottagning erhölls via telefonkontakt. Efter att författaren fått en 

godkänd projektplan skickades ett skriftligt brev (bilaga 2) ut till verksamhetscheferna där 

de gav sitt skriftliga samtycke till sjuksköterskornas deltagande i studien. De fick då även 

möjlighet att avböja deltagande.  

 

Rekrytering av forskningspersoner 

Alla sjuksköterskor som hade sin anställning på någon utav de två utvalda 

barnakutmottagningarna erhöll en forskningspersonsinformation där de tillfrågades om 

deltagande i studien. Denna delades ut av vårdenhetscheferna på respektive klinik via mail 

till alla berörda sjuksköterskor. Sjuksköterskorna på barnakutmottagningarna anmälde sitt 

intresse för att medverka i intervjustudien genom mailkontakt med författaren. När 

sjuksköterskorna hade anmält sitt intresse för att medverka i studien, kontaktade författaren 

dem för att boka tid och plats för intervjun. Intervjuerna genomfördes på sjuksköterskornas 

arbetsplatser i ett lugnt rum där risken för att bli störd var minimal.  

 

Datainsamling 

Datainsamling skedde genom enskilda semi-strukturerade intervjuer med 

forskningspersonerna på deras arbetsplatser med hjälp av en digital ljudinspelningsapparat. 

Intervjuerna spelades in för att författaren senare skulle ha möjlighet att transkribera det 

insamlade materialet.  

 

Datainsamlingen ämnades initialt ske under december 2014. Insamlingstiden fick senare 

utökas eftersom ett för litet antal deltagare hade anmält sitt intresse till att medverka i 

studien. Datainsamlingsperioden utökades till att även innefatta januari 2015. Beräknad 

tidsåtgång för intervjuerna var innan studien påbörjades cirka 20-30 minuter, men pågick i 

cirka sex – 16 minuter under den faktiska datainsamlingsperioden.  

 

Innan intervjuerna påbörjades fick forskningspersonerna möjlighet att läsa igenom 

forskningspersonsinformationen igen. De informerades även muntligt att deltagandet var 

frivilligt och att de när som kunde avböja sitt deltagande studien.  

 

Intervjuguide  

Intervjuguiden (bilaga 3) formulerades med frågor som ämnade svara på studiens syfte och 

reviderades ett flertal gånger innan slutversionen kunde fastställas. Värderande och 

ledande frågor formulerades om för att erhålla så utförliga svar som möjligt från 

intervjupersonerna. Frågor som kunde besvaras med ja eller nej undveks, detta enligt Polit 

och Beck (2012) för att erhålla ett detaljrikt intervjuresultat. Intervjuguiden upprättades 

med en inledande fråga och ett antal huvudfrågor som vid intervjun, då det ansågs 

nödvändigt av författaren, följdes av uppföljningsfrågor.  
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En inledningsfråga ger enligt Kvale och Brinkmann (2009) en rik beskrivning av en 

situation och forskningspersonen kan förmedla det som anses vara av störst vikt i 

upplevelsen. Följdfrågorna ger en stimulans för forskningspersonen att utveckla sitt 

resonemang vidare (Kvale & Brinkmann, 2009). Enligt Polit & Beck (2012) är det 

fördelaktigt att börja intervjun med frågor som initialt är generella, men under intervjuns 

gång blir mer specifika. Det ger ett gott resultat av intervjun (Polit & Beck, 2012). 

 

Pilotintervju 

En pilotintervju genomfördes för att kontrollera att intervjuguiden var korrekt och svarade 

mot syftet. Efter att pilotintervjun var genomförd konstaterades att inga ändringar i 

intervjuguiden behövde utföras och att pilotintervjun kunde inkluderas i studien. 

 

En pilotintervju utförs för att testa funktionen av vald metod, utförandet och själva 

kvaliteten på instrumentet som används. Den utförs även för att upptäcka eventuella 

problem som kan uppkomma under intervjun. Efter att pilotintervjun är genomförd kan 

eventuella förändringar genomföras (Polit & Beck, 2012).  

 

Intervju 

Innan intervjuerna påbörjades presenterade författaren sig själv och sitt syfte med studien. 

Forskningspersonerna fick tid att läsa igenom forskningspersonsinformationen om de 

själva kände behov av det. Författaren specificerade muntligt vissa detaljer ur 

forskningspersonsinformationen såsom samtyckes- och informationskravet. 

Ljudupptagningen påbörjades sedan och forskningspersonerna uppmanades att berätta om 

sina upplevelser utifrån de frågorna som författaren ställde till dem.  

Målsättningen var att forskningspersonerna skulle känna sig bekväma och berätta fritt 

kring intervjufrågorna utifrån sina egna erfarenheter. På den ena barnakutmottagningen 

genomfördes intervjuerna i ett vårdrum som för tillfället inte användes och på den andra 

barnakutmottagningen i ett väntrum med stängd dörr som också var tomt för tillfället.  

 

Författaren använde sig i möjligaste mån av tystnad som ett sätt att få forskningspersonen 

att utveckla sitt resonemang kring frågorna. Kvale och Brinkmann (2009) menar att 

tystnaden med fördel kan användas eftersom forskningspersonen då får tid att reflektera 

kring frågorna och får möjlighet att förmedla ett uttömmande svar (Kvale & Brinkmann, 

2009). För att erhålla ett bra flöde genom intervjun med möjlighet för författaren att ställa 

följdfrågor undveks anteckning under själva intervjun, eftersom det kan vara ett 

distraktionsmoment för författaren (Polit & Beck, 2012). Vid de intervjuer då klarhet 

behövdes för förståelsen av kontexten använde författaren sig av tolkningsfrågor, det vill 

säga att författaren formulerade om svaret eller gav sin tolkning på det (Kvale & 

Brinkmann, 2009).  

 

Databearbetning 

Informationen som insamlades vid intervjuerna dokumenterades initialt genom att de 

spelades in med en ljudinspelningsapparat. De transkriberades sedan ordagrant samt 

genomlyssnades ett flertal gånger för att säkerställa att resultatet av intervjun tydligt 

avspeglade forskningsdeltagarnas erfarenheter.  

Icke verbal kommunikation som skratt och pauser inkluderades i utskriften för att förstå 

kontexten i intervjuerna, vilket Polit och Beck (2012) menar är väsentliga delar vid 

transkribering (Polit & Beck, 2012).  
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Innehållsanalys 

En innehållsanalys relaterar det forskningspersonerna förmedlar i exempelvis intervjuer, 

med det mänskliga beteendet (Olsson & Sörensen, 2011). Vid innehållsanalysen fördjupar 

sig forskaren i sitt material genom att läsa igenom det ett flertal gånger. Materialet 

analyseras genom en öppen kodning, där betydelsefulla fragment utrönas ur texten, dessa 

fragment ska tillsammans beskriva olika aspekter av textens innehåll (Elo & Kyngäs, 

2008).  Fragmenten som utrönas ur texten kan grupperas i kategorier utifrån likheter eller 

skillnader. Dessa grupperas och specificeras i sedan ånyo i nya underkategorier (Elo & 

Kyngäs, 2008; Polit & Beck, 2012). För att påvisa studiens trovärdighet och att 

kategoriernas ursprung kommer från intervjuerna används citat från forskningspersonerna 

(Elo & Kyngäs, 2008).   

 

En intervju kan tolkas med utgångspunkt i en manifest eller latent analys. Vid den 

manifesta innehållsanalysen tolkas intervjuns innehåll utifrån textens synliga, självklara 

delar. Den latenta innehållsanalysen behandlar textens underliggande mening.  

En intervju kan analyseras utifrån meningsbärande enheter då beskrivningar som behandlar 

samma ämne eller ämnen med liknande kontext sätts samman till en enhet (Graneheim & 

Lundman, 2004).  

 

Meningskondensering och kategoriindelning 

Under analysfasen av en text framställs initialt meningsenheter, vilka består av menings 

bärande delar ur en text. Meningsenheterna kondenseras sedan, vilket innebär att texten 

görs mer lättförståelig utan att förlora meningen med texten. I den process som 

meningskondensering innebär läser författaren initialt igenom textmassan. Utifrån texten 

formas meningsenheter som senare utrönas till teman eller kategorier baserade på 

meningsenheterna (Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

Kategoriindelning är ett centralt begrepp inom innehållsanalysen. Kategorierna består av 

ett flertal underkategorier som tillsammans bildar en kategori. Vid bildandet av kategorier 

sätts samma text med liknande innehåll ihop till en kategori. (Graneheim & Lundman, 

2004; Kvale & Brinkmann, 2009). Dessa kategorier utvecklas antingen under 

analysprocessen eller baseras på tidigare framställda kategorier (Kvale & Brinkmann, 

2009). En kategori behöver vara specifik, så att inte viss text passar i flera kategorier, men 

omfattande nog att inkludera flera aspekter utan att utelämna någon del av intervjuernas 

mening (Graneheim & Lundman, 2004; Granskär & Höglund-Nielsen, 2008).  

