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Sammanfattning 

Bakgrund: Flera svenska sjukhus utvecklade under 1990-talet triageskalor för att 

prioritera och sortera patienter på akutmottagningar. En av anledningarna var att 

patientantalet ökade och resurser på tillgängliga doktorer var begränsade. 

Syfte: Att beskriva vilka faktorer som kan ha betydelse för sjuksköterskans 

triagebedömning på akutmottagningar och att beskriva vilka datainsamlingsmetoder de 

valda artiklarna har använt sig av. 

Metod: En litteraturstudie med deskriptiv design som baseras på 12 vetenskapliga 

artiklar med både kvalitativ och kvantitativ ansats. Sökningarna efter artiklar har skett i 

databaserna Cinahl, PubMed och Google Scholar. 

Resultat: Hög arbetsbelastning och brist på personal var faktorer som hade betydelse 

för sjuksköterskans arbete. En del sjuksköterskor ansåg att hög arbetsbelastning kunde 

leda till färre korrekta prioriteringar, att det är svårare att prioritera en patient när 

sjuksköterskan är stressad. Mindre erfarna sjuksköterskor ändrade sina beslut i 

triageringen och tog längre tid på sig vid triagebedömningen. Utbildning och 

simuleringsträning var viktigt i triageprocessen för att sjuksköterskorna skulle kunna 

utveckla färdigheter, fatta beslut och samla in mer korrekt information vid 

bedömningen. Triagesjuksköterskor kunde bli avbrutna av patienter som frågar hur lång 

tid det tar innan de blir bedömda. Detta var en källa till stress och otillfredsställelse samt 

påverkade koncentrationen. 

Sju artiklar har använt sig av intervjuer, fyra har använt sig av observationer och fem 

har använt sig av andra datainsamlingsmetoder. 

Slutsats: En stor anledning till färre korrekta triageprioriteringar är hög 

arbetsbelastning och stress. Sjuksköterskans koncentration påverkas av patienter som 

avbryter under triageprocessen och bristen på personal gör att patientflödet genom 

akutmottagningen påverkas negativt. 

 

Nyckelord: sjuksköterska, triagebedömning, akutmottagning.  

 

  



 

 

 

Abstract 

Background: Several Swedish hospitals developed triage scales in the 1990s to 

prioritize and sort patients in emergency rooms. One of the reasons was that the number 

of patients increased and resources of available doctors were limited. 

Aim: To describe the factors that may be important for the nurse’ triage assessment in 

emergency departments and to describe the data collection methods the chosen articles 

have used. 

Method: A literature study with descriptive design based on 12 scientific articles with 

both qualitative and quantitative approach. The search for articles have occurred in the 

databases Cinahl, PubMed and Google Scholar. 

Results: The high workload and lack of staff were factors that were relevant to the 

nursing profession. Some nurses felt that the high workload could lead to fewer correct 

priorities, it is difficult to prioritize a patient when the nurse is stressed. Less 

experienced nurses changed their decisions in the triage and took more time at the triage 

assessment. Training and simulation training was important in the triage process so the 

nurses could develop skills, make decisions and gather more accurate information in the 

assessment. Triage Nurses could be interrupted by patients asking how long it takes 

before they are assessed. This was a source of stress and dissatisfaction and affect 

concentration. 

Seven articles have used interviews, four have used observations and five have used 

other methods of data collection. 

Conclusion: A major reason for fewer correct triage priorities are high workload and 

stress. Nurse's concentration is affected by patients who discontinue during the triage 

process and the lack of staff means that the patient flow through the emergency 

department adversely affected. 

 

Keywords: nurse, triage assessment, emergency department 

  



 

 

 

Innehållsförteckning 

1. Introduktion 1 

1.1 Akutmottagning/Akutvård 1 
1.2 Sjuksköterskans arbete 1 
1.3 Patienternas upplevelser 2 
1.4 Triage 2 

1.5 Triagesystem 3 
1.6 Teoretisk referensram 4 
1.7 Problemformulering 4 
1.8 Syfte 5 

1.9 Frågeställningar 5 

2. Metod 5 

2.1 Design 5 
2.2 Databaser 5 
2.3 Sökord 5 

2.4 Sökstrategier 5 
2.5 Urvalskriterier 6 

2.6 Dataanalys 8 
2.7 Forskningsetiska överväganden 9 

3. Resultat 9 

3.1 Sjuksköterskans färdigheter 10 
3.2 Arbetsmiljö 11 

3.3 Patienters karaktär 12 
3.4 Utbildning 13 

3.5 Artiklarnas datainsamlingmetod 13 

4. Diskussion 14 

4.1 Huvudresultat 14 

4.2 Resultatdiskussion 14 
4.2.1 Sjuksköterskans färdigheter 14 

4.2.2 Arbetsmiljö 15 
4.2.3 Patienters karaktär 16 
4.2.4 Utbildning 17 

4.2.5 Diskussion om de valda artiklarnas datainsamlingsmetod 18 
4.3 Metoddiskussion 18 

4.4 Klinisk implikation och förslag till fortsatt forskning 19 
4.5 Slutsats 20 

Referenslista 21 

 

Bilaga 1. Sammanställning av artiklarnas metod 

Bilaga 2. Sammanställning av artiklarnas syfte och resultat 



 

1 

 

1. Introduktion 

 
1.1 Akutmottagning/Akutvård 

 

Till en akutmottagning kommer personer med akut sjukdom eller skada och på 

mottagningen tjänstgör sjuksköterskor, undersköterskor, läkare samt administrativ 

personal (Wikström 2012). Socialstyrelsens (2011a s.10) definition av akutvård är 

”Med akut sjukdom eller skada avses plötsligt inträdande, hastigt förlöpande sjukdom 

eller plötsligt åsamkad skada. Akut omhändertagande avser patienter som kräver 

omedelbar behandling i öppenvård eller inskrivning i slutenvård. Akut sjukvård 

omfattar i enlighet härmed åtgärder som inte bör vänta mer än timmar eller högst upp i 

ett dygn”. 

Att arbeta på en akutmottagning är väldigt annorlunda mot att arbeta på en avdelning på 

ett sjukhus eller en annan mottagning. Patienter uppsöker akutvård spontant vilket gör 

att tillströmningen varierar och att läget kan ändras snabbt. Alla patienter har dessutom 

varierande symtom och orsak till besöket (Muntlin & Kurland 2009). Bland Sveriges 

landsting finns en målnivå för den totala vistelsetiden på akutmottagningar som varierar 

mellan tre till fem timmar. Den vanligaste förekommande målnivån är att 90 procent av 

patienterna ska vara bedömda och behandlade inom fyra timmar (Socialstyrelsen 

2011b). 

 

1.2 Sjuksköterskans arbete 

 

För att sjuksköterskan ska kunna ge rätt vård krävs det att användbar, tillräcklig och rätt 

information om patienten framkommer, både genom anamnes och status. En felaktig 

bedömning kan leda till fel behandling och omvårdnadsprocessen blir då inte den 

optimala. Under flera decennier har sjuksköterskor utfört bedömningar av patienter, en 

analys som sedan ger en grund för hur sjuksköterskan ska agera och så småningom leda 

fram till en omvårdnadsdiagnos (Florin 2009). 

   Symtom kan beskrivas utifrån förekomst, styrka och vilken börda symtomen medför. 

Det är svårt för en professionell vårdgivare som en sjuksköterska eller läkare att bedöma 

en patients individuella känsla att må dåligt. Patienten kan klaga över till exempel 

andfåddhet och sjuksköterskan observerar det genom att patienten flåsar och får en ökad 
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andningsfrekvens. Det kan även uppstå att sjuksköterskan observerar andfåddhet hos en 

patient men att patienten själv inte anser att hen har problem med andningen.  

Därför är det lättare att observera och dokumentera symtom genom till exempel 

blodprov eller att utföra undersökningar så som att mäta blodtryck där svaren läses i 

siffror. Sjukvårdspersonalen har då referensramar att gå utifrån och kan då få en bild av 

om det är patologiskt eller inte (Ekman 2011). 

