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SAMMANFATTNING 
I Sverige finns 71 sjukhusbundna akutmottagningar som under 2015 uppskattades 
handlägga 2,53 miljoner besök, en siffra som ökar år från år. Siffran är en ökning med ca 
tre procent jämfört med 2014. Den större andelen patienter anländer på annat sätt än med 
ambulans och utan föregående kontakt med någon annan vårdnivå, såsom primärvård, 
sjukvårdsrådgivning, SOS Alarm eller motsvarande. Samtliga akutmottagningar tillämpar 
någon form av triage för att bedöma patienternas sökorsak, akutsjukvårdsbehov och 
akuticitet. Enligt Socialstyrelsen bedömdes 80 procent av det totala patientunderlaget ha en 
första medicinsk angelägenhetsgrad motsvarande de tre lägsta graderna i en femgradig 
skala.  

På den i denna studie aktuella akutmottagningen introducerades ett datorbaserat kliniskt 
beslutsstöd för rådgivning att användas parallellt med sedvanlig triage som stöd för 
sjuksköterskor avseende hänvisning av patienter till annan vårdnivå samt för 
egenvårdsrådgivning.  

Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att hänvisa patienter från en 
akutmottagning till annan vårdnivå utifrån ett datorbaserat rådgivningsstöd. 

Då syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser valdes en kvalitativ, deskriptiv 
studiedesign med induktiv ansats. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med totalt sex 
informanter. Intervjuerna transkriberades och innehållsanalys av det manifesta innehållet 
genomfördes enligt Graneheim och Lundman. 

Analysen av resultatet mynnade i två kategorier som i sin tur hade nio underordnade 
subkategorier. Kategorin system och handhavande relaterade till upplevelser om 
rådgivningsstödet som system med dess begränsningar och fördelar medan yrkesroll och 
utveckling berörde den utveckling som sker hos den individuella sjuksköterskan i samband 
med användandet av rådgivningsstödet samt den inverkan som systemet har på 
sjuksköterskans arbetssätt och yrkesroll. 

Det var svårt att dra några långtgående slutsatser men det erhållna resultatet antydde att 
sjuksköterskor som arbetar med triage på en akutmottagning kunde uppleva att det fanns 
ett flertal fördelar med att ha tillgång till ett rådgivningsstöd med stöd för beslut om 
hänvisning och som bidrog till att liknande bedömningar utfördes oavsett bedömare eller 
vårdinstans i samband med hänvisning till annan vårdnivå. Rådgivningsstödet kunde ge en 
ökad trygghet för sjuksköterskor och patienter och bidra till en mer systematiserad 
dokumentation av hänvisningar från akutmottagningen. Resultatet antydde också att en 
utveckling av rådgivningsstödet kan behövas när det används utanför telefonrådgivning 
och i det direkta mötet mellan patient och sjuksköterska. 

Nyckelord: akutmottagning, sjuksköterska, upplevelse, hänvisning, triage, egenvård. 

 



 

 

ABSTRACT 
In Sweden there are 71 hospital-bound emergency departments which in 2015 
approximately handled 2.53 million visits, an increasing figure year by year. The figure is 
an increase of about three percent compared to 2014. The greater proportion of the patients 
are arriving by means other than ambulance and without contact with any other level of 
care, such as primary care, telephone healthcare advice, emergency dispatch centre or 
equivalent. All emergency departments apply some form of triage to assess the patients’ 
chief complaint, need of emergency care and acuity. According to Swedish National Board 
of Health and Welfare 80 percent of the total patient population were assessed of having a 
first medical urgency corresponding to the three lowest ranks in a five-graded scale. 

The emergency department in focus in this study introduced a computer-based clinical 
decision support system [CDSS] to be used in parallel with conventional triage as support 
for nurses regarding referral of patients to other care-levels and for administering self-care 
advice. 

The aim was to describe nurses' experiences of referring patients from an emergency 
department to other care-levels on the basis of a computer-based clinical decision support 
system. 

Since the purpose was to describe nurses' experiences a qualitative, descriptive study 
design was chosen with inductive approach. Semi-structured interviews were conducted 
with a total of six informants. The interviews were transcribed and content analysis of the 
manifest content was performed according to Graneheim and Lundman.  

The analysis of the results gave two categories, which in their turn had nine subcategories. 
The category System and Handling related to the experiences of the CDSS as a system 
with its limitations and benefits while Professional role and Development concern the 
developments taking place in the individual nurse in conjunction with the use of the CDSS 
as well as the impact that the system has on the nurses' work and professional role. 

It was difficult to draw any extensive conclusions but the obtained result suggested that 
nurses working in an emergency department could experience that there are several 
advantages to have access to a CDSS to support a decision of referral and to help ensure 
that similar assessments were made regardless of the assessor or health authority. CDSS 
could provide greater security for nurses and patients and contribute to a more systematic 
documentation of referrals from the emergency department. The results suggested as well 
that development of the CDSS may be needed when it is used outside of telephone health 
care advice and in the direct interaction between patient and nurse. 

Keywords: emergency department, nurse, experience, referral, triage, self-care. 

 



 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
BAKGRUND ......................................................................................................................... 1 

Akutmottagning .................................................................................................................... 1 
Sjuksköterskans arbete på akutmottagningen .................................................................. 1 
Sjuksköterskans kärnkompetenser .................................................................................... 2 
Patientsäkerhet ..................................................................................................................... 2 
Triage ..................................................................................................................................... 3 
Sjukvårdsrådgivning ............................................................................................................ 5 
Beslut- och rådgivningsstöd................................................................................................. 5 
Egenvård ............................................................................................................................... 6 
Problemformulering ............................................................................................................. 7 
SYFTE ................................................................................................................................... 7 

METOD ................................................................................................................................. 7 

Ansats och design ................................................................................................................. 7 
Urval ...................................................................................................................................... 8 
Genomförande ...................................................................................................................... 8 
Databearbetning ................................................................................................................. 10 
Trovärdighet, tillförlitlighet, giltighet och överförbarhet .............................................. 12 
Förförståelse ....................................................................................................................... 12 
Forskningsetiska övervägande .......................................................................................... 12 
RESULTAT ........................................................................................................................ 13 

System och handhavande................................................................................................... 13 
Yrkesroll och utveckling .................................................................................................... 15 
DISKUSSION ..................................................................................................................... 17 

Metoddiskussion ................................................................................................................. 17 
Resultatdiskussion .............................................................................................................. 21 
Slutsats ................................................................................................................................. 23 
Klinisk tillämpbarhet ......................................................................................................... 23 
Förslag på fortsatt forskning ............................................................................................. 23 
REFERENSER ................................................................................................................... 24 

 

Bilaga 1 Brev till verksamhetschef 
Bilaga 2 Samtyckesformulär verksamhetschef 
Bilaga 3 Forskningspersonsinformation 
Bilaga 4 Samtyckesformulär forskningsperson 
Bilaga 5 Intervjuguide 

 



 

1 
 

BAKGRUND 

Akutmottagning 
Akutmottagningar är enheter med höga patientflöden och snabba handläggningar och utgör 
en central del i sjukvården med samverkan mot primärvård, sjukhusinterna enheter, 
ambulans, SOS, sjukvårdsrådgivning och omkringliggande sjukhus. Antalet besök till 
akutmottagningar varierar kraftigt, då det är enheter som sällan eller aldrig har någon form 
av planerad verksamhet. Variationen sker över dygnet, veckan, månaden och året 
(Wikström, 2012). Arbetsområdet varierar från livshotande tillstånd till fall som kräver 
liten eller ingen medicinsk eller vårdande insats (Robinson, 2013). I Sverige anländer 
omkring tre fjärdedelar av patienterna på akutmottagningen med annat transportsätt än 
ambulans (gående, taxi, egen bil, kollektivtrafik). Cirka hälften av besöken som inte 
ankommer med ambulans är initierade utan någon föregående vårdkontakt i form av 
primärvård, sjukvårdsrådgivning, SOS Alarm eller motsvarande (Socialstyrelsen, 2015b). 

I Sverige finns det 71 akutmottagningar som är lokaliserade till sjukhus. De redovisade 
tillsammans omkring 2,53 miljoner besök under 2015, under 2014 var motsvarande siffra 
2,45 miljoner. Den aktuella akutmottagningen i denna studie hade under 2015 cirka 41000 
besök. Siffrorna är uppskattade utifrån halvårsmätningar 2015. Medianvistelsetiden på 
samtliga akutmottagningar var under 2015 2 timmar och 59 minuter vilket var en ökning 
med fem procent från 2014 (Socialstyrelsen, 2015b).  

Akutmottagningar är organiserade som öppenvårdsenheter och besöken där är 
öppenvårdskontakter (Socialstyrelsen, 2014). I Socialstyrelsens termbank finns följande 
definition av akuta öppenvårdsbesök: ”öppenvårdsbesök där patients tillstånd kräver 
omedelbar bedömning” (Socialstyrelsen, 2004). Socialstyrelsen definierar akut sjukvård 
som åtgärder som inte kan anstå mer än ett antal timmar eller högst upp till ett dygn. Detta 
baseras på en plötsligt inträdande och hastigt förlöpande sjukdom eller en plötsligt 
åsamkad skada som kräver omedelbar behandling i öppenvård eller inskrivning i 
slutenvård (Socialstyrelsen, 2014). 

