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Sammanfattning 

Syftet var att beskriva skillnader i triagebeslut som förekommer bland olika 

personalkategorier samt att beskriva olika vitalparametrars betydelser för triage. 

En ökad belastning finns idag på den prehospitala akutsjukvården. För att fördela resurserna 

på bästa sätt, att ge vård inom rimlig tid som är nödvändig för patientens tillstånd, har triage 

införts. Triage innebär att bedöma och prioritera hur snabbt patienten behöver vård. 

Litteraturstudien hade en deskriptiv design. Vetenskapliga artiklar söktes i PubMed och 

Cinahl samt utifrån funna artiklars referenslistor. Tio artiklar inkluderades i studien. 

Det har visat sig att triage har viktig inverkan på patientens fortsatta vård. Det förekom 

skillnader i beslut beroende på vilken personalkategori som utförde triage. De med högre 

utbildning triagerade patienterna oftare till rätt avancerad vårdnivå. Ålder och 

vitalparametrarna andningsfrekvens, saturation och medvetandegrad hade inverkan på 

triagebeslutet. De patienter som undertriagerades visade på högre mortalitet. 

För att patientsäkerhet skall uppnås måste all sjukvårdspersonal bedöma patienten till rätt 

triagenivå för att minska lidande och mortalitet. Det finns en uppenbar vinst i att tidigt 

upptäcka sviktande vitala organfunktioner och följa hur detta utvecklas. All akutsjukvård, 

både prehospital och hospital vore förtjänt av ett gemensamt och standardiserat 

triageinstrument. 
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Abstract 

The aim of this study was to describe the differences in triage decisions among different 

personnel categories, and to describe the meaning which different variables have for triage. 

There is an increased strain today on the prehospital emergency medical treatment. Therefore, 

triage has been introduced in order to distribute the resources, in best possible way, so the 

patients will get the proper care they need due to their health condition within reasonable 

time. Triage means how to estimate and prioritize how fast a patient needs care.   

The literature study had a descriptive design. Scientific articles were searched for in PubMed 

and Cinahl, and from the found reference lists in these articles. Ten articles were included in 

the research.  It has been shown that triage has a great and important effect on the patient´s 

continuous handling and care. There were also differences in triage decisions due to which 

personnel category that had carried out the triage. Patients who had been managed by those 

with higher education were more frequently taken to correct advanced level of care. Age and 

the vital signs respiratory rate, oxygen saturation and level of consciousness had impact on 

triage decision. Patients subjected to undertriage had higher mortality. In order to get the 

needed safety for the patient, all hospital personnel need to evaluate the patient to the proper 

triage level in order to decrease suffering and mortality. There is an obvious gain in early 

discovery of vital organ functions which are changing, and to follow their development 

further. All emergency medical treatment, both prehospital and hospital, would gain in 

efficiency and result if finding a common standard triage method.  
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1. Introduktion 

 

1.1 Inledning 

Målet för hälso-och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela 

befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda 

människans värdighet. De som har det största behoven av hälso- och sjukvård skall ges 

företräde till vården (Socialdepartementet 1982). Att alla har lika rätt och lika värde räcker 

inte som grund för prioriteringar i vården. För att i en prioriteringssituation kunna avgöra 

vilka som skall få vård först krävs något mer än människovärdesprincipen. Den princip som 

har stark anknytning till den grundläggande humanitära motiveringen är behovs- 

solidaritetsprincipen. Enligt behovs- och solidaritetsprincipen skall resurserna satsas på de 

områden, verksamheter, individer, där behoven är som störst. Denna princip är sedan lång tid 

förankrad i svensk hälso- och sjukvård. Innebörden av behovs- solidaritetsprincipen är att om 

prioriteringar måste ske bland effektiva åtgärder skall mer av vårdens resurser ges till de mest 

behövande, de med de svåraste sjukdomarna och den sämsta livskvaliten (Sahlin 2006, 

Khorram-Manesh et al. 2011). 

 

1.2 Prehospital vård 

Prehospital vård omfattar vård och behandling av patienter före de når sjukhuset. Till den 

prehospitala vården räknas ambulanssjukvård och akutsjukvård på olycksplats (Elmqvist et al. 

2010). Ambulanssjukvård kan vara både vägburen och luftburen. Ambulansuppdragen erhålls 

från prioriterings- och dirigeringstjänst som tar emot samtal från invånare och vårdgivare, 

bedömer vilken hjälp samt hur fort hjälpen behövs. Ambulanssjukvården tar sig fram till de 

patienter som behöver det, bedömer, gör insatser på plats under den tid det kräver och tar 

sedan patienterna till sjukvårdsinrättningar. I ambulanssjukvårdens uppdrag ingår också 

förflyttning av patienter mellan olika sjukvårdsinrättningar (Sahlin 2006). Målet med 

prehospital vård är att få rätt vård till rätt patient i rätt tid (Hettinger et al. 2013). 

Ambulanssjukvården samarbetar alltmer med akutmottagningarna och andra enheter på 

sjukhusen kring principer för akutsjukvård i det akuta omhändertagandet prehospitalt (Bruce 

& Suserud 2005). Ett gemensamt drag för den prehospitala vården är de korta, tillfälliga 

möten med stora krav på snabb behandling och effektivitet vilket innebär mer än att bara 

upprätthålla vitala funktioner. En patient vid en olycksplats kan uppleva situationen som 

skrämmande, eventuell rädsla för att dö, känslor av ensamhet, utsatthet och beroende kan 
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uppstå. Patienten är i detta läge väldig utsatt och ofta händer det att deras självbestämmande, 

allt ansvar och beslutsfattande läggs i händerna på andra, i detta fall den prehospitala 

vårdpersonalen. Det är av stor vikt att de som först träffar patienten är medvetna om vikten av 

detta möte (Elmqvist et al. 2008). 

 

1.3 Ambulanssjukvårdens utveckling 

Personalen inom den prehospitala vården som ambulanssjukvården ansvarar för har framtill 

2000-talet haft en otillräcklig formell medicinsk utbildning, även om den medicinska 

erfarenheten haft stor betydelse för den medicinska kvalitén (Widgren 2012). Krav från 

samhället har påskyndat utvecklingen av ambulanssjukvården från att ha varit ett enkelt 

transportsätt till en viktig del av vårdkedjan. Ambulanssjukvården ses nu som vårdsystemets 

förlängda arm, att nå ut till patienter från den minut deras vårdbehov börjar (Ahl et al. 2005).  

Den svenska ambulanssjukvården har under de senaste 10 åren genomgått en avsevärd 

kompetensförstärkning. År 2005 togs delegeringen för läkemedel bort från 

ambulanssjukvårdarna och Socialstyrelsen (2000) beslutade enligt SOSFS 2001:17 att enbart 

legitimerad personal, t.ex. sjuksköterskor, får hantera läkemedel inom ambulanssjukvården. 

Ett stort behov av sjuksköterskor uppstod, eftersom det nu krävdes att minst en grundutbildad 

sjuksköterska ingick i ambulansbesättningen. Ökad farmakologisk kunskap, framsteg inom 

teknik och behandlingar har lett till att mer avancerad akutvård har etablerats prehospitalt och 

fått en viktig roll som första länken i vårdkedjan för patientens totala vård (Suserud 2005).  