 

1.3 Patienternas upplevelser 

 

I en studie av Muntlin et al. (2006) undersöktes hur patienter upplevde kvaliteten på 

vården på akutmottagningar. Resultatet visade att många av patienterna uppgav att det 

var en bristande kvalitet relaterat till vårdmiljön och cirka 20 procent av patienterna 

upplevde att de inte fick effektiv smärtlindring. I en annan studie undersöktes vad 

patienter hade för uppfattning om noggrannheten och triagebedömningen. Studien 

uppmärksammade att patienter och sjuksköterskor oftast var oense och sällan hade 

samma uppfattning om triagekategorin och bedömningen. Patienter uttryckte även att 

kommunikationen med sjuksköterskan i väntrummet var viktigt för att minska nivån av 

ångest och öka tillfredställelsen (Ekwall 2013). 

 

1.4 Triage 

 

En av de kanske viktigaste uppgifterna för sjuksköterskan på akutmottagningen är att 

utföra en prioritering bland patienterna. För att prioritera en patient så måste en 

triagebedömning göras (Göransson et al. 2005a; Göransson et al. 2006). Bedömningen 

består av insamling av information om patientens åkomma och det kombineras med 

fysiska undersökningar. Sjuksköterskan tar emot patienten på akutmottagningen och har 

ett ankomstsamtal samt utför rutinmässiga kontroller. Några av dessa kontroller är puls 

och blodtryck, syremättnad, temperatur och andningsfrekvens (Göransson et al. 2005a; 

Muntlin & Kurland 2009). Till hjälp har sjuksköterskan ett turordningssystem som delar 

in patienterna efter hur medicinskt allvarliga deras symtom är. Patienterna prioriteras 

utifrån strikta riktlinjer för varje åkomma och får en speciell färgkod, denna färgkod 

bestämmer inom vilken tid patienten ska få en bedömning av en läkare. Vid användning 

av en triageskala så kan triageresultatet delas in i tre kategorier: exakt triagebedömning, 

övertriagerad eller undertriagerad (Göransson et al. 2006). Noggrannheten och 

överrensstämmelsen av sjuksköterskors triagebedömning undersöktes i en studie av 
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Göransson et al. (2005b). Resultatet i studien visade att överbedömning skedde i 28,4 

procent och underbedömning i 13,9 procent av fallen, att bara lite mer än hälften av 

triagebedömningarna var korrekta. 

1.5 Triagesystem 

 

Flera svenska sjukhus utvecklade under 1990-talet triageskalor för att prioritera och 

sortera patienter på akutmottagningar. En av anledningarna var att patientantalet ökade 

och resurser på tillgängliga doktorer var begränsade. På många sjukhus infördes 

provpaket som ordinerades av mottagande sjusköterska för att ha ett underlag med 

provsvar till läkarbedömningen. I några situationer kunde även sjuksköterskan beställa 

lättare röntgenundersökningar (Statens beredning för medicinsk utvärdering 2010). 

Några sjukhus och framförallt Västra Götalandsregionen hämtade i början på 2000-talet 

hem MTS (Manchester Triage System) från England. MTS grundar sig i subjektiva 

parametrar och senare blev behovet på flera akutmottagningar objektivitet i insamlingen 

av data, på så vis infördes vitalparametrar i bedömningen.  

       På Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg utvecklades ett nytt triage- och 

processtödsystem, METTS (Medical Emergency Triage and Treatment System). 

Systemet avsåg inte bara hur lång tid det skulle ta för patienten att få en första 

läkarbedömning utan även vilket team och var på akutmottagningen patienten skulle 

omhändertas. I processen tas bestämda prover på förhand och en preciserad 

övervakningsnivå används. Sjuksköterskan i receptionen gör först en snabb bedömning, 

en så kallad ”spot check”. De lågprioriterade patienterna ”blå patienter” sorteras till en 

process som kallas ”se och behandla”.  Resterande patienter genomgår en fördjupad 

triage enligt tre steg: 

1. Vitalparametrar. 

2. Patientens kontaktorsak förenad till symtom (Emergency Symptoms and Signs= 

ESS) 

3. Förloppet eller åtgärdstegen som bestämmer övervakningsbehov och 

provtagning. 

Vilken triagenivå (”färg”) som patienten får bestäms utifrån punkt 1 och 2. Beroende på 

vilken prioritering patienten får (högsta prioritet först), ”röd”, ”orange”, ”gul” och 

”grön” tas de hand om på olika sätt i en specifik process (SBU 2010). 

     ADAPT (Adaptivt Processtriage) är upplagt på tre steg precis som METTS. 

Vitalparametrar, sökhistoria och process. Sökhistorierna innehåller 74 stycken olika 
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besöksorsaker som i sin tur har olika prioriteringar och som bygger på frågor och svar. 

ADAPT har även samma triagefärger som METTS men har även en lila färg som 

innebär att patienterna triageras till självklara inläggningsfall på en speciell mottagning 

som till exempel infektions-, stroke-, hjärt- och höftfrakturs patienter. 

De svenskutvecklade systemen METTS och ADAPT har nu i större utbredd börjat 

användas i Sverige (SBU 2010). Under 2010 användes METTS av nästan två tredjedelar 

av Sveriges akutmottagningar (Farrokhnia & Göransson 2011). 

 

1.6 Teoretisk referensram 

 

Doris Carnevali är en amerikansk sjuksköterska och vårdforskare med svenskt påbrå 

(Vårdförbundet 1997). Enligt Carnevali’s (1996) teori om omvårdnadsdiagnos så är det 

första steget i diagnosprocessen att sjuksköterskan vid första mötet skaffar sig en allmän 

uppfattning av patienten, situationen och personer som är närvarande med patienten. 

Det sjuksköterskan kommer att observera och fokusera på beror på hens tidigare 

erfarenheter och kunskaper. Sjuksköterskor på allmänna vårdavdelningar fokuserar på 

hela patienten medan till exempel sjuksköterskor på en intensivvårdsavdelning eller en 

akutmottagning lägger större fokus på luftvägar, andning och cirkulation. 

Sjuksköterskor träffar alltid på patienter som har problem med hälsan och är i stort 

behov av diagnostisering och behandling. Patienterna är beroende av sjuksköterskans 

ansvar för vården och omvårdnaden, och att sjuksköterskans kliniska erfarenhet och 

kunskap leder fram till en diagnos och behandling (Carnevali 1996). 

 

1.7 Problemformulering 

 

För ett säkert patientomhändertagande är det viktigt med ett väl fungerande 

triagesystem och det är även en viktig utgångspunkt för att kunna utnyttja 

akutmottagningen och sjukhusets resurser effektivt (Muntlin & Kurland 2009). För att 

kunna arbeta på en akutmottagning krävs det att sjuksköterskan kan vara flexibel och 

har förmågan att kunna lösa problem under stress. Varje dag på en akutmottagning är en 

utmaning i sig och varje patient är unik med sina åkommor, därför är det viktigt att 

sjuksköterskan har yrkeserfarenhet (Muntlin & Kurland 2009). Enligt Ekwall (2013) har 

patienter och sjuksköterskor sällan samma uppfattning om triagebedömningen eller den 

kategori patienterna placeras i. Patienterna uttrycker att kommunikationen med 
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sjuksköterskan är viktig för att öka tillfredsställelsen. Göransson et al. (2005b) påvisade 

att över- och undertriagering var ett förekommande fenomen. Författarna till den 

föreliggande litteraturstudien ansåg att det därför var av intresse att undersöka vilka 

faktorer som kan ha betydelse för sjuktsköterskans triagebedömning. 

 

1.8 Syfte 

 

Syftet var att beskriva vilka faktorer som kan ha betydelse för sjuksköterskans 

triagebedömning på akutmottagningar. Syftet var även att beskriva vilka 

datainsamlingsmetoder de valda artiklarna hade använt sig av. 

 

1.9 Frågeställningar 

 

*Vilka faktorer kan ha betydelse för sjuksköterskans triagebedömning på 

akutmottagningar? 

*Vilka datainsamlingsmetoder har de valda artiklarna använt sig av? 

 

2. Metod 

 

2.1 Design 

 

En litteraturstudie med deskriptiv design (Polit & Beck 2012). 

