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”Barnets bästa ska komma i första rummet, vid alla beslut som rör barn. 

Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.” 

- Barnkonventionen, Unicef1. 
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Abstrakt 
Inledning: Det är en utmaning att arbeta prehospitalt, en ännu större utmaning är att arbeta 

med barn i denna miljö. Vid en allvarlig händelse ställs denna svårighet på sin spets och 

det blir tufft för alla drabbade. Det är motiverat att göra en undersökning på hur 

hanteringen av barn vid större händelser sker då barn är olik den vuxna patienten och bör 

behandlas därefter. Prehospitala riktlinjer och triageringssystem finns för stora 

skadehändelser där det dock fokuseras på standardiserade vuxna patienter. Det resulterar i 

att barnen kan bli felprioriterade eftersom barn har andra normalvärden än vuxna. De är 

även ofta beroende av anhöriga och kräver en annorlunda hantering vid skadeplatsen. 

Målet med studien var att genom en systematisk litteraturöversikt undersöka 

kunskapsbasen för hur barn ska kunna prioriteras och triageras prehospitalt vid större 

skadehändelser. 

Metod: Metoden för uppsatsen var en systematisk litteraturundersökning. Med hjälp av 

vetenskapliga artiklar om barn i större skadehändelser och triagering har resultatet 

framställts. Användning av två olika databaser har skett: PubMed och Cinahl. MeSH 

termer och fria sökord utgjorde artikelsökningen. Intressanta titlar relaterat till syftet lästes 

för att sedan vidare granska abstrakt. Detta resulterade i 41 artiklar som granskades kritiskt 

efter särskild mall. 

Resultat: Efter granskning kvarstod 13 inkluderade artiklar varav 11 kvantitativa och 2 

kvalitativa. Vid sammanställningen framkom fem kategorier som resultatet delades in i: 

vitalparametrar, triagemetoder, utbildning, ålder och skador samt över- eller 

undertriagering. Det noterades att Glasgow Coma Scale (GCS) var den parameter som 



 
 

 

oftast indikerade svårt skadade barn. Utbildning var en bristvara för prehospital personal 

avseende triagering av barn. Vilken ålder som räknas som ”barn” var olika i flera studier. 

Ju mindre barn desto mer svårbedömt upplevde ambulanspersonal att det var. 

Triagemetoder jämfördes och JumpSTART är den mest beprövade triagemetoden men har 

inte tillräckligt hög känslighet och specificitet. Över- eller undertriagering var ett problem 

relaterat till osäkerhet och svårt anpassningsbara triagemetoder.  

Konklusion: Det existerar en del forskning på hur triagering kan ske för barn i allvarliga 

händelser. Det är dock inte tillräckligt för att kunna dra en slutsats hur detta ska ske på 

bästa sätt. Existerande triagemetoder har inte beprövats nog kliniskt och det finns för lite 

konsekventa riktlinjer för hur barn ska hanteras vid en allvarlig händelse avseende 

triagering och prioritering. Inga studier från Sverige har framkommit och mer forskning 

bör genomföras för att skapa en tydlig handlingsplan. 

Nyckelord: prehospital, pediatrik, triage, prioritering, större skadehändelse, trauma 

  



 
 

 

“The child's best interests must come first, in all decisions affecting children.  

All children have the right to life, survival and development.” 

 – Convention of the Rights of the Child, Unicef1.   

 

Beijer, L & Feuk, L. Small patients at major incidents. A literature review. Degree of 

Master in Nursing, 15 credit points. Specialist nursing program in prehospital care, Umeå 

university 2014.   

 

Abstract  
Introduction There is a challenge to work in a prehospital context, an even greater 

challenge is to work with children in this environment. At a major casualty incident this 

will be a tough situation for everyone involved. It is justified to conduct a study on the 

management of children in major incidents. Children and adult patients are different and 

should be treated accordingly. Prehospital triage guidelines are available for major 

incidents, but focuses on standardized adult patients. Children can be given the wrong 

priority because the differences in normal values of parameters than adults. Children are 

often dependent on a family member and require different management at the incident site. 

The purpose of this study was to provide a systematic literature review to examine a base 

of knowledge of how children should be prioritized and triaged prehospital at major 

incidents.  

Methods: The method was a systematic literature review. Articles involving triage and 

children at major incidents produced the result. Two different databases were used: 

PubMed and Cinahl. MeSH terms and keywords constituted the search for articles. 

Interesting titles related to the purpose were read and then the abstracts were further 

examined. This resulted in 41 articles examined critically by special templates. 

Results: After reviewing 13 included articles remained, 11 quantitative and two 

qualitative. The result was divided into five categories: vital signs, triage methods, 

education, age and over- or undertriage. Glasgow Coma Scale (GCS) was the parameter 

that usually indicated severely injured children. Education was a shortage of paramedics 

regarding triage of children. The age defined as "children" were different in several studies. 

Paramedics experiences was that the smaller the child, the more difficult to assess. 



 
 

 

JumpSTART is the triage method most proven but have not sufficiently high sensitivity 

and specificity. Over and under triage was a problem related to uncertainty and difficult 

customizable triage methods. 

Conclusion: Some research exists on how the triage can take place for children in serious 

events. However, it is not enough to draw a conclusion how this should be done most 

correctly. Existing triage methods are not proven enough and there are no consistent 

guidelines for how children should be handled in a serious incident regarding triage and 

prioritizing. No studies from Sweden has emerged, and more research should be conducted 

to create a clear plan of action. 

Keywords: prehospital, pediatric, triage, prioritize, major incident, trauma  
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INLEDNING 

På 1700-talet var den prehospitala vården en transport med häst och vagn av skadade 

soldater2, idag är det som en rullande akutmottagning med möjlighet till avancerad 

sjukvård. Först på 1960 – talet började den prehospitala vården förändras där fokus låg på 

själva sjukvården och riktlinjer upprättades. Kompetensen har således också utvecklats i 

ambulanssjukvården från att ha en chaufför2, till att idag ha specialistutbildade 

sjuksköterskor i ambulansen. Socialstyrelsen har förändrat kraven och förutsättningarna är 

att endast legitimerad personal får administrera läkemedel3. 

Ambulanssjuksköterskan ska kunna hantera olika typer av skadehändelser, dels vad gäller 

omfattning samt alla olika åldrar på patienter. Detta ställer stora krav på sjuksköterskan 

och dennes kompetens. Barnsjukvård är ett av de olika områden ambulanssjukvården ska 

kunna bedriva. 

I Socialstyrelsens föreskrifter och råd om katastrofmedicinsk beredskap står det att varje 

län har till uppgift att ha en beredskapsplan inför större skadehändelser4. Att en sådan plan 

också bör fokusera på hur barn ska tas om hand är av stor vikt för 

ambulanssjuksköterskans prehospitala arbete eftersom barn skiljer sig från vuxna i många 

hänseenden. För att kunna uppfylla kraven behövs alltså en specifik beredskapsplan för 

barn som är inblandade i större skadehändelser.  

BAKGRUND 

I följande avsnitt ges en redogörelse för definitionen av en allvarlig händelse. 

Ambulanssjuksköterskans centrala uppgifter vid skadehändelser kommer lyftas fram. En 

sammanfattning av pediatrisk triage samt ett klargörande av prehospital vård av barn i 

trauma sammanställs. 

 

Barn i allvarliga skadehändelser 

Oklahomabombningen, Katrina stormen, Tsunamin i Asien och skolmassakrer är exempel 

på större skadehändelser i nutid där barn varit inblandade. Barn som är offer i en större 

skadehändelse är ingen möjlighet utan definitet. Det har visat sig att barn kan utgöra så 

mycket som upp till 85% av offren. Dödligheten visar sig också vara större än hos vuxna 
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vid större skadehändelser5. En rapport från Socialstyrelsen stärker detta påstående då 

statistiken visar på att cirka 3500 barn per år är inlagda på sjukhus till följd av 

trafikolyckor.. Detta är även den största dödsorsaken bland barn i Sverige6. Det finns 

mycket material om hur vuxna patienter ska hanteras vid större skadehändelser men det är 

en brist på kunskap om hur barn ska hanteras när de är inblandade7. 

Definitionen för en allvarlig händelse är enligt Socialstyrelsen: ”en händelse som är så 

omfattande eller allvarlig att resurserna måste organiseras, ledas och användas på särskilt 

sätt” (s.3)4. Det som avgör om en händelse är allvarlig beror på skadornas svårighetsgrad, 

typ av händelse, antalet drabbade eller en svårtillgänglig skadeplats och om sjukvården 

kräver extraordinära resurser. Då barn är inblandade i allvarliga händelser är det viktigt att 

det finns en prehospital beredskap inför ett sådant scenario eftersom barnsjukvård är en 

egen specialitet och barnen har speciella behov avseende triage, behandling och transport8.  

Allvarliga händelser med barn inblandade kräver ofta mer resurser. Till exempel 

rekommenderas det att barn och föräldrar så långt det är möjligt inte separeras från 

varandra utan vårdas tillsammans. Barnet ska snarast föras i säkerhet och trygghet ska 

skapas, helst tillsammans med barnets familj. Oavsett ålder innebär en allvarlig händelse 

en mycket svår situation särskilt om barnets trygghet såsom förälder eller annan anhörig 

tas ifrån dem9. Vid en större skadehändelse där uppsamlingsplats för barn skapas, måste 

personal tilldelas för att ta hand om barnen, underhålla dem och ser till att de inte springer 

iväg och letar efter anhöriga och därmed utsätter sig för ytterligare skaderisker9. 

Att dödligheten av trauma mellan barn och vuxna skiljer sig kan bero på att barn har 

svårare att bibehålla värme. Ju yngre och mindre ett barn är desto snabbare blir 

värmeförlusten. Även energiomsättningen skiljer sig markant åt. Barn upp till tonåren har 

större energibehov och en högre omsättning än vuxna vilket bidrar till att de lättare tappar 

kapacitet att hålla igång vitala kroppsfunktioner. En annan faktor som skiljer sig mellan 

barn och vuxna är förmågan att kompensera vid blodförluster. Barn kan kompensera till det 

yttersta och är blodförlusten stor (> 15 – 20%) sjunker blodtrycket snabbt vilket är ett sent 

tecken på chock. Dock är det skillnad på små och större barn, ett spädbarn kan inte hantera 

en blodförlust lika länge som större barn10. Ambulanspersonal uppger att de känner sig 

osäkra på att vårda barn prehospitalt just på grund av att de skiljer sig från vuxna och en 

oro finns att inte upptäcka ett allvarligt skadat barn11.  
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Ambulanssjuksköterskan 

Vid en skadehändelse är det ambulanssjuksköterskans uppgift attt skapa en handlingsplan 

för olika miljöer och situationer samt att arbeta i tvärprofessionella team med 

räddningstjänst och polis8. Sjuksköterskan kan agera som sjukvårdsledare eller medicinskt 

ansvarig. Sjukvårdsledaren ansvarar för sjukvårdens organisation och säkerhet samt har ett 

ledningsansvar tillsammans med medicinskt ansvarig sjuksköterska. I sin tur har den 

medicinskt ansvariga sjuksköterskan ett ansvar för att inventera skadepanoramat och fatta 

mediciniska inriktningsbeslut och dokumentera8.  