 

I denna studie analyserades resultatet manuellt med en manifest induktiv innehållsanalys 

och datastyrd tolkning. En induktiv innehållsanalys används då det finns en begränsad 

kunskap kring ett fenomen och texten tolkas utan tidigare förutsättningar (Elo & Kyngäs, 

2008; Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Innehållsanalysen genomfördes utifrån 

Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av innehållsanalysen, det vill säga att den 

hade sin utgångspunkt i deras beskrivning men tolkades utifrån författarens resultat. Med 

innehållsanalys menas enligt Graneheim och Lundman (2004) att texten initialt delas in i 

meningsbärande enheter, sedan kondenseras de meningsbärande enheterna baserat på 

texten. De meningsbärande enheterna delas sedan in i underkategorier eller teman som 

baseras på den underliggande meningen i texten. Från underkategorierna bildas sedan en 

övergripande kategori (Graneheim & Lundman, 2004).  
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De meningsbärande enheterna framställdes ur de transkriberade intervjuerna som 

författaren erhållit under datainsamlingsperioden. Initialt läste författaren igenom texten ett 

flertal gånger. Efter att de meningsbärande enheterna lokaliserats kondenserades texten och 

underkategorier formulerades. Utifrån underkategorierna framkom sedan kategorier. De 

kategorier som framställts fick en färgkod vilket underlättade gruppering av de 

meningsbärande enheterna utifrån likheter. Initialt framkom 12 olika kategorier. De 

kategorier som var liknande grupperades i sin tur och till sist återstod fem kategorier: 

förutsättningar för ökad patientsäkerhet, stödja sjuksköterskans bedömning, upplevda 

faktorer som påverkar sjuksköterskans triage, samspel och kommunikation med barnets 

föräldrar och triagering ger trygghet.  

 

Tabell 1. Exempel på indelning av meningsbärande enheter och kategorier 
Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsbärande enhet 

Underkategori Kategori 

”… att vi gör samma sak alla vi 

utgår från samma parametrar 

alla och bedömer barnet. Det 

blir inte tyckande alltså i 

samma utsträckning sen kan 
man ju tillägga, men 

triageringen är ju grunden för 
hur, hur vi prioriterar våra barn 

alltså […] (FP 4).  

Vid triage gör alla 

sjuksköterskor samma, 

utgår från samma 

parametrar och 

bedömning av barnet.  

 

Konformitet Förutsättningar för 

ökad patientsäkerhet 

”… har blivit en mer trygghet 

att man, man har dom här 
vitalparametrarna å gå efter, 

det, är man ny så har man det 

här liksom att man vet lite vad 
du ska titta på, man lär sig ju 

med tiden, liksom vad som är 

normalt och onormalt i 
andningsfrekvens och man, 

man lär sig ju och titta på 

barnet på ett annat sätt” (FP2).  

Den oerfarna 

sjuksköterskan får hjälp 

av triageringen för att 

veta vad hon ska 

observera hos barnet.  

 

Erfarenhet Stödja 

sjuksköterskans 

bedömning 

”… så påverkar ju 

arbetsbelastningen också hur 

mycket tid man har där inne 
hos, hos barnet för att göra en 

triage och har man många barn 

som behöver triageras eller 
..som behöver.. annat och 

medans man triagerar så..får 

man ju också.. försöka göra det 
fortare […] ja, det påverkar ju 

triagen. Jag vet inte om det 

påverkar resultatet av triagen 
däremot […]”(FP1). 

Arbetsbelastningen 

påverkar tiden 

sjuksköterskan känner att 

hon har för att göra 

bedömning. 

 

Arbetsbelastning 

 

 

 

Upplevda faktorer 

som påverkar 

sjuksköterskans 

triage. 

”… att föräldrarna ska hjälpa 

mig om dom om man märker 
att barnet inte vill samarbeta. 

Då tycker jag att det är mer upp 

till föräldrarna och ta lite 
kommando å hjälpa sitt barn att 

bli trygg med mig […]” (FP3). 

Föräldrarna kan hjälpa 

sjuksköterskan så att 

deras barn blir tryggt 

med sjuksköterskan.  

 

Föräldrarnas samarbete Samspel och 

kommunikation med 

barnets föräldrar 

 

”… har ju blivit en trygghet om 

jag jämför med hur vi hade det 
innan” (FP2).  

 

Införandet av 

triageringsriktlinjer ger 

en trygghet hos 

sjuksköterskan jämfört 

med innan införandet av 

triageringsriktlinjer.  

Triagering skapar 

trygghet hos 

sjuksköterskan.  

Triagering ger 

trygghet 

 

Exempel på innehållsanalys utifrån Graneheim och Lundman (2004). 
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Studiens trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet 

Studiens trovärdighet bedöms utifrån hur resultaten har inhämtats, det vill säga vilken 

metod som har valts, hur väl metoden har använts i studien samt om metoden 

överensstämmer med vilka forskningspersoner som tillhör studiens urval utifrån studiens 

syfte. Studiens trovärdighet styrks då den kan generaliseras till andra grupper. För att 

kunna bedöma det ska författaren tydligt beskriva miljö, urval och ge en rik beskrivning av 

forskningspersonerna. För att få ett flertal aspekter på ämnet som studeras är det en fördel 

om forskningspersoner som inkluderas innehar olika erfarenheter, vilket ger ett rikt resultat 

(Graneheim & Lundman, 2004). För att studien ska kunna bedömas avseende trovärdighet 

och tillförlitlighet behöver även begrepp av betydelse för studien definieras tydligt. Studien 

ska beskrivas i detalj vad gäller utförande för att den ska kunna utföras åter vid ett annat 

tillfälle (Ekengren & Hinnfors, 2006).  

 

När en intervju utförs är en betydelsefull del för att få ett rikt resultat att författaren lyssnar 

uppmärksamt på vad forskningspersonen säger och även att intervjuerna spelas in för 

senare transkribering (Polit & Beck, 2012). För att författaren ska kunna styrka studiens 

resultat är citat från intervjuerna en betydelsefull faktor som visar på trovärdighet och ger 

läsaren en möjlighet att göra sin egen tolkning av studiens resultat. Författaren säkerställer 

även genom citatredovisning att studiens resultat baseras på det som forskningspersonerna 

har uttryckt (Graneheim & Lundman, 2004; Polit & Beck, 2012). Resultatet kan även 

styrkas då författaren sätter det i relation till tidigare studier som utförts inom likande 

forskningsområden. Författaren ska säkerställa att inte information som är oviktig för 

studien inkluderas och se till att den betydelsefulla informationen inkluderas i sitt sanna 

sammanhang och inte är förvriden (Graneheim & Lundman, 2004).  

 

Med överförbarhet menas i vilken omfattning som studiens resultat kan användas i likande 

miljöer. För att påvisa en överförbarhet behöver forskaren redovisa en rik och beskrivande 

information kring studiens utförande. På så vis möjliggörs en bedömning av studien, 

utifrån läsarens perspektiv (Polit & Beck, 2012). 

Forskningsetiska övervägande 

I vissa studier behöver en forskningsetisk prövning utföras innan studien påbörjas. Det 

finns flera aspekter att ta hänsyn till om forskning angående människor ska utföras. Till 

exempel att: “… forskning bara får godkännas om den kan utföras med respekt för 

människovärdet och att mänskliga rättigheter och grundläggande friheter alltid skall 

beaktas vid etikprövningen” (CODEX regler och riktlinjer för forskning, 2014). Studier 

som utförs på en högskoleutbildning och förväntas resultera i en uppsats på magisternivå 

betecknas inte som forskning och behöver därför inte prövas av etiknämnden. Hänsyn ska 

dock tas till personuppgiftslagen för att skydda integriteten för de forskningspersoner som 

deltar i studier (Görman, 2013). 

 

Huvudprinciper i forskningsetik 

För att skydda forskningspersonen finns fyra huvudprinciper som forskaren har skyldighet 

att följa; samtyckeskravet, informationskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.   

 

Samtyckeskravet 

Ett informerat samtycke ska inhämtas från forskningspersonerna. De får själva bestämma 

om och när de vill avbryta en studie utan att det blir en nackdel för dem samt på vilka 

grunder som de ämnar deltaga. Ett samtycke behövs då forskningspersonen aktivt deltar i 

en studie (Vetenskapsrådet, u.å.). 
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Forskningspersonerna i författarens studie har informerats skriftligt och muntligt att det är 

deras val att medverka samt avbryta sitt deltagande i studien. De har även förvärvat 

information angående att deras eventuella avbrytande inte kommer ifrågasättas av 

författaren.  

 

Informationskravet 

I informationskravet ingår att forskningspersonerna informeras om vad deras roll i studien 

innebär samt att deltagandet är frivilligt och att de när som helst kan välja att avbryta sitt 

deltagande (Vetenskapsrådet, u.å.). Informationskravet har i denna studie säkerställts 

genom att forskningspersonerna skriftligt och muntligt har informerats om studiens syfte 

samt rätten att avbryta sitt deltagande utan att det påverkar dem eller deras arbete. 

Forskningspersonerna har även informerats om var författarens färdiga självständiga arbete 

kommer att publiceras. Den skriftliga informationen har forskningspersonerna erhållit 

genom den forskningspersonsinformation som skickades till dem innan intervjuerna 

påbörjades.  