Sjuksköterskans arbete på akutmottagningen 
På akutmottagningen arbetar läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och administrativ 
personal i team för att handlägga patienter. Personalen träffar ett stort antal patienter av 
olika karaktär under ett arbetspass med snabba kast mellan livshotande tillstånd som kräver 
omfattande insatser till mindre skador och åkommor som kräver liten handläggning för att 
åtgärda. Sjuksköterskorna är grund- eller specialistutbildade, t.ex. med vidareutbildning 
inom akutsjukvård, anestesi, intensivvård, primärvård eller barnsjukvård. Inom 
läkarprofessionen går utveckling mot att läkarna är anställda på akutmottagningen med 
specialisering inom akutsjukvård. Många enheter är dock fortfarande organiserade med 
jourläkare från specialistkliniker på sjukhuset t.ex. medicin, kirurgi och ortopedi 
(Wikström, 2012).  

Enligt Wikström (2012) sker en stor del av sjuksköterskans arbete på akutmottagningen 
utifrån den samlade kunskap som denne inhämtat under sin yrkeskarriär. Grunden och 
utvecklingen ligger i teoretiska referensramar och forskning samt praktiska färdigheter, 
men att praktisk bedöma och handlägga patienter ger en sådan kunskap som inte kan läras 
på teoretisk väg, s.k. tyst kunskap och beprövad erfarenhet. Det tar lång tid att bygga upp 
en sådan egen kunskapsbank varför det är viktigt med introduktion, handledning och 
möjlighet till teoretiskt underlag i samband med bedömning, beslut och handläggning. 
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Sjuksköterskan måste kunna ha överblick och full kontroll över samtliga sina tilldelade 
patienter för att kunna värdera huruvida någon försämras i sitt tillstånd.  

En specialistsjuksköterska i akutsjukvård ska kunna ge avancerad evidensbaserad 
omvårdnad oavsett allvarlighetsgraden i patientens tillstånd. Förmågan grundar sig i en 
ständig beredskap för det oväntade och oförutsedda. Sjuksköterskan behöver kunna fatta 
snabba beslut utifrån ett begränsat informationsunderlag och initiera medicinsk behandling 
och avancerad omvårdnad. I arbetet ingår att i korta vårdmöten systematiskt samla in 
patientinformation genom en individuellt anpassad kommunikation och hantera denna 
information så att en god patientsäkerhet upprätthålls. Akutsjukvårdens kontext kan 
användas till rådgivning och undervisning i preventivt syfte samt för att tillgodose 
patientens och närståendes behov av information under och efter ett vårdtillfälle i öppen- 
eller slutenvård. Det akuta omhändertagandet ska ha en evidensbaserad bas som utnyttjas 
på ett systematiskt och medvetet sätt. Informations- och kommunikationsteknologi ska 
användas för att ta fram och tillämpa standardvårdplaner och vårdprogram för att säkra en 
god, säker och effektiv akutsjukvård (Riksföreningen för akutsjuksköterskor [SENA] & 
Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2010).  

Sjuksköterskans kärnkompetenser 
Indikatorerna för god vård sammanfaller till viss del med de sex kärnkompetenser som 
beskrivs för sjuksköterskor och annan vårdpersonal på vilka utbildning och utveckling bör 
baseras. Kärnkompetenserna är personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad 
vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och informatik (Carlsson, 
2015). Ur ett sjuksköterskeperspektiv är de sex kärnkompetenserna essentiella för att 
planera, genomföra, utvärdera och utveckla omvårdnad. En personcentrerad vård bygger 
på att patienten ses som en självständig individ och jämlike. Patienten är expert på sin egen 
situation och patient/vårdar-relationen bygger på ömsesidig respekt och förståelse. 
Teamsamverkan är ett samarbete mellan professioner och kompetenser till förmån för 
patientens bästa ur ett helhetsperspektiv. Grundstenarna för teamsamverkan är klara mål, 
prestigelöshet och återkoppling. Vården som utförs ska vara evidensbaserad vilket innebär 
att använda de mest kostnadseffektiva metoderna för att ge största möjliga patientnytta. 
Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling innebär en ständigt lärande och utvecklande 
verksamhet genom kontinuerlig uppföljning och systematisk förbättring och utveckling. En 
säker vård innebär att patienten ska skyddas från undvikbara vårdskador och att påverkan 
från redan uppkomna skador ska bli så liten som möjligt. Hälso- och sjukvården ska 
stödjas av informations- och kommunikationssystem (IKT) för att underlätta arbetet bidra 
till en högre kvalitet (SSF, 2014).  

Patientsäkerhet 
Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ska hälso- och sjukvårdspersonal utföra sitt 
arbete i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet och arbeta för att upprätthålla en 
hög patientsäkerhet. Det är den enskilde medarbetarens ansvar att säkerställa att den vård 
som denne utför är säker i enlighet med SFS 2010:659. Arbetsplatsen ska ge medarbetaren 
möjlighet att handla patientsäkert (SSF, 2014). Sveriges kommuner och landsting [SKL] 
ramverk för en säker vård beskriver att vården ska vara patientfokuserad, kunskapsbaserad 
och organiserad för patientsäkerhetsarbete (Socialstyrelsen, 2015a). Enligt Socialstyrelsen 
(2009) kännetecknas god vård av sex indikatorer som baseras på att hälso- och sjukvården 
är kunskapsbaserad och ändamålsenlig, säker, patientfokuserad, effektiv, jämlik och utförd 
i rimlig tid. 
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En kunskapsbaserad vård bygger på vetenskaplig kunskap och på erfarenheter som samlats 
in, värderats och granskats systematiskt och metodiskt från både professioner och 
patienter. Kunskapen ska omsättas i praktik på ett systematiskt sätt. En säker vård grundar 
sig i att diagnostik, behandling och vård utförs på ett korrekt sätt och vårdskador undviks 
(Socialstyrelsen, 2009). Begreppet vårdskada omfattar ”…lidande, obehag, kroppslig eller 
psykisk skada, sjukdom eller död som orsakas av hälso- och sjukvården och som inte är en 
oundviklig konsekvens av patientens tillstånd” (Socialstyrelsen, 2009, s20). En 
patientfokuserad vård baseras på varje individs lika värde och självbestämmande och 
patienten förutsätts ges möjlighet till delaktighet och inflytande över sin hälsa och vård. 
Vården ska utföras i dialog med patienten så att denne kan fatta informerade beslut. 
(Socialstyrelsen, 2009; Socialstyrelsen 2015a). En effektiv och jämlik vård som utförs 
inom rimlig tid innebära att vårdens uppsatta mål ska uppnås på bästa sätt genom optimalt 
utnyttjande av tillgängliga resurser. Vården ska sträva efter att uppnå god hälsa och vård på 
lika villkor oavsett individens bakgrundsfaktorer och vården ska ske inom rimlig tid på så 
sätt att väntetiden inte påverkar individen negativt, vare sig fysiskt, psykiskt eller socialt 
(Socialstyrelsen, 2009).  

Inom akutsjukvården anses väntetider och ”overcrowding” utgöra risker för 
patientsäkerheten. Begreppet ”overcrowding” kan beskrivas som att behovet av 
akutsjukvård hos ankommande patienter överstiger vårdenhetens förmåga att tillhandahålla 
densamma inom en rimlig tidsram (McGee & Kaplan, 2007). När inflödet är sådant att 
akutsjukvårdsbehovet överstiger vårdenhetens kapacitet ökar risken för att patienter som 
väntat länge väljer att lämna akutmottagningen utan att bli bedömda vilket gör att 
potentiellt allvarliga tillstånd kan undgå upptäckt. Det kan finnas en koppling mellan 
”overcrowding” och negativt patientutfall både vid inläggning i slutenvård och vid 
utskrivning till hemmet i samband med hög belastning på akutmottagningen (Carter, Pouch 
& Larson, 2014). Enligt Kulstad, Sikka, Sweis, Kelley och Rzechula (2010) ökar risken att 
göra fel t.ex. vid läkemedelshantering i samband med ”overcrowding”. 

Triage 
Ordet triage betyder att sortera, organisera och prioritera och används inom sjukvården 
pre- och intrahospitalt. För akutsjukvården är det en viktig funktion att sortera de 
ankommande patienterna för att avgöra vilka som är i störst behov av hjälp och vilka som 
kan vänta. Patienter som uppsöker akutmottagningar har tillstånd med varierande grad av 
angelägenhet eller akuticitet. När det inte föreligger någon kö till att bedömas av läkare 
kan samtliga patienter bedömas omgående. När kö föreligger måste de ankommande 
patienternas sökorsaker och akuticitetsgrad bedömas och prioriteras för att på så sätt 
säkerställa att de mest akuta tillstånd handläggs först (Statens beredning för medicinsk 
utvärdering [SBU], 2010).  