Prehospitalt innebär kompetenshöjningen en ökad möjlighet för ambulanspersonal att göra 

kvalificerade bedömningar av patienter innan de anländer till sjukhus (Considine et al. 2007, 

Doumouras et al. 2012). I Sverige har under de senaste 20 åren mindre sjukhus avvecklats och 

dygnsöppna vårdenheter blivit allt färre, vilket har lett till en större påfrestning för den 

prehospitala vården som fått ökade krav på den medicinska behandlingen, bedömningen och 

omhändertagandet av patienterna (Suserud et al. 2009, Khorram-Manesh et al. 2011).  En 

annan viktig faktor till det ökade trycket på sjukvården är den stigande medelåldern bland 

befolkningen. Med stigande ålder ökar sjukvårdsbehovet och de medicinska insatserna 

(Lähdet et al. 2009).  Enligt Khorram-Manesh et al. (2011) är många av de 

ambulanstransporter som sker idag inte alltid medicinskt motiverade. Detta kan både leda till 

att sjukhusen överbelastas och ha en negativ inverkan på ambulansernas tillgänglighet. En 

annan orsak till olämpligt utnyttjande av ambulansresurser är allmänhetens krav och 

uppfattning om rättighet att utnyttja ambulanssjukvård. Det finns en diskrepans mellan 

vårdgivare och allmänhetens tro och definition av vad en lämplig indikation för 



3 
 

ambulanstransport är. Beslutet att tillkalla ambulans i en icke-nödsituation kan även påverkas 

av olika socioekonomiska faktorer t.ex. ålder, kön, inkomst och innehav av bil. Lättillgänglig 

ambulanssjukvård, d.v.s. att inom givna tidsramar tillhandahålla denna hjälp, är en av de 

viktigaste aspekterna för nationell och regional beredskap i hanteringen av nödsituationer eller 

händelser av större incidenter, t.ex. katastrofer. Bättre planering och integration av 

ambulanssjukvård på alla nivåer (regionala och nationella), är en förutsättning för att 

upprätthålla en säker och tillförlitlig sjukvård. Triage och omfattande offentlig utbildning om 

lämpligt ambulansutnyttjande är två viktiga steg mot bättre användning av de prehospitala 

resurserna (Khorram-Manesh et al. 2011). 

 

1.4 Triage 

Ordet triage kommer ursprungligen från franskan och betyder prioritering/sortering (Widgren 

2012). Triage definieras som den process där patienter sorteras och prioriteras för vård. Triage 

är ett turordningssystem som har sitt ursprung i militär krigsprioritering och bygger på att de 

som är svårast sjuka eller skadade ska behandlas först. Denna prioritering innebär i 

sjukvårdssammanhang att snabbt och säkert bedöma den vårdsökandes vårdbehov, vårdnivå 

och prioritet för att hon eller han ska kunna få den vård som bäst gagnar de egna behoven 

(Göransson et al. 2008, Dover 2012). Detta utförs genom att de sjukdomssymtom/sökorsaker 

patienten uppvisar vägs samman med patientens fysiologiska vitalparametrar som innefattar: 

andningsfrekvens, saturation, puls, blodtryck, medvetandegrad och temperatur. Utifrån dessa 

aspekter får patienten sin prioritering. Vitalparametrarna är en viktig del för att finna kritisk 

sjuka patienter och är överlägsna när det gäller att förutsäga mortaliteten. Triage är en 

dynamisk process där patientens tillstånd kan förändras och föranleder förnyad triage 

(Widgren 2012).  Triage har utvecklats under de senaste åren till en väsentlig del av 

patientvården som används inom nästan all prehospital vård världen över, i norden är det 

Sverige som är föregångare till triage. Triage handlar om det vardagliga arbetet och innefattar 

en stor variation av tillstånd och sjukdomar, allt ifrån det inte alls brådskande och särskilt 

akuta till väldigt allvarliga och livshotande tillstånd (Göransson et al. 2005). Triage kan 

ibland leda till att patienten blir under- eller övertriagerad. Undertriage innebär att patienten 

prioriteras för lågt i förhållande till de tecken och symtom eller de vitalparametrar som 

uppvisas. Övertriagering innebär motsatsen, det vill säga när patienten prioriteras högre än 

den borde (Widgren 2012). Det är många olika faktorer som påverkar och ibland försvårar 

bedömningen vid mötet mellan patient och prehospital vårdpersonal. Patientens fysiska och 

psykiska status är en del av beslutsfattandet. Trots kunskap och utbildning bland personalen 
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kan stresspåverkan leda till felaktiga beslut. En betydande faktor i beslutsfattandet är även 

hotrisken i situationen. Det kan vara svårt för personalen att bortse från den emotionella 

aspekten när barn och äldre är drabbade. Anhöriga beskrivs vara ett stöd för den sjuke 

patienten samtidigt som de i vissa fall utgör ett hinder för personalens arbete. Användandet av 

triage ur dessa aspekter underlättar för den prehospitala vårdpersonalen att göra sina 

bedömningar (Gunnarsson & Warrén-Stomberg 2009). 

 

1.5 Triageinstrument 

Runt om i världen har man utvecklat olika instrument för triage som bygger på principen att 

hitta de svårast sjuka och ge dem vård före de med lägre medicinskt behov. Internationellt har 

triageinstrument använts sedan decennier tillbaka (Göransson et al. 2008). De olika 

triageinstrument som används nationellt är bl.a. Canadian triage and acuity scale (CTAS), 

Australian triage scale (ATS), Emergency severity index (ESI) och Manchester triage system 

(MTS). Efter ett stort utvecklingsarbete har det i Sverige utvecklats framförallt två 

triagesystem: Medical emergency triage and treatment system (METTS) och Adaptiv process 

triage (ADAPT) (Suserud  et al. 2009). Anledningen till att olika former av triageinstrument 

började användas var en önskan att öka patientsäkerheten genom att tillhandahålla medicinskt 

säker vård och rimliga väntetider för svårt sjuka patienter (Göransson et al. 2005). 

Triageinstrumenten skiljer sig åt på detaljnivå, men de har alla gemensamt att för en 

bedömning och prioritet skall kunna ske vägs de tecken och symtom patienten uppvisar 

samman med de vitalpatametrar som ingår för just det instrumentet t.ex. ålder, 

andningsfrekvens, medvetandegrad, saturation samt eventuellt tidigare sjukdomar och 

läkemedelsbehandling. Välutarbetade och standardiserade triageinstrument med klara 

riktlinjer innebär för den prehospitala personalen ett strukturerat arbetssätt med trygghet och 

tillförlitlighet i beslutsstöd. För patienterna innebär det att då det sker prioriteringar till 

adekvat vårdnivå direkt, kortas därmed väntetiderna, men framförallt minskar mortaliteten 

vilket är det viktigaste för patientsäkerheten (Göransson et al. 2005, Gunnarsson & Warrén- 

Stomberg 2005). 

 

1.6 Ida Jean Orlandos omvårdnadsteori 

Omvårdnadsteoretikern Ida Jean Orlando född i USA 1926, har gett ett värdefullt bidrag till 

en ökad förståelse av sjuksköterskans speciella funktion och ansvarsområde. Hon beskriver 

omvårdnad som en process, där de centrala faktorerna är interaktionen och samspel mellan 

patient och sjuksköterska vid en given tidpunkt. Orlandos människosyn är humanistisk och 
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dynamisk. Teorin inriktar sig på människans behov av hjälp vid sjukdom och ohälsa men ger 

ingen definition av hälsa som begrepp. Behovet av omvårdnad kopplas till individens 

upplevelse av hjälplöshet i olika situationer. Faust (2002) beskriver Orlandos omvårdnadsteori 

som en unik och självständig funktion som är knuten till tillgodoseendet av patientens 

omedelbara behov av hjälp i här-och-nu-situationen. Sjuksköterskan identifierar och möter 

patientens behov av hjälp genom en interaktionsprocess som följer ett bestämt mönster. 

Omvårdnaden beskrivs som en självständig funktion som är fristående från medicinen, där 

medicinen är inriktad på förebyggande och behandling av sjukdom medan omvårdnaden är 

inriktad på patienternas behov. Målet för omvårdnaden av patienten kan enkelt beskrivas som 

att identifiera och möta patientens behov vid sjukdom där patienten upplever hjälplöshet 

genom att avlägsna eller lindra individens obehag och att befordra hans upplevelse av 

välbefinnande. Denna punkt är den som behandlas mest utförligt i omvårdnadsteorin. 