 

Konfidentialitetskravet 

En annan viktig aspekt då en studie ska utföras är att uppgifterna som inhämtas behandlas 

konfidentiellt. Forskningsdeltagarens uppgifter behandlas på så sätt att inte det kan 

härledas till dem personligen och att materialet endast behandlas av forskaren. Materialet 

ska även förvaras så att forskaren säkerställer att det inte hamnar i obehöriga händer 

(Vetenskapsrådet, u.å.). De personuppgifter som författaren erhöll från 

forskningspersonerna genom forskningspersonsinformationen förvarades i ett låst skåp så 

att obehöriga inte kunde få tillgång till dessa uppgifter. För att undvika att 

forskningspersonerna kan identifieras i texten undveks detaljerade data som kunde härledas 

till en specifik person. De transkriberingar som gjorts av intervjuerna med 

forskningspersonerna kodades med två bokstäver och en siffra för att undvika att 

forskningspersonernas identitet skulle kunna kopplas samman med intervjuerna.  

 

Nyttjandekravet 

Enligt nyttjandekravet får forskaren endast använda sitt forsknings material för 

forskningsintentioner. Det insamlade materialet ska nyttjas av forskaren och får inte 

användas för kommersiellt bruk (Vetenskapsrådet, u.å.). Det material som insamlats i 

författarens studie användes uteslutande i författarens självständiga arbete.   
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RESULTAT 

Resultatet av intervjuerna återges med de kategorier och underkategorier som framkommit 

under analysprocessen.   

 

Tabell 2. Underkategorier och kategorier 

 

Underkategori 

 

Kategori 

Barnets trygghet och otrygghet 

Arbetsbelastning 

Stress 

Lätta och svåra moment 

 

Upplevda faktorer som påverkar 

sjuksköterskans triage 

Föräldrarnas samarbete Samspel och kommunikation med barnets 

föräldrar 

Erfarenhet 

Klinisk blick 

Stödja sjuksköterskans bedömning 

Säkert system 

Bra verktyg 

Konformitet 

 

Förutsättningar för ökad patientsäkerhet 

Triagering skapar trygghet hos 

sjuksköterskan 

Triagering ger trygghet 

 

Upplevda faktorer som påverkar sjuksköterskans triage 

Barnets trygghet och otrygghet 

De faktorer som framkom i intervjustudien, vilka sjuksköterskorna upplevde påverkade 

triagen var dels att barnet är tryggt med sjuksköterskan, dels att det var otryggt med 

sjuksköterskan. Ett otryggt barn kan uttrycka sig genom att det är ledset, visar rädsla eller 

upplevs som stressat och oroligt. Sjuksköterskans triagering påverkas negativt om barnet är 

otryggt då det är svårt för sjuksköterskan att mäta de vitala parametrar som ingår i en 

triagering eftersom barnet inte vill medverka eller samarbeta. Barnets integritet påverkas 

och barnet litar inte på sjuksköterskan.  

 

Och vill dom då inte så blir det.. besvärligt för man får inte fram så bra 

värden heller när dom inte samarbetar.. och då.. det gäller ju att man på 

nåt sätt vinner barnet väldigt fort i det här mötet som man har och det är 

inte.. det är ju inte alla barn som, som det funkar på .. inte alla barn som .. 

som litar på en så pass fort att dom låter en göra dom här sakerna och 

ingenting av det här gör ju ont å det är inte det, men att det barn har ju 

ändå en viss integritet som gör att man kan ju inte bara ta i dem hur man 

vill utan dom måste ju ändå va´ me´ på tåget och det kan vara svårt.. och 

ibland går det jättebra och man känner att.. vilken fin kontakt vi fick och att 

vad bra det funkade. Och ibland är det ju katastrof så.. men det tycker jag, 

det kan vara svårt (FP 1). 

 

Det är när dom är jätterädda alltså och svårt att avleda.. för då kan man 

ju, kan man ju få alltså.. ja parametrar som är höga typ puls eller sådära 

som kanske inte skulle va det om dom inte hade varit rädda, eller rättare 

sagt det är ju så (FP 4). 
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Om barnet däremot upplever en trygghet i situationen kan sjuksköterskan få ett bra möte 

med barnet och erhålla ett gott förtroende. Flera sjuksköterskor menade att ett gott 

bemötande och ett glatt humör från sjuksköterskan från start hjälper barnet att känna 

förtroende för sjuksköterskan. Om barnet hade förtroende för sjuksköterskan kunde de 

vitala parametrarna kontrolleras på barnets nivå och i vissa fall kunde triageringen 

inkluderas i deras lek. Sjuksköterskan kunde hjälpa barnet att bli tryggt och slappna av 

genom att ta hjälp av leksaker eller andra distraktioner.  

 

Det är klart man kan ta hjälp av lite leksaker och eh man kan blåsa 

såpbubblor och försöka å liksom få en bra situation runt omkring. Det är 

väl viktigt att man har en bra miljö […]där man kan gå in och ändå se 

bilder på dom här liksom va är som sagofigurerna som dom känner igen 

och det kan också hjälpa till om man ska, att man har någonting å prata om 

[…] om man ska hjälpa barnet och kunna slappna av lite i en främmande 

miljö så kanske det är, skönt för dom att se någonting som är välbekant 

(FP1). 

 

När barnet kände sig tryggt upplevde sjuksköterskan att en tillförlitlig triagering erhölls, 

utan att stress och oro påverkade vitalparametrarna. 

 

Arbetsbelastning 

En annan upplevd faktor som påverkade sjuksköterskans triage var en hög 

arbetsbelastning. Genom arbetsbelastningen påverkades även utförandet av triagen. 

Triagen var av stor vikt för sjuksköterskan då det var hög arbetsbelastning eftersom den 

prioritet som barnet får styr hur snabbt läkaren ska träffa barnet. Om arbetsbelastningen var 

låg blev barnets triagerade prioritet inte lika betydelsefull eftersom läkaren då ofta kan 

träffa barnet omgående, även då barnet har blivit lågt triagerat. Den sjuksköterska som inte 

hade erfarenhet av att arbeta utan triage ville inte verka utan den. Sjuksköterskan upplevde 

svårigheter att utföra en fullgod bedömning vid hög arbetsbelastning och hade då svårt att 

se hur bedömningen skulle ske utan hjälp av triageringsriktlinjerna.  

 

Sen är det klart att även om man inte vill att det ska va så, så påverkar ju 

arbetsbelastningen också hur mycket tid man har där inne hos, hos barnet 

för att göra en triage och har man många barn som behöver triageras 

eller.. som behöver.. annat och medans man triagerar så.. får man ju 

också.. försöka göra det fortare.. och det är ju inte så lätt alla gånger men.. 

ja.. ja det påverkar ju.. triagen. Jag vet inte om det påverkar resultatet av 

triagen däremot, det hoppas jag ju inte.. för det.. är ju inte tanken men det 

kanske påverkar hur man gör den (FP 1).  
 

Stress 

Om det var ett högt patientinflöde på barnakutmottagningen upplevde sjuksköterskan sig 

stressad. Stressen påverkade triageringen negativt.  
 

Ja.. dels är det väl också det här med stress om man är väldigt stressad då, 

då hinner alltså då, då orkar man kanske inte ta den, tiden […] Men, men 

tiden och stressen är nog också väldigt viktigt och lite det alltså ja, jo men 

det är också hur mycket patienter vi har samtidigt och det är ju också stress 

eller så mm (FP 2).  
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Med det höga patientinflödet följde även en tidsbrist och sjuksköterskan upplevde att det 

inte fanns tid att etablera en kontakt med barnet i lugn och ro, vilket annars ansågs av flera 

sjuksköterskor som en framgångsfaktor för att barnet skulle känna sig tryggt. 

Sjuksköterskan upplevde en tillfredsställande triagering då ingen stress fanns och barnet 

och familjen kunde tas omhand på ett lugnt sätt.  
 

Att man har tid alltså att man inte liksom kommer in och är stressad och 

att.. man måste ha tid och man måste ha tid och kunna vänta in barnet 

alltså (FP 4). 

 

Lätta och svåra moment 

Om barnet var oroligt, ledset eller inte ville samarbeta upplevde flera sjuksköterskor att det 

var svårare att mäta barnets andningsfrekvens. Då barnet inte ville medverka upplevde 

sjuksköterskan att det var svårt eftersom det inte går att förklara för ett barn, jämfört med 

en vuxen, vad nyttan med kontrollerna är.  

 

Andningsfrekvensen är det absolut svåraste tycker jag. Eh.. eh just för att, 

ja.. har man tur kanske barnet sover precis när dom kommer och då är det 

ju ganska enkelt och räkna andningsfrekvens. Har man otur så är dom både 

ledsna och arga och vill inte alls samarbeta.. (FP 3). 
 

De flesta sjuksköterskorna upplevde att mäta temp, puls och syremättnad som lätta 

moment vilka gick att mäta oberoende av barnets rädsla eller oro. Barnet upplevdes som 

mera avslappnat då momenten som gicks igenom var välkända för barnet utifrån tidigare 

upplevelser.  
 

Jag tycker att det är ganska lätt att ta en temp i örat. Det, det går dom 

flesta barn med på och det brukar jag börja med för det.. är inte så.. många 

känner igen det hemifrån, så det är inte så konstigt för dom (FP 1). 
 