De flesta patienter söker till akutmottagningen på grund av att de uppfattar någon form av 
hälsoproblem, obehag eller smärta. Spektret av symptom kan variera från milda till det 
värsta patienten någonsin upplevt. Alla som kommer till akutmottagningen behöver inte 
alltid träffa en läkare. En del patienter med mindre åkommor eller skador kan handläggas 
helt av en erfaren sjuksköterska. I triage bedömer en sjuksköterska patientens sökorsak, 
symptom och vitalparametrar för att avgöra sökorsakens allvarlighetsgrad och i vilken 
turordning som patienterna ska omhändertas. Att arbeta med triage bygger på lång 
erfarenhet och en god organisation. Sjuksköterskor som triagerar kan få utökade 
befogenheter avseende handläggning och undersökningar (Wikström, 2012). 
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Triage är en komplex arbetsuppgift och sjuksköterskans bedömning är beroende av ett 
flertal faktorer såsom kunskaper och färdigheter, personlighet, arbetsmiljö och 
bedömningsförmåga. Sjuksköterskans erfarenhet ger stabilitet och säkerhet till 
triagebedömningen och intuition kan väcka misstankar om allvarlig sjukdom vid diffusa 
symptom. Brist på kunskap kan resultera i att en felaktigt hög triageprioritet används 
(Andersson, Omberg & Svedlund 2006). Chang et al., (2016) visade att sjuksköterskans 
erfarenhet och intuition spelade stor roll vid triage men i studien påvisades också att 
sjuksköterskans kännedom om det datoriserade beslutsstödet kunde påverka 
triagebedömningen. 

I en studie av Farrokhnia och Göransson (2011) framkom att 97 procent av Sveriges 
akutmottagningar 2010 använde någon form av standardiserat triagesystem. Vanligast 
förekommande var Medical and Emergency Triage and Treatment System [METTS] vilket 
nästan två tredjedelar av Sveriges akutmottagningar använde. Andra använda system var 
Adaptive process triage [ADAPT] och Manchester triage scale [MTS]. METTS bytte 2011 
namn till Rapid Emergency Triage and Treatment system [RETTS] (Widgren, 2012).  

Enligt Widgren och Jourak (2011) är RETTS ett system och beslutstöd för triage utvecklat 
i Sverige 2005 vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg och tillhandahålls nu av 
företaget Predicare, Systemet är baserat på fem prioritetsnivåer som representerar 
allvarlighetsgrad av patientens tillstånd och behov av akutsjukvård. Prioritetsnivåerna 
beskrivs med hjälp av färger i fallande ordning från röd, som är den högsta prioriteten, via 
orange, gul och grön till den lägsta prioriteten blå. 

Tabell 1 Översikt och förklaring av prioritetsnivåer enligt RETTS. 

Röd Livshotande tillstånd som kräver akutsjukvård omedelbart 
Orange Potentiellt livshotande tillstånd som kräver akutsjukvård inom 20 minuter 
Gul Icke livshotande tillstånd som behöver akutsjukvård inom 120 minuter 
Grön Icke livshotande tillstånd som kan behöva akutsjukvård inom 240 minuter 
Blå Tillstånd utan behov av akutsjukvård 

RETTS är utformat för att identifiera de patienter som är kritiskt sjuka och som riskerar att 
försämras under vistelsen på akutmottagningen och i samband med inläggning. Triage 
enligt RETTS utförs i två samtidiga steg och baseras på en sammanvägning av sökorsak, 
vitalparametrar och akuta symptom och tecken (Emergency Symptoms and Signs [ESS]). 
Båda stegen genererar en prioritetsgrad, röd till blå, vilka vägs samman till en slutlig 
prioriteringsgrad. I första steget bedöms patienten utifrån konceptet A-E och 
vitalparametrar mäts i form av andningsfrekvens, syremättnad, puls, blodtryck, temperatur 
och vakenhetsgrad. Avvikelser från normalvärden baserat på ålder genererar en förhöjd 
prioritet. Den högst noterade prioriteten förs vidare i bedömningen. I steg två bedöms 
patientens sökorsak, symptom och tecken på sjukdom baserat på systemets ESS-algoritm. 
Potentiella livshotande symptom eller tecken relaterat till sökorsak utesluts eller bekräftas 
genom algoritmen. Beroende på symptomens art och allvarlighetsgrad genererar de olika 
prioritering. Den högsta noterade prioriteten förs vidare till nästa steg. I det slutliga steget 
vägs prioriteringarna samman och den högst noterade prioriteten blir den slutgiltiga 
(Widgren & Jourak, 2011). 

I Socialstyrelsens kartläggning av inflödet på fem akutmottagningar under 2015 bedöms 80 
procent av det totala patientunderlaget ha den första medicinska angelägenhetsgraden gul, 
grön eller blå i triagebedömning enligt RETTS (Socialstyrelsen, 2015). 
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Enligt Ekwall (2013) är det av stor vikt att sjuksköterskan kommunicerar sin 
triagebedömning till patienten och vilken inverkan det har på den fortsatta vården. En 
tydlig kommunikation där patienten får information om triagebeslutet och att 
sjuksköterskan har en förståelse för patientens oro och upplevda ohälsa kan ha positiv 
inverkan på patientsäkerhet och patientnöjdhet. 

Sjukvårdsrådgivning 
Enligt Marklund (2008) är den vanligast förekommande hälso- och sjukvården egenvård 
där individen utifrån sin egen kunskap och erfarenhet underhåller sin hälsa utan insatser av 
hälso- och sjukvårdspersonal. Utvecklingen har svängt mot att den sjuke som tidigare 
rådfrågade släkt och vänner nu i större utsträckning vänder sig till hälso- och sjukvården 
för att få hjälp och råd kring sitt hälsotillstånd. Rådgivning avseende hälsa och sjukvård 
inom hälso- och sjukvårdsinrättningar är en kvalificerad uppgift som kräver goda 
medicinska kunskaper, erfarenhet, behandlingsriktlinjer och möjlighet till 
kunskapsfördjupning. Rådgivningen kan vara av väldigt skiftande karaktär, alltifrån att 
hänvisa till omedelbar akutsjukvård, till primärvård eller till egenvård i hemmet. 
Rådgivning till patient bygger på en grundläggande positiv människosyn där individens 
kunskap och självbestämmande får styra. Individen är expert på sin kropp och sina 
symptom och väljer själv hur den vill leva sitt liv. Hälso- och sjukvårdsrådgivning ska 
syfta till att stötta patienten till att kunna ta medvetna beslut utifrån en god medicinsk 
grund.  

I en studie om sjuksköterskor vid en larmcentral upplevelser av beslutsfattande beskriver 
Ek och Svedlund (2015) det som en fördel att triage utförs av erfarna sjuksköterskor och 
att egen klinisk erfarenhet och intuition används tillsammans med det medicinska index 
som används som beslutsstöd. Sjuksköterskorna upplevde som tillfredställande att få 
fokusera på en patient i taget och använda sin erfarenhet och kompetens för att på bästa 
möjliga sätt hjälpa patienten. De beskrev att deras kliniska erfarenhet kunde hjälpa dem att 
finna nyanser i samtalen och att deras intuition ibland påverkade dem att prioritera högre 
än det medicinska indexet. Arbetet beskrevs som en balansgång mellan att använda 
beslutsstödet och sin egen erfarenhet och intuition. Beslutsstödet var en god hjälp i de 
flesta situationerna i arbetet och beslutsfattandet men att uppfattades ibland som 
inkomplett och sjuksköterskorna kunde därav ibland känna sig tvungna att avdela en 
ambulansresurs till patienter där behovet egentligen inte uppfattades som så stort. På grund 
av rädsla för misstag var upplevelsen att det fanns en risk för att begränsade 
akutsjukvårdsresurser överanvänds.  