Sjuksköterskans roll och metoder anknyts specifikt till det omedelbara mötet med patienten, 

till interaktionen sjuksköterska-patient i konkreta situationer och till sjuksköterskans reaktion 

och val av handlingar tillsammans med patienten här och nu. 

Efter att ha fastställt patientens hjälpbehov väljer och utför sjuksköterskan lämpliga 

handlingar. Omvårdnadsteorin skiljer här mellan automatiska handlingar och medvetna, 

ändamålsenliga handlingar. Automatiska handlingar är inte professionella, eftersom de 

grundar sig på andra förhållanden än patientens identifierade behov. Medvetna och 

ändamålsenliga handlingar är däremot baserade på ett identifierat behov hos patienten 

(Kristoffersen 1998, Faust 2002). 

 

1.7 Problemformulering 

Vården i Sverige står inför många förändringar, dels med tanke på ökat antal äldre i 

befolkningen, vilket leder till ett ökat sjukvårdsbehov men även på den centralisering av 

akutsjukvård som förekommer i landet (Suserud et al. 2009, Khorram-Manesh et al. 2011). 

För att underlätta och komma till rätta med den ökade belastning som den prehospitala vården 

upplever genom längre resvägar med allt sjukare patienter bör personal inom denna 

verksamhet ha mandat att bedöma och ändra prioritet samt neka medicinskt omotiverade 

transporter. Effekten av felaktig prioritering är att någon annan med större behov får stå 

tillbaka (Khorram-Manesh et al. 2011). Inom prehospital vård är det viktigt att det finns 

dokumenterade beslutsstöd i form av medicinska riktlinjer, behandlingsanvisningar och   

triageinstrument. Enligt Widgren (2012) behövs det standardiserade beslutsstöd i 

akutsjukvården för att uppnå målet minskad variation i handläggning och vård. Utifrån den 
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erfarenhet författarna har av prehospital vård har vi sedan triage infördes i vår verksamhet 

2012 sett vikten av vitalparametrars innebörd som komponent för att upptäcka akut sjuka 

patienter.  Med denna litteraturstudie vill författarna belysa vikten av triage och triage-

instrumentens betydelse för bedömning och beslutsfattande om fortsatt omhändertagande hos 

den akut sjuke patienten.  

 

1.8 Syfte 

Syftet är att beskriva skillnader i triagebeslut som förekommer bland olika personalkategorier, 

samt att beskriva vilken betydelse olika vitalparameterar har för triage. Även att beskriva hur 

tillförlitliga triageinstrumenten är samt hur de tillämpas. 

 

1.9 Frågeställningar 

 Vilka skillnader i triagebeslut förekommer mellan olika personalkategorier, samt 

vilken betydelse har andningsfrekvens, saturation, medvetandegrad och ålder vid 

triage? 

 Hur är triageinstrumentens tillförlitlighet, sensitivitet samt tillämpning? 

 Vilka urval är de redovisade artiklarna baserade på och hur är undersökningsgrupperna 

beskrivna? 

 

2. Metod 

 

2.1 Design 

Författarna har använt sig av en deskriptiv design baserad på kvantitativa artiklar (Polit & 

Beck 2012). 

 

2.2 Databaser 

Sökning av artiklar i databaserna Pub Med och Cinahl, som är de mest relevanta databaserna 

inom omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström 2008) har utförts. Även fritextssökning 

utifrån funna artiklars referenslistor gjordes. 

 

2.3 Sökstrategi och sökord 

Sökningarna i databaserna begränsades till vetenskapliga artiklar som publicerats från år 2005 
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och framåt. I sökningarna har använts termer som är översatta från svenska till engelska i 

svenska MeSH databasen. Sökorden som använts är: triage, prehospital, triagesystem, care.  

Sökningen dokumenterades i ett sökschema (bilaga 1). Vid sökningen användes den booleska 

operatoren AND för att begränsa mängden funna artiklar (Forsberg & Wengström 2008). 

 

2.4 Urval 

Urvalet i litteraturstudien har begränsats till artiklar skrivna på svenska och engelska från 

2005 och framåt, samt tillgängliga i free full text. Såväl kvantitativa och kvalitativa artiklar 

valdes för att ge en heltäckande kunskapsöversikt. Artiklarna har i första skedet valts efter 

artikelrubrikens relevans mot studiens innehåll och syfte, d.v.s. innehållet i artiklarna skulle 

handla om prehospital triage. För att författarna skulle ha möjlighet att gå igenom materialet 

lästes abstract. De artiklar som där svarade på studiens syfte lästes i sin helhet. Totalt tio 

artiklar som svarade på inklusionskriterier valdes. Valda studier är nationella och 

internationella. Exklusionskriterier var artiklar som ej uppfyllde studiens syfte samt artiklar 

som saknade vetenskaplig uppbyggnad. 

 

2.5 Dataanalys 

Artikelgranskning, sökning och urval har genomförts genom att använda flödesschema (figur 

1) av Polit och Beck (2012). De artiklar som valdes ut lästes igenom grundligt ett flertal 

gånger, därefter kategoriserades de utifrån syfte och frågeställningar. Artiklarna som 

inkluderades i litteraturstudien bearbetades enligt Polit och Beck (2012) med hjälp av två 

tabeller där författare, år, titel, land, syfte, ansats/design, datainsamling, resultat, urval och 

undersökningsgrupp sammanställdes (bilaga 2 & 3). Därefter sammanfattades och översattes 

artiklarnas resultat som svarade på den föreliggande studiens syfte till svenska. Det 

sammanfattade resultatet färgkodades beroende på vilken underrubrik de hörde till. Resultatet 

presenteras i löpande text utifrån kategorierna. Vilket urval artiklarna är baserade på och hur 

undersökningsgrupperna är beskrivna, granskades och bedömdes genom att använda Polit och 

Becks (2012) guide för kritisk granskning av population och urval genom att besvara följande 

frågor: Är populationen beskriven? Är inklusions- och exklusionskriterier specificerade? 

Vilken typ av urval användes? Hur rekryterades deltagarna till urvalet? 



8 
 

Figur 1. Flödesschema över faser i en litteraturstudie. Fritt efter Polit och Beck (2012, s.96). 

 

2.6 Forskningsetiska överväganden 

Ansökan till etiska rådet bedömdes inte vara nödvändigt på grund av studiens karaktär. De 

artiklar som inkluderats i studien är alla peer review (Forsberg & Wengström 2008). 

Författarna har själv erfarenhet av triagearbete och implementering av triageinstrument och en 

strävan efter att vara objektiv och opartisk vid granskandet av artiklarna var författarnas mål. 

Med syftet som utgångspunkt granskades artiklar som tog upp både för och nackdelar med 

ämnet. 

 

3. Resultat 

Resultatet av föreliggande litteraturstudie visade att triage har en stor och viktig inverkan på 

patientens fortsatta vård och handläggning. Resultatet presenteras i löpande text under 

respektive frågeställning med tillhörande underrubriker. Som hjälp för läsaren finns två 

artikelmatriser (bilaga 2 & 3). 

 

3.1 Vilka skillnader i triagebeslut förekommer mellan olika personalkategorier, samt 

vilken betydelse har vitalparametrar vid triage? 

3.1.1 Skillnader i triagebeslut mellan olika personal kategorier  

Sukumaran et al. (2005) har redovisat att patienter som triagerades av sjuksköterskor i mycket 

högre utsträckning hamnade på rätt avancerad vårdnivå (intensivvård, operation) efter besöket 

på akutmottagningen än de som triagerades av ambulanssjukvårdare. Studien har även visat 

att triage som utförs av sjuksköterskor medför att antalet patienter som blir triagerade direkt 

till ett undersökningsrum ökar- vilket skulle kunna få betydande plats/resurskonsekvenser om 

det praktiserades urskiljningslöst. Dock fanns ingen signifikant skillnad i triage av patienter 

med penetrerande skador/våld eller skillnad i mortalitet mellan de olika yrkeskategorierna.  