Samspela och kommunicera med barnets föräldrar 

Föräldrarnas samarbete 

Föräldrar som hjälpte sjuksköterskan att göra barnet tryggt ansåg sjuksköterskorna vara till 

stor hjälp vid triageringen. Föräldrarnas medverkan hade en stor del i om triageringen blev 

tillfredställande. Då barnet var ledset behövde sjuksköterskan skapa trygghet hos 

föräldrarna så att föräldrarna kunde hjälpa till att avleda barnet eller få barnet tryggt med 

sjuksköterskan. Sjuksköterskorna menade att det låg i föräldrarnas intresse att göra barnet 

så tryggt som möjligt för att sjuksköterskan skulle kunna göra en korrekt bedömning. 

Föräldrarna behövde information om vad triage innebar för att de skulle få möjlighet att 

hjälpa sjuksköterskan vid bedömningen. 

  

Att föräldrarna är med å hjälper till å försöka få barnet att inte vara rädd 

och att få barnet att vara lugn.. å inte .. ja allmänt så är det ju föräldrarnas 

medverkan gör ju mycket, att det blir bra (FP 5). 

 

Några sjuksköterskor upplevde att föräldrarna ibland hade större tillit för läkarens 

bedömning än för sjuksköterskans bedömning genom triageringen. Sjuksköterskorna 

upplevde att föräldrarna inte hade tillit till deras kunskaper och även om sjuksköterskan 

hade bedömt att barnet var lågt prioriterat ville föräldrarna träffa en läkare direkt. 



                      BILAGA I 

18  

 

Det svåra tycker jag är efteråt sen när föräldrarna ändå, när man ändå har 

tittat på barnet, man har gjort en triage man ser att, att ja men 

vitalparametrarna är bra, ESS:en är bra, min bedömning gör att, ja men 

det här barnet är bra och föräldrarna ändå ska kräva en doktor liksom (FP 

2). 

 

Genom att sjuksköterskorna använde sig av triageringsunderlaget när barnet triagerades 

kunde sjuksköterskan på ett informativt sätt visa föräldrarna inom vilken 

prioriteringskategori som barnet hamnade, vilket upplevdes underlätta för föräldrarnas 

förståelse.  
 

Men då tycker jag ändå att det är en trygghet att man har, vi har ju dom 

här..vitalparametrarna dom här korten där man kan visa föräldrarna att, 

att nu är ditt barn så här, nu andas det så och det är normalt å sådär så det 

tycker jag är ganska bra att man kan visa föräldrarna (FP 2). 
 

Även om ett flertal sjuksköterskor ansåg att föräldrarnas medverkan i många fall hjälpte 

sjuksköterskan i mötet med barnet och var en tillgång, kunde barnets familj ibland 

upplevas som en störande faktor. 
 

Ibland om hela familjen är med kan ju det vara ett störmoment […]Med 

åren så säger man ju till på ett annat sätt kanske och ber syskon och den 

andra föräldern att gå ut då, om det är rimligt och möjligt men ibland är 

det ju språkproblem som gör att man behöver ha alla på ett ställe å.. så. 

[…]för att syskonet kanske tar överhanden och.. stör den som man ska 

undersöka. Distraherar för mycket liksom. Och ibland är det en tillgång. 

Absolut. För då testar man på syskonet först och så ser den andra att det är 

ofarligt, det vi gör (FP7).  

 

Stödja sjuksköterskans bedömning 

Erfarenhet 

Sjuksköterskor som hade mindre erfarenhet av bedömning och prioritering fick hjälp av 

triageringen vid bedömningen. De fick en bekräftelse på att deras bedömning var rätt, men 

kunde även få en ny insikt om barnet vid triagen blev högre prioriterat än vad 

sjuksköterskan hade förväntat sig. Den sjuksköterska som hade kortare erfarenhet fick 

genom triageringen hjälp att se vad det var som skulle bedömas hos barnet. När 

sjuksköterskorna hade arbetat ett tag upplevde de att bedömningen av barnet underlättades. 

Sjuksköterskor med mindre erfarenhet upplevdes ha en större benägenhet att bedöma 

barnet utifrån dess vitalparametrar och upplevdes inte se till helheten och barnets 

allmäntillstånd. Innan triageringen var införd på barnakutmottagningen baserades barnets 

bedömning på sjuksköterskans tyckande. Detta ansågs inte vara lätt att behärska för en 

sjuksköterska som inte hade en längre arbetslivserfarenhet.  

 

Det är ganska skönt när man inte har så mycket erfarenhet att ändå kunna 

få liksom den nja det ser inte bra ut och sen det ser verkligen inte bra ut i 

värdena..heller […] (FP 1). 
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Triageringen gav sjuksköterskan stöd i hur snabbt läkaren behövde träffa barnet. Flera 

sjuksköterskor tyckte att triageringen underlättade för dem när de behövde kontakta 

läkaren för att triageringsriktlinjerna gav barnet en hög prioritet eller vid bedömning att 

barnet kunde vänta en stund på att träffa läkaren. 
  

Då är det ju också en trygghet att veta när ska jag larma doktorn det här 

barnet liksom blir orange (syftar på prioritetsnivå, författarens anmärkning) 

dom ska tittas på inom 20 minuter  […] ser man då att, nämen dom här 

dom kan vänta då behöver man liksom inte.. störa när dom står nere på 

förlossningen och så .. och sen är dom då röda (syftar på prioritetsnivå, 

författarens anmärkning) och man känner att nämen här måste en doktor 

omedelbart (FP 2). 
 

Klinisk blick 

De sjuksköterskor som hade arbetat en längre tid med barn upplevde att de hade erhållit en 

klinisk blick som hjälpte dem vid bedömningen av barnet. De upplevde att de använde sin 

kliniska blick i större utsträckning även vid triageringen. Dock uppskattades det av 

sjuksköterskorna att triageringsriktlinjerna fanns som en extra säkerhet för att inte missa de 

barn som inte tydligt uppvisar ett nedsatt allmäntillstånd. 
 

Det jag ser är ju det allra viktigaste, sen kan de ju ibland luras. Ett barn 

kan ju må dåligt fast det inte syns, så man är ju tacksam för kontrollerna vi 

kan göra absolut (FP 7). 

 

Den kliniska blicken användes både då sjuksköterskan ansåg att barnet var sämre än vad 

vitalparametrarna visade och då vitalparametrarna gav sådant utslag att patienten blev högt 

prioriterad. Sjuksköterskorna såg till helheten hos patienten och tog in alla faktorerna i 

bedömningen och förlitade sig inte blint på de vitala parametrarna.  Barnets 

allmänpåverkan, sjukdomshistoria och sjuksköterskans intuition vägledde sjuksköterskan 

hur snabbt triageringen behövde utföras och om barnet behövde prioriteras högre än 

rekommenderat.  
 

I och med att jag har jobbat så himla länge med barn så ser ju jag.. så kan 

ju jag uppskatta ändå hur.. hur dom mår alltså hur sjuka dom är så jag kan 

ju ändå prioritera på ett sätt som jag tycker, och andra med tycker är helt 

okej. Även om jag inte får med alla parametrar (FP 5). 
 

Vissa sjuksköterskor upplevde dock att den kliniska blicken eller kunskapen ibland fick stå 

undan till förmån för vad den tekniska apparaturen visade, då den även visade värden som 

var tagna då barnet var stressat. Även om deras kliniska blick talade om att barnet mådde 

bra behövde ändå de vitala parametrarna kontrolleras om enligt triageringsriktlinjerna. 

Sjuksköterskorna upplevde detta ibland som ett onödigt moment vid hög arbetsbelastning 

då barnet bedömdes vara okej. Upplevelsen var även att erfarenheten nonchalerades. 

Förutsättningar för ökad patientsäkerhet 

Säkert system 

Ett flertal sjuksköterskor ansåg att triageringsriktlinjerna var ett säkert system som hjälpte 

sjuksköterskan att upptäcka eventuella påverkade attribut hos barnet. 

Triageringsriktlinjerna hjälpte sjuksköterskan att upptäcka sådant som inte hade upptäckts 

om inte en utförlig bedömning av barnet hade gjorts och riktlinjerna inte hade följts.  
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Innan triageringen infördes observerades vanligtvis inte andningsfrekvens på alla barn, 

vilket ingår i triageringen, och nu bedöms som ett värde som är av stor vikt. 

Triageringsriktlinjerna hjälpte sjuksköterskan att få med fler vitalparametrar än innan 

triageringen infördes, vilket ansågs vara positivt. 
 

Tog in dom på ett rum och tänkte ja jag får triagera och så triagerade jag, 

och så.. blev hon röd för hon andades så himla snabbt ..och.. det var ju 

liksom.. ja det är klart att jag fick en bekräftelse på att okej, men det är 

klart hon är, hon är andningspåverkad. Å att hon var så andningspåverkad 

kanske jag inte hade sett utifrån men när man fick det så tydligt i triagen att 

aja hon, hon är verkligen ..ja besvärad. Så det var ganska skönt att få den.. 

bekräftelsen på att ja, men jag gjorde nog rätt bedömning från början att 

det såg inte bra ut och sen.. Ja.. sen var hon ju.. extremt snabbandad.. så 

det.. kanske hade man kanske kunnat lista ut ändå (skratt) (FP 1). 
 

Triageringen hjälpte både sjuksköterskor, barnsjuksköterskor, undersköterskor och läkare i 

det dagliga arbetet och upplevdes som ett angeläget arbetsredskap. Triageringen tillförde 

även en säkerhetsaspekt både för barnen och för sjuksköterskorna. Utan triageringen 

upplevdes arbetet som svårare.  
 