Beslut- och rådgivningsstöd 
Genom att tillämpa evidensbaserad kunskap genom protokoll eller kunskapsunderlag kan 
sjuksköterskor fatta underbyggda beslut som underlättar patientens handläggning på 
akutmottagningen och ger ökad självständighet för sjuksköterskan (Robinson, 2013). Ett 
datorbaserat beslutsstöd är ofta en programvara som kombinerar en kunskapsdatabas med 
en algoritmisk regeluppsättning som hjälper användaren att fatta beslut i givna frågor. I 
klinisk användning kan systemen användas för att hjälpa användaren att ställa relevanta 
frågor för att samla information om patienten och dennes hjälpbehov för att sedan utifrån 
kunskapsdatabasen syntetisera och ta beslut om rådgivning eller behandlingsalternativ 
(Pope et al., 2013). Bennett (2014) visar att ett införande av beslutstöd för triage på en 
akutmottagning kan ha positiva effekter för kvalitet och patientsäkerhet och det kan utöka 
kunskapsunderlaget för sjuksköterskor på en akutmottagning. 
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Randell, Mitchell, Dowding, Cullum och Thompson (2007) menar att ett införande av 
beslutsstöd för sjuksköterskor inte enbart behöver ge positiva effekter för sjuksköterskans 
handläggning och utfallet för patienten då det är komplexa system som är beroende av dels 
användarens handhavande och dels databasen som ligger till grund för stödet. Dowding et 
al. (2009) visar på att datorbaserade system för beslutsstöd används på olika sätt av 
sjuksköterskor i klinisk vård t.ex. för journalföring, övervakning och för att bekräfta tagna 
beslut. Sjuksköterskans erfarenhet visades kunna påverka hur denne förhöll sig till 
beslutsstödets rekommendationer. I en studie av Ciqueto Peres et al. (2015) drogs slutsatser 
om att kliniska beslutsstöd kan stödja sjuksköterskans beslutsfattande men att dennes 
kliniska erfarenhet kan påverka beslutet. Det kliniska beslutsstödet gav sjuksköterskan en 
möjlighet att samla in och värdera information om patienten och utifrån detta erhålla 
förslag om val och beslut. Vilka beslut som fattades och hur detta gjordes var beroende av 
karakteristika och förutsättningar hos den enskilda sjuksköterskan såsom tjänstgöringsår, 
utbildning och fortbildning, vilket påverkar kliniskt resonemang och klinisk 
beslutsförmåga. 

Tjänsten 1177 Sjukvårdsrådgivningen är en invånartjänst som tillhandahålls av Inera, ett 
landstings- och regionägt aktiebolag vars uppdrag är att koordinera ägarnas e-hälsoarbete 
(Inera – landsting och regioner i samverkan för e-hälsa, u.å.). Sveriges medborgare ska 
kunna vända sig till 1177 för rådgivning, bedömning av vårdbehov och hänvisning till 
korrekt vårdnivå samt råd om egenvård. Rådgivningsstödet webb [RGS webb] är den 
medicinska kunskapsdatabasen i 1177 Sjukvårdsrådgivningen och omfattar omkring 170 
symptombaserade beslutsunderlag och ca 300 faktablad. Det medicinska innehållet 
kvalitetssäkras och revideras av en central redaktion (Hyttsten, 2013). 

RGS webb är uppbyggt så att sjuksköterskan söker på de symptom som patienten anger 
och får upp ett antal sökträffar (kallat beslutsunderlag) som matchar mot beskrivna 
symptom. Varje beslutsunderlag innehåller förslag på kompletterande frågor för att 
fördjupa anamnesen. I varje beslutsunderlag finns nivåer av brådskandegrad angivet 
baserat på symptom. Brådskandegraderna är i fallande ordning: omgående, skyndsamt, 
närmaste dygnet, vardag närmaste tiden och avvakta. 

Enligt Skansén Nyberg (2014) var RGS webbs syfte ursprungligen att ge sjuksköterskor i 
telefonrådgivning en bas för sin bedömning av uppringarens vårdbehov och möjligheten att 
ge standardiserade egenvårdsråd. Med standardiseringen följde kortare väntetider för 
uppringarna och minskat behov för sjuksköterskorna att rådfråga kollegor vilket kunde ge 
förbättrad tillgänglighet. Risken minskade för att missa att ställa viktiga frågor och likaså 
rädslan för att fatta felaktiga beslut. Sjuksköterskor som använt beslutsstöd uppfattade det 
som ett komplement till den egna kunskapen vilket kunde öka deras trovärdighet och 
känsla av trygghet och säkerhet (Ernesäter, Holmström & Engström, 2009). Användandet 
av ett beslutsstöd är ett sätt att säkerställa att sjuksköterskans råd och åtgärder är 
evidensbaserat och i linje med vetenskap och beprövad erfarenhet (Marklund et al., 2007). 
RGS webb kan ge en ökad samsyn avseende dels de egenvårdsråd som ges och dels vilken 
akuticitetsgrad och vårdnivå som ska tilldelas de patienter som bör bedömas ytterligare. 
Sjuksköterskor anser att patientsäkerheten och den egna kompetensen ökar vid användning 
av systemet (Skansén Nyberg, 2014). 

Egenvård 
Egenvård är den vård som individen kan ge sig själv utan involvering av hälso- och 
sjukvårdspersonal. Egenvård kan vara förebyggande, diagnostisk eller behandlande i 
hemmet, det kan vara kunskap om när det är dags att söka sjukvård och det kan vara att 
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fullfölja behandling och vård i hemmet efter sjukvårdsbesök. Egenvårdsråd ska vara 
anpassade i sak och språk så att den vårdsökande kan förstå, acceptera och genomföra dem. 
Råden och önskad effekt ska kunna motiveras och beskrivas. Patienten ska ha möjlighet att 
ställa frågor och kontrollera så att råden uppfattats korrekt. Rådgivning kräver teoretisk 
kunskap och praktisk erfarenhet, intuition och helhetsperspektiv. Arbetssättet är 
problemorienterat och bygger på ett aktivt lyssnande och förmåga att ge lättförståeliga råd. 
En adekvat rådgivning med egenvårdsråd och vid behov hänvisning till sjukvårdsenheter 
kan göra att sjukvårdens resurser utnyttjas mer rationellt och effektivt (Marklund, 2008). 
För att nå efterlevnad till egenvårdsråd krävs att patienten är motiverad och har kunskap 
om sin sjukdom och behandling. Patienten måste också ha tilltro att det finns ett värde i 
behandlingen och att den gör nytta. Sjuksköterskor världen över har en stor roll och stora 
möjligheter att påverka patienter i positiv riktning avseende efterlevnad till egenvårdsråd 
vilket kan få effekten att mängden misslyckade behandlingsregimer minskar och en 
förbättrad upplevelse av hälsa och patienttillfredsställelse. En del i sjuksköterskans arbete 
för att förbättra efterlevnaden till egenvårdsråd är undervisning till patienten avseende 
deras sjukdom eller skada samt vikten av efterlevnad till råd och behandlingsmål (Sabaté, 
2003). I en studie avseende patienters upplevelser av omvårdnadskvalitet på en 
akutmottagning ansåg närmare en femtedel av patienterna att de inte fick egenvårdsråd att 
använda efter akutmottagningsbesöket (Muntlin, Gunningberg & Carlsson, 2006). 

Problemformulering 
En av sjuksköterskans arbetsuppgifter vid en akutmottagning är att sortera och prioritera 
patienter. Detta sker genom triagering utifrån väldokumenterade triagesystem. Patienter 
som efter triagering inte bedöms vara i behov av vård på akutmottagning, hänvisas åter till 
hemmet med råd om egenvård alternativt hänvisas till annan vårdnivå. Den hänvisning 
med råd om egenvård som ges till patienter baseras utifrån sjuksköterskors egen erfarenhet. 
Detta kan medföra att de råd som ges varierar.  

Under hösten 2015 inleddes ett pilotprojekt vid ett universitetssjukhus i Mellansverige. 
Projektets syfte var att införa ett webbaserat rådgivningssystem att använda parallellt med 
sedvanlig triagering på akutmottagningen. Sjuksköterskor vid akutmottagningen som idag 
triagerar kommer att utgå ifrån utifrån sjukvårdsrådgivningens 1177:s webbaserade 
rådgivningsstöd [RGS webb] gällande hänvisning och egenvårdsråd. Utifrån att nya 
arbetsmetoder införs är det av vikt att utvärdera och i samband med detta är det viktigt att 
undersöka och beskriva sjuksköterskors upplevelser av att hänvisa patienter till annan 
vårdnivå utifrån ett webbaserat rådgivningsstöd.  

SYFTE 
Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att hänvisa patienter från en 
akutmottagning till annan vårdnivå utifrån ett datorbaserat rådgivningsstöd. 

METOD 

Ansats och design 
För att besvara studiens uppställda syfte valdes en kvalitativ, deskriptiv studiedesign med 
induktiv ansats. Den kvalitativa studiedesignen används för att belysa och analysera 
upplevelser, uppfattningar och underliggande faktorer för ett fenomen. Målet är få 
nyanserade beskrivningar av intervjupersonens livsvärld och utifrån dessa göra tolkningar 
(Kvale & Brinkmann, 2014). En induktiv ansats valdes vilket innebär att forskaren arbetar 
teori- och förutsättningslöst i analysen av den insamlade datan. Den induktiva ansatsen kan 
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vara att föredra då tidigare kunskap inom forskningsområdet är begränsad och där analysen 
av den insamlade kvalitativa datan ska kunna leda till slutsatser utifrån forsknings-
personernas upplevelser (Polit & Beck, 2012). Den insamlade datan analyserades för att 
identifiera mönster och försöka skapa förklaringar till de observerade mönstren (Kvale & 
Brinkmann, 2014). För att fånga sjuksköterskornas upplevelser av att använda ett 
rådgivningsstöd användes semistrukturerade intervjuer utifrån en intervjuguide. Ett sätt att 
beskriva den semistrukturerade intervjun är att den är strukturerad kring ett viss specifikt 
intresseområde men frågorna är helt öppna utan svarsalternativ (Trost, 2010). 