Det krävs riktlinjer och en tydlig rollfördelning på skadeplats för att 

ambulanssjuksköterskan ska kunna utföra någon av dessa roller på ett adekvat sätt8. I 

Sverige finns olika utbildningar för prehospital sjukvård vid skadehändelser. Prehospital 

Sjukvårdsledning (PS) är den utbildning som är vanligast förekommande och baseras på 

Socialstyrelsens föreskrifter. Denna utbildning ges till prehospital personal och är inriktad 

mot ledningsarbete vid skadeplats och till viss del triagering. Den är anpassad till både små 

och större skadehändelser men brister i att ta upp större skadehändelser där barn är 

drabbade12. Ambulanspersonal upplever kunskpsbrist och liten erfarenhet av att triagera 

barn på skadeplats och upplever därför dessa situationer som jobbiga och mer 

utmanande11.  

Triage 
Vid en större skadehändelse har den medicinskt ansvariga sjuksköterskan också till uppgift 

att triagera patienterna dvs. på ett korrekt och effektivt sätt bedöma patienten för att kunna 

ge en säker och god vård. I kompetensbeskrivningen för specialistsjuksköterskor med 

inriktning mot ambulanssjukvård står det att det ingår för den specialistutbildade 

sjuksköterskan att triagera patienter vid en allvarlig händelse13. Triagering aktiveras vid de 

tillfällen där sjukvårdsbehovet överstiger de direkta resurserna. Triage innebär att prioritera 

patienter i den ordning de ska behandlas och transporteras vidare. Det är en dynamisk 

process som under förloppet kan komma att ändras och bör därför innehålla ett enkelt och 

noggrant system. Det ska gå fort och smidigt att ändra prioriteringsgraden beroende på 

patientens tillstånd. Målet med triage är att få ”rätt patient till rätt plats i rätt tid” och att 

”göra mest för flest”. Processen med triage av vuxna brukar delas upp i primär och 

sekundär triage. Den primära så kallade sållningstriagen sker direkt på skadeplatsen och 
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den sekundära sorteringstriagen utförs på uppsamlingsplatsen8. Sållningstriaget bygger på 

att snabbt skapa sig en bild av skadepanormat med hjälp av bedömning avseende 

patientens luftväg, andning och cirkulation (ABC) samt rörlighet, för att sedan delas in i 

prioriteringsgrad 1-38: 

- De patienter som kan gå kategoriseras direkt till prioritet 3 - grön, men kan sedan 

komma att ändras vid sorteringstriagen beroende på symtom. 

Patienter som inte kan gå bedöms utefter ABC: 

- A (airway): Om patienten återfår andning med hjälp av enkla luftvägsmedel 

(framstupa sidoläge, svalgtub, käklyft) efter andningsstopp ska denna kategoriseras 

till Prioritet 1 - röd då risken finns att patienten slutar andas igen.  

- B (breathing): har patienten en andningsfrekvens på <10 eller >29 ska denna 

prioriteras till Prioritet 1 – röd då detta är tecken på att allvarliga andningsproblem 

finns.  

- C (circulation): är A och B normalt bedöms istället cirkulationen. Vid en 

pulsfrekvens på >120/min klassas patienten som Prioritet 1 – röd eftersom 

indikationen är att en större blödning existerar. Vid en frekvens som är lägre än 120 

prioriteras patienten till Prioritet 2 –gul8. 

 

Det är först vid den sekundära triageringen som patienten erhåller beslut om slutlig 

prioriteringsgrad där andningsfrekvens, medvetandegrad med hjälp av Glascow Coma 

Scale samt systoliskt blodtryck poängsätts och läggs ihop. Beroende på antalet poäng 

mellan noll till 12 erhåller då patienten sin prioriteringsgrad där ett till tio innebär 

prioritet T1-Röd, 11 blir T2 gul och 12 blir T3 grön. Får en patient noll poäng är denna 

livlös och hamnar utanför prioriteringen.  I Sverige används framförallt det så kallade 

T-systemet som innefattar fyra olika grader8: 

- T1 – Omedelbar prioritet – Röd: patient som behöver omedelbara livräddande 

åtgärder 

- T2 – Brådskande prioritet – Gul: patient som behöver medicinska eller kirurgiska 

åtgärder inom 2 till 4 timmar. 

- T3 - Ej brådskande prioritet – Grön: lättare skadad patient som utan medicinsk risk 

kan avvakta behandling mer än 4 timmar. 

- T4 – Expektans – Blå: Patienter som är så pass skadade att de inte förväntas 

överleva trots bästa vård. Resurser tas från de patienter som har större möjlighet att 
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klara sig och därav ökad risk att fler avlider. Expektans blå används vid stora 

okompenserade händelser som t.ex. naturkatastrofer där det är ett stort antal 

skadade som inte är hanterbara för sjukvården resursmässigt. Beslut att använda 

Expektans blå tas av medicinskt ansvarig sjuksköterska och sjukvårdsledare på 

plats tillsammans med en regional sjukvårdsledning8. Denna kategori används 

sällan i Sverige. 
 

Triagering med barn är en process liksom för vuxna. Det finns dock olika metoder och de 

är anpassade för olika åldrar. För triagering av barn har det visat sig att 

sållningstriageringen endast är anpassad för barn under tio år. Det finns bland annat en 

internationell pediatrisk triagemall som bygger på att barnets längd är proportionell till 

ålder och vikt. Det har på så sätt skapats algoritmer som är tryckta på en särskild triage tejp 

Pediatric Triage Tape (PTT) som rullas ut bredvid barnet och normalvärden kan avläsas på 

det ställe där barnets hälar hamnar. Således bygger den på att samtliga barn har normala 

värden avseende vikt och längd från början. Triagetejpen har visat sig ha hög kapacitet att 

upptäcka de barn som inte är allvarligt skadade. Den brister dock i känslighet att upptäcka 

barn som är allvarligt skadade (prio 1) vilket kan leda till fel prioriteringsgrad på barnen7. 

Svårigheten har visat sig vara när mallen ska användas på svårt skadade barn som ligger på 

olämpliga platser eftersom det då kan vara svårt att rulla ut och använda tejpen. Det är 

också svårt att få barnet att samarbeta och få det att ligga still vid tejpen7. För att bedöma 

barnen och dess svårighetsgrad finns en annan sorts bedömningsmetod: Pediatric Trauma 

Score (PTS) som är ett slags verktyg för att få fram ett prognostiskt värde vid 

barntrauma14. Detta verktyg baseras på barns vikt, medvetandegrad, andningsfrekvens, 

systoliskt blodtryck och även typ av skador. Även denna metod anses vara svår att använda 

och brister finns i att kunna förutspå svårt skadade barn, den är dessutom mest beprövad på 

akutmottagningar och inte prehospitalt7. 

 

Problematisering 

Det kan bli svårt att bedöma barnen korrekt eftersom vissa av de skadade kanske blir över- 

respektive underprioriterade på grund av att det inte finns någon standard för hur barn ska 

hanteras avseende triagering7. Vid en allvarlig händelse där till exempelvis en skolbuss har 

kraschat och majoriteten av barn är fastklämda blir samtliga prioriterade till T1. Därefter 

ska barnet omprioriteras7. Detta kan innebära svårigheter att avgöra vilket barn som är 
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allvarligt skadat. Är alla bedömda som T1 fastän vissa kanske är stabila resulterar det 

eventuellt i att en del barn som är mer kritiska än andra tas ut ur en fastklämd buss för sent. 

Händelser där barn är drabbade till exempel skolskjutningar verkar ha blivit mer vanligt 

förekommande. Barn är annorlunda än vuxna både fysiskt och psykiskt och ska 

omhändertas därefter. Handlingsplaner för vuxna finns men barnperspektivet verkar 

saknas.  

 

I nutid har det forskats mycket kring prehospital sjukvård vid skadehändelser. Det verkar 

dock vara en bristvara på vetenskaplig kunskap om hur pediatriska patienter ska prioriteras 

och triageras vid allvarliga händelser. Det utgör därför grunden för denna studie. Resultatet 

kan ge kunskap men även kanske visa på kunskapsluckor och därför motivera fortsatt 

forskning inom ämnet och eventuellt kunna utveckla prehospitala riktlinjer för vård av barn 

vid större skadehändelser. 

 

SYFTE 

Syftet med studien är att genom en systematisk litteraturöversikt undersöka kunskapsbasen 

för hur barn ska kunna prioriteras och triageras prehospitalt vid större skadehändelser.  

Frågeställningen som kommer hanteras i arbetet är följande: Hur prioriteras och triageras 

barn prehospitalt vid allvarliga händelser? 

 

TEORETISK REFERENSRAM 

I denna studie har vi valt att använda Livsvärldsperspektivet15 som referensram. 

Livsvärldperspektivet bygger på att sätta sig in i patienters, närståendes och även vårdares 

situation och förstå samtligas reaktioner. Det innebär att från vårdpersonalens sida kunna 

åsidosätta egna värderingar och bejaka patientens verklighet och uppfattning. I 

livsvärldsperspektivet ingår det etiska förhållningssätt som vårdvetenskapen grundar sig 

på. Patientens egen erfarenhet av vård, hälsa, lidande och välbefinnande ska vara i fokus 

för att kunna ge denne så bra behandling som möjligt. I en stressad situation med många 

skadade kan det vara svårt att bli insatt i varje patients livsvärld och upplevelser. Detta bör 

dock eftersträvas då patientens känslor och uppfattning är viktiga för att den medicinska 
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vården ska optimeras. Denna referensram upplever vi kunna appliceras till studien 

eftersom att det i en kaotisk situation med flera barn iblandade bör eftersträvas att kunna 

hantera varje barn och dess situation och samtidigt utföra bästa vård15. 

Till exempel: från vårdarens sida är triage en metod för att fatta beslut och att kunna arbeta 

snabbt och effektivt, men från patientens sida är detta kanske en upplevelse av att bli 

”bortsållad” och kan ge upphov till känslor som måste uppmärksammas.  

I en allvarlig händelse med flera skadade barn är triagering en svår utmaning men 

förhållningssättet utifrån ett livsvärldsperspektiv är desto viktigare i detta sammanhang 

eftersom barn är extra känsliga och behöver bemötas med största ödmjukhet och 

professionalism.  

 

METOD 

Prehospital and Disaster Medicine tillhörande Cambridge Journals har använts som 

referensmall. En systematisk litteraturstudie som grundar sig på Goodmans sju steg16 har 

genomförts. Först har ett problem preciserats och efter det ska inklusions- och 

exklusionskriterier fastställas och skrivas ner. Litteratursökningen planeras och genomförs 

för att samla in de studier som uppfyller inklusionskriterierna. När materialet är insamlat 

bedömas och tolkas studierna för att sedan sammanställas i ett resultat. I slutändan 

formuleras rekommendationer baserade på resultatens kvalitet och innehåll16. 

 

Inklusionskriterier 

Den systematiska litteraturstudien inkluderade endast orginalartiklar som uppfyllde kraven 

för en vetenskaplig artikel enligt Beck & Polit17. Artiklarna skulle fokusera på barn mellan 

noll och 18 år och omfatta prehospital vård med fokus på triagering och prioritering av 

barn.  