Bra verktyg 

Ett flertal av sjuksköterskorna upplevde att triageringen var ett bra verktyg som tillförde en 

säkerhetsaspekt i bedömningen. Sjuksköterskan kände sig trygg i triageringen eftersom 

upplevelsen var att en sorts triagering har utförts även innan triagen som arbetsverktyg 

infördes. Dock upplevde vissa sjuksköterskor att även om en sorts triagering utfördes innan 

triageringsverktyget infördes var bedömningarna olika från sjuksköterska till 

sjuksköterska. Triagen har medfört att barnen prioriteras utifrån hur påverkade de är 

objektivt och inte sjuksköterskans subjektiva bedömning som prioriteten kunde baseras på 

innan triagen infördes. Genom triagen prioriteras de barn som är sämst, vilket ansågs öka 

barnens säkerhet.  
 

För mig är det en trygghet å.. vad ska man säga det är, det ökar ju 

säkerheten både för barnen, för oss som jobbar tycker jag (FP 4). 
 

Konformitet 

Triagen ansågs vara värdefull eftersom den bidrog till att sjuksköterskorna bedömde barnet 

utifrån samma kriterier, vilket gav en konformitet.  Sjuksköterskan har samma riktlinjer att 

lägga sin bedömning utifrån. Risken för en felaktig bedömning upplevdes minska om alla 

sjuksköterskor bedömde barnet utifrån samma kriterier. 
 

Ja, alltså vi har ju en mall å gå efter och den är ju inga konstigheter med 

den, det gör det lätt och man får med mer parametrar nu än vad man 

gjorde tidigare å vi gör det likadant på alla barn så att det är väldigt lätt 

att man får med alla grejer, så att det tycker jag är en stor fördel i faktiskt 

(FP 6). 

 

Triagering ger trygghet 

Triagering skapar trygghet hos sjuksköterskan 

Ett flertal av sjuksköterskorna upplevde att triagen var en trygghet jämfört med hur deras 

arbetssätt var tidigare.  



                      BILAGA I 

21  

 

Trygghetsfaktorn baserades på att alla sjuksköterskor bedömde barnen enhetligt, vilket 

flera sjuksköterskor ansåg medförde att bedömningen blev likartad. En annan 

trygghetsfaktor var att allting dokumenterades så att barnets allmäntillstånd kunde jämföras 

under vårdtiden. Dock ansågs dokumentationen av några sjuksköterskor ibland som 

omständig och tidskrävande.  
 

Det har ju blivit en oerhörd trygghet jämfört med tidigare och att man då 

skriver ner allting så att man dokumenterar det, så det finns dokumenterat 

att så här såg det ut just nu när dom kom in och sen kan ju nånting 

förändras under dom här, tiden dom väntar […] (FP 2). 

 

Sen har ju vi valt ett system som jag tycker är lite omständigt i 

dokumentationen så det är mycket dubbelt […]. Vad jag skulle vilja slippa 

är ju all dubbeldokumentation. Det tycker jag är, tar väldigt mycket tid.  

(FP 7).  

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Studiens syfte var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att triagera barn på 

barnakutmottagning. Eftersom studien ämnade behandla upplevelser ansågs att en 

kvalitativ intervju studie var att föredra för att kunna svara på syftet.  En enkätstudie hade 

även kunnat utföras för att få en bredare kunskap kring sjuksköterskornas upplevelser då 

flera barnakutmottagningar hade kunnat inkluderas. Författaren ämnade dock erhålla en 

djupare insikt i sjuksköterskornas upplevelser kring barntriagering, därför föredrogs en 

kvalitativ intervjustudie. Polit och Beck (2012) menar att människors olika uppfattningar 

kring ett fenomen kan undersökas genom kvalitativa studier. En deskriptiv design valdes 

för att erhålla forskningspersonernas beskrivningar kring sina upplevelser och beskrivning 

av sin livsvärd (Polit & Beck, 2012).  Under utformningen av det självständiga arbetet har 

de forskningsetiska riktlinjerna följts noggrant och baserats på de fyra huvudprinciperna 

som beskrivs av vetenskapsrådet (u.å.). 

 

Initialt användes ett strategiskt urval för att urskilja två barnakutmottagningar i södra 

Sverige. Barnakutmottagningarna urskiljdes utifrån geografisk position till författaren. Om 

fler än två barnakutmottagningar hade inkluderats i studien hade ett rikare resultat kunnat 

erhållas, vilket kunde ha påverkat studiens resultat och även gett en större trovärdighet. 

Om författaren även hade haft möjlighet att utföra intervjuer på andra geografiska lägen, än 

endast i södra Sverige hade eventuellt resultatet sett annorlunda ut. Författaren påbörjade 

sin undersökning genom att först kontakta vårdenhetscheferna på barnakutmottagningarna. 

Efter ett muntligt godkännande att de var positiva till undersökningen togs vidare kontakt 

med verksamhetscheferna som fick lämna sitt skriftliga godkännande efter att de erhållit 

information kring studien. När det skriftliga samtycket fanns skickade vårdenhetscheferna 

ut information via mail till sjuksköterskorna på de två barnakutmottagningarna. 

Intervjuerna påbörjades sedan med de forskningspersoner som då hade anmält sitt intresse.  

 

Forskningspersonerna valdes ut genom ett bekvämlighetsurval, detta eftersom potentiella 

forskningspersoner själva behövde framträda för att författaren skulle kunna skapa kontakt 

med dem. Polit och Beck (2012) menar dock att ett bekvämlighetsurval inte alltid är att 

föredra eftersom författaren inte får den mest informationsrika källan utifrån studiens syfte 

(Polit & Beck, 2012).  
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Om författaren hade bett vårdenhetschefen rekommendera deltagare till studien fanns risk 

att vårdenhetschefen hade rekommenderat forskningspersoner som var fördelaktiga för 

verksamheten, vilket hade minskat studiens trovärdighet. Enligt Kvale och Brinkmann 

(2009) kan en rekommendation från en högre instans orsaka en partiskhet då 

verksamhetens intressen kan påverka vilka som väljs ut till att deltaga i studien (Kvale & 

Brinkmann, 2009).  

 

Datainsamlingsperioden ämnade först äga rum i december 2014, men insamlingsperioden 

fick dock utökas till att även innefatta januari 2015 eftersom för få forskningspersoner 

hade anmält sitt intresse att medverka i studien. Det var svårt att få tag på frivilliga 

forskningspersoner, därför fick även ett snöbollsurval användas. Författaren ämnade utföra 

åtta stycken intervjuer, fyra på vardera barnakutmottagning. Endast tre stycken anmälde 

sitt intresse direkt till författaren via mailkontakt. Två sjuksköterskor från ena 

barnakutmottagningen och en sjuksköterska från den andra barnakutmottagningen. 

Resterande fyra sjuksköterskor rekryterades genom ett snöbollsurval efter rekommendation 

från sjuksköterskor som intervjuats. Totalt deltog sju stycken sjuksköterskor i studien.   

 

Ett snöbollsurval kan vara fördelaktigt för författaren, men intervjuerna kan påverkas av 

om forskningspersonerna verkligen ville deltaga i studien och deras tillit till författaren 

(Polit& Beck, 2012). En tänkbar nackdel som snöbollsurvalet eventuellt medfört är att de 

forskningspersoner som rekryterades genom ett snöbollsurval saknade motivation att göra 

sitt bästa utifrån författarens intresse för studien. Det finns även en risk att de 

forskningspersoner som medverkade i studien genom snöbollsurvalet inte upplevde att de 

fick möjlighet att tänka till kring studien om de verkligen ville medverka eller inte samt att 

de kände sig tvingade att ställa upp för författarens skull. Motivationen kan ha påverkat 

denna studies resultat. Dock upplevdes ändå informationen som författaren erhöll från 

intervjuerna som rik och forskningspersonerna upplevdes svara uttömmande även om de 

var rekryterade genom snöbollsurval. Utan snöbollsurvalet är det dock tveksamt om 

studiens författare skulle hunnit få tillräckligt med intresserade forskningspersoner. Detta 

då det visades vara ett lågt intresse för att medverka i studien och att studien skulle ske 

inom en rimlig tidsgräns. Eftersom författaren ansåg att material fanns för att erhålla ett 

uttömmande resultat utifrån sju intervjuer avslutades insamlingen.  

 

I studien medverkade sjuksköterskor av olika kön samt med olika lång arbetslivserfarenhet. 

Detta gör att ett flertal olika aspekter på upplevelser kring ett fenomen kan erhållas, vilket 

anses som fördelaktigt för studiens giltighet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008; Polit 

och Beck, 2012).  