Urval 
Urvalsmetod 

I studien användes ett icke-slumpmässigt bekvämlighetsurval där samtliga sjuksköterskor 
på den berörda kliniken som uppfyllde inklusionskriterierna kontaktades. Information om 
vilka sjuksköterskor på kliniken som var aktuella att kontakta lämnades ut av 
utbildningsansvarig för RGS webb på kliniken, efter godkännande av verksamhetschef. 
Enligt Polit och Beck (2012) kan ett bekvämlighetsurval vara en möjlig urvalsmetod när 
informanterna behöver finnas inom en viss kontext eller organisation. 
Bekvämlighetsurvalet är inte slumpmässigt vilket urvalet sällan är vid kvalitativa studier 
då det är av vikt att nå informanter som har kännedom om det ämne som ska belysas och är 
villiga att delta i studien. 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier för studien var: legitimerade sjuksköterskor med minst ett års 
arbetserfarenhet från akutmottagningsarbete och som självständigt triagerade patienter i sitt 
arbete på den aktuella akutmottagningen samt hade genomgått utbildning avseende RGS 
webb och använt systemet kliniskt i mer än tre månader.  

Arbetslivserfarenhet 

I inklusionskriterierna angavs att potentiella informanter skulle ha en arbetslivserfarenhet 
från akutmottagning på minst ett år. Detta valdes för att sjuksköterskor på den aktuella 
akutmottagningen innan dess inte självständigt arbetar med triage vilket var ett 
grundläggande inklusionskriterie. Efter att ha arbetat längre än ett år erhåller 
sjuksköterskorna utbildning för självständigt triage enligt RETTS och efter att ha arbetat 
självständigt med triage finns möjlighet att genomgå utbildning för användande av RGS 
webb. 

Genomförande 
Information till verksamhetschef 

Tillstånd för att genomföra studien inhämtades från verksamhetschefen på den berörda 
kliniken. Verksamhetschefen kontaktades personligen och via epost (Bilaga 1) med 
information om studiens bakgrund, syfte och genomförande. Samtycke inhämtades via 
formulär (Bilaga 2) som bifogades epostutskicket. Studiens genomförande godkändes utan 
förbehåll. 

Rekrytering av informanter 

De sjuksköterskor som mötte för studien uppsatta inklusionskriterier och var verksamma 
vid den akutmottagning där pilotprojektet genomfördes inbjöds att delta via e-post. Då 
studien genomfördes på författarens arbetsplats var e-postadressen antingen känd sedan 



 

9 
 

tidigare eller söktes upp i arbetsplatsens globala adresslista. I utskicket bifogades 
forskningspersonsinformation (Bilaga 3) med information om studiens bakgrund, syfte och 
genomförande.  

Samtliga sjuksköterskor som accepterade att delta i studien kontaktades personligen för att 
boka tid för intervju. I samband med intervjun informerades de ytterligare en gång om 
studiens bakgrund, syfte och genomförande både skriftligt och muntligt, därefter 
inhämtades informerat samtycke genom formulär för informerat samtycke (Bilaga 4). 
Totalt inkluderades sex informanter varav fem kvinnor och en man i åldersspannet 35-55 
år. Antalet tjänstgöringsår var mellan 12-19 år, varav 3,5-14 år på akutmottagning och 
tidsspannet för hur länge sjuksköterskorna hade använt RGS webb var mellan fem månader 
och två år. 

Intervjuguide 

En intervjuguide (Bilaga 5) togs fram för att användas som stöd i samband med 
intervjuerna för att säkra att samtliga planerade frågeställningar täcktes och för att skapa en 
röd tråd genom intervjuerna. Intervjuguiden skapades med två inledande bakgrundsfrågor, 
för att sedan övergå i sju tematiska frågor som berörde triagesituationer och rådgivning 
både med och utan hjälp av RGS webb. Till intervjuarens hjälp specificerades ett antal 
uppföljande frågor för att vid behov hjälpa informanterna att utveckla sina svar. 
Intervjuguiden avslutades med en sammanfattning och avstämning av att intervjuaren 
uppfattat informanten korrekt och det lämnades utrymme för respondenten att ställa frågor 
eller göra tillägg.  

En intervjuguide är lämplig att använda då forskaren vet vilken information som denne vill 
ska komma ur intervjun men där det är svårt att förutse hur svaren kommer att presenteras. 
Målet är att intervjuns process ska styras av informanten och att denne i så stor 
utsträckning som möjlighet får tala fritt kring de ämnen som intervjuaren introducerar 
(Polit & Beck 2012). Enligt Trost (2010) ska intervjuguiden fungera som en kort och 
allmän minneslista för intervjuaren över de frågeområden som ska tas upp under intervjun. 
Kvale och Brinkman (2014) beskriver intervjuguiden som ett mer eller mindre strukturerat 
manus för intervjun där de tematiska frågorna syftar till att besvara intervjuns syfte eller 
forskningsfråga. De uppföljande frågorna används av intervjuaren för att utveckla, fördjupa 
och specificera informantens svar. Intervjuguiden ska fungera som stöd för intervjuaren att 
täcka de teman som ska belysas men inte vara statisk och kräva att frågorna ställs i en viss 
ordning. Intervjuns förlopp och dynamik kan styra hur frågorna ställs. Enligt Polit och 
Beck (2012) ska intervjuguiden vara ordnad i någon form av struktur, antingen från 
generella frågor till specifika dito eller i kronologi men att informantens svar ibland kan 
göra att strukturen förändras under intervjuns gång. 

Pilotintervju 

En pilotintervju genomfördes för att hitta styrkor och svagheter i intervjuguiden. I samband 
med pilotintervjun noterades att det bland bakgrundsfrågorna saknades en fråga om hur 
länge informanten hade använt RGS webb. Frågan infogades direkt under pågående 
intervju, i övrigt gjorde inga andra förändringar. Då inga ytterligare förändringar gjordes i 
intervjuguiden och pilotintervjun svarade upp mot studiens syfte så inkluderades den i 
materialet för analys. Kvale och Brinkman (2014) skriver att intervjuguiden kan utvecklas i 
takt med att intervjuerna genomförs och i takt med att intervjuaren drar nya lärdomar från 
sina intervjuer. Trost (2010) menar att det kan vara värdefullt att evaluera och vid behov 



 

10 
 

revidera intervjuguiden efter att den första intervjun genomförts för att lägga till, dra ifrån 
eller ändra frågor. 

Genomförande av intervjuer 

Sex till tio intervjuer planerades för studien inklusive en pilotintervju. Enligt Polit och 
Beck (2012) är det viktigt att nå mättnad i materialet vilket innebär att urvalet av 
informanter är så stort så att informationen som framkommer vid intervjuer återkommer 
och att det vid ytterligare intervjuer inte tillkommer någon ny information. 
Datainsamlingen genomfördes under tidsperioden januari och februari 2016, totalt 
genomfördes sex intervjuer inklusive pilotintervjun. Intervjuerna genomfördes individuellt 
och semistrukturerat utifrån en intervjuguide med de sjuksköterskor som mötte studiens 
inklusionskriterier och som accepterade att delta.  

Samtliga intervjuer genomfördes i avskilda lokaler i anslutning till sjuksköterskornas 
arbetsplats och före eller efter deras ordinarie arbetstid. Valet av plats och tid för 
intervjuerna skedde utifrån målsättningen att intervjuerna skulle kunna genomföras utan 
störning från pågående verksamhet i omgivningen och för att minimera störningen på 
informantens arbets- och privatliv. Kontext och omgivning kan ha påverkan på den 
fortsatta analysen av intervjun och ska beaktas enligt Kvale och Brinkman (2014). Trost 
(2010) beskriver att platsvalet för intervjun är viktigt då platsen ska vara så ostörd som 
möjligt samtidigt som den som intervjuas ska känna sig trygg. Intervjun kan uppfattas som 
en maktsituation för intervjuaren och den bör då inte genomföras i en lokal, såsom 
intervjuarens kontor eller en allmän yta där sekretessen inte kan garantera, vilka skulle 
kunna öka känslan av underläge eller utsatthet för informanten. 

Samtliga intervjuer ljudupptogs via en digital diktafon och de inspelade ljudfilerna 
sparades på ett för ändamålet införskaffat minneskort. Endast denna studies författare hade 
tillgång till minneskortet för att säkerställa konfidentialiteten. Intervjuernas längd varierade 
mellan 14 till 24 minuter. Samtliga intervjuer lyssnades igenom av författaren i samband 
med intervjutillfället, dels för att verifiera hörbarhet och inspelningskvalitet i enlighet med 
Kvale och Brinkmann (2014) och dels för reflektion kring intervjuernas innehåll. 