 

2.2 Databaser 

 

Sökningarna efter artiklar har skett i databaserna Cinahl och PubMed som enligt Polit 

och Beck (2012) är bra databaser för området omvårdnad. Frisökning har gjorts via 

databasen Google Scholar. 

 

2.3 Sökord 

 

De sökord som har använts i artikelsökningarna är nurse, emergency department, triage 

assessment, triage, attitudes, factors och influence.  

2.4 Sökstrategier 
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Författarna har suttit tillsammans under sökningen av artiklar men har sökt i varsin 

databas. Sökningar har skett på sökorden individuellt och i kombination, se tabell 1. 

Alla sökordskombinationer har använts i båda databaserna men har resulterat i olika 

träffar. Först lästes titeln på alla artiklar, de som då inte var relevanta för studiens syfte 

exkluderades. De artiklar som hade relevanta titlar gick vidare i processen och 

författarna läste abstrakten. De artiklar som hade ett relevant abstrakt lästes översiktligt 

med fokus på resultatet. De artiklar som då hade ett relevant resultat utifrån författarnas 

syfte och frågeställning skrevs ut i pappersformat. Därefter granskades hela artiklarna 

och valdes utifrån relevans ut för litteraturstudien. För att begränsa sökningarna har den 

booleska söktermen ”AND” använts. MeSH-temer har använts och markerats med en 

asterisk i tabell 1. En manuell frisökning gjordes från Garbez et al. (2011) referenslista 

och en relevant artikel valdes ut till litteraturstudien. En artikel har även påträffats 

genom frisökning via databasen Google Scholar på sökordet ”triage assessment”. 

Urvalsprocessen har beskrivits i figur 1. 

 

2.5 Urvalskriterier 

 

De urvalskriterier författarna bestämde för föreliggande litteraturstudie var att artiklarna 

skulle finnas fritt tillgängliga via HiG’s databas och artiklarna skulle vara publicerade 

mellan åren 2001-2015 för att få så aktuell och relevant forskning som möjligt. 

Artiklarna skulle vara skrivna på engelska eller svenska för att kunna förstås och vara 

peer reviewed för att tillförlitligheten och kvaliteten skulle vara så hög som möjligt. 

Systematiska litteraturstudier och artiklar som ej överrensstämde med studiens syfte 

eller frågeställningar exkluderades. Artiklar skrivna ur ett patientperspektiv, artiklar 

gällande barn och artiklar om specifika sjukdomar exkluderades. Triagebedömning på 

telefonen, till exempel vid SOS-samtal, eller prehospital triagebedömning har 

exkluderats. 
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Tabell 1. Sammanställning av söktermer, databasträffar och valda källor. 

Databas Söktermer 

(*MeSH) 

Antal träffar Valda källor 

Cinahl nurse AND 

emergency 

department AND 

triage assessment 

95 5 

Cinahl nurse AND 

emergency 

department AND 

triage 

171 1 

Cinahl nurse AND 

emergency 

department AND 

triage AND attitudes 

24 1 

PubMed nurse* AND 

emergency 

department AND 

triage assessment 

AND factors 

76 1 

PubMed nurse* AND 

emergency 

department AND 

triage* AND 

attitudes 

74 1 

PubMed nurse* AND 

emergency 

department AND 

triage* AND 

influence 

29 1 

Frisökning   2 

Totalt  469 12 
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Figur 1. Urvalsprocess från artikelsökningarna. 

 

2.6 Dataanalys 

 

De 12 valda artiklarna lästes först individuellt av båda författarna till föreliggande 

litteraturstudie, därefter lästes, granskades och diskuterades artiklarna tillsammans av 

båda författarna samt sammanställdes i bilaga 1. För att hitta huvudfaktorer har 

författarna enskilt och tillsammans granskat artiklarnas resultat flera gånger för att 

undvika misstolkning, och oberoende av varandra färgmarkerat likheter och skillnader 

med överstrykningspennor och post it-lappar. Likheterna sammanställdes i en mindmap 

och utifrån detta framkom fyra huvudfaktorer. Detta är enligt Polit och Beck (2012) en 

bra metod för att analysera data. De huvudfaktorer som framkom har sammanställts i 

469 artiklar funna 
via Cinahl och 

PubMed 

30 återstod 

24 återstod 

21 återstod 

10 artiklar återstod 
och inkluderades i 
litteraturstudien 

2 artiklar valdes via 
frisökning 

439 ej relevanta utifrån 
studiens syfte och 
frågeställningar 

6 systematiska 
litteraturstudier 
exkluderades 

3 ej tillgängliga i fri full text 

11 dubbletter/ redan valda 



 

9 

 

figur 2 med de artiklar som är kopplade till de olika faktorerna. Artiklarna har även 

bearbetats och sammanställts i bilaga 2 . För att besvara den metodologiska 

frågeställningen använde sig författarna av bilaga 1 och granskade även artiklarnas 

metoddel. 

 

2.7 Forskningsetiska överväganden 

 

I denna litteraturstudie har information ej plagierats och resultatdelen har presenterats 

objektivt utan författarnas egna tyckanden då inga egna åsikter eller tankar ska 

framkomma eller påverka resultatet (Polit & Beck 2012).  

 

3. Resultat 

 

Resultatet i denna litteraturstudie bygger på 12 vetenskapliga artiklar med både 

kvalitativ och kvantitativ ansats. Dessa presenteras i löpande text, i ”figur 2” och i 

tabellform i bilaga 2. Utifrån syfte och frågeställning skapades fyra huvudfaktorer 

utifrån artiklarnas resultat: sjuksköterskors färdigheter, arbetsmiljö, patienters karaktär 

och utbildning. För att besvara den metodologiska frågeställningen granskades och 

sammanställdes artiklarna i bilaga 1 och deras datainsamlingsmetoder beskrivs under 

metodologisk aspekt. 

 

 

Figur 2. Redovisning av artiklar och funna huvudfaktorer. 

•1, 5, 6, 7, 
8, 9, 10 

•2, 4, 8, 11 

•3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 11 

•4, 6, 8, 9, 
11, 12 

Sjuksköterskors 
färdigheter 

Arbetsmiljö 

Patienters 
karaktär 

Utbildning 
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3.1 Sjuksköterskans färdigheter 

 

Fyra av studierna uppmärksammade sjuksköterskornas färdigheter och att dessa 

påverkade patientbedömningen. Erfarna sjuksköterskor gav en känsla av säkerhet till 

triageteamet och kände sig säkrare i sina beslut. Mindre erfarna sjuksköterskor ändrade 

sina beslut i triageringen och tog längre tid på sig vid triagebedömningen, de vände sig 

också till de mer erfarna för råd och stöd och detta behövdes för att kunna utveckla sina 

färdigheter för att kunna ta ett triagebeslut (Andersson et al. 2006; Chung 2005; Gerdtz 

& Bucknall 2001; Hitchcock et al. 2013). 

Kommunikation med patienter, närstående och sjukvårdpersonal var en viktig del i 

beslutsfattandet och var avgörande för triageprocessen. Blev det brist i 

kommunikationen så var det stor risk att viktig information uteblev som kunde gälla 

sjukdomar, symtom och problem (Andersson et al. 2006; Cone & Murray 2002; 

Hitchcock et al. 2013). 

 

I tre av artiklarna beskrev sjuksköterskor hur viktigt det var att använda sin intuition och 

”kliniska blick” under triagebedömningen samt att detta var en viktig faktor i 

beslutsfattandet. Ibland visade vitala parametrar inget avvikande eller vad som var 

problemet, men patienten kunde ändå vara dålig. Vid dessa tillfällen gällde det att 

använda sina färdigheter och sin intuition för att uppfatta något som inte var självklart. 

När sjuksköterskan kände att något var fel gav de oftast patienten en högre prioritering 

(Andersson et al. 2006; Chung 2005; Cone & Murray 2002). 

Osäkerhet var ett tema som återkom i två studier. Sjuksköterskorna kände sig osäkra i 

triageprocessen när det var bråttom att prioritera, när patientens kondition försämrades i 

väntan på bedömning eller när patienten hamnade mellan två triageprioriteringar. De 

flesta diskuterade med andra kollegor när de kände sig osäkra eller valde att prioritera 

patienten högre (Andersson et al. 2006; Chung 2005). 