 

Författaren har ingen tidigare erfarenhet av att utföra intervjuer, vilket kan ha påverkat 

resultatet av intervjuerna. För att minimera risken för författarens påverkan av resultatet 

utformades en intervjuguide med följdfrågor som författaren använde sig av vid 

intervjuerna. Intervjuguiden omformulerades ett flertal gånger i samråd med författarens 

handledare innan intervjuerna påbörjades för att säkerställa att frågorna svarade på studiens 

syfte. Information om teknik vid utförandet av intervjuer inhämtades av författaren innan 

intervjuerna påbörjades för att säkerställa att mesta möjliga information skulle kunna 

utrönas vid intervjuerna och att forskningspersonerna skulle känna sig bekväma. Även om 

intervjuguiden var noggrant utformad fick vissa frågor specificeras och muntligt 

omformuleras under intervjuns gång av författaren, då forskningspersonerna uttryckte att 

de inte förstod frågan ordentligt. 
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Detta kan ha påverkat resultatet, dock svarade de forskningspersonerna som begärt 

omformulering liknande de som inte gjorde det, även efter att frågorna omformulerats.  

Att författaren hade möjlighet att omformulera och förtydliga frågorna under intervjuns 

gång upplevs som fördelaktigt. I jämförelse med en enkätstudie skulle inte författaren 

kunnat specificera frågorna, vilket kan påverka på så vis att svaren inte blir lika 

uttömmande alternativt att forskningspersonerna inte hade svarat alls.  

 

Både verksamhetschefer, vårdenhetschefer och sjuksköterskorna som arbetade på 

barnakutmottagningarna erhöll skriftlig information om studien och deras rättigheter om de 

önskade medverka i studien. Sjuksköterskorna som sedan intervjuades fick möjlighet att 

åter läsa igenom forskningspersonsinformationen samt informerades muntligt om sina 

rättigheter. Eftersom forskningspersonerna gav sitt samtycke genom att fylla i namn och 

underskrift på en blankett skyddades deras personuppgifter genom förvaring i ett låst skåp. 

De inspelade intervjuerna sparades i författarens lösenordsskyddade dator, för att ingen 

obehörig skulle kunna komma åt dem. Istället för att märka intervjuerna med 

forskningspersonernas namn tilldelades intervjuerna en kod. För att underlätta för 

författaren i analysprocessen behölls koden genom hela den processen. Resultatet 

bearbetades med åtanke på att undvika att ha med detaljer i citaten som kan härledas till en 

specifik person. Arbetsplatsernas namn och orter som barnakutmottagningarna befinner sig 

i har avidentifierats i det självständiga arbetet. Vetenskapsrådet (u.å.) menar att de 

uppgifter som insamlats om en person ska behandlas på så vis att inga uppgifter kan 

härledas till dem (Vetenskapsrådet, u.å.). 

 

Intervjuerna skedde på forskningsdeltagarnas arbetsplatser, vilket kan bidra till att de 

upplevde sig trygga i intervjusituationen. Intervjuerna spelades in med hjälp av en digital 

ljudinspelningsapparat och författaren undvek att anteckna samtidigt som intervjuerna 

pågick, för att ha möjlighet att kunna ställa följdfrågor under tiden som intervjun ägde rum. 

Enligt Polit och Beck (2012) är det en fördel att undvika anteckning under intervjun 

eftersom det verkar som ett distraktionsmoment (Polit & Beck, 2012). Innan intervjuerna 

påbörjades hade författaren en beräknad tidsåtgång på 20-30 minuter. När intervjuerna 

utfördes gick intervjusituationen snabbare än förväntat och den faktiska tidsåtgången blev 

som minst sex minuter och som mest 16 minuter. Faktorer som kan ha påverkat 

tidsåtgången kan vara att forskningspersonerna inte kände sig tillräckligt bekväma med att 

bli intervjuade och därför inte heller gav tillräckligt utförliga svar. De kortare intervjuerna 

utfördes med forskningspersoner som rekryterats genom snöbollsurval Att de blev 

rekryterade genom snöbollsurval kan ha medfört att forskningspersonerna inte upplevde 

sig tillräckligt förberedda inför intervjuerna, vilket i sin tur kan ha bidragit till intervjuernas 

längd. Även om några av de utförda intervjuerna hade mindre tidsåtgång ansåg författaren 

att de var rika på information anknutet till syftet. De intervjuer som hade en längre 

tidsåtgång var även de rika på information, men hade en större del irrelevant information 

med tanke på syftet med studien. Dock anses att en datamättnad har uppnåtts utifrån 

intervjuerna.  

 

Efter att intervjuerna var genomförda skedde transkriberingen snarast möjligt av 

författaren. Utifrån det transkriberade materialet analyserades texten med hjälp av en 

innehållsanalys utifrån Graneheim och Lundmans (2004) analysmodell.  

 

Resultatet analyserades induktivt eftersom en det fanns en begränsad kunskap kring 

sjuksköterskors upplevelser av barntriagering. 
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Under innehållsanalysen utrönades meningsbärande enheter som sedan kondenserades och 

utifrån dessa skapades underkategorier och kategorier. Analysprocessen redovisas genom 

en tabell, för att förstärka tillförlitligheten. Då forskaren tydligt redovisar analysprocessen 

till exempel genom att presentera en tabell över analysprocessen, kan tillförlitligheten 

stärkas (Elo & Kyngäs, 2008; Graneheim & Lundman 2004). Det var inte en helt enkel 

uppgift att utröna dessa olika kategorier eftersom det var första gången som författaren 

gjorde detta. Kategorier och underkategorier fick omformuleras ett flertal gånger för att de 

skulle svara mot studiens syfte. Till slut framkom fem olika kategorier. Underkategorierna 

användes som underrubriker i resultatet för att göra texten mer lättförståelig. Resultatet 

förstärktes med citat från intervjuerna för att stärka textens giltighet och för att möjliggöra 

att läsaren ska kunna göra en bedömning (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008; 

Lundman och Graneheim, 2004).  

 

Det hade varit en fördel om fler personer än författaren analyserade intervjuerna och det 

framkomna resultatet, detta eftersom en ökad tillförlitlighet då erhålls i resultatet. 

Resultatet blir starkare och riskerar inte att bli felaktigt framställt av en persons 

förförståelse (Graneheim & Lundman, 2004). En extern granskning ger även en ökad 

trovärdighet för studien (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Kategorierna som 

framkom i analysen granskades i samråd med handledare och i handledningsgrupp för att 

säkerställa att de svarade mot syftet.  

 

Att studien har utförts på två olika barnakutmottagningar anses stärka trovärdigheten och 

överförbarheten. Barnakutmottagningarna har även liknande arbetssätt och liknande svar 

har erhållits oavsett arbetsplats vilket styrker en överförbarhet för studien.  

 

Resultatdiskussion 

I denna studie framkom att triagering gav sjuksköterskan en trygghetsfaktor och att den 

upplevdes tillföra en säkerhetsaspekt. Studien indikerade även att barnets trygghet spelade 

stor roll för sjuksköterskan.  

 

Resultatet indikerar på att flera utav sjuksköterskorna ansåg att triageringsriktlinjerna 

medförde en säkerhet för sjuksköterskan såväl som barnet och övrig vårdpersonal. Med 

hjälp av triageringen kunde sjuksköterskan upptäcka faktorer hos barnet som kanske inte 

hade upptäckts utan hjälp av triageringen eftersom det ingår i triageringen att ta ett flertal 

vitalparametrar. Att triageringsverktyget upplevs medföra en säkerhet stöds i Westergren et 

als. (2014) studie där de menar att RETTS-p är ett säkert triageringsverktyg som ger 

samma resultat oberoende av vilken sjuksköterska som utför triageringen (Westergren et 

al., 2014). En vitalparameter som bedömdes vara av stort värde för sjuksköterskan var att 

mäta andningsfrekvensen, vilken inte bedömdes på alla barn innan triageringen infördes. 

Svensk sjuksköterskeförening (2014) menar att om sjuksköteterskan har välutarbetare 

informations- och kommunikationssystem finns goda förutsättningar för ett patientsäkert 

arbete. Ett patientsäkert arbete innebär även att sjuksköterskan arbetar enlig vedertagna 

rutiner och tekniker (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Då erhålls en evidensbaserad 

vård som utformas utifrån patientens förutsättningar (Svensk sjuksköterskeförening, 2014; 

Willman, 2013). Efter införandet av triageringsriktlinjerna upplevde sjuksköterskorna även 

att bedömningen av barnet hade förbättrats, eftersom bedömningarna tidigare var olika från 

sjuksköterska till sjuksköterska.  
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Nu finns en konformitet i bedömningen, vilket gav en trygghet till sjuksköterskorna. van 

Veen och Molls (2009) studie stödjer detta då de anser att den mest optimala triageringen 

har utförts då sjuksköterskorna erhåller samma resultat efter en triagering, vilket 

triageringsriktlinjerna tenderar att medföra (van Veen & Moll, 2009). Ett flertal av 

sjuksköterskorna upplevde trygghet då triageringen har medfört en ökad dokumentation, 

medan några av sjuksköterskorna i vissa fall upplevde den ökade dokumentationen som en 

belastning.  