Exklusionskriterier 

De artiklar som inte uppfyllde kraven enligt inklusionskriterierna exkluderades. Samtliga 

publikationer med otillräckligt vetenskapligt underlag enligt internationella GRADE 
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skalan18 blev också uteslutna. Reviewartiklar exkluderades då sammanställningen inte var 

relaterade till denna litteraturstudies syfte.  

Databassökning och Sökstrategi 

Databassökningen efter relevanta artiklar genomfördes via databaserna PubMed och 

Cinahl. En bibliotekarie var behjälplig till en början för att skapa en strukturerad sökning 

och ta fram relevanta MeSH termer och fria sökord. De sökord som användes var: 

”accidents”, ”ambulance”, ”children”, ”disaster”, ”decision making”, ”emergency medical 

services”, ”major incidents”, ”mass casualty incidents”, ”pediatrics”, ”prehospital”, 

”triage”, ”prioritize”. Olika kombinationer av dessa sökord användes som fria sökord och 

meningar samt i MeSH termer (se Bilaga 1).  

Vid samtliga sökningar granskades titlar på intressanta artiklars som antogs kunna uppfylla 

syftet med den systematiska litteraturstudien. De artiklarna med intressanta titlar 

granskades vidare genom att abstrakten lästes.  

Vid artikelgranskningen framkom nya referenser som nyttjades för ytterligare sökning. 

Även ”related citations” gav förslag på nya sökord och därmed fler artiklar. Av 41 

granskade artiklar blev 28 exkluderade. Orsakerna till detta var delvis bristande kvalitet (n 

= 13) men även att syftets inriktning ej uppfylldes (n = 15). Det fokuserades en del på 

psykiska effekter hos barn vid större skadehändelser, vilket ej var syftet med denna 

översikt.  Tio review artiklar hittades och har använts i inledning och diskussion av 

resultatet.  I slutändan bestod materialet av 13 artiklar till resultatet. För att tydliggöra hur 

detta gått till finns en översikt av sökningen i form av en figur (se bilaga 2).  

 

Artikelgranskning 

De 13 inkluderade artiklarna granskades enligt protokoll för kvalitativa respektive 

kvantitativa studier (Se bilaga 4 och 5). GRADE-skalan användes för att bestämma kvalitet 

på samtliga artiklar som är indelade i fyra nivåer där: � = otillräcklig, �� = begränsad, 

��� = måttligt stark och ���� = stark18. För att få en bra överblick av inkluderade 

artiklar finns en sammanställning i tabellform som visas i bilaga 3.  
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Etiska aspekter 

Samtliga artiklar blev granskade huruvida det fanns ett etiskt förhållningsätt i studien och 

om det gjorts en etisk prövning (se Bilaga 3).  

Begränsningar 

Det uppstod en del begränsningar vid sökningen av artiklar. En del av artiklarna var inte 

tillgängliga i fulltext (n = 23), dock gick det att via researcher gate få fram ett par (n=2). På 

grund av tidsbrist fanns inte möjligheten att beställa hem vissa artiklar. Överlag är området 

med pediatrisk triagering vid större skadehändelser ett begränsat område och det 

upptäcktes vid artikelsökningen att inte mycket forskning inom detta område finns.  

Analys 

Inkluderade artiklar analyserades på systematiskt vis och med syfte samt frågeställning 

som utgångspunkt. Analysen genomfördes genom att samtliga artiklar har lästs för att 

sedan delas upp och föras ihop till en ny helhet. Detta har gjorts som en innehållsanalys 

som genomförts i olika steg19.  

Först lästes materialet flertalet gånger för att bekantas med texten och bli pålästa. Efter 

detta koncentrerades det på vad artiklarna handlade om för att sedan kunna skapa olika 

indelningar. När väl indelningen var klar skapades kategorier av det material som hade 

framkommit. Till slut granskades resultatet i kategorierna och en diskussion av detta 

sammanställdes19. I de kvantitativa artiklarna (n= 11) har validiteten och reabiliteten 

värderats och i de kvalitativa (n = 2) har överförbarheten och trovärdigheten uppskattats.  

 

 

RESULTAT 

Resultatet av de två kvalitativa och 11 kvantitativa artiklarna som inkluderats i studien, har 

delats upp i fem kategorier; Undersökningar och vitalparametrar, Triagemetoder, 

Utbildning, Ålder samt Över- eller Undertriage. Resultatet har sammanfattats i text samt en 

överskådlig tabell (se bilaga 3). 
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Undersökningar och vitalparametrar 

Fem studier20,21,22,23,24 tog upp olika parametrars betydelse för triagering av barn. De 

parametrar som togs upp var: medvetandegrad, andningsfrekvens, systoliskt blodtryck och 

typ av skada upp. 

Medvetandegrad 

Medvetandegrad utifrån Glasgow Coma Scale (GCS) visade sig vara en väl fungerande 

mätskala för att triagera barn prehospitalt22,23. GCS skalan visade sig ge bäst möjlighet att 

identifiera barn med allvarliga skador och som kräver avancerad traumasjukvård20,21,22,23. 

Att bedöma medvetande utifrån GCS kan till och med ge bättre utslag på allvarligt skadade 

barn än på vuxna, då GCS skalan i åtta fall av tio identifierade allvarligt skadade barn i en 

studie23. Barn med ett lågt GCS värde, det vill säga som inte öppnade ögonen eller svarade 

spontant på tilltal, var mer frekvent transporterade till barnsjukhus med traumavård, än de 

med högre GCS värde, d.v.s. de barn som var vakna. Det visade sig också vara så att för 

varje enhet som GCS värdet sjönk, ökade chansen för transport till barnsjukhus20. 

Det fanns också ett samband mellan det prehospitala GCS värdet och förväntat behov av 

resurser och överlevnadschans för barnen22. Däremot angavs det att det inte fanns något 

tydligt samband om barnets medvetande bedömdes utifrån GCS och hur det sedan gick för 

barnen24. GCS visade sig inte heller vara bättre för en åldersgrupp än för någon annan, utan 

fungerade väl för alla åldersgrupper22. 

Andningsfrekvens 

Tre studier21,22,23 beskrev att andningsfrekvens är en bra vitalparameter att använda sig av 

under triageringen. Två studier menade att andningsfrekvensen var en viktig parameter för 

att hitta allvarliga skador hos barn23,24. Det framkom att det fanns ett samband mellan 

barnets andningsfrekvens, ålder och hur det sedan gick för barnet22. De yngsta barnen hade 

en ökad risk för dödsfall vid en andningsfrekvens under 20 andetag/minut. Hos de äldre 

barnen fanns en ökad risk vid både för hög (över 29 andetag/minut) och för låg (mindre än 

14 andetag/minut) andningsfrekvens22. 
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Systoliskt blodtryck 

Det systoliska blodtryckets betydelse och validitet att värdera skadors allvarlighetsgrad och 

barnens aktuella tillstånd vid större skadehändelser skiljde sig åt mellan de inkluderade 

studierna22,23,24. I tre studier var det systoliska blodtrycket ytterst avgörande och den mest 

precisa vitalparametern vid triagering av barn22,23,24. Ett systoliskt blodtryck mindre än 90 

mmHg visade, i uppskattningsvis nio av tio fall på en allvarlig skada22. Barn med lågt 

systoliskt blodtryck ansågs vara högriskpatienter22,23, men nivån där blodtrycket räknades 

som farligt lågt påverkades av barnens ålder22. Barn mellan sex och 14 år visade kritiska 

tecken vid ett systoliskt blodtryck på mindre än 100 mmHg, jämfört med barn mellan noll 

och fem år som mer markant visade kritiska tecken vid ett systoliskt blodtryck mindre än 

60 mmHg22. Även ett högt systoliskt blodtryck var en riskfaktor för barn mellan sex och 14 

år22. Det upplevdes av sjukvårdspersonal att ett systoliskt blodtryck på barn ofta var mer 

tidsödande att ta än vad det gjorde nytta för barnen22. Systoliskt blodtryck var ett värde 

som ofta inte togs av prehospital personal, speciellt bland de yngre barnen saknades värdet 

av det systoliska blodtrycket i journalen. Ju äldre barnen blev, desto vanligare var det att 

ett blodtryck togs och skrevs in i journalen24.  

Typ av skada 

Typ av skada ansågs också vara en viktig parameter för att triagera barn20. Barn med 

brännskador, icke-traumautlöst skada, huvud/nackskador, extremitetsskador, bukskador 

och multipla skador var högt associerade med att barn fördes till specialistsjukhus med 

traumavård för barn eller till annan vårdinstans20. 

 

Triagemetoder 
Ett flertal triageringsmetoder beskrevs i studierna. Revised Trauma Score (RTS)23 utgår 

från fysiologiska parametrar medan Pediatric Tramua Score (PTS)23 kombinerar 

fysiologiska och anatomiska parametrar för bedömning av barn. Careflight27 är en metod 

som endast använder sig av observationer på hur patienten mår. Simple Triage and Rapid 

Treatment (START)27 är en väl etablerad triagealgoritm inriktad mer mot vuxna patienter, 

medan JumpSTART26,27,28 är en triagemetod som utvecklats utifrån START men sedan 

inriktats mot pediatriska patienter. Sort, Assess, Lifesaving interventions, Treat/transport 



 
 

 14 

(SALT)28 är en övergripande triagemetod som består av olika aspekter från flera olika 

triagemetoder samt Save and Run26 som innebär att optimal behandling kan ges på plats 

och ändå ha patienten lastad och på sjukhus inom rimlig tid. Paediatric Triage Tape 

(PTT)25,27 är en tejp som rullas ut bredvid patienten där vitalparametrar avläses utifrån 

patientens längd. 

Ingen av RTS, PTS, PTT, START och JumpSTART hade bra förmåga att hitta allvarligt 

skadade barn, vilket innebar att barn med allvarliga skador inte hamnade på rätt 

triageringsnivå, däremot hade de god förmåga att hitta barn med mindre allvarliga 

skador23,27. 

När RTS användes missades ca en tredjedel av barnen med allvarliga skador, medan nästan 

hälften av barnen med allvarliga skador missades då PTS användes23. PTT var bara lämplig 

för barn under 32 kg. Då tillkom att vårdpersonalen först skulle uppskatta barnens vikt 

innan triagering kunde påbörjas25. När PTT, Careflight, START samt JumpSTART 

jämfördes, visade sig Careflight vara den triageringsmetod som fungerade bäst, då den 

mest korrekt triagerade och identifierade flest barn med allvarliga skador27. PTT hade 

liknande resultat och kan därmed likställas med Careflight27. 