I en studie av Edwards (2006) påvisades att sjuksköterskans bedömning av patienten 

började redan när sjuksköterskan såg patienten för första gången och kunde då få ett 

första intryck hur patienten mådde. Det första intrycket kunde ge en uppfattning om 

patientens beteende, ansiktsuttryck och rörelser. Om en patient till exempel uttryckte sig 

verbalt om smärta i ett ben men kunde röra sig med lätthet in till triagerummet så 

påverkade detta sjuksköterskans bedömning av patienten och vilken triagekategori som 

tilldelades. 
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3.2 Arbetsmiljö 

 

I tre av artiklarna framkom att sjuksköterskor blev avbrutna och störda under sin 

triagebedömning. De största källorna till avbrott var sjukvårdspersonal från andra 

avdelningar och familjemedlemmar som ställde frågor om hur lång väntetiden skulle 

bli. Dessa avbrott i triageprocessen kunde leda till att sjuksköterskan missade viktig 

information från patienten (Chung 2005; Gerdtz & Bucknall 2001; Johnson & Motavalli 

2014). Hög arbetsbelastning och brist på personal var andra faktorer som hade betydelse 

för sjuksköterskans arbete. En del sjuksköterskor ansåg att hög arbetsbelastning kunde 

leda till färre korrekta prioriteringar, att det var svårare att prioritera en patient när 

sjuksköterskan var stressad. Brist på personal, brist på triagerum och överbeläggningar 

på akuten gjorde det svårare för sjuksköterskan att utföra en triagedömning, speciellt på 

kort tid och inom den givna tidsramen. Överbeläggningar på sjukhuset hade negativ 

effekt på arbetsflödet och hela triageprocessen. När många patienter ankom samtidigt 

till akuten för triagering blev det svårt för sjuksköterskan att veta vilken av dessa som är 

sjukast (Andersson et al. 2006; Chung 2005; Hitchcock et al. 2013; Janssen et al. 2011). 

Sjuksköterskorna ansåg att den fysiska miljön, till exempel hög aktivitet i väntrummet, 

kunde påverka och vara ett potentiellt hinder för noggrann triagebedömning (Gerdtz et 

al. 2012). 

 

Att arbeta som ett team var viktigt för hela triageprocessen och akutmottagningen. En 

del i teamarbetet var att stödja sina kollegor, till exempel att hjälpa till vid svårt sjuka 

patienter. Det fanns alltid en risk för ineffektivt teamarbete som kunde hindra 

triageprocessen, till exempel när det var flera i personalen som försökte göra samma sak 

så stannade resten av akuten upp. Genom att kontrollera med teamet flera gånger och ha 

en god kommunikation så underlättades triageprocessen (Hitchcock et al. 2013). 

Konstruktiv feedback och stöd från kollegorna kunde hjälpa sjuksköterskorna till ett 

effektivare arbete. (Chung 2005; Cone & Murray 2002).  

I en studie påvisades att praktiska situationer prioriterades framför medicinska, till 

exempel när andra professioner var involverade. Om en patient kom in med poliseskort 

så fick denna gå före andra patienter för att snabbare få en triagebedömning (Andersson 

et al. 2006). Andra professioner så som polis eller ambulanspersonal kunde påverka 

informationen och triagebeslutet (Chung 2005). 
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3.3 Patienters karaktär 

 

I en studie framkom att en negativ påverkan på triagelängden var när triageprocessen 

blev störd av patienten, till exempel när patienten inte sökte för en akut åkomma. En 

minskning av triagelängden kunde ske när patienten var väntad, till exempel om en 

läkare ringt in om patients ankomst (Gerdtz & Bucknall 2001).  

Triagesjuksköterskor kunde bli avbrutna av patienter som frågade hur lång tid det tar 

innan de blev bedömda. Detta var en källa till stress och otillfredsställelse samt 

påverkade koncentrationen (Johnson et al. 2014). 

Patientens karaktär var en faktor som påverkade noggrannheten av triagearbetet. 

Sjuksköterskor kommenterade att patienternas humör vid ankomst och deras beteende 

vid triage påverkade bedömning. Om en patient ankom med poliseskort skärpte 

sjuksköterskorna till sig. Aggressivitet och våld var två faktorer som påverkade hur 

brådskande det var att bedöma patienten (Gerdtz et al. 2012).  

 

I en studie framkom att sjuksköterskorna tog hänsyn till det mentala tillståndet före det 

medicinska, till exempel om en patient med autism sökte vård på akutmottagningen så 

fick denna högre prioritet och därmed fick hjälp fortare (Andersson et al. 2006). 

Sjuksköterskor ansåg att den information patienterna gav var avgörande för 

triagebeslutet. Om en patient inte kunde ge korrekt information påverkade detta 

sjuksköterskornas förmåga att prioritera patienten i rätt triagekategori, detta kunde till 

exempel bero på brister i språket (Chung 2005; Gerdtz & Bucknall 2001). 

Sjuksköterskans bedömning om patienten blev en prioritering 2 eller 3 påverkades av 

patientens allvarligaste symtom, medicinska historia, andra lindrigare symtom och om 

patientens vitala parametrar var avvikande (Garbez et al. 2011). 

 

I en studie uppmärksammades att patientens brist på respekt för privata 

arbetsutrymmen, till exempel undersökningsrum, kunde påverka triagebedömningen. 

Att inte respektera utrymmen eller integritet kunde resultera i negativa utbyten mellan 

sjuksköterskan och patienten, och kunde påverka triagebedömningen och prioriteringen. 

Alla patienter skulle bli triagerade på lika villkor men en del patienter kunde ignorera 

systemet att det var sjuksköterskan som bestämde lämpligheten av vården. En del 

patienter som hade blivit hänvisade in till akutmottagningen av sin husläkare krävde 

omedelbar uppmärksamhet och tyckte att deras problem var brådskande, de kunde då 
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vara krävande och aggressiva. Patienterna kunde komma till akuten med icke akuta 

sjukdomar, vid sådana tillfällen så ställde sjuksköterskorna färre frågor och kortade ner 

längden på bedömningen (Fry 2011). 

 

3.4 Utbildning 

 

Utbildning och simuleringsträning var viktigt i triageprocessen för att sjuksköterskorna 

skulle kunna utveckla färdigheter, fatta beslut och samla in mer korrekt information vid 

bedömningen (Chung 2005; Cone & Murray 2002; Hitchcock et al. 2013). 

I en studie av Atack et al.(2005) så fick sjuksköterskorna gå en sex veckors kurs om 

triageprocessen och efter att ha gått denna kurs var sjuksköterskorna mer 

uppmärksamma samt gjorde en noggrannare bedömning. De var även mer objektiva och 

mindre dömande. Bättre kommunikation med patienter och närstående uppstod också 

samt att det blev bättre patientflöde genom hela akutmottagningen. Sjuksköterskor 

måste ha uppdaterad kunskap och kunna ställa rätta frågor till patienten för att kunna få 

ut så mycket information av patienten som möjligt vid bedömningen (Chung 2005). 

 

3.5 Artiklarnas datainsamlingmetod 

 

Intervjuer 

Två av studierna har använt sig av semistrukturerade intervjuer (Andersson et al. 2006; 

Gerdtz et al. 2012). Fry (2011) har använt sig av enskilda intervjuer, Atack et al. (2005) 

har använt sig av intervjuer med öppna frågor och Jansen et al. (2011) har använt sig av 

djupgående intervjuer. Hitchcock et al. (2013) har använt sig av informella och formella 

intervjuer, Chung (2005) har använt sig av ostrukturerade öppna intervjuer och Cone 

och Murray (2002) har använt strukturerade intervjuer. 

Observationer 

Fry (2011) har använt sig av icke-deltagande observationer, Hitchcock et al. (2013) 

använde sig av ostrukturerade observationer, Gerdtz och Bucknall (2001) har gjort 

observationer med hjälp av ett 20-item instrument och Andersson et al. (2006) har gjort 

individuella observationer. 