 

I denna studie finns tendenser kring att triageringsriktlinjerna anses vara till stor fördel för 

sjuksköterskor med mindre erfarenhet. Det ansåg sjuksköterskor med både längre och 

kortare arbetslivserfarenhet. Den mindre erfarna sjuksköterskan upplevs erhålla hjälp med 

bedömningen genom att följa triageringsriktlinjerna och sjuksköterskan vet även vad som 

ska bedömas hos barnet. Detta stämmer väl överens med Benners (1993) beskrivning av 

sjuksköterskans utveckling av sin kompetens. Benner (1993) beskriver att då 

sjuksköterskan är oerfaren behövs regler och riktlinjer för att sjuksköterskan ska kunna 

hantera sitt arbete (Benner, 1993). Patel et al. (2008) och Chung (2005) har i sina studier 

om triagering kommit fram till att sjuksköterskor med kortare erfarenhet hade en tendens 

till att följa triageringsriktlinjerna noggrannare än sjuksköterskor som hade en längre 

erfarenhet. Patel et als. (2008) studie visade även att sjuksköterskor med mer erfarenhet 

hade en större tendens att lita på sin erfarenhet och bedömde inte alltid barnet utifrån 

riktlinjer utan litade mer på sin kliniska blick, kunskap eller intuition. 

Triageringsriktlinjerna fick stå undan till förmån för sjuksköterskans kliniska blick (Patel 

et al., 2008). Detta kan tolkas ha liknande samband med resultatet från författarens studie, 

där sjuksköterskorna som hade en längre erfarenhet upplevde att deras kliniska blick 

användes i större utsträckning vid triageringen. I en studie gjord av Sanders och Minick 

(2014) framkommer att en erfaren sjuksköterska har en större förmåga att uppmärksamma 

det som patienten inte uttrycker verbalt och har en större förmåga att identifiera 

framträdande symptom hos en patient, än vad en oerfaren sjuksköterska har (Sanders & 

Minick, 2014). Författarens studie visar även indikationer på att den erfarna 

sjuksköteterskan ser till helheten hos barnet och att bedömningen av barnet inte endast sker 

utifrån vitala parametrar eller utifrån triageringsriktlinjerna, vilket även samstämmer med 

Benners (1993) beskrivning av den skickliga sjuksköterskan och expertsjuksköterskan 

(Benner, 1993). Chung (2005) har kommit fram till liknande resultat och menar också att 

sjuksköterskorna till stor del använder sig av intuition vid triageringen (Chung, 2005). 

Även om sjuksköterskorna till stor del använde sig utav sin intuition upplevdes 

triageringsriktlinjerna tillföra en trygghetsfaktor för sjuksköterskan så att inte ett barn med 

otydliga symptom skulle missas i bedömningen. Sjuksköterskorna i Patel et als. (2008) 

studie upplevde också att triageringsriktlinjerna gav en trygghet då de upplevde en 

osäkerhet. Detta var oberoende av sjuksköterskans erfarenhet (Patel et al., 2008 ).  

 

I denna studie upplevde sjuksköterskorna att triagen var av stor vikt då arbetsbelastningen 

var hög. Detta dels eftersom sjuksköterskorna upplevde att triagen blev rättvis då 

triageringsriktlinjerna användes vid en hög arbetsbelastning, och dels eftersom barnets 

prioritet styrde i vilken turordning som barnet får träffa läkaren. Vid låg belastning var inte 

triagen av lika stor vikt eftersom barnet då ändå fick träffa läkaren snarast. Enligt Overton- 

Brown et al. 2001 är denna prioritetsbedömning av brådskande och inte brådskande 

patienter huvudsakliga skäl att använda sig av triagen (Overton-Brown et al., 2001). 

Triageringen upplevs vara fördelaktig, även om den är mest fördelaktig vid en hög 

arbetsbelastning.  
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Dock menar vissa sjuksköterskor att triagen även påverkades negativt vid en hög 

arbetsbelastning, eftersom sjuksköterskan då upplevde sig ha tidsbrist och därmed även 

upplevde sig stressad. Triageringen upplevdes inte bli lika lyckad som då sjuksköterskan 

hade gott om tid och kunde etablera en kontakt med barnet i lugn och ro. Liknande resultat 

har Chung (2005) kommit fram till i sin studie, det vill säga att sjuksköterskan behöver tid 

för att få en bra triagering. Om tiden ansågs vara begränsad, blev sjuksköterskan påverkad i 

sin triagering (Chung, 2005). Att sjuksköterskorna blir påverkade i sin triagering har även 

Forsgren, Forsman och Carlström (2009) kommit fram till i sin studie. Sjuksköterskorna 

upplevde en dålig arbetsmiljö när de hade en hög arbetsbelastning, vilket då även 

påverkade triagen (Forsgren et al., 2009). Enligt Patel et al. (2008) tenderade 

sjuksköterskorna i deras studie att inte använda triageringsriktlinjernas råd då det var en 

hög belastning på barnakutmottagningen på grund av att de upplevde sig ha för få resurser 

vid de tillfällena (Patel et al., 2008).  

 

Resultatet i denna studie indikerar på att ett flertal av sjuksköterskorna upplevde 

svårigheter med att mäta vitalparametrar och därmed triagera barnet om barnet var ledset 

eller otryggt, vilket även medförde att barnet blev stressat. Barnet ville då heller inte 

medverka eller samarbeta med sjuksköterskan.  Sjuksköterskan försökte förena barnets lek 

med utförandet av triagen i de fall då barnet hade förtroende för sjuksköterskan. Svensk 

sjuksköterskeförening (2008) menar att sjuksköterskan ska skapa en god relation med 

barnet och anpassa behandlingar, undersökningar och provtagningar utifrån det enskilda 

barnet (Svensk sjuksköterskeförening, 2008), vilket tolkas stämma väl med vad 

sjuksköterskorna i författarens studie har uttryckt att de gör. Även Thomas (2005) anser att 

olika distraktionstekniker är fördelaktiga för en god anknytning mellan sjuksköterskan och 

barnet som även avspeglar sig i barnets fortsatta vård (Thomas, 2005). Triagen upplevdes 

som väl utförd då barnet var tryggt och tillät sjuksköterskan att mäta vitalparametrar. På så 

vis påverkades inte heller vitalparametrarna av barnets stress. Karlsson, Rydström, Enskär 

och Dalheim Englund (2014b) menar att för att sjuksköterskan ska kunna tillföra en 

trygghet till barnet behövs en förmåga att möta barnet på hens nivå. För att sjuksköterskan 

ska kunna tillgodose barnets behov, även i situationer då sjuksköterskan upplever en 

tidsbrist, behövs stöd från föräldrarna och en god kommunikation dem emellan. Karlsson 

et al. (2014b) menar att föräldrarna spelar en stor roll i att göra barnet tryggt. En god 

kommunikation mellan sjuksköterskan och barnet, ibland med hjälp av föräldrarna som 

kombineras med lek tillför en förståelse hos barnet. Genom lekandet blir barnet delaktigt 

och upplever därmed även en kontroll och erhåller en distraktion från en obehaglig 

situation (Karlsson et al., 2014b).  

 

Att sjuksköterskan upplevde att föräldrarna kan vara till stor hjälp vid triageringen 

framkom även i författarens studie. Föräldrarna kunde hjälpa barnet genom att göra barnet 

tryggt med sjuksköterskan så att alla mätvärden kunde observeras. Då föräldrarna aktivt 

engagerade sig, upplevdes triageringen som lyckad och sjuksköterskorna i författarens 

studie ansåg att det ska ligga i föräldrarnas intresse att hjälpa barnet att bli tryggt med 

sjuksköterskan. I en studie av Karlsson, Dalheim Englund, Enskär och Rydström (2014a) 

som behandlar föräldrarnas perspektiv på att ge stöd till barnet i svåra situationer har 

författarna kommit fram till att föräldrarna anpassar sitt stöd till barnet genom att lyssna på 

barnet, men även genom att lyssna på vårdpersonalens behov. Föräldern stöttar barnet 

genom att finnas hos barnet då krävande situationer uppstår, som barnet inte har varit med 

om tidigare. Att föräldrarna ibland behöver lämna över ansvaret för sitt barn till 

vårdpersonalen upplevs med både en osäkerhet och en lättnad. Föräldrarna medverkar med 

vårdpersonalen, men till en viss gräns (Karlsson et al., 2014a).  
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Sjuksköterskorna i författarens studie upplevde även en fördel med triageringsriktlinjerna 

då de kunde användas som ett hjälpmedel för att få föräldrarna att förstå hur sjuksköterskan 

prioriterar barnet och därmed även vilken turordning som barnet får.  

Klinisk tillämpbarhet 

Barntriage som anses vara en fördel i flera studier används inte på ett flertal 

akutmottagningar. Denna studies resultat kan ytterligare styrka fördelarna och visar på att 

sjuksköterskorna till stor del upplever triagering av barn som positiv. Att införa 

triageringsriktlinjer på akutmottagningar som inte är specifika barnakutmottagningar ger 

en fördel för sjuksköterskor med kortare erfarenhet, men anses även fördelaktigt för 

sjuksköterskor som har längre erfarenhet då triageringen underlättar en upptäckt av 

avvikande vitalparametrar. Genom införandet erhålls en patientsäkerhet och även en 

säkerhetsaspekt för sjuksköterskorna. Därför borde ett införande av triageringsriktlinjer 

vara en självklarhet på alla akutmottagningar som har barnpatienter. Denna studie kan 

verka som ett underlag inför en implementering av barntriage då en inblick erhålls utifrån 

sjuksköterskans upplevelser. 