Databearbetning 
Transkribering 

När samtliga intervjuer var genomförda transkriberades dessa ordagrant av författaren. 
Intervjuernas ljudfiler överfördes till dator och en specifik transkriptionsprogramvara 
användes där ljudvolym och uppspelningshastighet på inspelningen kan moduleras. För att 
säkerställa att transkriberingen överensstämde med de inspelade intervjuerna verifierades 
detta genom upprepade genomlyssningar med samtidig genomläsning av transkriberingen 
för att identifiera avvikelser. Forskaren måste säkerställa att intervjuerna transkriberas utan 
att innebörden och sammanhanget förvanskas (Polit & Beck, 2012). De transkriberade 
intervjuerna numrerades och alla andra former av identifikation avlägsnades för att 
säkerställa informanternas konfidentialitet. 

Kvalitativ innehållsanalys 

Intervjuerna bearbetades och analyserades genom kvalitativ innehållsanalys av det 
manifesta innehållet såsom det beskrivs av Graneheim och Lundman (2004). 
Innehållsanalys är, enligt Polit och Beck (2012), ett sätt att beskriva intervjuernas innehåll 
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genom att identifiera återkommande teman och genom dessa försöka finna mönster och 
sammanhang.  

Graneheim och Lundman (2004) beskriver att innehållsanalys från början användes för att 
beskriva det uttalade eller manifesta innehållet i texter, intervjuer eller observationer, ofta i 
ett kvantitativt perspektiv, men att utvecklingen har gått mot att även omfatta en kvalitativ 
tolkning av det underliggande eller latenta innehållet. Omvårdnads- och pedagogik-
/didatikforskning är exempel på områden där kvalitativ innehållsanalys med fokus på 
manifest och/eller latent innehåll ofta används. Oavsett om inriktningen ligger på det 
manifesta eller latenta innehållet så inbegriper innehållsanalysen alltid ett visst mått av 
tolkning men det skiljer i djup och abstraktionsnivå. 

Meningskondensering och kategoriindelning 

Meningskondensering och kategoriindelning genomfördes enligt innehållsanalysens 
systematik som den beskrivs av Graneheim och Lundman (2004). Samtliga transkriberade 
intervjuer bedömdes vara denna studies analysenhet ur vilken meningsenheter 
extraherades. En meningsenhet kan vara ett fåtal ord, en mening eller ett stycke som 
genom sitt innehåll hör ihop. De extraherade meningsenheterna kondenserades vilket är en 
process där meningsenheterna förkortas utan att innehållet påverkas. Kondenseringen gav 
mer lätthanterliga textstycken som kodades och namngavs utifrån dess innehåll. 
Kodningen är ett sätt att lyfta perspektivet till en mer generell nivå, att abstrahera kring 
innehållet i meningsenheterna. Koderna jämfördes i förhållande till varandra och till det 
kontext där de extraherades för att finna likheter eller skillnader. Jämförelsen genomfördes 
för att kunna kategorisera koderna utifrån vad de beskriver. Kategorierna ska vara 
heterogena och en kod ska endast kunna förekomma inom en enda kategori. Koder får inte 
heller uteslutas på grund av att det inte finns en lämplig kategori. Kategorierna kan sägas 
representera det manifesta innehållet i texten och kan ofta bestå av underkategorier i flera 
nivåer beroende på innehåll (Graneheim & Lundman 2004). 

Tabell 2 Exempel ur analysprocessen. 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Sub-
kategori 

Kategori 

…det är skillnad från 
vad rgs webb är 
framtaget för i 
telefonrådgivning….. så 
har ju jag fördelen att se 
patienten framför mig 
vilket gör att jag inte 
alltid är överens med 
rgs webb… 

RGS är för 
telefonrådgivning. 
Den egna 
bedömningen 
stämmer inte 
alltid mot RGS då 
man även ser 
patienten 

Egen 
bedömning 
avviker från 
RGS 
eftersom 
man ser 
patienten 

Upplevelse 
av 
diskrepans 

System och 
handhavande 

…nu kan jag liksom 
släppa det och veta att 
jag har gjort en 
bedömning, jag har 
dokumenterat och 
liksom jag har använt 
… ett liksom … ett stöd 
som … ehhmm… ja 
som finns och liksom är 

Kan nu släppa 
och veta att 
bedömning och 
dokumentation 
gjorts utifrån 
vedertaget stöd. 

Bedömning 
och 
dokumentat
ion baserat 
på 
vedertaget 
system 

Upplevelse 
av trygghet 

Yrkesroll 
och 
utveckling 
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Tabell 2 Exempel ur analysprocessen. 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Sub-
kategori 

Kategori 

godtaget, eller vad man 
ska säga, accepterat… 

Trovärdighet, tillförlitlighet, giltighet och överförbarhet 
För att kunna bidra med evidens för klinisk tillämpning måste en studies trovärdighet 
utvärderas och analyseras utifrån att resultaten beskriver det som avses, att det är 
representativt för populationen och att det inte finns feltolkningar. Trovärdighet brukar 
beskrivas utifrån giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet (Polit & Beck, 2012). 
Graneheim och Lundman (2004) menar att tillförlitlighet avser hur väl den insamlade datan 
och analysprocessen matchar det som avses i studiens syfte. Tillförlitligheten kan påverkas 
utifrån två perspektiv. Det handlar dels om att säkerställa att urvalsmetoden ger en relevant 
storlek och spridning på urvalet för att fånga fenomenets komplexitet. Dels påverkar val 
och genomförande av analysmetod. Det innefattar att meningsbärande enheter inte är för 
stora och komplexa eller för små och diversifierade, att all data som motsvarar syftet 
inkluderas och att de kategorier som formuleras täcker samtliga insamlade meningsbärande 
enheter. Ett sätt att illustrera likheter och skillnader mellan kategorier är att presentera citat 
som representerar de olika kategorierna. 

Giltighet beskriver hur data och forskarens beslut kan förändras under den tid som studien 
pågår vilket är en naturlig process i studier som pågår under längre tid. Det är viktigt att 
samtliga informanter intervjuas utifrån samma perspektiv på frågeställningarna, samtidigt 
som även forskaren utvecklas och erhåller fördjupade kunskaper under processen vilket 
kan påverka följdfrågor och fokus. För att värdera huruvida bedömningarna avseende 
innehållets likheter och skillnader är konsekvent krävs reflektion kring processen, enskilt 
eller om möjligt i dialog med andra. Överförbarhet omfattar hur väl det insamlade 
materialet kan överföras till andra förutsättningar, sammanhang eller populationer. 
Forskaren kan ge förslag på förutsättningar, sammanhang eller populationer till vilka 
resultaten kan överföras men det är läsaren som avgör om överföringen är möjlig. För att 
öka överförbarheten är det viktigt att beskriva det kontext i vilken studien är genomförd, 
urval, informanter, datainsamling och analysprocess. Fynden kan också kompletteras med 
tydliga citat ur intervjuerna. (Graneheim & Lundman, 2004). 

Förförståelse  
Förförståelse kan vara forskarens motivation till studien likaväl som det kan innebära ett 
hinder. Begreppet representeras av de erfarenheter, kunskaper och föreställningar som 
forskaren har med sig in i projektet och kan ge viktig motivation till att undersöka ett visst 
fenomen. Förförståelsen är önskvärd och oundviklig men det är viktigt att vidta åtgärder så 
att perspektiv eller resultat som är viktiga för att belysa syftet inte avfärdas eller skyms, 
antingen medvetet eller omedvetet. Ett sätt att undvika de fallgropar som förförståelse kan 
innebära är att reflektera och deklarera vilka ingångsvärden forskaren har i projektet och 
vilka resultat som förväntas (Malterud, 2014). 

Forskningsetiska övervägande  
Samhällets och kunskapens utveckling sker genom forskning samtidigt som forskningen 
inte får ske på bekostnad av samhällets individer. Det ger ur ett forskningsetiskt perspektiv 
två krav, forskningskravet och individskyddskravet, vilka ibland kan stå i konflikt med 
varandra. Forskningens förväntade värde måste ställas mot de eventuella negativa 
konsekvenser, på både kort och lång sikt, som forskningens genomförande kan ha för 
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forskningspersonerna. Individskyddskravet kan konkretiseras genom att delas upp i krav 
om information, samtycke, konfidentialitet och nyttjandebegränsning (Vetenskapsrådet, 
2002). 

De fyra delkraven i individskyddskravet följdes i denna studie. Samtliga tilltänkta 
forskningsdeltagare informerades om studiens syfte och genomförande, om att allt 
deltagande var baserat på frivillighet och att de när som helst kunde välja att dra tillbaka 
sitt deltagande utan att utsättas för påtryckningar eller negativa följder samt hur resultaten 
skulle redovisas. Information lämnades också om att allt deltagande och därigenom 
framkommet material behandlades konfidentiellt och att ingen annan än forskaren hade 
tillgång till insamlad rådata samt att rådatan inte användes till något annat än den aktuella 
studien. Vidare informerades även om att endast forskaren kände till forsknings-
personernas identitet och denna ej heller skulle gå att utläsa ur den rapport som studien 
utmynnade i. Informerat samtycke inhämtades från forskningsdeltagarna innan 
datainsamlingen genom intervjuer påbörjades.  