Övrigt 
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Janssen et al. (2011) och Garbez et al. (2011) har använt frågeformulär, Hitchcock et al. 

(2013) använde fältanteckningar, Johnson et al. (2014) har i sin studie använt 

poängberäkningsark och Edwards (2006) har använt sig av inspelningar. 

 

4. Diskussion 
 

4.1 Huvudresultat 

 

Hög arbetsbelastning och brist på personal var faktorer som hade betydelse för 

sjuksköterskans arbete. En del sjuksköterskor ansåg att hög arbetsbelastning kunde leda 

till färre korrekta prioriteringar, att det var svårare att prioritera en patient när 

sjuksköterskan var stressad. Erfarna sjuksköterskor gav en känsla av säkerhet till 

triageteamet och kände sig säkrare i sina beslut samtidigt som mindre erfarna 

sjuksköterskor ändrade sina beslut i triageringen och tog längre tid på sig vid 

triagebedömningen. Utbildning och simuleringsträning var viktigt i triageprocessen för 

att sjuksköterskorna skulle kunna utveckla färdigheter, fatta beslut och samla in mer 

korrekt information vid bedömningen. Triagesjuksköterskor kunde bli avbrutna av 

patienter som frågade hur lång tid det tog innan de blev bedömda. Detta var en källa till 

stress och otillfredsställelse samt påverkade koncentrationen. 

Sju artiklar har använt sig av intervjuer, fyra har använt sig av observationer och fem 

har använt sig av andra datainsamlingsmetoder. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

 

4.2.1 Sjuksköterskans färdigheter 

 

I fyra studier påvisades att mindre erfarna sjuksköterskor vände sig till de mer erfarna 

för att få råd och stöd (Andersson et al. 2006; Chung 2005; Gerdtz & Bucknall 2001; 

Hitchcock et al. 2013). Ett problem till detta togs upp i studien av Mortimore och 

Cooper (2007) där de erfarna sjuksköterskorna uttryckte att de inte hade tid att lära upp 

de mindre erfarna sjuksköterskorna. Detta ledde till att många mindre erfarna inte kunde 

hantera den höga arbetsbelastningen och därför sa upp sig. Doris Carnevali (1996) 

påpekar hur viktigt det är med erfarenhet och kunskap för att sjuksköterskan ska kunna 

ställa en diagnos. Författarna till föreliggande litteraturstudie kan förstå att detta är ett 

stort problem som inte bara förekommer på akutmottagningen utan även på andra 
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vårdavdelningar där det råder brist på sjuksköterskor och hög arbetsbelastning. 

Författarna tror också att den höga arbetsbelastningen och brist på personalresurser 

leder till stress som gör att sjuksköterskorna inte hinner prioritera rätt eller att ge annan 

personal råd och stöd. Detta styrks i flera studier där de tar upp att en del sjuksköterskor 

ansåg att hög arbetsbelastning kunde leda till färre korrekta prioriteringar, att det var 

svårare att prioritera en patient när sjuksköterskan var stressad (Andersson et al. 2006; 

Chung 2005; Gerdtz & Bucknall 2001; Hitchcock et al. 2013). Wikström (2012) påvisar 

att även den mest rutinerade sjuksköterskan kan känna sig frustrerad när alla 

undersökningsrum är fulla och ambulansen fortsätter komma in med fler akuta patienter. 

Höga krav ställs på personalen, inte minst psykiskt, och känslan att inte räcka till är en 

återkommande upplevelse. Wikström menar att det dock är viktigt att komma ihåg att 

ha distans till sitt arbete och att det finns en morgondag. 

 

I tre av studierna beskrev sjuksköterskor hur viktigt det var att använda sin intuition och 

”kliniska blick” under triagebedömningen samt att detta var en viktig faktor i 

beslutsfattandet (Andersson et al. 2006; Chung 2005; Cone & Murray 2002). I Edwards 

(2006) studie påvisades att sjuksköterskans bedömning av patienten började redan när 

sjuksköterskan såg patienten för första gången och kunde då få ett första intryck hur 

patienten mådde. Detta kan styrkas av Doris Carnevali (1996) som menar att det första 

steget i diagnosprocessen är att sjuksköterskan vid första mötet skaffar sig en allmän 

uppfattning av patienten och situationen. Författarna till föreliggande litteraturstudie 

tror att det är svårt att utföra en triagebedömning och ställa en diagnos om det finns brist 

på erfarenhet och osäkerhet hos sjuksköterskan. Andersson et al. (2006) och Chung 

(2005) uppmärksammade osäkerheten bland sjuksköterskor i sina studier och att 

sjuksköterskan diskuterade patientfallen med sina kollegor och valde en högre 

prioritering vid osäkerhet. Nugus och Braithwaite (2007) styrker detta i sin artikel om 

att oerfarna sjuksköterskor prioriterade patienterna högre, att de patienter som inte 

skulle blivit en kategori 2 blev det ändå. 

 

4.2.2 Arbetsmiljö 

 

Flera studier i föreliggande arbete uppmärksammade att bristen på resurser så som 

personal och/eller triagerum samt överbeläggningar hade en negativ effekt på hela 

triageprocessen (Andersson et al. 2006; Chung 2005; Hitchcock et al. 2013; Janssen et 
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al. 2011). Förmågan att behandla patienter var beroende på den tekniska vården som 

gavs till dem och hur effektivt patientflödet var igenom akutmottagningen (Nugus & 

Braithwaite 2010). I en studie av Mortimore och Cooper (2007) framkom att den 

målnivå på fyra timmar som många akutmottagningar har ledde till ökat tryck på 

personalen, och 82 procent av alla akutmottagningar som deltog i studien upplevde att 

detta var ett hot mot patientsäkerheten när de försökte tillmötesgå denna regel. Detta är 

något även författarna till föreliggande litteraturstudie anser vara en viktig faktor i 

triageprocessen på dagens akutmottagningar, att det är svårt att hålla den tidsplan när 

det är mycket patienter och begränsade personalresurser. Detta kan även stödjas av 

Grossmann et al. (2012) studie där resultatet visade att undertriagering på grund av 

bristen på resurser skedde i 21.4 procent av fallen. 

     Om ett stort antal patienter ankom samtidigt till en akutmottagning var det svårt för 

sjuksköterskan att veta vilken av dessa som var sjukast (Andersson et al. 2006; Chung 

2005; Hitchcock et al. 2013; Janssen et al. 2011). Detta är något även författarna till 

denna litteraturstudie har erfarenhet av, att det är omöjligt att veta hur många patienter 

som kommer söka vård eller i vilket tillstånd dessa kommer vara i, något som även 

Nugus och Braithwaite (2010) uppmärksammade i sin studie. 

Chung (2005), Gerdtz och Bucknall (2001) och Johnson och Motavalli (2014) påvisade 

i sina studier att sjuksköterskor blev avbrutna och störda under sina triagebedömningar. 

Dessa avbrott i triageprocessen kunde leda till att sjuksköterskan missade viktig 

information från patienten. Detta har även Chisholm et al. (2000) observerat att avbrott 

under triagebedömningen var en högst förekommande störning. 

 

4.2.3 Patienters karaktär 

  

Gerdtz och Bucknall (2001) beskrev att triageprocessen kunde påverkas negativt när 

patienter inte sökte för en akut åkomma. I en studie av Mortimore och Cooper (2007) 

beskrev de att patienter anlände oftast till en akutmottagning för att kunna bli bedömda 

snabbare och de såg det som en första utväg istället för en sista. Patienterna hade oftast 

orealistiska förväntningar på vården och förstod inte alltid att kliniska prioriteringar 

gick före målsättningar akutmottagningen hade. Författarna till föreliggande 

litteraturstudie anser att detta är ett återkommande störningsmoment i triagearbetet 

eftersom det ankommer allt fler patienter till akutmottagningarna med icke akuta 

symtom. Wikström (2012) menar dock att även om patientens symtom beror på till 
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exempel hög ålder eller ensamhet så ska de bemötas på ett professionellt sätt, patienten 

beskriver sin upplevelse av symtomen ur sin verklighet och dessa kan vara det värsta 

patienten har upplevt. 