Slutsats  
I denna studie har sjuksköterskans upplevelser kring barntriage beskrivits av sju 

sjuksköterskor. För att sjuksköterskan ska erhålla en fullgod triage behöver barnet vara 

tryggt med sjuksköterskan, triagen bedöms då även som lyckad. Eftersom sjuksköterskans 

tidsbrist och därmed även upplevelse av stress påverkade möjligheten att göra barnet tryggt 

och även erhålla fullvärdiga vitalparametrar är det en faktor som tolkas vara av stor vikt. 

Sjuksköterskan bör få möjlighet att i lugn och ro möta barnet och dennes föräldrar, vilket 

kan tänkas påverkas med en ökad personalbemanning på arbetsplatserna då belastningen är 

hög. Triageringen är fördelaktig för sjuksköterskor med kortare erfarenhet, då deras beslut 

kan grundas på vedertagna riktlinjer. Införandet av triageringen på barnakutmottagningarna 

medförde att barnen fick en objektiv bedömning. Triageringen upplevs vara ett säkert 

system som tillför patientsäkerhet och en säkerhetsaspekt för sjuksköterskan. 

Förslag till fortsatta studier 

En mer omfattande studie där flera barnakutmottagningar inkluderas kan ytterligare tillföra 

aspekter på sjuksköterskans upplevelser av barntriage. Det kan även vara intressant att 

undersöka barnets och föräldrarnas upplevelser kring barntriage. Ytterligare studier som 

kan vara intressanta inom ämnet barntriage är studier om triageringens påverkan av 

väntetider och handläggning av barnet. 
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Jag heter Karin Heijel och arbetar som sjuksköterska på akutmottagningen, Värnamo 

sjukhus. Jag studerar till specialistsjuksköterska med inriktning akutsjukvård, vid 

Sophiahemmet Högskola. I mitt självständiga arbete, omfattande 15 poäng, har jag valt att 

studera sjuksköterskans upplevelser av att triagera barn.  

 

Bakgrund 

Enligt Socialstyrelsen uppsökte mer än 206 000 barn en akutmottagning efter skada eller 

förgiftning under 2007-2009. I Sverige finns 72 sjukhusbundna akutmottagningar och ett 

flertal utav dessa har en barnakutmottagning. Övriga sjukhus tar emot barn, men har oftast 

inte sjuksköterskor som är utbildade barnsjuksköterskor. Vissa sjukhus använder sig heller 

inte av någon triageringsmodell för att triagera barn utan förlitar sig endast på 

sjuksköterskans erfarenhet av att bedöma barn.  

  

Att triagera ger sjuksköterskan en självsäkerhet och tillfredställelse. Det är dock svårare att 

utföra triage på de patienter som inte kan uttrycka sig verbalt kring sin sjukdomsbild. I 

dessa fall använder sig sjuksköterskan ofta av sin intuition. Det är en stor fördel att 

använda sig av triage eftersom liknande resultat uppkommer oberoende av vilken 

sjuksköterska som utför triageringen. 

 

Genom att sjuksköterskan använder sig av triage vid omvårdnaden av barnet säkerställs att 

barnet vårdas enligt gällande riktlinjer och rutiner. Det ger barnet en säkrare vård och 

minskar risken för felaktigheter då sjuksköterskorna följer triageringsriktlinjerna. Det är av 

stor vikt att belysa faktorer som kan påverka sjuksköterskan i sin triagering för att dessa i 

framtiden ska kunna förhindras. På så vis förbättras triageringsprocessen, vilket även leder 

till en ökad patientsäkerhet. Få studier finns som beskriver sjuksköterskans upplevelser av 

att triagera barn. Det är därför intressant att undersöka sjuksköterskans upplevelser för att 

få större kunskap kring detta. 

 

Syfte 

Syftet är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att triagera barn på en 

barnakutmottagning. 

 

Förfrågan om deltagande 

Du tillfrågas eftersom du är en legitimerad sjuksköterska som arbetar på 

barnakutmottagningen och har erfarenhet av att triagera barn. Din verksamhetschef har gett 

samtycke till att denna intervjustudie kan genomföras på din arbetsplats.  

 

Hur går studien till? 

Fyra sjuksköterskor kommer väljas ut för en enskild intervju. Alla sjuksköterskor som är 

anställda erhåller en forskningspersonsinformation som beskriver min studie med 

kontaktuppgifter till mig, där de kan anmäla sitt intresse. Utifrån de sjuksköterskor som 

frivilligt vill deltaga i intervjun väljer jag ut fyra stycken utifrån arbetslivserfarenhet samt 

inklusions- och exklusionskriterier. De inklusionskriterier som eftersträvas är att de 

legitimerade sjuksköterskorna ska inneha en anställning på en utav de utvalda 

barnakutmottagningarna i södra Sverige samt att de ska ha utfört triagering av barn på sin 

arbetsplats. De sjuksköterskor som inte har erfarenhet av att triagera barn exkluderas ur 

studien. Jag önskar få en stor variation i arbetslivserfarenhet och har utgått ifrån gränsen 

kortare arbetslivserfarenhet <3 år och gränsen för längre arbetslivserfarenhet >3 år.  
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Dessa definitioner baseras på Patricia Benners beskrivning av Dreyfusmodellens olika 

stadier av erfarenhet. 

 

Studien genomförs genom en enskild intervju som beräknas ta ca 20-30 minuter. Den 

genomförs i december 2014 vecka 50 eller vecka 51 i lokaler på din arbetsplats och räknas 

till din arbetstid. Intervjuerna kommer att ljudupptas för att sedan kunna transkriberas och 

analyseras. Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst avbryta intervjun.  

 

Hantering av data och sekretess 

Forskningsetiska principer kommer att följas strikt, vilket bl.a. innebär att namn i studien 

(inklusive namn på arbetsplatser) kommer att vara avidentifierade och kodade. Dina svar 

kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Enligt personuppgiftslagen 

har du rätt att få ett registerutdrag samt att få en rättelse på felaktiga uppgifter. Efter att 

studien är genomförd och godkänd, kommer den att publiceras på internet på DIVA som är 

en gemensam portal för publicering av forskningsrapporter och studentarbeten. 
 

Information om studiens resultat 

Om du önskar kan du, efter att studien är färdig, få ta del av den genom att jag skickar dig 

en kopia av det färdiga arbetet. Vid önskemål kan jag även presentera mina resultat på din 

arbetsplats.  

 

Ersättning 

Någon ersättning för ditt deltagande i studien utgår inte. 

 

Frivillighet 

Deltagandet i studien är helt frivilligt och du kan avbryta ditt deltagande när som helst utan 

att uppge anledning. Din arbetssituation påverkas inte av ditt avböjande.  

 

Ansvariga 

Som ansvarig för studien är jag som student, Karin Heijel. Telefon: XXXX-XXX XX, 

XXX-XXX XX XX. Mail: xxx.xxx@gmail.com. Medansvarig är min handledare Taina 

Sormunen. Telefon: XX-XXX XX XX Mail: xxx.xxxx@sophiahemmethogskola.se. 

Kontakta antingen mig eller min handledare vid ytterligare frågor kring studien.  

 

 

 

Om Du vill medverka i denna studie, är jag tacksam om du kontaktar mig på telefon 

eller mail (se ovan) snarast så att vi kan bestämma tid och plats för intervjuerna. 
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Samtyckesformulär 

Jag har tagit del av informationen kring intervjustudien som handlar om sjuksköterskors 

upplevelser av att triagera barn och samtycker till att delta i denna studie (se ovan).  

Jag har även fått möjlighet att ställa kompletterande frågor och fått svar på dessa. Jag 

samtycker även till att mina personuppgifter hanteras enligt personuppgiftslagen. 

 
 

 

Ort och Datum:____________________  Ort och Datum:____________________ 

 

 

_________________________________  _________________________________ 

Underskrift forskningsperson Underskrift projekt (forsknings-) ansvarig 

 

 

_________________________________  _________________________________ 

Namnförtydligande   Namnförtydligande 

 

 

 

Arbetslivserfarenhet 

För att jag ska kunna göra ett korrekt urval av vilka som ska deltaga i min studie behöver 

jag veta hur lång arbetslivserfarenhet av att arbeta på barnakutmottagningen som Du har. 

Därför är jag tacksam om du vill kryssa i det alternativ som stämmer bäst för Dig. 

 

< 3 år  > 3 år 
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Brev till verksamhetschef    Bilaga 2 

 

Bilaga borttagen. 
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Intervjuguide     Bilaga 3 

 

Syftet är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att triagera barn på en 

barnakutmottagning.  

 

Inledande frågor: 

 

 

1. Berätta om en händelse om barntriagering som du speciellt kommer ihåg?  

 

2. Vad upplever du lätt med att triagera barn?  

 

3. Vad upplever du svårt med att triagera barn?  

 

4. Vilka faktorer upplever du som är väsentliga för dig när du triagerar barn?  

 

5. Vad är det som påverkar dig vid triagering? 

 

6. Är det någonting du vill tillägga kring sjuksköterskans upplevelser av att triagera 

barn?  

 

7. Har du något att ta upp eller fråga mig innan vi avslutar intervjun? 

 

 

 

Förslag på eventuella följdfrågor: 

 

- Hur upplevde du det? 

 

- Vad tänkte du då?  

 

- Vad hände sedan? 

 

- Kan du utveckla det? 

 

-  Kan du säga något mera om det?  

 

- Vad tror du att det beror på? 

 

- Är det så att du upplever … 

 

 

 

 

 

 

 