SALT innebar att aspekter från flera olika triageringsmetoder hade samlats ihop till en 

metod och därmed gav en övergripande triagering anpassad till både barn och vuxna vid 

större skadehändelser28. När SALT jämfördes med JumpSTART, som är en 

triageringsmetod inriktad mot barn 1-8 år, framkom att SALT hade liknande resultat som 

JumpSTART vad gällde noggrannhet, över- och undertriagering. Båda metoderna var 

lättanvända, men med JumpSTART som metod blev barnen triagerade fortare. SALT 

bedömdes vara en minst lika bra triageringsmetod som JumpSTART28, däremot framkom 

att JumpSTART hade dålig förmåga att hitta allvarligt skadade barn vid större 

skadehändelser27. En studie använde 29 fysiologiska åtgärdskriterier som var lämpliga att 

använda för att hitta rätt triageringsnivå vid större skadehändelser29. De 29 kriterierna som 

användes var bland annat: behov av intubering med ventilering, större blödningar som 

behövde press, thoraxdrän, larynxmask, cricothyrotomi, nåldekompression, behov av 

operation inom en timme, behov av blod inom 30 minuter. Om dessa kriterier uppfylldes 

bedömdes patienterna ha en högre triageringsnivå och därmed vara i behov av snabb 

transport till sjukhus29. "Save and run" gav vårdpersonalen möjlighet att ge optimal 
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behandling på plats och lastade samtidigt patienten inom 10 minuter, vilket gav patienterna 

en bra chans att överleva till definitiv vård inom en rimlig tid26. 

 

Utbildning 
Två av studierna26,31 anser att utbildning inom prioritering och omhändertagande av barn är 

viktigt eftersom de skador som barn ådrar sig vid större skadehändelser skiljer sig både 

fysiologiskt och anatomiskt från de skador som vuxna brukar ådra sig26. Det kräver 

kunskap om fysiologi och anatomi och är en större utmaning att på ett fullgott och säkert 

sätt triagera barn än vuxna26. De flesta av ambulanspersonalen hade deltagit i övningar 

med inriktning mot allvarliga händelser det senaste året. Uppskattningsvis har en tredjedel 

av övningarna varit inriktade på barns omhändertagande31. I en studie framkom det att de 

flesta av ambulanspersonalen har en skriftlig plan för hur skadade patienter ska prioriteras 

och behandlas vid större skadehändelser. Utav dessa har endast cirka 20% en plan för 

prioritering och omhändertagande av barn vid större skadehändelser. Endast ett fåtal av 

ambulanspersonalen planerar att använda sig av ett beprövat triageringssätt för barn vid en 

större skadehändelse31.  

 

Ålder och skador 
I studierna definierades pediatriska patienter olika 23, 24, 26, 27, 30, 32. Patienter definierades 

som pediatriska mellan noll till 12 år27, från 0-14 år23,24, mellan en månad till 15 år30 eller 

upp till 17 år32. Nationella kommittén för hanteringen av barn vid större skadehändelser 

definierar barn från noll till 12 år26. I de olika studierna var medelåldern bland de skadade 

barnen olika. I en studie var medelåldern sju år och majoriteten av de skadade var mellan 

ett och åtta år gamla27. I en annan studie var medelåldern på de skadade barnen strax över 

fem år och dessa var också de som hade svårast skador eller hade avlidit24. Det uttrycks att 

barn över 14 år är snarlik en vuxens fysiologiska svar vid skador24. Åldersspecifika 

mätvärden t.ex. andningsfrekvens (andningsfrekvens x ålder), hjärtfrekvens (hjärtfrekvens 

x ålder) och systoliskt blodtryck (systoliskt blodtryck x ålder) ökade chansen att identifiera 

svårt sjuka barn22. Det fanns däremot en studie som inte kunde verifiera att åldersspecifika 

mätvärden ökade chansen att identifiera svårt skadade barn24 och majoriteten av deltagarna 

vid en kongress om katastrofmedicin ansåg inte heller att barn ska prioriteras beroende på 
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ålder30. En tredjedel ansåg att de som var mellan ett och 21 år gamla ska prioriteras via 

ålder medan endast två procent av deltagarna ansåg att neonatala barn och barn under en 

månad gamla ska prioriteras via ålder. Majoriteten verkade dock eniga om att barn ska 

prioriteras framför vuxna, men inte att barn i olika åldersgrupper ska prioriteras över någon 

annan30. 

Det visade sig i en studie att ju yngre barnen var, desto fler skador hade barnet ådragit sig, 

framförallt under större skadehändelser20. Trauma räknas som en av de vanligaste 

dödsorsakerna bland barn23. Den vanligaste skadan hos barnen var huvudskador. Barn med 

skador på huvud, nacke, thorax och buk var äldre, med en medelålder på cirka 14 år23. De 

äldre barnen (13-18 år) stod för majoriteten av barn med svårare skador26 (ISS mer än 16). 

Vid terrorattentat ökade risken att drabbas av allvarliga skador med stigande ålder. Nästan 

hälften av barnen som drabbades av trauma i samband med terrordåd var mellan 15-17 år 

gamla, vilket kan bero på att nästan en tredjedel av terrordåden utfördes ibland annat 

köpcentrum och andra offentliga ställen där många ungdomar i åldern 15-17 år vistas32. 

Över – eller undertriagering 

Övertriagering, där patienter med mindre allvarliga skador förs till en för avancerad 

vårdnivå, kan bero på att ambulanspersonalen använder sitt omdöme när de triagerade de 

skadade barnen23. Ambulanspersonalen kände sig obekväma med att triagera pediatriska 

patienter, då de upplevde att de inte hade tillräckligt med kunskap och mängdträning i 

detta23. Om ambulanspersonalens eget omdöme plockades bort som ett kriterium för 

triagering, ökade antalet korrekt triagerade patienter. Samtidigt ökade antalet 

undertriageringar, det vill säga att allvarligt skadade patienter missas23 och förs till för låg 

vårdnivå25.  

Övertriage visade sig vara vanligare än undertriage25 även om triagemetoder så som East 

Midland (riktlinjer för behandling och triagering) och London Triage Tool (riktlinjer för 

behandling och triagering) användes. Övriga sex triagemetoder (North West, Northen, 

South West London; Surrey, Wessex, Paediatric Trauma Score samt Paediatric Triage 

Tape) som togs upp i studien tenderade att underskatta allvarlighetsgraden hos de skadade 

barnen, vilket ledde till en ökad dödlighet25. 
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att genom en systematisk litteraturöversikt undersöka 

kunskapsbasen för hur barn ska prioriteras och triageras prehospitalt vid allvarliga 

händelser. För att ta reda på detta har tidigare forskning granskats och sammanställts varpå 

resultatet motiverar att mer forskning behövs inom triagering av barn prehospitalt. 

Vitalparametrar visar sig vara användbara indikatorer för att identifiera allvarligt skadade. 

JumpSTART är den triagemetod för barn som är beprövad kliniskt och har en bra men inte 

tillräckligt hög känslighet för att triagera korrekt. Utbildning i hantering av barn i stora 

skadehändelser visar sig vara en bristvara för prehospital personal. Över – eller 

undertriagering är ett problem som förekommer och beror delvis på ambulanspersonalens 

egna upplevelser av att inte ha tillräckligt med kunskap för att prioritera rätt. Det verkar 

inte heller finnas någon bra definition på vilken ålder som ett barn ska räknas som ”barn” i 

en skadehändelse.  

 

Undersökningar och Vitalparametrar 

Resultatet visar att vitala parametrar så som andningsfrekvens, systoliskt blodtryck, 

medvetandegrad och typ av skada påverkar identifieringen av allvarliga skador. 

Bedömning av medvetande med hjälp av GCS visade sig vara det värde som hade störst 

inverkande faktor på hur barnen prioriteras. Vallipakorn m.fl33 och andra34,36 har undersökt 

vilka faktorer som kan förutse allvarligt skadade barn och deras resultat bekräftar vad som 

kommit fram i vår studie. GCS verkar ha en hög känslighet för allvarliga skador, dödlighet 

och skadeutfallet. Det finns dock andra skalor som kan användas till exempel GCS child, 

vilket är en modifierad skala avsedd för barn eller AVPU37 som är en lätt användbar skala 

anpassad för barn. Dessa är inte med i vare sig vårt resultat eller i de artiklar vi haft i 

diskussionen33,34,36. Flera studier i vårt resultat kunde också visa på att avvikande systoliskt 

blodtryck var en bra indikator på allvarligt skadade barn. En studie avVallipakorn m.fl33 

skriver också att skadade barn med ett avvikande blodtryck har fem gånger högre dödlighet 

jämfört med barn med normala värden33. Ett mer svårtolkat resultat är triageringen som 
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sker via typ av skada. Att bedöma triagebehov efter vilken skada ett barn ådragit sig kan 

vara av betydelse då kinematiken beskrivs vara relaterat till dödlighet, till exempel är 

huvudskador, bukskador och thoraxskador associerade med högst dödlighet bland barn33. 

Hur ofta vitala parametrar undersöks av ambulanspersonal är studerat sedan tidigare. Det 

visade sig att det finns stora skillnader hur ofta vitala parametrar tas på barn jämfört med 

vuxna. Även ålder på barnen samt hur allvarligt skadade de var påverkade om 

vitalparametrar kontrollerades. Det som uppgavs vara den bidragande orsaken till att vitala 

parametrar mer sällan undersöktes på barn var att personalen upplevde sämre 

självförtroende att genomföra undersökningarna på små barn än på vuxna34.  

Patienter med avvikande vitalparametrar, t.ex. sänkt medvetandegrad eller hög 

andningsfrekvens har troligtvis inte samma livsvärld som de normalt har vid vaket och 

normalt tillstånd15. De behöver nödvändigtvis inte uppfatta allt som sker omkring dem vid 

en skadeplats. Livsvärldsperspektivet belyser vikten av att få livsvärlden förklarat för sig 

vid sådana tillfällen. Barn som är svårt skadade och har avvikande parametrar är alltså inte 

bara högt prioriterade utan även i behov av särskilt bemötande av prehospital och hospital 

personal.  

Artiklarna som ligger till grund för resultatet har inte prövats kliniskt på större 

skadehändelser med barn, utan snarare på många skadade barn vid flera olika tillfällen. 

Resultaten i de olika studierna har olika åsikter om vilka undersökningar och 

vitalparametrar som är viktigast. Det gör det därför svårt att tolka hur väl systoliskt 

blodtryck, andningsfrekvens eller medvetandegrad indikerar skadade barn vid en större 

skadehändelse. Mer forskning är därför motiverat så att det kan tydliggöras vilket av de 

vitala parametrarna som har, enskilt eller i kombination med andra, störst betydelse för 

triagering av barn i en större skadehändelse.  

Utbildning  

Enligt resultatet uppgavs det att ingen eller knapphändig utbildning har getts till 

ambulanspersonal för hur triagering av barn ska ske i större skadehändelser. På övningar 

var endast ett fåtal inriktade på barn och de flesta ambulansorganisationer saknade en 

handlingsplan för en större skadehändelse. Många av ambulanspersonalen menade att de 

inte kommer att använda sig av speciella triagemetoder för barn om en allvarlig händelse 

skulle inträffa eftersom ingen triagemetod för barn finns etablerad och saknar kunskap om 
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vilken de ska använda. En studie av Sanddal m.fl37 har visat att om ambulanspersonal gavs 

möjlighet att träna på att triagera barn i en större fiktiv skadehändelse, diskutera fallet och 

efter det få undervisning under en timme, får personalen en bra kunskapsbas i hur 

triagering ska ske. En uppföljning av den övning och utbildningen visade att personalen 

hade bibehållit sin kunskap om triagering37. Att personal inte bara ska ha kunskap om hur 

barn ser ut anatomiskt och hur de reagerar vid trauma det vill säga fysiologiska skillnader 

utan också psykologiska skillnader, ställer stora krav på personalen. Vidare anses en 

allvarlig händelse där barn är drabbade också kräva extra mycket av vårdpersonalen Andra 

studier12,38 har visat att ambulanspersonal upplever det svårt att prioritera barnen och 

medger att en bristande kunskap och erfarenhet av att vårda skadade barn sätter gränser. 