 

Wikström (2012) påpekar hur viktigt kommunikationen i vården är och att patientens 

insikt och förståelse för sin sjukdom eller behandling är beroende av att 

kommunikationen blir rätt. Sjukvårdspersonal har en skyldighet att ge eller få 

information av patienter men detta kan påverkas av språkliga svårigheter. Även Chung 

(2005) och Gerdtz och Bucknall (2001) har gjort studier som påvisade att 

sjuksköterskans förmåga att göra en korrekt triagebedömning och prioritering 

påverkades av informationen från patienten och var direkt avgörande.  

Muntlin och Kurland (2010) beskriver att patienter med lägre medicinsk prioritering 

anser att de inte får den uppmärksamhet av vårdpersonalen som de skulle behöva eller 

vilja ha. Elmqvist och Frank (2012) belyser att lågprioriterade patienter som får vänta på 

en bedömning använder sig av olika strategier för att förvissa sig om att de inte blir 

bortglömda. Ett sätt är att de protesterar eller tar sig till mer drastiska handlingar som att 

höja rösten för att få bekräftelse. Detta beskrev även Gerdtz et al.(2012) i sin studie, där 

patientens karaktär, till exempel aggressivitet och våld var en faktor som påverkade 

noggrannheten av triagearbetet och hur brådskande bedömningen blev.  

 

4.2.4 Utbildning 

 

Författarna till föreliggande litteraturstudie anser att utbildning är A och O när det gäller 

sjuksköterskans förmåga att kunna utföra en triagebedömning korrekt, något som även 

Chung (2005), Cone och Murray (2002) och Hitchcock et al. (2013) påvisade. Chung 

(2005) uppmärksammade även att sjuksköterskor måste ha uppdaterad kunskap och 

kunna ställa rätt frågor till patienten för att kunna få ut så mycket information av 

patienten som möjligt. I en studie av Atack et al. (2005) gick sjuksköterskorna en sex 

veckors kurs om triageprocessen och efter att ha gått denna kurs var sjuksköterskorna 

mer uppmärksamma och gjorde en noggrannare bedömning. Bättre kommunikation med 

patienter och närstående uppstod också samt att det blev bättre patientflöde genom hela 

akutmottagningen. Även författarna till föreliggande litteraturstudie anser att det är av 

stor vikt att utbildningar i triage genomförs kontinuerligt med tanke på föregående 

studier och för att kunna göra triagearbetet så säkert som möjligt, både när det gäller 
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säkerheten för patienter och personal. 

 

4.2.5 Diskussion om de valda artiklarnas datainsamlingsmetod 

 

Intervjuer som datainsamlingsmetod gör det möjligt att förstå deltagarnas erfarenheter 

då de får formulera sina egna tankar i ord. Dock kan deltagarnas uppfattning om livet 

variera beroende på deras upplevelser. Att genomföra en intervju kräver dock kunskap 

från forskarens sida bland annat om det som ska studeras. Semistrukturerade intervjuer 

är bra då forskaren kan anpassa sig efter vad deltagaren berättar om, men har sin 

svaghet i att för detaljerade frågor kan förstöra samspelet mellan forskaren och 

deltagaren då forskaren blir hämmad av sin intervjuguide (Danielsson 2012). 

Observationer kräver disciplin, träning och planering då observatörerna omedvetet 

fokuserar på olika situationer trots att observationerna utförs på samma plats. Det är 

även svårt att uppfatta allt som händer genom våra ögon eller öron (Olsson & Sörensen 

2011). Det är även viktigt att vara medveten om att forskarens närvaro kan påverka hur 

bekväm deltagaren och övriga personer känner sig, forskarens närvaro kan upplevas 

som påträngande (Carlson 2012). 

Det som är viktigt vid frågeformulär är att svarsalternativen överensstämmer med 

respektive fråga. Det är även viktigt att frågeformuläret ger ett positivt intryck och att 

deltagarna har lätt för att fylla i det (Olsson & Sörensen 2011). 

 

4.3 Metoddiskussion 

 

Författarna valde att göra en litteraturstudie, men i slutändan hade en empirisk studie 

kunnat vara ett bättre alternativ då det var svårt att finna artiklar som stämde in på 

studiens syfte och frågeställning. Det hade även varit ett bra alternativ att göra en 

empirisk studie då det är brist på forskning i Sverige inom detta område. Av de 12 

inkluderade artiklarna i studien är enbart en studie gjord i Sverige, detta kan påverka 

generaliserbarheten (Polit & Beck 2012), dock har övriga artiklar utfört sina studier i 

länder vars akutverksamhet och triagesystem liknar det som används i Sverige. Valet av 

att göra en litteraturstudie grundade sig i att tidsramen för detta arbete inte hade lämpat 

sig till en empirisk studie, särskilt med tanke på att personalen på akutmottagningar har 

en hög arbetsbelastning och svårt att få tid över.  

   Att samtliga artiklar var skrivna på engelska gjorde att de behövdes översättas vilket 
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kan ha påverkat tolkningen, då många engelska ord kan vara svåra att förstå eller ha 

olika betydelser. Dock har författarna läst artiklarna enskilt och flera gånger och 

kommit fram till lika resultat, samt använt lexikon för att förenkla översättningen. En 

styrka är att artiklarna har lästs i pappersform och viktiga delar i studierna har markerats 

med överstrykningspennor, vilket har resulterat i att författarna till föreliggande arbete 

har kunnat plocka ut de viktigaste delarna och hittat huvudfaktorer. Författarna tror att 

om artiklarna enbart hade lästs digitalt hade dataanalysen påverkats negativt och det 

hade varit lättare att missförstå artiklarnas resultat.  

På grund av bristen på forskning inom detta ämne valde författarna en tidsintervall på 

15 år, författarna anser dock inte att detta har påverkat resultatet då både nyare och äldre 

forskning tar upp samma faktorer som har betydelse för sjuksköterskan. Den tidigare 

forskningen är fortfarande relevant. Då tillgången på artiklar var bristfällig fanns inte 

tillräckligt med underlag för att enbart inkludera antingen kvalitativa eller kvantitativa 

studier. Författarna anser dock att resultatet inte har påverkats negativt utan variationen 

av datainsamlingsmetoder i artiklarna har gjort föreliggande litteraturstudie bredare 

eftersom de har kompletterat varandra och kommit fram till liknande resultat. Ett 

inklusionskriterie var att artiklarna skulle finnas fritt tillgängliga via HiG’s databaser, 

vilket kan ha resulterat i att relevanta artiklar kan ha uteslutits. Författarna ansåg dock 

att eftersom inga ekonomiska bidrag till denna litteraturstudie ges så hade författarna 

heller ingen möjlighet att betala för dessa. 

 

 

4.4 Klinisk implikation och förslag till fortsatt forskning 

 

I dagens medier skrivs det mycket om den ohållbara situationen på Sveriges 

akutmottagningar. Den rådande bristen på sjuksköterskor och det ökande patientflödet 

gör att hela triageprocessen påverkas negativt, både patienter och personal blir lidande 

genom att det blir längre väntetider och sjuksköterskorna får en ohållbar arbetssituation 

där tiden inte räcker till. Föreliggande litteraturstudie är därför väldigt aktuell och något 

både personal och chefer bör ta del av. Arbetsmiljön har en stor inverkan på det arbete 

sjuksköterskorna utför under triageprocessen, den höga belastningen gör att det blir 

färre korrekta prioriteringar. Endast en studie ur resultatet från föreliggande 

litteraturstudie är utförd Sverige, därför bör mer forskning bedrivas inom detta område 
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eftersom situationen på akutmottagningarna troligen inte kommer förändras till det 

bättre inom de närmsta åren.  