Att som forskare intervjua kollegor kan innebära ett etiskt dilemma i och med att forskaren 
har dubbla roller och kan ha en förförståelse som kan ge negativa konsekvenser för 
intervjuerna och tolkningen av dessa. Det är viktigt att vidta åtgärder för att minska de 
negativa konsekvenser som kan uppstå, t.ex. genom att från start vara öppen om forskarens 
dubbla roller och att forskningspersonens konfidentialitet och integritet väger tyngst om 
konflikter eller dilemman skulle uppstå (McDermid, Peters, Jackson & Daly, 2014). 

RESULTAT 
I materialet framträdde två kategorier av upplevelser av att använda ett datorbaserat 
rådgivningsstöd; system och handhavande och yrkesroll och utveckling. De två 
övergripande kategorierna hade nio olika underliggande subkategorier. Kategorin system 
och handhavande relaterade till upplevelser om rådgivningsstödet RGS webb som system 
med dess begränsningar och fördelar medan yrkesroll och utveckling berörde den 
utveckling som sker hos den individuella sjuksköterskan i samband med användandet av 
RGS webb samt den inverkan som systemet har på sjuksköterskans arbetssätt och 
yrkesroll.  

System och handhavande 
Diskrepans 

Majoriteten av sjuksköterskorna upplevde att det fanns en diskrepans mellan den egna 
bedömningen av patientens akutsjukvårdsbehov och den brådskandegrad som framkom när 
vid användandet av rådgivningsstödet. Många beskrev det som att vissa patienter som fick 
en hög brådskandegrad i rådgivningsstödet inte bedömdes vara i behov av akutsjukvård 

Tabell 3 Översikt av kategorier och subkategorier. 

Kategori System och handhavande Yrkesroll och utveckling 

Subkategori 

Diskrepans 
Eget lärande 
Erfarenhetens betydelse 

Risker  
Hänvisning utan RGS 
Kvalitetshöjning 

Stöd för beslut 
Systematisk dokumentation 
Trygghet 
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efter triage enligt RETTS och sjuksköterskans egen bedömning. Det framkom flertalet 
gånger att det skulle kunna bero på att rådgivningsstödet är framtaget för telefonrådgivning 
och att förutsättningarna förändras när sjuksköterskan har möjlighet att se och undersöka 
patienten. 

”Just eftersom man har lyxen att ha vitalparametrar så är det förändrat 
läge .. och att man ser patienten. Man kan klämma och känna på en buk, 
man kan lyssna på hjärta och lungor, alltså man har ju de möjligheterna, 
det har du ju inte i telefon.” 

Intervju 1 

”Det har jag faktiskt stött på ehhmm…. patienter med normala 
vitalparametrar som …… normala vitalparametrar, jag har patienten 
framför mig, jag ser patienten, den är inte så sjuk så att den behöver 
handläggas hos oss men RGS webb ger ändå utslag som skyndsam.” 

Intervju 3 

Risker 

Flera av de intervjuade sjuksköterskorna beskrev att det kan finnas risker med att använda 
ett rådgivningsstöd, framförallt när sjuksköterskan har liten egen erfarenhet av att arbeta 
med triage och hänvisning. De beskrev att den oerfarna sjuksköterskan kan låsa sig i 
tanken, sluta tänka själv och inte göra en egen bedömning av patienten. 

”Så där alltså är du relativt ny… kanske bara har jobbat nåt år och det 
är jättebra att du har RGS webb men det kan ju också göra att du 
liksom… kanske inte tänker i en vidare bana.” 

Intervju 1 

Vidare beskrevs risker att missa eller att missuppfatta information i samtalet med 
patienten. Det var viktigt att kunna ta en god anamnes och att undvika fallgropar som att 
ställa ledande frågor till patienten och därmed hamna fel i sin bedömning. 

”Man ska lära sig ta en god anamnes och lyssna ordentligt så man inte 
hamnar snett.” 

Intervju 4 

Stöd för beslut 

I samtliga intervjuer framkom att rådgivningsstödet upplevdes stödja sjuksköterskans 
beslut. Flera beskrev en arbetsgång där de utförde triage enligt RETTS med 
vitalparametrar och anamnes, utifrån triageprioriteringen och framkommen information 
gjordes en bedömning om att patienten inte var i behov av akutsjukvård och kunde 
hänvisas. Därefter bekräftades bedömningen i rådgivningsstödet genom att jämföra 
patientens symptom mot de brådskandegrader som finns i stödet. 

”Du gör triage, gör en bedömning eller en värdering utav symptomen 
och vitala värdena och sen om du beslutar dig för att de ska gå hem så 
bekräftar du det i RGS webb. Ja precis så brukar jag mest göra.” 

Intervju 2 
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Yrkesroll och utveckling 
Eget lärande 

En stor del av sjuksköterskorna upplevde att rådgivningsstödet var bra att använda som en 
kunskapsbank för eget lärande. Upplevelsen var att RGS webb var ett stort system som 
ofta uppdateras med mycket bra information om sjukdomar och tillstånd, inte bara för att 
hjälpa patienten med att söka rätt vårdnivå eller ge råd om egenvård, utan även för egen 
förkovring och utveckling. En upplevelse var att med varje rådgivningssamtal med hjälp av 
RGS ökade den egna kunskapen och förmågan att bedöma patienters symptom och därmed 
ökade tryggheten för att hänvisa patienter åter till hemmet eller till annan vårdnivå. 

”Och att man lär sig utifrån det alltså kunskapsbaserat. För man ser 
ändå patienten så då tror jag att man liksom får en vidare kunskap för 
att vissa saker … alltså att man lär sig skillnaden på sjukt och friskt.” 

Intervju 1 

”RGS webb är ju mycket mer så än att hitta rätt vårdnivå för det är ju 
egenvårdsråd och det är fakta för mig som sjuksköterska.” 

Intervju 4 

Erfarenhetens betydelse för hänvisning 

Några sjuksköterskor framhöll den egna erfarenhetens inverkan på bedömningar och 
rådgivning. De menade på att sjuksköterskor med mindre erfarenhet av arbete på 
akutmottagning kan ha stor nytta av rådgivningsstödet i potentiella hänvisningssituationer. 
Upplevelsen var att sjuksköterskor med lång erfarenhet av arbete på akutmottagning gjorde 
sina bedömningar baserat på den egna erfarenheten men kunde använda rådgivningsstödet 
som säkerhet. Vidare påpekades att lång erfarenhet kunde göra att en misstanke om 
sjukdom väcktes, som en magkänsla, vid till synes opåverkade patienter där RETTS och 
rådgivningsstöd ger låg prioritet eller brådskandegrad men där något i situationen inte 
riktigt stämmer ihop. 

”Och att liksom den här magkänslan man kan få emellanåt när en 
patient… alltså…. allting ser bra ut men … nånting inte riktigt stämmer 
.. ändå.. gör att man inte missar nåt…” 

Intervju 1 

”Jag tycker att det är bra att vi har infört det här. Just för att alla har ju 
inte jättemycket erfarenhet som kommer och börjar jobba här.” 

Intervju 2 

Hänvisning utan RGS webb 

Sjuksköterskornas beskrivningar av att hänvisa patienter innan införandet av 
rådgivningsstödet var skiftande men de flesta beskrev att hänvisningen varit baserad på 
egen tidigare erfarenhet, vitalparametrar, anamnes och triageprioritet enligt RETTS.  

”Kanske lite mer på …på tidigare erfarenhet fortfarande enligt vårat 
RETTS system först då… när man tar vitalparametrar och anamnes och 
sen ser över den specifika sökorsaken. Ehhh…. Och utifrån det så har 
jag väl hänvisat ev. hem eller till annan vårdnivå men det har ju inte 
varit nåt som är evidensbaserat på det sättet förutom den kunskapen jag 
har.” 

Intervju 1 
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De angav också att de tidigare rådfrågade kollegor såsom ledningsläkare och 
ledningssjuksköterska i större utsträckning. I samband med rådfrågning fanns 
uppfattningar att det saknades konsensus om hur patienter skulle omhändertas och att 
svaren varierade med vilken kollega som tillfrågades beroende på kollegans kompetens 
och erfarenhet.  

”Och sen så var det nog mycket att man frågade doktorn kanske mer då 
eller kollegan… sköterskekollegan som sitter som LS framförallt, 
ledningssköterska.” 

Intervju 5 

Känslor som osäkerhet och oro framkom i intervjuerna över att det inte fanns någon form 
av underlag att falla tillbaka på bedömningen och att skedde utifrån egen erfarenhet och 
känsla. Känslan var också att bedömningarna varierade mer från sjuksköterska till 
sjuksköterska. 

”Alltså kanske för några år sedan så kanske jag gick och funderade mer 
så här ”åh nu skickade jag hem den där patienten” eller vad det nu kan 
vara. Att man … att jag var mer orolig… att man tänkte mer…” 

Intervju 5 

Kvalitetshöjning 

Flera av sjuksköterskorna upplevde att kvaliteten höjdes i och med införandet av 
rådgivningsstödet eftersom att alla sjuksköterskor på akutmottagningen med tillgång till 
rådgivningsstödet därmed bedömer patienter som ska hänvisas utifrån samma kunskapsbas 
och på liknande sätt. Upplevelsen var också att patienten får en liknande bedömning och 
råd oavsett om kontakten sker med sjukvårdsrådgivningen 1177, primärvården eller 
akutmottagningen.  