De önskar mer kunskap om barns patofysiologi och träning av att hantera barn i större 

skadehändelser. En svårighet som framkom av ambulanspersonalen i Koziels m.fl12 studie 

var att personalen hade svårt med sina egna känslor för barnen och känslan att göra fel. Det 

finns ett behov av att prehospital personal får utbildning och träning på större 

skadehändelser med barn.  

Genom att utbildning och övning inte enbart fokuserar på barns fysiologi utan även på 

deras sätt att reagera både fysiskt och psykiskt kan det vara lättare för personalen att förstå 

vilken situation barnen befinner sig i. Om ett livsvärldsperspektiv15 används som ett sätt att 

reflektera över händelserna är det kanske lättare för personalen att inte fokusera på sina 

egna känslor utan sätta sig in i vad som händer i barnens värld vid en allvarlig händelse. 

Att visa empati och kunna vårda ett barn vars livsvärld just har förändrats till en kris är en 

svår utmaning som så väl är viktig. Barnet kommer kanske hela livet minnas den 

fruktansvärda händelsen och med en utgångspunkt för just barnets egna känslor och 

välmående kan vården optimeras15.  

En kombination av övning, undervisning och reflektion verkar vara en bra metod för att 

öka kunskap och självförtroende bland personalen. Skolor, förskolor och andra platser där 

det vistas mycket barn är riskområden där en större skadehändelse kan ske och det bör 

därför också tas i beaktande vid till exempel övningar och utbildningar i prehospital vård 

med barn. Om personalen känner sig trygg och väl förberedd, kan personalen göra en mer 

adekvat bedömning av pediatriska patienter och vården blir då bättre.  
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Triagemetoder 

Alla triagemetoder som framkom i studien hade begränsningar i att identifiera svårt 

skadade barn. Vissa hade en felmarginal på uppemot 40% av allvarliga skador. Metoderna 

hade också begränsningar i användarvänligheten, bland annat en tejp som var svår att rulla 

ut bredvid barnet vid blåst och otillgänglig skadeplats. Det kan även vara en svårighet att få 

barnen att medverka vid triageringen. Dock visade sig JumpSTART och CareFlight 

fungera bra vid triagering av barn. Många av de triagemetoder som beskrivs av andra är 

inte anpassade för barn utan rekommenderas till både barn och vuxna, till exempel 

START, SALT och CareFlight27,39,40. CareFlight bedöms däremot fördelaktig även för barn 

eftersom endast observationer av hur patienten mår görs, dvs. inga referensvärden 

avseende parametrar kontrolleras. Det går därför relativt snabbt att göra bedömning med 

denna metod. JumpSTART är en av de få metoder som är speciellt anpassad för barn. Den 

är också en av få triagemetoder som är använd under en allvarlig händelse, World Trade 

Center katastrofen den 11 september 200139. Fördelen med JumpStart jämfört med till 

exempel START är att JumpSTART har den initiala åtgärden att ge barn utan spontan 

andning fem andetag för att se om de börjar spontanandas. Det som begränsar denna 

triagemetod är att den endast är anpassad för barn mellan ett och åtta år.  

Livsvärldsperspektivet kan synliggöra hur barn reagerar vid en allvarlig händelse. Det kan 

hjälpa vårdaren att ha förståelse för patientens upplevelse och förstå hur barn kan reagera 

när det kommer en främmande människa som ska ”sortera” en. Barnet har redan varit med 

om en fruktansvärd händelse vid skadehändelsen och ska efter det tas omhand på bästa 

sätt. Livsvärldsperspektivet15 tillsammans med en väl användbar triagealgoritm kan 

medföra ett mer holistiskt arbetssätt som inkluderar både fysiska och psykiska reaktioner. 

Resultatet är spretigt och därför är det svårt att dra slutsatser utifrån. Vilken metod som är 

mest effektiv och bör användas vid triagering av barn kräver mer forskning. Mer forskning 

behövs också om hur dessa metoder fungerar i allvarliga händelser där barn är drabbade. 

 

Över – eller undertriagering 

I resultatet ter det sig som att personalens egna uppfattningar om de skadade barnen kan 

bidra till övertriagering. Antalet rätt triagerade patienter ökade när personalens omdöme 
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togs bort men undertriageringarna ökade också. Övertriagering sker oftare än 

undertriagering och barn tas oftare till en högre vårdnivå än vuxna.  

Andra studier12,38 har också visat på att ambulanspersonal har svårt att triagera skadade 

barn rätt, delvis på grund av att barn påverkar personalen mer känslomässigt än vuxna 

patienter och det kan därför vara svårare att göra en objektiv bedömning på ett skadat barn. 

Det kan även bero på att personalen har för lite kunskap om barn och hur de reagerar olika 

på skador37. Barns anatomi och patofysiologi skiljer sig från vuxna och barns 

kompensationsmekanismer ter sig inte alltid som hos en vuxen. 

Detta resultat kan förstås utifrån vad livsvärldsperspektivet menar med att det inte bara är 

patientens livsvärld utan även vårdarens livsvärld som påverkas vid ett skadetillfälle15. Att 

som vårdare utföra rätt nivå av triagering på barn är inte bara svårt kunskapsmässigt utan 

även känslomässigt. Som ansvarig sjuksköterska vid en allvarlig händelse med barn ändras 

vårdarens livsvärld och det blir en sorts bisarr tillvaro där ens egna beslut påverkar skadade 

barn. För att hålla sig till den professionella livsvärlden som just då är viktigt kan det vara 

en emotionell balansgång och utmaning att fokusera på sitt arbete. Det är då viktigt att ha 

förståelse för att ens kollega eller kanske en själv inte kan hantera en sådan påfrestande 

situation och därav ta hjälp eller hjälpa varandra.  

Över och/eller undertriagering kan medföra att resurser snabbt förbrukas på fel sätt och att 

mer allvarligt skadade barn får vänta på vård då andra har fått gå före. Risken för fel 

triagering är stor om ambulanspersonal känner en osäkerhet och utifrån känslor prioriterar 

barn som mer allvarligt skadade jämfört med vuxna med samma skada. Hursomhelst bör 

personalens kliniska blick, erfarenhet och känslor inte förkastas men det är viktigt att 

erbjuda personalen ett triageringsverktyg som de känner sig bekväma med och som medför 

att barn triageras till rätt vårdnivå. 

 

Ålder och skador 

Barn definieras olika i vårt resultat, allt från noll till 18 år. Däremot fanns det en 

överrensstämmelse om att majoriteten av svårast skadade barn var mellan fem till sju år 

eller mellan 13 och 18 år gamla.  
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Olika kulturer har olika definitioner för vid vilken ålder barn räknas som ”barn”. Enligt 

barnkonventionen räknas alla under 18 år som barn1. Däremot är en 10 årings kropp snarlik 

en vuxen och vid 12 års ålder är normalvärdena på ungefär samma nivå som vuxna. 

Generellt är det barnets längd, vikt och var den skadebringande energin träffar kroppen vid 

en krasch som blir avgörande för hur olika organ och vävnader skadas35. Kinematiken blir 

på så sätt också viktig att ta med i beräkningen av skadegrad och en kunskap om barns 

anatomi är återigen av vikt. 

Ur ett livsvärldsperspektiv kan barns olika syn på världen belysas beroende på ålder. Även 

personalens syn på ålder beroende på till exempel tidigare erfarenhet av skadade barn, 

kultur och erfarenhet kan påverkas15. Det enskilda barnets situation är viktig och 

personalen måste sätta sig in ettåringens sätt att se på skada lika väl som i femtonåringens 

sätt.  

Åldersgräns för vad som räknas som ett barn bör vara lika för alla barn i samtliga länder. 

Enligt barnkonventionen ska samtliga som är under 18 år räknas som barn1. En 

standardiserad åldersgräns hade eventuellt kunnat underlätta vad gäller skapandet av 

triagemetoder, behandlingar och riktlinjer för hanteringen av barn som patienter. En viktig 

faktor som diskuterats är huruvida barn ska prioriteras framför vuxna och om det ska 

finnas olika åldrar som ska med automatik ge högre prioritet. Alla människor oavsett ålder, 

kön eller etnicitet ska behandlas lika och triagering bör ske utifrån bestämda kriterier. Mer 

kunskaps krävs för att personal ska kunna ge lika vård till alla.  

 

Metoddiskussion 

Litteraturstudien är systematiskt genomförd och grundar sig på de krav som finns för en 

systematisk litteraturstudie16. Den har ett konkret syfte, en väl skriven metod med 

formulerade inklusions – och exklusionskriterier samt en beskrivning av databassökning 

och en översikt över artikelgranskning19. Möjligtvis hade en annan struktur kunnat 

användas t.ex. Manchikanti eller Mulrow och Oxman19,  men vid närmare genomgång 

ansåg vi att Goodmans sju steg passade väl till vår studie. Den systematiska strukturen 

stödjer studiens tillförlitlighet.  
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Denna litteraturstudie innehåller fler kvantitativa än kvalitativa studier. Fler kvalitativa 

studier hade gett mer uppfattningar och erfarenheter inom ämnet. Fortsatt forskning kan 

genomföras genom till exempel intervjuer med personal som deltagit vid en större 

skadehändelse och varit med om att triagera barn. Det hade bidragit med en fördjupad 

kunskap i ämnet. 

Allvarliga händelser där barn är inblandade inträffar sällan. Risken fanns att det skulle 

finnas lite vetenskapligt material tillgängligt. Inklusions – och exklusionskriterier 

utformades därför utifrån det och t.ex. begränsades inte databassökningen av årtal. 

Däremot var det viktigt att artiklarna uppfyllde kraven som vetenskapliga utifrån Beck & 

Polits fastställda kriterier17. Att artiklarna är av hög vetenskaplig kvalitet stärker studiens 

innehåll och resultat. Av de 13 artiklar som inkluderades i studien har alla kontrollerats 

enligt protokoll och är publicerade i vetenskapliga tidskrifter. 10 är av hög kvalitet (bilaga 

3) medan 3 inte är det. Dessa med lägre kvalitet ansågs ändå vara av tillräcklig 

vetenskaplighet kvalitet för att inkluderas i studien. Eventuellt hade fler artiklar av högre 

kvalitet bidragit till ett mer tillförlitligt resultat. Om mer tid hade funnits kan eventuellt fler 

artiklar med hög kvalitet hittats men vi bedömer att vår grundligt genomförda 

artikelsökning som är systematiskt gjord, ger substans till att resultatet ändå är tillförlitligt. 

Ett kritiskt förhållningssätt har anammats under studiens arbete och anses minska risken 

för att ha tolkat resultaten av de inkluderade studierna felaktigt. 