 



9 
 

Rehn et al. (2012) har funnit att patienter drar nytta av att det finns hög medicinsk kompetens 

i triagebeslutet. Triage som utfördes av anestesiläkare visade sig vara signifikant bättre än 

ambulanspersonalens triage. Ambulanspersonalen visade på massiv undertriage vilket är 

oroväckande då patienter som utsattes för undertriage visade på ökad mortalitet. Detta 

avslöjande är en möjlighet till förbättring inom triage. Rehn et al. (2012) anser även att på 

grund av de stora variationer i uppdrag och larm som finns är en direkt jämförelse av 

skillnader i triage bland olika personalkategorier svår, men användandet av ett korrekt och väl 

utformat triageinstrument kan bidra till att besluten blir bättre och mer korrekta. 

3.1.2 Betydelsen av olika variabler för triagebeslut 

Vitalparameterar 

Tidigare studier har visat att den viktigaste prediktorn för mortalitet, utöver åldern, var 

andningsfrekvensen (Widgren et al. 2008). Deras studie visade att med stigande prioritetsgrad 

ökar andningsfrekvensen, medan syrgasmättnaden och vakenhetsgraden sjunker. Utfallet för 

vitalparametrar visade att andningsfrekvens och vakenhetsgrad var de parametrar som i 

huvudsak avgjorde vilka patienter som prioriterades till den högsta prioriteringsgraden. 

Majoriteten av de svårt sjuka patienter som fick hög prioritet hade också påverkan på vitala 

parameterar. Detta stärker intrycket av att om endast symtom som beslutsvariabel i triage 

används, riskeras i vissa fall patienter att få för låg prioritet (Widgren et al. 2008). 

Här visade Barnett et al. (2013) att användandet av vitalparameterar varierade stort bland de 

undersökta regionerna. Men samtliga regioner i deras undersökning hade med 

medvetandegrad, andningsfrekvens och systoliskt blodtryck som mycket viktiga parametrar. 

Ålder och kön 

I flera studier har det framkommit att det fanns en tydlig skillnad i medelålder vid 

triagebeslut. Ålder var associerad till undertriage, ju äldre desto större risk. Det visade sig 

även att kön hade inverkan på beslutet där det framkom att kvinnor hade ökad risk för 

undertriagering (Widgren et al. 2008, Rehn et al. 2012, Dinh et al. 2012, Barnett et al. 2013). 

 

3.2 Hur är triageinstrumentens tillförlitlighet, sensitivitet samt tillämpning? 

3.2.1 Triageinstrumentens tillförlitlighet och sensitivitet 

Kahn et al. (2009) fann att triageinstrumentet START tenderar att övertriagera patienter just 

när det gäller prioritering för transport till sjukhus av de mest kritiska patienterna. Därför 

måste det triageinstrument som finns förfinas på detaljnivå för att kunna göra en korrekt 

bedömning. Lavoie et al. (2010) och Kahveci et al. (2012) visade genom sina studier att 
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avvägningen mellan tillförlitlighet och övertriage är en viktig fråga och varierar stort mellan 

olika system i vården. Triageinstrumentens tillförlitlighet var lägre hos patienter som var 65 år 

och äldre. Det framkom att användningen av enstaka triageinstrument ledde till övertriage 

långt över den acceptabla nivån. Högsta känslighet och tillförlitlighet uppnåddes genom att 

kombinera olika triageinstrument. Triageinstrument i stort visade sig ha hög sensitivitet att 

prioritera till rätt vårdnivå avseende patienters aktuella vårdbehov och medicinska risker. 

Detta medför en tidig upptäckt av de sjukaste patienterna, men även att identifiera de mindre 

sjuka som söker vård inom akutsjukvården (Widgren et al. 2008, Dinh et al. 2012).  

Widgren et.al (2008, 2009) och Widgren & Jourak (2011) visade att det fanns ett starkt 

samband mellan prioritetsnivå och risk att avlida på akutmottagning, men även ett samband 

mellan prioritetsnivå och mortalitet under påföljande vårdtid. Vid analysering av den primära 

triageringen visade det sig att endast en liten del av patienterna i den lägsta 

prioriteringsgraden blev uppgraderade under vistelsen på akutmottagningen. Det fanns 

patienter som uppgraderades en eller flera priogrupper på grund av försämring i det 

medicinska tillståndet. Likväl som det var ett stort antal patienter som nedprioriterades under 

sin vistelse på akutmottagningen efter det att akut behandling satts in. Triage enligt 

triageinstrumentet METTS innebär en systematisk och standardiserad klinisk undersökning 

som genomförs på alla patienter direkt i anslutning till kontakt med akutsjukvården. METTS 

som triageinstrument visade på god överensstämmande och på mycket hög följsamhet till 

larmkriterierna trots begränsad utbildnings insats. Vidare framkom att detta instrument, 

baserat på vitalparametrar i kombination med anatomiska skador och skademekanismer 

resulterade i en betydligare bättre resurshushållning av den samlade traumakompetensen och 

kapaciteten vid sjukhuset. Med rätt instrument, rätt använt i en stabil organisation blir 

traumalarmsnivån rätt och medicinskt säker (Widgren et al. 2008, 2009, Widgren & Jourak 

2011). Barnett et al. (2013) fann att trots övergripande samarbete och nationella insatser med 

regelbundna uppdateringar och översättningar skedde införandet av riktlinjer långsamt och 

inkonsekvent.  

3.2.2 Triageinstrumentens tillämpning 

Alla triageinstrument tillämpas för att reducera övertriage och minimera undertriage. Vid 

övertriage dras resurser från andra verksamheter som t.ex. operation, röntgen och intensivvård 

i onödan, medan undertriage kan medföra ökad medicinsk risk. Ett adekvat triagebeslut ska 

anses ha skett om en patient tilldelas en prioriteringsgrad som är lämplig och överensstämmer 

med hans/hennes tillstånd. Ett snabbt och korrekt medicinskt omhändertagande har visat sig 

vara viktigt för patientens prognos. Den första prioriteringen baserad på vitala parametrar och 
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den första timmens fortsatta akutprocess anses vara de viktigaste faktorerna för hur patienten 

ska hanteras (Widgren et al. 2008, 2009, Kahveci et al. 2012). Att ha ett primärt triagebeslut 

och reevaluera detta är att uppmärksamma och upptäcka de patienter som försämras på 

akutmottagningarna och skapa en mer tidig och aggressiv behandling i de fall där patienternas 

tillstånd försämras (Widgren & Jourak 2011). Hög andel övertriage anses av Lavoie et al. 

(2010) inte spela någon roll i den globala sjukvården där varje patient kommer att få sjukvård 

ändå och när den prehospitala vården använder triage för att förhindra att sjukhusen 

överbelastas, vilket är fastställandet i deras studie. I verksamheter där triage inte tillämpas, till 

exempel där traumaenheter får ta emot patienter med lättare skador och trauman kan 

slutsatsen bli att resurser dras från svårt skadade patienter som egentligen behöver den 

specialistvården. Rehn et al. (2012) menar att övertriage inte direkt minskar patientsäkerheten 

men om det resulterar i överutnyttjande av begränsade finansiella och personliga resurser kan 

det orsaka minskad tillgänglighet av medicinska resurser. 

 

3.3 Vilka urval är de redovisade artiklarna baserade på och hur är 

undersökningsgrupperna beskrivna? 