 

4.5 Slutsats 

 

En stor anledning till färre korrekta triageprioriteringar är hög arbetsbelastning och 

stress. Sjuksköterskans koncentration påverkas av patienter som avbryter under 

triageprocessen och bristen på personal gör att patientflödet genom akutmottagningen 

påverkas negativt. 
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Bilaga 1. Sammanställning av artiklarnas metod och resultat. 
Författare Titel Årtal Syfte Design Urvalsmetod Undersökningsgrupp 

(antal, ålder, kön) 

Datainsamlingsmetod Dataanalys 

1.Fry, M. An 

ethnography: 

Understdaning 

emergency 

nursing 

practice belief 

systems 

2011 Att ge insikt och förståelse 

hur övertygande system kan 

påverka 

triagesjuksköterskors 

beteendemönster, 

handlingar och 

beslutstagande. 

Etnografisk Etnografiskt urval Akutsjuksköterskor (10 st, 27-

42 år, sju kvinnor och tre 

män). 

Icke-deltagande observationer och 

enskilda intervjuer. 

Tematisk analys 

2. Atack, 

Rankin & 

Then. 

Effectiveness 

of a 6-week 

Online Course 

in the Canadian 

Triage And 

Acuity Scale 

for Emergency 

Nurses 

2005 Att utforska effektiviteten 

av en online-utbildning i 

den femskaliga 

Kanadensiska Triage och 

Skärpa skalan i den klinska 

praktiken för 

triagesjuksköterskor.  

Kvalitativ Anges ej Akutsjuksköterskor (23 st, 35-

54år, kön anges ej). 

Intervjuer med  öppna frågor. Tematisk analys. 

Innehålls analys 

3. Janssen, 

Achterberg, 

Adriaansen, 

Kampshoff, 

Schalk & 

Mintjes-de-

Groot. 

Factors 

influencing the 

implemention 

of the guideline 

Triage in 

emergency 

department: a 

qualitative 

study 

2011 Att utföra kontextanalys för 

att utforska erfaranheter för 

sjuksköterskor, 

avdelningschefer och 

doktorer i tillämplingen av 

riktlinjer och faktorer som 

påverkade godkännandet av 

Tyska riktlinjer. Syfte är 

också att specifika 

tillämplingsbara strategier 

och aktiviteter för 

uppdaterade riktlinjerna där 

målet är de identifierade 

faktorerna. 

Deskriptiv Anges ej Sjuksköterskor, 

avdelningschefer och doktorer 

(ca 248 st, ålder och kön anges 

ej). 

Frågeformulär, fokusgrupper, 

djupgående intervjuer 

Innehållsanalys. 
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4. Hitchcock, 

Gillespie, 

Krilly & 

Chadboyer. 

 Triage: An 

investigation of 

the process and 

potential 

vulnerabilities 

2013 Att utforska och beskriva 

triageprocessen på 

akutmottagningar för att 

identifiera problem och 

potentiella sårbarheter som 

kan påverka 

triageprocessen. 

Kvalitativ. Ändamålsenligt 

urval. 

Personal som är involverad i 

triageprocessen. Ej antal, kön 

och ålder angivet. 

Ostruktuererade observationer, 

fältanteckningar. Informella och 

formella intervjuer. 

Tematisk analys. 

5. Gerdtz, 

Weiland, 

Jelinek, 

Mackinlay & 

Hill. 

Perspectives of 

emergency 

departments 

staff on the 

triage of mental 

health-related 

presentations: 

implications for 

education, 

policy and 

practice 

2012 Att utforska  

akutsjukvårdspersonalens 

uppfattningar av de faktorer 

som påverkar 

noggrannheten av triage för 

personer med psykisk 

ohälsa. 

Deskriptiv 

och 

explorativ 

design. 

Kriterierbaserat 

ändamålsinriktat 

urval 

16 sjuksköterskor och  20 

doktorer. Kön och ålder ej 

angivet. 

Semistrukturerade intervjuer. Tematisk analys. 

6.Gertdz & 

Bucknall. 

Triage nurses’ 

clinical 

decision 

making. An 

observational 

study of 

urgency 

assessment. 

2001 Att beskriva 

triagesjuksköterskans 

beslutsfattande i en neutral 

miljö, beskriva datan 

triagesjuksköterskan samlar 

in från patienterna för att 

tilldela en triageprioritering 

vid användning ATS 

(Australian Triage Scale), 

undersöka effekten av 

patienternas och 

sjuksköterskans variabler? 

Strukturera

d 

observation

s design 

Anges ej 26 triagesjuksköterskor. Kön 

och ålder anges ej. 

Observationer med användning av 

ett 20-item instrument. 

Chi-två test, t-

test, Fishers 

exakta test. 

7. Johnson, 

Motavalli, Gray 

 Causes and 

occurrences of 

2014 Att identifiera upprepade 

orsaker av avbrott till 

Kvantitativ Anges ej Sjuksköterskor (tre st, kön 

eller ålder anges ej). 

Poängberäkningsark. Anges ej 
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& Kuehn. interruptions 

during ED 

Triage 

triagesjuksköterskan och 

avgöra hur ofta  avbrott 

under triage inträffar. 

8. Chung, 

J.Y.M. 

An exploration 

of accident and 

emergency 

nurse 

experiences off 

triage decision 

making in 

Hong Kong 

2005 Att få en förståelse för de 

beslutsfattande 

erfarenheterna av triage av 

akutsjuksköterskor och av 

kontextuella influenser på 

triage 

Deskriptiv 

design 

Ändamålsinriktat 

urval. 

Akutsjuksköterskor  (sju 

stycken kvinnliga 

sjuksköterskor, ålder anges ej). 

Ostrukturerade öppna intervjuer. Tematisk analys 

9. Andersson, 

Omberg & 

Svedlund. 

Triage in the 

emergency 

department – a 

qualitative 

study of the 

factors which 

nurses consider 

when makin 

decisions. 

2006 Att beskriva hur 

sjuksköterskor använder 

triage på patienter när de 

ankommer till en 

akutmottagning på ett 

sjukhus i Sverige, såväl 

som faktorerna som 

övervägs vid prioritering 

och i koppling med 

sjuksköterskors 

beslutstagande, 

Kvalitativ Anges ej Sjuksköterskor (19 st, tre män 

och 16 kvinnor, ålder anges 

ej). 

Individuella observationer och 

semistrukturerade intervjuer 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

10. Garbez, 

Carrieri-

Kohlman, 

Stotts, Chan & 

Neighbour. 

 Factors 

influencing 

patient 

assignment to 

Level 2 and 

Level 3 within 

the 5-level ESI 

Triage system 

2011 Att identifiera specifika 

faktorer använda av 

triagesjuksköterskor för att 

skilja nivå-2 patienter från 

nivå-3 patienter. 

Prospektiv 

korrelations 

design 

Bekvämlighetsurval Triagesjuksköterskor (18st, 13 

kvinnor och fem män, ålder 

27-55). 

Frågeformulär t-test 

11. Cone & 

Murray. 

Characteristics, 

insights, 

2002 Att beskriva egenskaper, 

insikter, beslutsfattande och 

Kvalitativ 

deskriptiv 

Medvetet urval 10 specialutbildade 

akutsjuksköterskor, 31-40 år. 

Strukturerade intervjuer  Tematisk 
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decision 

making and 

preparation of 

ED triage 

nurses’ 

förberedelser för 

specialutbildade 

akutsjuksköterskor 

verksamma i en triagemiljö. 

design Kön anges ej. 

12. Edwards, 

B. 

Walking in – 

Initial 

visualisation 

and assessment 

at triage. 

2006 Att lyfta fram hur den 

första visualiseringen av 

patienten påverkade 

sjuksköterskans 

triagebedömning. 

Kvalitativ 

komparativ 

design 

Anges ej 14 akutsjuksköterskor, ålder 

och kön anges ej. 

Inspelningar  Konstant 

komparativ 

metod 
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Bilaga 2.  Sammanställning av artiklarnas författare, syfte och 

huvudresultat. 
Författare, årtal och land Syfte Huvudresultat 

Fry. 2011. Australien. Att ge insikt och förståelse hur 

övertygande system kan påverka 

triagesjuksköterskors 

beteendemönster, handlingar och 

beslutstagande. 