PubMed och Cinahl användes till databassökningen. De anses innehålla ett stort utbud av 

medicinska artiklar och är för författarna kända sedan tidigare. Eventuellt hade fler 

databaser kunnat användas för att utöka artikelsökningen och få fram fler artiklar. Bristen 

på tid och att materialet ändå framstod som tillräckligt styrker vårt val att endast använda 

PubMed och Cinahl. 

Till en början söktes materialet individuellt för att uppskatta hur mycket material det skulle 

finnas. En bibliotekarie hjälpte sedan till med att bygga upp ett förråd av sökord och att 

använda dem i rätt ordning. Det hade kanske varit mer effektivt att från början samarbeta 

med en bibliotekarie för att direkt hitta artiklar på ett systematiskt vis. Då hade 

granskningen av artiklar kunnat ges mer tid. I PubMed används MeSH termer, i Cinahl 

används Thesaurus termer. Även referenser och ”keywords” användes för att hitta fler 

artiklar. Detta medförde sex antal artiklar till studien. Att ta hjälp av en bibliotekarie och 

använda rätt termer och sökord hjälpte till att få en struktur på litteratursökningen.  
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Till en början samlades ett brett antal artiklar in för att sedan exkluderas om de inte kunde 

uppfylla syftet. Artiklarna exkluderades efter att titeln eller abstraktet läst och inte ansetts 

relevanta. Det finns en risk för bortfall om inte hela artikeln läses då en ”bristande” titel 

eller abstrakt kan vara en artikel med god kvalitet och vice versa. För att försäkra oss om 

artiklarnas vetenskapliga kvalitet granskades artiklarna utifrån GRADE-skalan18. Denna 

skala är relativt ny och används mycket runt om i världen för att utvärdera forskning inom 

hälso – och sjukvården och anses därför vara en trovärdig skala att användas. Det fanns en 

svårighet att hitta artiklar som uppfyllde syftet och innehöll god kvalitet. De flesta 

exkluderade artiklar handlade om psykologiska effekter efter en skadehändelse, eller 

föräldrars upplevelse av skadehändelser. Av de artiklar som handlade om triagering var det 

till stor del samma författare som skrivit artiklarna.  

Både kvalitativa samt kvantitativa artiklar har används i litteraturstudien, vilket påverkar 

hur resultatet framställts. Det tycks vara ett bra beslut att göra en litteraturstudie med både 

kvantitativ och kvalitativ forskning så att resultatet kan bli en blandning av olika typer av 

studier som kompletterar varandra. Syftet angrips då från olika vinklar och ett mer brett 

resultat kan framställas. Hade resultatet endast baserats på kvalitativa artiklar finns risken 

att resultatet hade varit för snävt och baserats på subjektiva uppgifter. Likaså om resultatet 

hade innehållit kvantitativa artiklar hade det bestått av mycket siffror och mätvärden. Att 

blanda kvantitativa och kvalitativa studier kan styrkas av Östlund m.fl41 som menar att 

resultatet kan bli mer förståeligt och även tjäna på att bestå av blandade metoder så länge 

resultaten från de kvalitativa och kvantitativa studierna skrivs ihop och förenas till ett 

sammanhållande resultat. Deras respektive styrkor kommer då fram i studien. 

En sammanställning av inkluderade artiklar och bedömning av dessa visas i form av en 

tabell i Bilaga 3. Detta underlättar för läsaren och är en nödvändighet för att sammanfatta 

det material som finns i resultatet. Möjligtvis hade denna tabell kunnat modifieras 

ytterligare för att få fram mer information av värde till läsaren. Vid analys och tolkning av 

artiklarna framkom fem kategorier som kan sammanfatta resultatet och svara mot syftet. 

Båda författarna till studien har deltagit i analysen av materialet och diskussioner om har 

pågått om huruvida andra kategorier skulle finnas.  De kategorier som presenteras har 

författarna kommit fram till gemensamt och anses vara de som är mest lämpliga.  

Syftet var svårt att formulera konkret och koncist. Det hade varit önskvärt att göra en 

studie inriktad mot ambulanssjuksköterskor och hur denne ska kunna triagera barn på en 
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större skadehändelse. Dem flesta andra länder i världen har inte ambulanssjuksköterskor i 

ambulanserna utan mer ”paramedics”, ”EMT:s” eller ”EMS” och även läkare ute i den 

prehospitala vården. Det resulterar i att forskningen och dem studier som är gjorda idag är 

baserade på blandad yrkeskompetens och olika sätt att arbeta. Erfarenheter från olika 

länders och ambulansorganisationer kan dock vara värdefulla för ett framtida arbete med 

triagering av barn prehospitalt i Sverige.  

Livsvärldsperspektivet15 som referensram i uppsatsen har känts naturlig och lämplig att 

använda då den lyfter patientens och även vårdarens situation och hur olika en händelse 

kan uppfattas. Det är en väl etablerad referensram som används i vårdvetenskapen, 

Travelbees teori42 kunde eventuellt ha tillfört ytterliggare djup i uppsatsen då den är mer 

inriktad på en individanpassad nivå och skriver om sjuksköterskans förmåga till empati och 

förstående för den enskilda patienten. Att förstå patientens lidande och kommunicera med 

patienten för att förstå dennes tankar och behov är centralt. Att som sjuksköterska sedan 

kunna sammanfatta och analysera detta för att utföra sitt arbete vid en större skadehändelse 

med barn hade också kunnat tillföra en bra synvinkel.  Men vi valde att enbart diskutera 

resultatet mot livsvärldsperspektivet då vi anser att denna teori har den bredd som behövs 

och påminner dessutom om Travelbees teori.  

   

SLUTORD 

Denna litteraturstudie har haft som mål att lyfta fram tidigare forskning om barn i större 

skadehändelser avseende triagering och hantering. Vårt resultat tyder på, att även om det 

finns en beredskap för katastrofer på svenska sjukhus saknas det ett barnperspektiv 

prehospitalt. Till exempel saknas det tydliga riktlinjer för hur barn ska hanteras och 

triageras i prehospital vård. Det har inte uppkommit några svenska studier i 

artikelsökningen, vilket också tyder på att i Sverige finns en brist på kunskap i området.  I 

USA utgör barn cirka 25% av befolkningen, ändå har endast 25% av ambulanserna och 6% 

av akutrummen på sjukhusen kapacitet att ta hand om svårt sjuka barn43. Vårt resultat 

tillsammans med dessa siffror bör inspirera landsting och sjukhus att utveckla det 

pediatriska omhändertagandet vid stora skadehändelser för att skapa en trygg och säker 

vård.  
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Datum Databas MeSH-termer Sökord Begränsningar Träffar Lästa 
titlar 

Granskade 
abstract 

Granskade 
artiklar  

Använda 
artiklar* 

140829 PubMed Children AND triage 
AND ambulances 

  41 41 4 2 1 

140903 PubMed   Prehospital 
Children  
Triage Trauma 

 72 67 6 2 0 

140909 PubMed   Prehospital 
pediatric triage 

 56 56 11 3 2 

140918 PubMed Pediatrics AND 
Emergency Medical 
Services AND triage 

  30 30 9 2 0 

140930 PubMed Child AND accident 
AND triage 

  79 75 18 2 0 

141001 Cinahl Children AND 
Disaster 

  196 196 30 2 0 

141006 Pubmed Pediatrics AND 
Emergency Medical 
Services 

  208 178 34 3 0 

141008 Cinahl Child AND Natural 
Disasters AND 
Psychological 
Support 

  21 21 21 2 0 

141011 Cinahl Major incident AND 
pediatrics AND 
prehospital 

  1 1 1 1 1 

141019 Cinahl Triage AND children 
AND prehospital 

  27 27 16 2 1 
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141020 Cinahl Children AND Major 
Trauma AND Triage 

  8 8 8 2 0 

141022 PubMed Priorities of children 
at major scene of 
injury OR mass 
casualty incidents 

 Child: birth – 18 
years 

139 139 6 1 1 

141022 PubMed Priorities OR triage 
OR decision making 
AND accidents OR 
trauma OR major 
incidents OR mass 
casualty incident 
AND prehospital OR 
ambulance OR EMS 
AND scene of injury 

  216 216 8 2 1 

141022 PubMed  Guidelines for field 
of triage of injured 
patients 

Filters: Child: birth 
– 18 years 

18 18 3 2 1 

141102 Cinahl Pediatrics AND field 
triage AND 
prehospital AND 
mass casualty 
incidents 

 Filters: All child, 
abstract avaliable 

119 119 11 3 2 

141103 PubMed Triage AND 
pediatrics OR 
children AND mass 
casualty incident 

  143 143 17 4 2 

141103 Pubmed Triage AND children 
AND emergency 
medical services 

 Filters: Child: birth 
– 18 years 

225 225 24 4 1 
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141105 PubMed Triage AND 
pediatrics AND mass 
casualty incident 

  10 10 8 2 0 



    

 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Bilaga 2. Figur över databassökning 

 



Bilaga 3. Tabell över inkluderade artiklar  

 33   

Författare 
År 
Land, 
Tidsskrift, Titel 

Syfte Metod Deltagare/
bortfall 

Resultat Kommentarer Kvalitet
* 

Johnson,M m.fl  

2014  

USA 

Prehospital and 
Disaster 
Medicine 

Pediatric Triage 
and Allocation of 
Critical Care 
Resources During 
Disaster: 
Northwest 
Provider Opinion 

 

 

Att samla in 
synpunkter 
angående 
triagering vad 
gäller barn i en 
större 
skadehändelse 

Tvärsnittstudie.  
Vid en stor kongress 
om pediatrisk 
katastrofsjukvård fick 
deltagarna svara på 
frågor elektroniskt. 
Scenarios simulerades 
och frågorna 
besvarades efter detta. 

N = 116, 
dock 4 som 
föll bort då 
dem ej 
svarade på 
samtliga 
frågor. 
 
Total 112 
Läkare, 
sjuksköters
kor 

58% (63st) ansåg att dem barn 
med bäst neurologiska 
förutsättningar skulle 
prioriteras. 75% (82st) ansåg att 
barn med medfödda sjukdomar 
inte skulle prioriteras lika högt 
med livräddande åtgärder. 68% 
(71st) ansåg att det inte skulle 
prioriteras baserat på ålder hos 
barnen. Det fanns inga 
signifikanta skillnader på hur 
läkare eller sjuksköterskor 
ansåg hur det skulle prioriteras.  

Väl beskriven studie med 
tydlig framställning av syfte, 
metod och resultat. Dock för 
lite inriktat mot prehopsital 
vård.  

��� 
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Ross, D m.fl 

2012 

USA 

Pediatric 
emergency Care 

Factors 
Associated With 
the Interfacility 
Transfer of the 
Pediatric Trauma 
patient 

Fastställa hur 
prehospitala 
medicinska 
bedömingar  
påverkar 
adekvat 
transport av 
pediatriska 
traumapatiente
r och för att 
sedan 
utvärdera och 
för framtiden 
skapa bättre 
triage för barn 
prehospital. 

Retrospektiv kohort-
studie.  Från 1 januari 
2000 till 31 december 
2008. Undersökning av 
pediatriska patienter 
som med ambulans 
togs till sjukhus med 
olika nivåer för 
avancerad traumavård 
vad gäller barn.  

N = 1673 
barn 0 – 12 
år. 
 