I samtliga artiklar som författarna valt att inkludera i resultatet framgår det vilken urvalsmetod 

som använts. Ett konsekutivt urval har använts i nio av tio studier (Sukumaran et al. 2005, 

Widgren et al. 2008, Kahn et al. 2009, Widgren et al. 2009, Lavoie et al. 2010, Widgren & 

Jourak 2011, Dinh et al. 2012, Kahveci et al. 2012, Barnett et al. 2013). Alla på varandra 

följande patienter under en viss tidsperiod inkluderades i nio av dessa studier. En studie, Rehn 

et al. (2012), har rekryterat undersökningsgruppen utifrån en manuell sökning via ett register. 

I samtliga artiklar är antalet deltagare beskrivet. I fem av studierna bestod 

undersökningsgruppen till största delen av män, åldern bland deltagarna varierade från 20-72 

år (Sukumaran et al. 2005, Widgren et al. 2009, Lavoie et al. 2010, Widgren & Jourak 2011,  

Dinh et al. 2012). I två av studierna fanns varken ålder eller kön angivet (Kahn et al. 2009, 

Barnett et al. 2013). I två av studierna fanns inte andelen kvinnor och män preciserat i antal 

totalt utan redovisades sen i procentsats under respektive kategori (Rehn et al. 2012, Widgren 

et al. 2008). I samtliga artiklar fanns inklusionskriterierna för deltagarna beskrivna. I tre 

artiklar saknas exklusionskriterier (Widgren et al. 2008, 2009, Kahveci et al. 2012). 
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4. Diskussion 

 

4.1 Huvudresultat 

Det förekom skillnader i triagebeslut både mellan olika personalkategorier samt vilket 

triageinstrument som användes. Olika vitalparameterar visade sig ha betydelse för 

triagebeslut. Resultatet visade att triage har en stor och viktig inverkan på patientens fortsatta 

vård och behandling.  

 

4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Olika personalkategoriers betydelse för triagebeslut 

Utbildning ses i vissa studier som en förutsättning för att kunna göra korrekta bedömningar. 

Sukumaran et al. (2005) och Rehn et al. (2012) ansåg att det fanns en betydande skillnad i 

triagebeslut mellan utbildningsnivåer bland olika personalkategorier. Detta skulle kunna 

förklaras genom att de med högre medicinsk utbildning har djupare kunskaper i akutsjukvård 

och därmed har en mer positiv inställning till triage, samt har en större förståelse för 

triageinstrumentens syfte att prioritera patienter effektivare och till rätt vårdnivå. Men vilken 

sorts utbildning som avses i dessa studier, grundutbildning eller specifik utbildning i triage, 

framgår inte tydligt vid granskandet av artiklarna. Författarna av föreliggande studie anser 

som ovannämnda och Considine et al. (2007), att medicinsk utbildning har betydelse men 

även i kombination med erfarenhet, som i sin tur leder till att få en klinisk blick och förmåga 

att bedöma. Författarna till litteraturstudien har uppfattningen att utbildning i triage är av stor 

betydelse för patienten. Ju mer kunskap den prehospitala vårdpersonalen har inom triage desto 

mindre blir risken för den individuella skillnaden i triagebeslut. Widgren et al. (2008) och 

Kahveci et al. (2012) har i sina studier funnit att enighet mellan triagebeslut överensstämmer 

bra mellan de olika personalkategorierna. Att Widgren et al. (2008), Gunnarsson och Warrén-

Stomberg (2009) samt Kahveci et al. (2012) kommit fram till att utbildning har mindre 

betydelse vid triagebeslut tror litteraturstudiens författare grundar sig på att de använt ett väl 

utarbetat triageinstrument som är strukturerat och på ett systematiskt sätt är lätt att tillämpa. 

Författarna av föreliggande studie anser utifrån egen erfarenhet att med en bra 

triageutbildning i kombination med ett välutarbetat triageinstrument ska det inte ha någon 

betydelse i triagebeslut vilken personal som träffar patienten. 

4.2.2 Vitalparametrars betydelse för triagebeslut 

I studien av Widgren et al. (2008) poängteras att ålder är en viktig faktor för rätt triagebeslut. 
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Trots detta utgör ålder ej någon kriterie som påverkar prioriteringen i deras triageinstrument 

METTS, varken primärt eller sekundärt. Detta kan författarna till föreliggande studie anse 

som en svaghet att beakta, då triageinstrumentet är anpassat och utarbetat för barn upp till 18 

år, men ej till den stora gruppen äldre samt geriatriska patienter. Även Rehn et al. (2012), 

Dinh et al. (2012) och Barnett et al. (2013) tar i sina studier upp ålder som en viktig faktor i 

förhållande till undertriage och ökad mortalitet, vilket styrker den uppfattning som 

litteraturstudiens författare delar om att detta har stor betydelse för rätt triagebeslut. Enligt 

Widgren et al. (2008) är vitalparametrar det viktigaste ingångsvärdet i användandet av 

triageinstrument. Olika vitalparametrar har enligt dem ett mycket starkt prediktivt värde för 

både behovet av sjukhusvård, vårdnivå och mortalitet. Barnett et al.( 2013) menar att trots att 

det är många aspekter att ta hänsyn till vid triagebeslut är vitalparametrarna av stor och viktig 

betydelse, vilket också författarna av föreliggande studie anser.  

4.2.3 Tillämpning 

Alla triageinstrument tillämpas för att reducera övertriage och minimera undertriage. Flera 

studier visar att övertriage förekom i stor utsträckning. Sukumaran et al. (2005), Kahn et al. 

(2009) och Lavoie et al. (2010) tar i sina studier upp att övertriagering inte direkt minskar 

patientsäkerheten, men vid övertriage dras resurser från annan verksamhet så som operation, 

röntgen och intensivvård. Detta i sin tur, leder till betydande resurs- och platskonsekvenser 

och på så sätt kan patientsäkerheten påverkas negativt. Författarna av föreliggande  studie 

håller med Khorram-Manesh et al. (2011) som anser att effekten av felaktig prioritering blir 

att någon annan med större behov får stå tillbaka.  METTS är enligt Widgren et al. (2009) ett 

validerat triageinstrument som upprättar struktur för att identifiera de medicinska behoven 

samt prioritera patientens övervakningsbehov. METTS är ett triageinstrument som prioriterar 

patienter utifrån fastställda kriterier, vitalparametrar, tecken och symtom vilket minskar risken 

för under- och övertriage. Studien visade även tydligt att METTS fungerar både inom den 

prehospitala och den hospitala verksamheten och är ett instrument som visar på mycket hög 

sensitivitet. Detta är en viktig observation kring triage och dess problematik med tidigare 

olika och bristfälliga utvärderade metoder anser litteraturstudiens författare. 

4.2.4 Omvårdnadsteorins koppling till triage 

Triageprocessen stämmer överens med Fausts (2002) förklaring av Ida Jean Orlandos 

omvårdnadsteori. Den beskriver enkelt omvårdnaden av patienten som att identifiera och 

möta patientens behov vid sjukdom i här-och-nu-situationen och till patientens omedelbara 

behov av hjälp. Modellen har dock sina begränsningar i triageprocessen då teorin bygger på 

interaktion mellan sjuksköterska och patient, det vill säga på kommunikation och samspel. 
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Detta är på ett vis en styrka och samtidigt en svaghet. En stor del av sjuksköterskans funktion 

i arbetet med att behandla sjukdom och ohälsa består i övervakning och direkt kontroll av 

fysiologiska parametrar som t.ex. blodtrycks- och pulskontroller, men detta berör dock 

omvårdnadsteorin endast förbigående. 