Patientens brist på respekt och 

privata arbetsutrymmen, till 

exempel undersökningsrum, kunde 

påverka triagebedömningen. Alla 

patienter ska bli triagerade på lika 

vilkor men patienterna kan 

ignorera systemet att det är 

sjuksköterskan som bestämmer 

lämpligheten av vården. En del 

patienter som har blivit hänvisade 

in till akutmottagningen av sin 

husläkare kräver omedelbar 

uppmärksamhet och tycker att 

deras problem är brådskande, dem 

kan då vara krävande och 

aggressiva. 

Atack, Rankin & Then. 2005. 

Canada. 

Att utforska effektiviteten av en 

online-utbildning i den femskaliga 

Kanadensiska Triage och Skärpa 

skalan i den klinska praktiken för 

triagesjuksköterskor. 

Sjuksköterskorna en 6 veckors kurs 

i triageprocessen, efter att ha gått 

denna kurs var sjuksköterskorna 

mer uppmärksamma och gjorde en 

noggrannare bedömning. De var 

även mer objektiva och mindre 

dömande. Bättre kommunikation 

med patienter och närstående 

uppstod också samt att det blev 

bättre patientflöde genom hela 

akutmottagningen. 

Janssen, Achterberg, Adriaansen, 

Kampshoff, Schalk & Mintjes-de 

Groot. 2011. Nederländerna. 

Att utföra kontextanalys för att 

utforska erfaranheter för 

sjuksköterskor, avdelningschefer 

och doktorer i tillämplingen av 

riktlinjer och faktorer som 

påverkade godkännandet av Tyska 

riktlinjer. Syfte är också att 

specifika tillämplingsbara 

strategier och aktiviteter för 

uppdaterade riktlinjerna där målet 

är de identifierade faktorerna. 

Hög arbetsbelastning och brist på 

personal var andra faktorer som 

hade betydelse för sjuksköterskans 

arbete. En del sjuksköterskor ansåg 

att hög arbetsbelastning kunde leda 

till färre korrekta prioriteringar, att 

det är svårare att prioritera en 

patient när hen är stressad. Brist på 

personal, brist på triagerum och 

överbeläggningar på akuten gör det 

svårare för sjuksköterskan att 

utföra en triagedömning, speciellt 

på kort tid och inom tidsramen. 

Hitchcock, Gillespie, Krilly & 

Chaboyer. 2013. Australien. 

Att utforska och beskriva 

triageprocessen på 

akutmottagningar för att identifiera 

problem och potentiella sårbarheter 

som kan påverka triageprocessen. 

Utbildning och simuleringsträning 

är viktigt i triageprocessen för att 

sjuksköterskorna ska kunna 

utveckla färdigheter, fatta beslut 

och samla in mer korrekt 

information vid bedömningen. 

Kommunikation med patienter, 

närstående och sjukvårdpersonal är 

en viktig del i beslutsfattandet och 

är avgörande för triageprocessen. 

Gerdtz, Weiland, Jelinek, 

Mackinlay & Hill. 2012. 

Australien. 

Att utforska  

akutsjukvårdspersonalens 

uppfattningar av de faktorer som 

påverkar noggrannheten av triage 

för personer med psykisk ohälsa. 

Sjuksköterskorna ansåg att den 

fysiska miljön, till exempel hög 

aktivitet i väntrummet, kunde 

påverka och vara ett potentiellt 

hinder av noggrannheten av 

triagebedömningen.  Patientens 
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karaktär är en faktor som påverkar 

noggrannheten av triagearbetet. 

Sjuksköterskor kommenterade att 

patienternas humör vid ankomst 

och deras beteende vid triage 

påverkade bedömning. Om en 

patient ankommer med poliseskort 

skärper sjuksköterskorna till sig. 

Aggressivitet och våld är två 

faktorer som påverkar hur 

brådskande det är att bedöma 

patienten. 

Gerdtz & Bucknall. 2001. 

Australien. 

Att beskriva triagesjuksköterskans 

beslutsfattande i en neutral miljö, 

beskriva datan triagesjuksköterskan 

samlar in från patienterna för att 

tilldela en triageprioritering vid 

användning ATS (Australian 

Triage Scale), undersöka effekten 

av patienternas och 

sjuksköterskans variabler. 

Sjuksköterskor blev avbrutna och 

störda under sin triagebedömning. 

Den största källan till avbrott var 

familjemedlemmar som ställde 

frågor om hur lång väntetiden blir 

och sjukvårdspersonal från andra 

avdelningar. Erfarna 

sjuksköterskor ger en känsla av 

säkerhet till triageteamet och kände 

sig säkrare i sina beslut medans 

mindre erfarna sjuksköterskor 

ändrade sina beslut i triageringen 

och tog längre tid på sig vid 

triagebedömningen. 

Johnson, Motavalli, Gray & 

Kuehn. 2014. USA 

Att identifiera upprepade orsaker 

av avbrott till triagesjuksköterskan 

och avgöra hur ofta  avbrott under 

triage inträffar. 

Triagesjuksköterskor kan bli 

avbrutna av patienter som frågar 

hur lång tid det tar innan de blir 

bedömda. Detta är en källa till 

stress och otillfredsställelse samt 

påverkar koncentrationen. 

Chung. 2005. Kina. Att få en förståelse för de 

beslutsfattande erfarenheterna av 

triage av akutsjuksköterskor och av 

kontextuella influenser på triage. 

Andra professioner så som polis 

eller ambulanspersonal kan 

påverka informationen och 

triagebeslutet. Sjuksköterskor 

måste ha uppdaterad kunskap och 

kunna ställa rätt frågor till 

patienten för att kunna få ut så 

mycket information av patienten 

som möjligt. 

Andersson, Omberg & Svedlund. 

2006. Sverige 

Att beskriva hur sjuksköterskor 

använder triage på patienter när de 

ankommer till en akutmottagning 

på ett sjukhus i Sverige, såväl som 

faktorerna som övervägs vid 

prioritering och i koppling med 

sjuksköterskors beslutstagande. 

Praktiska omständigheter 

prioriteras framför medicinska 

anledningar, till exempel när andra 

professioner är involverade. Om en 

patient kommer in med poliseskort 

ska denna få gå före andra patienter 

för att snabbare få en 

triagebedömning. Även om en 

patient med autism söker vård på 

akutmottagningen så ska denna få 

en högre prioritet och därmed få 

hjälp fortare. Sjuksköterskorna tog 

hänsyn till det mentala tillståndet. 

Garbez, Carrieri-Kohlman, Stotts, 

Chan & Neighbour. 2011. USA. 

Att identifiera specifika faktorer 

använda av triagesjuksköterskor 

för att skilja nivå-2 patienter från 

nivå-3 patienter. 

Patientens allvarligaste symtom, 

medicinska historia, andra 

lindrigare symtom och om 

patientens vitala parametrar är 

avvikande så påverkar det 

sjuksköterskans bedömning om 
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patienten blir en prioritering 2 eller 

3. 

Cone & Murray. 2002. USA Att beskriva egenskaper, insikter, 

beslutsfattande och förberedelser 

för specialutbildade 

akutsjuksköterskor verksamma i en 

triagemiljö. 

Att få konstruktiv feedback och råd 

från kollegorna kunde hjälpa 

sjuksköterskorna till ett effektivare 

arbete i liknande situationer i 

framtiden. Alla sjuksköterskor ville 

ha stöd från chefer och kollegor i 

sitt arbete. Kommunikation med 

patienter, närstående och 

sjukvårdpersonal är en viktig del i 

beslutsfattandet och är avgörande 

för triageprocessen. 

Edwards. 2006. Storbritannien Att lyfta fram hur den första 

visualiseringen av patienten 

påverkade sjuksköterskans 

triagebedömning. 

Sjuksköterskans bedömning av 

patienten börjar redan när hen ser 

patienten för första gången. 

Sjuksköterskan gör en snabb 

mental bedömning av patienten så 

fort denne kommer in genom 

dörren och kan då få ett första 

intryck hur patienten mår. Det 

första intrycket kan 

uppmärksamma patientens 

beteende, ansiktsuttryck och 

rörelser. Om en patient till exempel 

uttrycker sig verbalt om smärta i ett 

ben men kan röra sig med lätthet in 

till triagerummet så påverkar detta 

sjuksköterskans bedömning av 

patienten och vilken triagekategori 

som tilldelas. 

 

 