593 flickor 
1079 
pojkar 
 

Det framkom olika faktorer som 
signifikant visade på ökad risk 
för snabbare transport av 
barnen: lägre ålder, lägre 
Glasgow Coma Scale, 
brännskador, skador, ej trauma, 
fall, övriga fordonsolyckor, 
bukskador huvud/nackskada, 
extremitetskada och multipla 
skador.   

Beroende på typ av skador blev 
transporten av patienten till 
olika typer av sjukhus med 
traumanivå av barn.  

Tydlig och välskriven studie. P 
värden finns. Intressant att ta 
upp vårdpersonals åsikter om 
hur barn ska triageras. Dock 
inte mycket om prehospital 
personals åsikt, vilket borde 
vara av intresse. 

��� 

 

Engum. SA mfl. 

2000 

USA 

Journal of 
Pediatric surgery 

Prehospital 
Triage in the 
Injured Pediatric 
Patient  

Att prospektivt 
utvärdera 
nyttan av ett 
förenklat 
triagesystem 
för barn vid 
jämförelse 
med vuxna. 
Fastställa 
under – samt 
övertriagering 
jämfört med 
vuxna samt 
riktigheten för 
varje 
kriterium. 

Prospektiv 
kohortstudie. 
Större trauma 
identifierades (större 
skador som behövde 
opereras, avlidna på 
traumarummet, eller 
patitenter direkt till 
IVA). En algoritm för 
triage skapades för 
barn som användes av 
prehospital personal 
som baserades på 12 
kriterier. Dessa 
utvärderades sedan på 
nytt i traumarummet 

N = 1285 st 
barn, 1 
månad – 15 
år. 
Jämfördes 
med 1326 
st vuxna 
patienter 

De kriterierna som 
överensstämde mest med stora 
skador hos barn jämfört med 
vuxna var: systoliskt bltr <90, 
brännskador >15%, Glascow 
coma scale ≤12, 
andningsfrekvens <10 eller >29 
samt pareser.  
Mindre överensstämmande var: 
fall från >6 meters höjd, 
penetrerande våld, 
ambulanspersonalens 
bedömning, påkörd fotgängare.  
Ambulanspersonalens 
bedömning av barn med stora 
skador var mindre korrekt än 

Bra skriven artikel.  
Intressant synvinkel att jämföra 
triagering av barn jämfört med 
vuxna. Väcker en tankeställare 
över att det behöver utbildas i 
triagering av barn.  

��� 
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 på akuten.  
 

bedömning av vuxna.  
 
 
 
 
 

Wallis, L m.fl 

2005 

Sydafrika 

Emergency 
medicine Journal 

A procedure 
based alternative 
to the injury 
severity score for 
major incident 
triage of children: 
results of a 
Delphi consensus 
process  

Att uforma en 
bas av kriterier 
för att utforma 
ett verktyg 
inför triagering 
vid större 
skadehändelser 
avseende barn.  

Delfistudie, en 
expertpanel av 
specialister valdes ut 
för att identifiera 
kliniska tillstånd och 
åtgärder vid större 
skadehändelser.  

N = 16 som 
ansågs vara 
experter på 
större 
skadehände
lser 

Det framkom 39 uttalanden som 
kunde vara faktorer för att 
triagera barn som prioritet T1. 
Efter 3 olika omgångar av 
diskussioner framkom det att 29 
av dem ansågs vara lämpliga 
som prioritet T1, övriga blev 
prioriterade som T2 respektive 
T3.  

Bra att studien tog del av 
expertis från olika håll, även 
folk från prehospital vård var 
med och tog fram åsikter. Dock 
lite synd att det inte 
diskuterades mer kring hur 
detta ska appliceras till 
verkligheten.   

�� 
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Wallis, L m.fl  

2006 

Sydafrika 

Emergency 
Medicine Journal 

Comparison of 
paediatric major 
incident primary 
triage tools  

 

Att fastställa 
olika 
triagesystems 
specificitet och 
känslighet när 
det gäller barn 
i större 
skadehändelser
.  

Prospektiv studie. Det 
utfördes på ett större 
sjukhus i Kapstaden. 
Barn som sökte akuten 
inom 12h efter skadan 
blev bedömda efter 
olika triagesystem: 
PTT (pediatric trauma 
tape), CareFlight, 
JumpSTART, START 
. Sedan följdes barnen 
under vårdtiden, sedan 
kontrollräknades 
resultaten mot ISS 
(Injury Severity Score) 
och NISS (New ISS) 
poäng samt en 
modifierad Garner 
skala. En hypotetisk 
analys mot 3 större 
skadehändelser 
användes.  

N = 3461 
barn <13 
år. 63 % 
var pojkar 
och 37% 
flickor. 
Medelålder 
7 år.  

Där fanns signifikanta 
skillander på dem olika 
triagemetoderna. CareFlight 
och PTT visade sig vara bäst på 
att identifiera svårt skadade 
patienter. JumpStart och 
START hade inte lika hög 
känslighet att finna dem svårt 
skadade patienterna. 
Careflight fick även högst 
procent när det testades i dem 
tre hypotetiska 
skadehändelserna.   

Bra att de olika triagesystemen 
jämförs, dock är det i hospital 
miljö och inte prehospital. Kan 
eventuellt vara svårt att 
genomföra detta i prehospital 
vård men man skulle troligtvis 
kunna göra en liknande studie.  

��� 

Newgard, C m.fl  

2009 

USA 

Prehospital 
Emergecy Care 

The availability 

Att fastställa 
om de 
fysiologiska 
skillanderna på 
att triagera 
barn med ett 
vuxensystem 
och även om 
det påverkar 
dödligheten/lå

Prospektiv kohort-
studie. Från december 
2005 till februari 2007 
kontrollerades olika 
ambulansföretag som 
transporterade 
patienter till 207 olika 
sjukhus i både USA 
och Kanada. För att 
inkludera patienterna 

N = 955 
barn <14 år 
inkluderade
s.  

Barn som hade hypotension  
eller onormal andningsfrekvens 
enligt vuxna värden var dem 
som skrevs ut snabbast från 
sjukhus och var minst skadade. 
Saturation och systoliskt 
blodtryck var dem värden som 
saknades mest bland dem 
skadade barnen. Det framkom 
också att ”högriskbarnen” var 

Välskriven studie som tar upp 
en del intressanta vinklar. 
Dock kan det tänkas att trots att 
det inte stödjer att det behövs 
åldersspecifika triagesystem, 
tas ingenting upp om 
övertriagering hos barnen.  

���� 
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and use of out-of-
hospital 
physiologic 
information to 
identify high-risk 
injured children 
in a multisite, 
population-based 
cohort  

 

ng 
sjukhusvistelse 
hos barnen.  
Det skulle 
utredas om 
ålder påverkar 
känsligheten 
för triage.  

användes vuxna 
fysiologiska värden: 
systoliskt blodtryck 
<90, andningsfrekvens 
<10 eller >29/min. 
GSC ≤12. 
Intuberingsförsök och 
återupplivningsförsök 
blev också 
inkluderade. 

dem barn som saknade flest 
dokumenterade parametrar.  
 
De största skillnaderna hos låg- 
resp högriskbarnen var 
systoliskt blodtryck, sjunkande 
GCS, onormal andning och de 
barn som fick andningshjälp. 
 
Konklusionen blev att det inte 
fanns något som indikerade på 
att det behövs åldersspecifika 
fysiologiska värden för att 
prioritera barn. 
Högriskpatienterna 
identifierades trots att 
”vuxenvärden” användes. 
 

Shirm, S m.fl  

2007 

USA 

Pediatrics official 
journal of the 
american 
academy of 
pediatrics 

Prehospital 
Preparedness for 

Syftet vad att 
dokumentera 
och fastställa 
ambulanssjukv
årdens 
beredskap 
inför större 
skadehändelser 
med barn.  

Deskriptiv enkätstudie. 
Enkäterna skickades 
till flera olika 
ambulansorganistation
er i USA. Det 
fokuserades på hur 
ambulansorganisatione
n var förberedd på 
större skadehändelser 
där barn var 
inblandade. 

N=3748 
enkäter till 
olika 
ambulanso
ganisatione
r varav 
1808 kunde 
användas. 

72.9 % uppgav att dem hade en 
beredskapsplan för större 
skadehändelser, dock hade 
endast 18.8% av dessa någon 
form av beredskap för barn. 
31.8% hade särskilda 
beredskaper för händelser på 
skolor. 19.2% uppgav att dem 
vid en större skadehändelse 
med barn använde särskilt 
triage för barn. Majoriteten 
(69.3%) hade deltagit i 
katastrofövningar, dock hade 
endast 49% av dem övningarna 

Anmärkningsvärt att så låg 
procent hade en 
beredskapsplan för barn i större 
skadehändelser. Dock ett stort 
bortfall från början av studien.  

��� 
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Pediatric Mass-
Casualty Events  

 

pediatriska patienter.  
 

Newgard, C m.fl 

2007 

Pediatric 
Emergency Care 

The Predictive 
Value and 
Appropriate 
Ranges  of 
Prehospital 
Physiological 
Parameters for 
High-Risk 
Injured Children  

  

Målet var att 
bedöma om 
prehospitala 
fysiologiska 
kriterier kunde 
identifiera 
svårt skadade 
barn samt om 
ålderanpassade 
sådana ska 
användas.  

Retrospektiv kohort-
studie. Skadade barn 
som transporterades 
till 48 olika sjukhus 
från 1 januari 1998 till 
31 december 2003. 
Kriterierna som 
analyserades var: 
systoliskt blodtryck, 
andningsfrekvens, 
GCS, hjärtfrekvens 
och chockindex 
(hjärtfrekvens/systolis
kt blodtryck) och 
andningsstöd. För att 
analysera variablerna 
användes logistiska 
regressionsmodeller. 

N = 3877 st 
barn <14 år 
deltog i 
studien.  

1111 (29%) av de inkluderade 
barnen blev klassade som 
högriskpatienter. GCS var det 
kriterium som visade sig vara 
den faktor som bäst 
identifierade svårt sjuka barn. I 
följande ordning hamnade 
resten av kriterierna: 
andningshjälp, 
andningsfrekvens, 
hjärtfrekvens, systoliskt 
blodtryck och chockindex.  
GCS var lika pålitlig som 
kriterium i samtliga åldrar. Det 
fanns signifikanta skillnader på 
ålder avseende 
andningsfrekvens, hjärtfrekvens 
och systoliskt blodtryck. 
  

Välskriven artikel som har 
tydliggjort syfte, metod och 
resultat i studien. P-värden 
finns.  

���� 

Newgard, C m.fl Från en 
tidigare gjord 
studie om 

Prospektiv 
observation/validering
sstudie. Från december 

n=139 barn 
0-14 år var 
inkluderade

Algoritmen som användes till 
beslutstöd visade sig ha en hög 
säkerhet på att identifiera svårt 

Bra att utvärdera ett 
beslutsunderlag. Dock framgår 
detta underlag lite luddigt i 

��� 
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2005 

USA 

Academic 
Emergency 
Medicine 

Prospective 
Validation of an 
Out-of-hospital 
Decision Rule to 
Identify Seriously 
Injured Children 
Involved in 
Motor Vehicle 
Crashes  

 

beslutsfattande 
på barn i 
trafikolyckor 
utvärdera om 
detta gick att 
applicera 
prehospitalt 
som en 
algoritm. 