4.2.5 Kvalitetsgranskning av urval och undersökningsgrupp 

I en artikel utgjordes urvalet av manuell sökning, övriga artiklar i denna studie hade 

konsekutivt urval. Ett konsekutivt urvalsförfarande innebär ett icke slumpmässigt men 

systematisk tillvägagångsätt. Konsekutivt urval är enligt Forsberg och  Wengström (2008) 

ofta den enda möjliga, rimliga och relevanta urvalsprincipen då undersökningar av patienter i 

sjukvården skall utföras. En fara med konsekutivt urval är att det kan leda till felaktiga 

slutsatser, då deltagarna i studien kanske inte alls är typiska för den population som är tänkt 

att ingå. I ett konsekutivt urval kan man inte generalisera då urvalet ska vara ändamålsenligt 

och undersökningsgruppen lämplig för studien. Vid granskning av undersökningsgruppen är 

det viktigt att se till spridning i ålder, kön, social status samt annat som är relevant för att 

bedöma studiens kvalitét (Forsberg & Wengström 2008).  

I samtliga i studien ingående artiklar var antalet deltagare beskrivet. I två av studierna fanns 

varken ålder eller kön angivet, vilket är viktigt att beakta när man diskuterar sina fynd. I två 

studier fanns inte fördelningen mellan kvinnor och män preciserat i antal totalt, utan 

redovisades som procentsats i olika kategorier. Detta anses försvåra för läsaren. I de studier 

där ålder var preciserat fanns en åldersspridning hos deltagarna mellan 20-72 år. Författarna 

av föreliggande studie bedömer det som osannolikt att ingen deltagare var äldre än 72 år, då 

studierna pågått under lång tid och antalet deltagare var stort och ålder ej fanns med hos 

någon av de ingående artiklarna som exklusionskriterie. 

 

4.3 Metoddiskussion 

Artikelsökningen gjordes i de mest relevanta databaserna för omvårdnadsforskning enligt  

Forsberg och Wengström (2008), vilket gav ett stort urval av artiklar. Sökningen påbörjades 

med en kombination av sökord, MeSH termer och den booleska operatoren AND. Att ställa 

sökningen från tidsperioden 2005 och framåt gav vissa begränsningar, men då triage i Sverige 

fick sitt genombrott och utvecklades som mest under år 2005 (Widgren 2012) kändes detta 

som mest relevant. Språkvalen engelska och svenska fanns med som begränsning, men 

författarna av föreliggande studie såg inte detta som något hinder utan mer som en styrka då 

dessa språk behärskas och på sätt undviks de feltolkningar som annars kan uppstå av 

språkskäl. Att artiklarna initialt skulle finnas tillgängliga i free full text var ett medvetet val då 
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författarna ansåg det var lämpligt att kunna läsa dem i sin helhet gratis innan de behölls som 

tänkbara till studien eller förkastades. Under tidens gång och under den fortsatta sökningen 

insåg författarna för att kunna svara på syftet och frågeställningar mer specifikt skulle det vara 

av stor nytta att söka artiklar från valda artiklars referenslistor. Dessa fanns dock inte som free 

full text, men då de genom sitt abstract visade på ett användbart innehåll beställdes de hem via 

sjukhusbiblioteket Hudiksvalls sjukhus, Landstinget Gävleborg. De artiklar som valdes ut 

lästes sedan igenom grundligt av författarna, oberoende av varandra, ett flertal gånger för att 

sedan tillsammans jämföra och diskutera dess innehåll. Detta minskade risken för subjektiva 

tolkningar eller att relevant information missades och feltolkades. Om författarna av 

föreliggande studie valt att göra en enkät- eller intervjustudie med prehospital vårdpersonal 

istället, där betydelsen av triage undersökts hade det säkert framkommit konkreta svar och 

frågan om tillämpning kunnat besvaras bättre.  

Författarna finner ändå att valet av litteraturstudie som metod på ett föredömligt sätt svarade 

på syftet och frågeställningarna. 

 

4.4 Allmän diskussion 

Då den prehospitala vården får allt mer och fler uppdrag att utföra och då avstånden till 

akutsjukhusen i många fall blir längre, ställs allt större krav på den kompentens och kvalitet 

som den prehospitala vården innebär. Som prehospital vårdpersonal upplever författarna 

ibland svårigheter i bedömningen och beslutsfattandet vid det första mötet med patienten då 

det är många aspekter att ta hänsyn till. Införandet av triage inom författarnas 

verksamhetsområde har lett till stor förbättring i att hantera dessa komplexa frågor. 

Triageinstrument som bygger på vitalparametrar i kombination med patienternas uppvisade 

tecken och symtom fungerar som ett bra beslutsstöd och är till stor hjälp vid bedömningen av 

patienterna. Initialt trodde författarna att triage endast var till fördel för patienterna. Det har 

dock visat sig under arbetets gång att det är många fler i hela vårdkedjan som har nytta av 

triage. Om triage tillämpas från första vårdkontakten, kan patienternas väntetider och 

vårdpersonalens arbetsbelastning minska (Dover 2012). Att som prehospital vårdpersonal 

vara den första kontakten med patienten innebär förväntningar om att vara en hjälte, rädda liv 

och samtidigt vara äkta i ett mellanmänskligt möte. I dessa situationer ser författarna 

betydelsen mellan att göra ett visst handlingsalternativ och att vara i en människas närvaro för 

att upprätthålla den skadade/sjuke personens vilja att leva. Området prehospital vård bör inte 

underskatta styrkan i den mänskliga närvaron i livshotande situationer (Elmqvist et al. 2010). 

En patients första möte med den prehospitala vården är något mer än bara medicinsk 
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behandling och akuta åtgärder. Det är viktigt att bekräfta patientens integritet i denna utsatta 

situation med hjälp av kommunikativ kontakt, vilket även styrks av Fausts (2002) reflektion 

av Orlandos omvårdnadsteori. En dynamisk rörelse mellan kontroll-beroende och rädsla-

säkerhet, där hotet mot livet bemyndigar person som kämpar för livet, präglar mötet (Elmqvist 

et al.2008). 

4.4.1 Klinisk betydelse 

Detta arbete kan komma att bidra till en ökad förståelse för vikten av triage både för 

patientens säkerhet men även som ett viktigt beslutsstöd för den prehospitala vårdpersonalen.  

Eftersom den arbetsmiljö som är deras, och även författarnas vardag, med många 

psykosociala aspekter att ta hänsyn till kan triageinstrument underlätta beslutsfattandet.  

4.4.2 Förslag till fortsatt forskning 

Då triage fortfarande är ett relativt nytt arbetssätt inom akutsjukvården, och främst inom den 

prehospitala vården ser författarna många möjligheter till fortsatt forskning inom detta 

område. Ett förslag till vidare forskning är att utveckla detta arbete om betydelsen av triage 

genom enkät- eller intervjustudier hos både patienter och personal. Dessutom ser författarna 

ett behov av att utveckla det triageinstrument som främst används i Sverige, METTS. Detta 

genom anpassning till geriatriska patienter för att undvika väntetider och onödigt vårdlidande 

för denna patientgrupp som författarna ser som den mest utsatta. Denna patientgrupp har ofta 

svårt att hävda sin rätt till vård och är uppfostrade i en kultur att ej ifrågasätta beslut och 

behandlingar. Äldre är också den grupp patienter som har ökad risk för vårdrelaterade skador 

och infektioner. Då medelåldern i samhället stiger och mängden äldre som behöver sjukvård 

ökar ser vi en stor vinst i att utveckla detta forskningsområde. 

4.4.3 Slutsats 

För att patientsäkerhet skall uppnås måste all sjukvårdspersonal bedöma patienten till rätt 

triagenivå för att minska lidande och mortalitet. Det finns en uppenbar vinst i att tidigt 

upptäcka sviktande vitala organfunktioner och följa hur detta utvecklas. All akutsjukvård, 

både prehospital och hospital vore förtjänt av ett gemensamt och standardiserat triage-

instrument. Vidare utveckling och förbättring av triageinstrumenten är ett viktigt steg för en 

bättre användning av de prehospitala resurserna.  
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Arikelnummer / 

Författare / 

År / Titel / Land 

Syfte Ansats / 

Design 

Datainsamling Resultat 

Nr 1 / Barnett et al. / 2013 / 

Variation in prehospital use 

and uptake of the national 

field triage decision scheme 

/ USA 

Att beskriva och jämföra 

användningen av triage hos 

prehospital personal i sex 

regioner. Syftet innefattar 

även kontroll hurvida 

triageinstrumenten följs 

efter implementeringen. 