2001 till december 
2003 fick 20 olika 
ambulansstationer fylla 
i ett särskilt formulär 
med 15 olika variabler 
(parametrar, GCS, typ 
av fordon och skada 
m.m) varje gång dem 
fick ett barn i uppdrag.  

.  skadade barn. De kategorier 
som visade sig vara bäst på att 
indikera svårt skadade barn var 
GCS <15, fastklämd/instängd 
>6 inches, och en avvikande 
andningsfrekvens. 
 
 
 
 
 
 
 

studien, resultatet är inte heller 
lätt att urskilja. För övrigt en 
väl arbetad artikel. 

Waisman, Y m.fl 

2006 

Israel 

Clinical Pediatric 
Emergency 
Medicine 

Prehospital 
Response and 
Field Triage in 

Att granska 
och analysera 
erfarenheter på 
prehospitalt 
omhändertagan
de/triage av 
barn i större 
skadehändelser
. Fokus låg på 
nationella 
riktlinjer för 
ambulanser 
och att 

Retrospektiv studie. 
22st större 
skadehändelser i Israel 
granskades där barn 
var inblandade mellan 
2000 – 2004. Det som 
granskades var: 
framkörningstid, tiden 
för lastad patient, hur 
många som 
behandlades på plats.  

n = 166 
barn 0 – 18 
år, var 
inblandade 
i de 22 
större 
skadehände
lserna.  

66 st (40%) var 0 – 12 år. 100 st 
(60%) var 13-13 år.  Vanligast 
förkommande skador var 
extremitetskador följt av skador 
på: huvud, torso. De flesta 
skador uppstod av penetrerande 
våld av olika material.  
Patienterna delas in i 3 olika 
triagegrupper: omedelbar vård, 
fördröjd vård eller ej 
åtgärdbara. Barn markerades 
även med en blå bricka. 
I Israel skapades en komitté för 

En intressant artikel som det 
kan tas erfarenheter av. 
Författarna tar upp mycket 
egna åsikter och det saknas lite 
evidens.  

�� 
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Pediatric Mass 
Casualty 
Incidents: The 
Israeli 
Experience 

 

 

förbättra 
resultaten från 
Israels 
hälsokommiteé 
när det gäller 
barn i större 
skadehändelser
. 

att ta fram riktlinjer av vården 
hos barn vid större 
skadehändelser. Där togs det 
fram rekommendationer för 
prehospital pediatrisk vård vid 
större skadehändelser: 
Definition av barn i stora 
skadehändelser var 0 -12 år. 
En stor skadehändelse skulle 
räknas som 10 inblandade barn. 
Det rekommenderades också att 
ambulanspersonal skulle 
utbildas särskilt för att behandla 
barn vid större skadehändelser. 

Waisman, Y m.fl 

2003 

Israel 

Prehospital and 
Disaster 
Medicine 

The Impact of 
Terrorism on 
Children: A Two- 
Year Experience  

 

 

Att granska 
och analysera 
en tvåårsperiod 
av prehospitalt 
och hospitalt 
omhändertagan
de av barn i 
terrorattacker.  

Retrospektiv 
analysstudie. Data 
insamlades från 41 
stora skadehändelser 
mellan 2000 – 2002. 
Data insamlades från 
Israeliska 
traumaregistret och 
patientens uppgifter, 
skador och resultat av 
behandling 
granskades. ISS skalan 
användes för att 
fastställa patientens 
skadornas svårighet.  

n = 160 
barn 0 – 18 
år. 32 
standardam
bulanser, 9 
intensivvår
dsambulans
er. 93 var 
sjukvårdare
, 19 
paramedics 
och 4 
läkare. 

Överlag var evakueringstiden 5-
10 minuter i stadsmiljö, och 15-
20 minuter i landsbygd. 
Vanligaste orsaken till skador 
var explosioner och 
skottskador. En pediatrisk triage 
algoritm utvecklades med fyra 
kategorier: omedelbar vård, 
brådskande vård, fördröjd vård 
och ej åtgärdbar. Målet var att 
då i största mån upptäcka svårt 
skadade barn och som behövde 
chockbehandling.  

En studie som tar upp en del 
nyttiga synvinklar på 
prehospital vård av barn. 
Intressant med en algoritm som 
är modifierad, dock för lite 
diskussion/resultat om hur 
detta ska användas vid större 
skadehändelser.  
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Cheung, R m.fl 

2012 

England 

Emergency 
Medicine Journal 

The accuracy of 
existing 
prehospital triage 
tools for injured 
children in 
England: an 
analysis using 
trauma registry 
data  

 

Att utreda hur 
väl pediatriska 
triage system 
presterar för att 
identifiera 
svårt skadade 
barn.  

8 olika pediatriska 
triagesystem samlades 
ihop av olika 
litteraturöversikter 
samt efter insamling av 
enkäter besvarade av 
ledande läkare på 
traumasjukvård.  
En retrospektiv 
analysmetod användes 
för att sedan granska 
varje triagemetod på 
barn. ISS skalan 
användes för att 
identifiera svårt 
skadade barn. Datan 
samlades ihop mellan 
januari 2007 och 
december 2011.  

n= 701 
barn <16 
år.  

Det framkom att 2 av de 8 
triagesystemen hade acceptabla 
under-triage resultat (3% resp 
4%) men alldeles för höga över-
triage poäng (83% resp 72%). 2 
andra triagesystem visade på 
motsatt prestation med 7% resp 
16% över-triage poäng och 61% 
resp 63% under-triage. 
Resterande fyra visade på både 
oacceptabla nivåer avseende 
under- och överttriagering.  

Väl skriven studie som 
beskriver bekymmer med att de 
pediatriska triagesystemen som 
används inte prioriterar rätt.  

��� 

Jones, N m.fl 

2013 

USA 

Prehospital 
Emergency Care 

Randomized trial 
comparing two 
mass casualty 

Att jämföra 
triagesystemen 
JumpSTART 
och SALT i 
simulerade 
större 
skadehändelser 
med barn. 
Detta för att 
utvärdera om 
huruvida dem 
lämpar sig att 

Randomiserad studie. 
Paramedics blev 
inbjudna och 
slumpmässigt 
tilldelade antingen 
SALT eller JumpStart. 
Dem fick lära sig 
respektive 
triagesystem för att 
sedan triagera 10 
patienter enligt den 
algoritm dem fått sig 

n = 43 st 
paramedics 
deltog.  

17 av deltagarna fick SALT 
som triagesystem och 26 fick 
JumpSTART. Det visade sig 
genom övningen att båda 
triagesystemen är likartade var 
gäller under – samt 
övertriagering (JumpSTART 
11% resp 23% och SALT 10% 
och 22%). JumpSTART visade 
sig gå snabbare att triagera med 
(26 sek) jämfört med SALT (34 
sek).  

Väl skriven studie. Bra att 
jämföra olika triagemetoder, 
framförallt när nya dyker upp.  

��� 
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Samtliga artiklar har granskats med hjälp av GRADE skalan (SBU, 2011). Den är indelad i fyra nivåer där: � = otillräcklig, �� = begränsad, 
��� = måttligt stark och ���� = stark.  
 

triage systems 
(JumpSTART 
versus SALT) in 
a pediatric 
simulated mass 
casualty event 

 

användas vid 
större olyckor.  

tilldelat. Scenariot var 
en byggnad som 
kollapsat och 4 av 
”barnen” var dockor 
med större sår och 6 
var pediatriska 
högteknologiska 
dockor. Situationen 
och skadorna var 
baserade på en tidigare 
händelse. Efteråt fick 
deltagarna genomföra 
ett test samt intervju.   
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Bilaga 4. Checklista för kvalitetsgranskning av kvantitativa studier 

 

 

Bedömningsformulär modifierad efter Willman m fl., Evidensbaserad omvårdnad, 2002 
Mojn 2003-11-18, BiS, GS 2009-04-20 

Kvalitetsbedömning av studier med kvantitativa data 
 
Granskare ……………………………………………………………………………………. 

Artikel…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………... 

Typ av studie…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

Deltagare: � man � kvinna antal…………………………………………………. 

   Ålder…………………………………....................... 

 
Är studien etiskt granskad?  � ja � nej � vet ej 

Är syftet med studien tydligt angivet?  � ja � nej � vet ej 

Framgår det hur urvalet gått till(inkl./exkl.)? � ja � nej � vet ej 

Tydlig beskrivning och analys av bortfall(antal)? � ja � nej � vet ej 

Adekvat statistisk metod?   � ja � nej � vet ej 

Är deltagarna analyserade i den grupp som de valts till?� ja � nej � vet ej 

Är resultatet tydligt beskrivet (diagram,tabeller,text)? � ja � nej � vet ej 

Är resultaten tillförlitliga/rimliga?  � ja � nej � vet ej 

Är resultaten relaterade till syftet?  � ja � nej  � vet ej 

Diskuteras studiens svagheter och begränsningar? � ja � nej � vet ej 

Har forskarna diskuterat sin egen roll i forskningen? � ja � nej  � vet ej 

Förs något etiskt resonemang?  � ja � nej  � vet ej 

Är resultaten generaliserbara?  � ja � nej � vet ej 

 
Huvudfynd……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Tillämpning/nyttan av studien………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 
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Bilaga 5. Checklista för kvalitetsgranskning av kvalitativa studier 

 

Bedömningsformulär modifierad efter Willman m fl., Evidensbaserad omvårdnad, 2002  
Mojn 2003-11-18, BiS/GS 2009-04-20 

Kvalitetsbedömning av studier med kvalitativa data 
 
Granskare ……………………………………………………………………………………. 

Artikel……………………………………………………………………………………….....

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..  

Typ av datainsamling/analysmetod……………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………... 

Deltagare � man � kvinna  antal…………………………………… 

    Ålder………………………………….. 

 
Är forskningen etiskt granskad?  � ja � nej � vet ej 

Är syftet med forskningen tydligt angivet?  � ja � nej � vet ej 

Anknyter syftet till tidigare relevant forskning? � ja � nej � vet ej 

Framgår det hur urvalet av deltagare gått till? � ja � nej � vet ej 

Framgår det om någon avstått från deltagande? � ja � nej � vet ej 

Framgår det var datainsamling gjordes och varför? � ja � nej � vet ej 

Modifierades datainsamlingen och anges detta? � ja � nej � vet ej 

Är datainsamlingstekniken lämplig utifrån syftet? � ja � nej � vet ej 

Framgår det tydligt hur analysen av data gått till? � ja � nej � vet ej 

Framgår det hur tillförlitligheten av analysen kollats? � ja � nej � vet ej 

Är resultaten relaterade till syftet?  � ja � nej � vet ej 

Verkar resultatet rimligt och välgrundat? � ja � nej � vet ej 

Har forskarna diskuterat sin egen roll i forsk.arbetet? � ja � nej � vet ej 

Diskuteras studiens svagheter och begränsningar? � ja � nej � vet ej 

Förs något etiskt resonemang?  � ja � nej � vet ej 

 
Huvudfynd……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

Tillämpning/nyttan av studien…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 


	REFERENSLISTA