Studie med 

kvantitativ 

ansats och 

beskrivande 

design. 

Data samlades in via  

akutmottagningarnas 

register, sjukhusens 

telefonregister- 

kommunikation samt 

uppgifter från trauma-

registrerings filer. 

 

Det var stor variation mellan 

regionerna vilka de olika ingående 

parametrarna skulle vara. Samtliga 

versioner av triageinstrumentet 

hade med medvetandegrad, 

andningsfrekvens, systoliskt 

blodtryck och ålder som kriterie. 

Införandet och användandet av 

riktlinjer visade sig ta lång tid och 

det fanns stora skillnader mellan 

regionerna, vilket tyder på 

möjligheter till förbättringar i 

spridning och implementering om 

uppdaterade riktlinjer. 

Nr 2 / Dinh et al. / 2012 / 

Performance of the New 

South Wales Ambulance 

Service major trauma 

transport protocol (T1) at an 

inner city trauma center / 

Australien  

Att utvärdera ett nyligen 

infört traumatriageprotokoll 

för patienter i New South 

Wales som transporteras till 

ett stort traumacenter. 

Studie  

med 

kvantitativ 

ansats och 

jämförande 

design. 

Data samlades in via 

RPAH traumaregistret. 

Resultatet visade att behovet av 

omtriagering vid ankomst till 

sjukhus var nödvändigt, och att 

ålder som kriterie behöver ingå för 

ett förbättrat triageverktyg.  

Nr 3 / Kahn et al. / 2009 / 

Does START triage work? 

An outcome assessment 

after a disaster / USA  

Att undersöka effekten av 

START som triagealgoritm 

vid masskade/ 

katastrofsituation. 

Studie med 

kvantitativ 

ansats och 

jämförande 

design.  

Data samlades in via 

Orange County Emergency 

Medical Services Agency 

som listade patienternas 

triagestatus, ankomsttid till 

sjukhus och till vilket 

sjukhus de kördes.   

Studien visade att triagenivåerna 

överensstämmer dåligt. START 

visade sig leda till acceptabla 

nivåer av undertriagering men även 

en hög mängd av övertriagering 

bland patienterna. Just när det 

gäller prioritering av transporten av 

de mest kritiska patienterna till 
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sjukhus visade sig START vara 

användbart. 

Nr 4 / Kahveci et al. / 2012 

/ Efficacy of triage by 

paramedics: A real-time 

comparison study / Turkiet 

Att undersöka om den 

prehospitala 

triagbedömningen 

överensstämmer med den 

hospitala bedömningen av 

patienterna.  

Studie 

med 

kvantitativ 

ansats och 

jämförande 

design.  

Samtliga patienter som 

sökte sjukvård under en 

viss tid triagerades både av 

ambulanspersonal samt av 

sköterskor på 

akutmottagningen. 

Resultaten jämfördes sedan 

och sammanställdes. 

Resultatet visade att bedömningen 

överensstämde i 47% av fallen vid 

användandet av ett treskalig 

triageprotokoll. Vid användandet av 

ett femskaligt triageprotokoll 

överensstämde bedömningen till 

45%.  

Studien poängterar vikten av 

fortsatt forskning och framtagandet 

av ett triageprotokoll framför allt 

för prehospital personal. 

Nr 5 / Lavoie et al. / 2010 / 

Evaluation of the 

prehospital index, presence 

of high velocity impact and 

judgement of emergency 

medical technicians as 

criteria for trauma triage / 

Canada    

Syftet med studien var att 

utvärdera de tre index ( 

PHI- prehospital index, 

HVI- high-velocity impact 

criterian & EMT- 

emergency medical 

technican) som är kriterier 

för traumatriage. 

Studie med 

kvantitativ 

ansats och 

explorativ 

design. 

Data samlades in via en 

viss databas 

traumaregister. 

Resultatet tyder på att bland de 

triagekriterier som utvärderades i 

studien leder kombinationen av 

dessa tre till att kunna identifiera en 

hög andel patienter med allvarligt 

trauma. Dock är känslighet 

förknippade med dessa kriterier för 

prehospital triage fortfarande 

oacceptabelt låg och andelen 

övertriage är för höga. 

Nr 6 / 2012 / Rehn et al. / 

Precision of field triage in 

patients brought to a trauma 

center after introducing 

trauma team activation 

guidelines / Norge 

Syftet med studien var att 

beskriva personalens 

noggrannhet vad gäller 

triage efter införandet av 

triageverktyget TTA- 

Trauma Team Activation. 

Studien hade även till syfte 

att analysera hur olika 

parameterar påverkade 

Studie med 

kvantitativ 

ansats och 

beskrivande 

design. 

Prospektivt insamlade data 

från UUH (Ulleval 

University Hospital) 

traumaregister. 

Resultatet visade att anestesiläkare 

var duktiga på traumatriage, medan 

det hos ambulanspersonal fanns 

stor förbättringspotential. Stora 

skillnader mellan uppdragen gör att 

triagebedömningens noggrannhet är 

svår att jämföra. Det visade även att 

det förekom massiv undertriage 

bland ambulanspersonalen. 
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triageringen. 

 

Nr 7 / Sukumaran et al. / 

2005 / prehospital trauma 

manegement: a national 

study of paramedic 

activities / Skottland 

Syftet med studien var att 

jämföra behandling och 

beslutsprocesser bland 

patienter som blivit 

bedömda av personal som är 

utbildade i avancerad 

prehospital vård med dem 

som blivit bedömd av 

prehospital personal med 

lägre kompetens. 

Studie med 

kvantitativ 

ansats och 

jämförande 

design. 

Data samlades in från 

databasen STAG. 

Resultatet visade att patienter som 

blivit triagerade av personal med 

högre utbildning, i större 

utsträckning triagerades till rätt 

vårdnivå. Det visade sig även att 

dessa hade god kompetens gällande 

triage och klinisk bedömning. 

Nr 8 / Widgren & Jourak / 

2011 / Medical Emergency 

Triage and Treatment 

System  

(METTS): a new protocol 

in primary triage and 

secondary priority decision 

in emergency medicine / 

Sverige 

 

Syftet med studien var att 

beskriva ett nyframtaget 

triagesystem METTS. 

Studie med 

kvantitativ 

ansats och 

beskrivande 

design. 

Data samlades in via ett 

nyframtaget 

triageprotokoll. 

Resultatet visade att METTS som 

triageprotokoll var en tillförlitlig 

metod och ett känsligt verktyg för 

sekundär reevaluering. 

Nr 9 / Widgren et al. / 2008 

/ METTS –A ger underlag 

för prioritering till rätt 

vårdnivå / Sverige 

Syftet med studien var att 

validera triagemetoden i 

METTS-A och dess 

sensivitet att hitta de sjukaste 

och prediktera mortalitet 

samt vilka patienter som 

färdigbehandlas på 

akutmottagningen eller skrivs 

in för slutenvård. 

 

Studie med 

kvantitativ 

ansats och 

beskrivande 

design. 

Data samlades in via 

observationer. 

Resultatet visade att METTS-A har 

en hög sensivitet att identifiera de 

sjukaste patienterna och ett starkt 

samband mellan mortalitet och 

prioritetsnivå observerades. Vid 

hög prioritet spelar 

vitalparametrarna stor roll för 

prioritetsnivån. 



Bilaga 2 

Artikelmatris till frågeställning 1 & 2 
 

 

Nr 10 / Widgren et al. 

/ 2009 / Prehospital triage 

enligt METTS-T ger mer 

effektiv traumasjukvård / 

Sverige  

Att validera METTS –T och 

testa hypotesen om hurvida 

protokollet av aktivering av 

traumateamet redan 

prehospitalt kan nivåindela 

traumalarmet på ett 

medicinskt säkert sätt och 

prediktera utfallet i 

vårdnivå, vårdtid, mortalitet 

och behov av intensivvård. 

Studie 

med 

kvantitativ 

ansats och 

beskrivande 

design. 

Data har insamlats via 

kvittra, det kvalitetsregister 

som användes för 

traumasjukvård. 

Kompletterande data 

hämtades från den 

elektroniska 

patientjournalen och 

traumajournalen. 

Studien visade att rätt 

triageprotokoll, i detta fall METTS-

T, rätt använt i en stabil 

organisation gör att 

traumalarmsnivån blir rätt och 

medicinskt säker.   
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Arikelnummer / Författare / År / Titel / 

Land 

Urval Undersökningsgrupp 

Nr 1 / Barnett et al. / 2013 / Variation in 

prehospital use and uptake of the national 

field triage decision scheme / USA 

Konsekutivt urval. Under perioden 1/1 2006- 31/12 2008 

inkluderades samtliga patienter som transporterades i 

ambulans till något av de 105 sjukhusen i sex regioner i 

västra USA.  

Exkluderades gjorde patienter som dog under transporten 

eller de patienter som förflyttades mellan vårdinrättningar 

utan kontakt med akutmottagning. 

Deltagare (n= 260 027). Ålder 

och kön fanns inte beskrivet. 

Nr 2 / Dinh et al. / 2012 / Performance of 

the New South Wales Ambulance Service 

major trauma transport protocol (T1) at an 

inner city trauma center / Australien  

Konsekutivt urval. Alla patienter som transporterades 

med ASNSW  (Ambulance Service of  New South Wales) 

till sjukhus under perioden mars 2010- okt 2011 

rekryterades.  Inklusionskrieterierna var samtliga 

patienter över 15 år. Exklusionskriterie var patienter som 

transporterades av andra organisationer än ASNSW. 

Deltagare (n=2 664), varav 

män 1 545 och 1 119  kvinnor. 

Medelåldern var angiven till 53 

år.  

Nr 3 / Kahn et al. / 2009 / Does START 

triage work? An outcome assessment after a 

disaster / USA  

Konsekutivt urval. 

Rekryterades gjorde samtliga patienter som var med på en 

specifik tågolycka 23/4 2012. Exklusionskriterier var de 

patienter som ej  behövde uppsöka sjukvård. Deltagarna 

som inkluderades i studien fanns via ett register: Orange 

County Emergency Medical Services Agency.  

Deltagare (n=163). Ålder och 

kön var inte angivet. 
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Nr 4 / Kahveci et al. / 2012 / Efficacy of 

triage by paramedics: A real-time 

comparison study / Turkiet 

Konsekutivt urval. Deltagarna rekryterades bland de 

patienter som sökte en viss akutmottagning under en 

veckas tid 10/11 2005-17/11 2005. Inklusionskriterier var 

alla patienter över 16 år. Exklusionskriterier fanns ej 

beskrivet. 

Deltagare (n=731)varav män 

331 och kvinnor 400. 

Ålderskategorier på deltagare i 

studien var från 16 år och 

uppåt. De flesta deltagarna var 

kvinnor i ålderskategorin 21-30 

år. 

Nr 5 / Lavoie et al. / 2010 / Evaluation of 

the prehospital index, presence of high 

velocity impact and judgement of 

emergency medical technicians as criteria 

for trauma triage / Canada   

Konsekutivt urval. Deltagarna rekryterades utifrån ett 

traumaregister där samtliga patienter ingick under 

perioden 1/1 1997-31/12 2000. 

Inklusionskriterier var patienter över 15 år och som 

identifierades som traumapatienter samt transporterades 

direkt till ett traumacenter. Exklusionskriterier var  

patienter utan sjukförsäkringsnummer. 

Deltagare (n= 16 805) varav 

män 9 256 och kvinnor 7549. 

Medelåldern var 47 år. 

Nr 6 / Rehn et al. / 2012 / Precision of field 

triage in patients brought to a trauma center 

after introducing trauma team activation 

guidelines / Norge 

Deltagarna rekryterades utifrån en manuell sökning från 

UUH traumaregister under perioden 1/1 2001-31/12 

2007. 

Inklusionskriterier var de patienter som utlöst ett 

traumalarm. Exklusionskriterier var patienter med 

isolerade frakturer, kroniskt subduralhematom, 

drunkningstillbud, inhalationsskadade, hängning samt 

patienter som uppsökte sjukhuset mer än ett dygn efter 

skadan. 

 

Deltagare (n= 4 659), andelen 

kvinnor och män var inte 

preciserat i antal totalt, utan 

redovisades sen i procentsats i 

under och övertriage. 

Medianåldern var 32 år. 
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Nr 7 / Sukumaran et al. / 2005 / prehospital 

trauma manegement: a national study of 

paramedic activities / Skottland 

Konsekutivt urval. 

Deltagarna rekryterades från de 26 akutmottagningar som 

ambulansen kört till under perioden 

1/7 1996-30/6 2002. 

Inklusionskriterier var patienter som hade längre 

sjukhusvistelse än tre dagar, eller som dog till följd av sitt 

trauma. Exklusionskriterier var patienter över 65 år med 

isolerade frakturer i nacken, lårben och blygdben, samt 

barn under 13 år. 

Deltagare (n=21 417) varav 12 

644 män, 8 773 kvinnor.   

Medianåldern var 48-51 år.  

Nr 8 / Widgren & Jourak / 2011 / Medical 

Emergency Triage and Treatment System 

(METTS) : a new protocol in primary triage 

and secondary priority decision in 

emergency medicine / Sverige 

Konsekutivt urval. Deltagarna rekryterades från akut och 

olycksfalls mottagningen SU/ Sahlgrenska 

Universitetssjukhuset från 1/1 2006- 30/6 2006. 

Inklusionskriterier var patienter som blev inlagda på 

sjukhus. Exklusionskriterier var de få patienter som 

ankom till sjukhus via helikopter eller av rättsmedicinska 

skäl. 

Deltagare (n=8 695). Varav 

män 4625, kvinnor 4070. 

Medelåldern för deltagande 

män var 64 år och för kvinnor 

67 år. 

Nr 9 / Widgren et al. / 2008 / METTS –A 

ger underlag för prioritering till rätt 

vårdnivå / Sverige 

Konsekutivt urval. 

Deltagarna rekryterades från akut och olycksfalls 

mottagningen SU/ Sahlgrenska Universitetssjukhuset.  

Inklusionskriterier var samtliga patienter som sökte 

akutmottagningen under andra kvartalet 2005 

Exklusionskriterier saknas. då alla inkluderades i studien 

. 

Deltagare (n= 12 317).  

Andelen kvinnor och män var 

inte preciserat i antal totalt, 

utan redovisades i procentsats i 

respektive triagekategori. 

Åldersgruppen var mellan 18-

72 år. 
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Nr 10 / Widgren et al. / 2009 / Prehospital 

triage enligt METTS-T ger mer effektiv 

traumasjukvård / Sverige  

Konsekutivt urval. 

Deltagarna rekryterades från akut och olycksfalls 

mottagningen SU/ Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

under perioden 1/1 2007-30/6 2007. Samtliga deltagare 

som inkluderades i studien var patienter som larmades in 

via trauma larm. Exklusionskriterier saknas då alla 

inkluderades i studien. 

Deltagare (n=520). Varav 155 

kvinnor och 365 män.  

Medelåldern för män var 41, 5 

år och för kvinnor 39,5 år. 