”Dels så blir patienten bedömd på samma sätt oavsett om de pratar i… 
med sjukvårdsupplysningen eller med primärvården eller med nån 
sjuksköterska här som använder RGS webb…” 

Intervju 4 

I flera intervjuer nämndes att det kändes positivt att bedömningar, råd och hänvisningar 
skedde med ett vedertaget instrument. Att det inte sker godtyckligt eller utifrån personligt 
tyckande. 

”Det har blivit betydligt mer tydligt nu med ett vedertaget instrument.” 
Intervju 3 

Systematisk dokumentation 

De flesta sjuksköterskorna lyfte fram som positivt att dokumentationen av hänvisningar 
systematiseras. De beskrev att samtliga sjuksköterskebesök och hänvisningar 
dokumenterades i en särskild dokumentationsmall i patientjournalen där det anges att 
bedömning skett med hjälp av rådgivningsstödet samt aktuell sökorsak, symptom och 
brådskandegrad. 

”Det blir dokumenterat på samma sätt av alla sjuksköterskor." 
Intervju 4 

Dessutom lyftes det fram som positivt att strukturen för dokumentation är densamma 
oavsett om rådgivningen sker från 1177, primärvården eller akutmottagningen. 
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”Om det nu är 1177, vårdcentralen eller akuten så är det samma 
dokumentationsmodell då.” 

Intervju 3 

Trygghet 

Majoriteten av de intervjuade beskrev en känsla av trygghet framförallt för sjuksköterskan 
men också att rådgivningsstödet uppfattades skapa trygghet för patienterna. Med hjälp av 
rådgivningsstödet kunde sjuksköterskan känna sig mer säker i sin bedömning och att 
bedömningen var utförd enligt ett vedertaget system.  

”Nu kan jag liksom släppa det och veta att jag har gjort en bedömning, 
jag har dokumenterat och liksom jag har använt … ett liksom … ett stöd 
som … ehhmm… ja som finns och liksom är godtaget, eller vad man ska 
säga, accepterat.” 

Intervju 5 

”Nu går jag in och tittar här, så här ser det ut och här står så här, titta 
här!” Och så har jag nåt att skicka med. Så det… så det skyndar på och 
det skapar trygghet både för mig och för patienten.” 

Intervju 6 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Metodval 

Denna studies syfte var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att hänvisa patienter 
med hjälp av ett rådgivningsstöd. För att besvara syftet valdes en kvalitativ och deskriptiv 
design med intervjuer då det lämpar sig bra för att med en holistisk strävan belysa och 
analysera informanternas upplevelser och livsvärld (Kvale & Brinkmann, 2009; Polit & 
Beck, 2012). En induktiv ansats valdes då det enligt Polit och Beck (2012) är lämpligt när 
tidigare forskning på området är begränsad och när målsättningen är att dra slutsatser från 
informanternas erfarenheter. Intervjuer genomfördes då det är lämpligt för att fånga 
nyanserade beskrivningar av upplevelser (Kvale & Brinkmann, 2009). En semistrukturerad 
intervjuguide användes utifrån att lämpligt för att fånga ett specifikt intresseområde utan 
att för den skull styra informanterna med alltför detaljerade frågor (Trost, 2010). 

Ett alternativt forskningsupplägg för att belysa syftet hade kunnat vara att genomföra en 
litteraturstudie, vilket är en omfattande sammanställning och genomlysning av befintlig 
forskning inom området genom kritisk granskning av vetenskapliga artiklar (Polit & Beck, 
2012). Författaren avstod från att genomföra en litteraturstudie då forskningen kring 
sjuksköterskeledd hänvisning på akutmottagning verkar vara mycket begränsad. 

Urval 

Studien genomfördes på författarens egen arbetsplats med tillämpning av ett 
bekvämlighetsurval. Det finns invändningar att framföra mot valet att genomföra studien 
på den aktuella arbetsplatsen, både på metodologiskt och etiskt plan. Utifrån perspektivet 
att genomföra en intervjustudie i en miljö där intervjuaren är välkänd och har en 
yrkesmässig relation till informanterna kan dessa känna sig tvingade att delta alternativt 
medvetet eller omedvetet undanhålla relevant information antingen beroende på 
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informanternas uppfattning om intervjuarens förförståelse eller på grund av att 
informationens art kan komma att påverka den framtida relationen negativt. I enlighet med 
McDermid et al. (2014) värderades dessa invändningar noggrant i samband med studiens 
planering. Syftets fokus och frågornas art bedömdes inte vara kontroversiellt eller 
hämmande och författarens förförståelse kring hänvisning med hjälp av RGS webb 
deklarerades öppet.  

Ett bekvämlighetsurval kan ifrågasättas och kritiseras utifrån att det inte är ett 
slumpmässigt urval och att det används i en begränsad population vilket gör att 
möjligheten att generalisera ett resultat minskar markant. I en heterogen population är 
bekvämlighetsurvalet det urval som med störst sannolikhet kan ge bias (Polit & Beck, 
2012). Då antalet möjliga informanter som uppfyllde inklusionskriterierna på den aktuella 
akutmottagningen var förhållandevis få så användes dock urvalsmetoden för att optimera 
författarens möjlighet att nå informanter och genomföra intervjuer inom studiens tidsram. 
Rekryteringen av informanter var inte representativ ur ett genusperspektiv då endast en av 
de deltagande sjuksköterskorna var man. Även detta valdes att accepteras på grund av att 
antalet möjliga sjuksköterskor var få. 

Inklusionskriterier 

Som inklusionskriterier angavs att sjuksköterskorna skulle ha minst ett års erfarenhet från 
arbete på akutmottagning och arbeta självständigt med triage av patienter. De skulle också 
ha genomgått utbildning avseende RGS webb och använt systemet kliniskt i mer än tre 
månader. Dessa val gjordes utifrån att sjuksköterskor på den aktuella akutmottagningen 
inte arbetar självständigt med triage under det första året och därför inte skulle ha 
tillfredsställande kunskap och erfarenhet kring triage enligt RETTS och arbete med RGS 
webb. Att informanterna skulle ha använt RGS kliniskt under minst tre månader valdes för 
att de skulle ha haft en möjlighet skapa en uppfattning om hur det är att hänvisa med hjälp 
av ett beslutsstöd men samtidigt tydligt ha kvar upplevelser av att arbeta utan RGS. I denna 
studie fanns inget vetenskapligt underbyggt argument för valet av tre månaders erfarenhet 
av RGS och det kan bedömas vara för kort tid för att skapa sig en uppfattning om ett så 
omfattande system. 

Intervjuguide 

En intervjuguide togs fram enligt de grundförutsättningar som presenteras av Kvale och 
Brinkmann (2009) och Trost (2010). Det uppfattades som utmanande att ta fram frågor 
kring ett arbetssätt och beslutsstöd om vilka författaren inte hade annat än allmänna 
förkunskaper. De ursprungliga frågorna som togs fram diskuterades vid flera tillfällen med 
handledaren och reviderades. Revisionerna utmynnade i sju tematiska frågor som avser att 
beskriva sjuksköterskornas upplevelser av arbete med RGS webb. 

Intervjuer 

En pilotintervju genomfördes för att testa inspelningsutrustning och intervjuguide i 
enlighet med Kvale och Brinkman (2009) och Trost (2010). Intervjuguiden uppfattades 
svara mot studiens syfte och fungera för avsett ändamål. Endast en ändring genomfördes i 
intervjuguiden i form av ett tillägg av en bakgrundsfråga avseende informanternas 
erfarenhet av att arbeta med RGS webb. Denna fråga ställdes som uppföljningsfråga under 
pilotintervjun och noterades vara så relevant att den inkorporerades i intervjuguiden. I 
övrigt gjordes inga förändringar, inspelningsutrustningen fungerade felfritt och materialet 
svarade mot syftet varför pilotintervjun involverades i analysmaterialet. 
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Totalt genomfördes sex intervjuer inklusive pilotintervjun vilket kan kritiseras utifrån att 
för litet antal intervjuer riskerar att inte ge ett heltäckande material. Utifrån möjligheterna 
att genomföra intervjuer, analys och rapportskrivning inom angiven tidsram samt att 
intervjuerna uppfattades ge ett till innehållet sammanlänkat material accepterades det något 
låga antalet intervjuer då upplevelserna som de intervjuade sjuksköterskorna beskrev 
verkade återkomma och berörde teman som liknade varandra. Sophiahemmet högskolas 
riktlinjer för självständigt arbete på avancerad nivå anger att antalet intervjuer bör vara 
mellan sex och tio, Polit och Beck (2012) menar att en mättnad, där datan upprepar sig och 
är lika, ska kunna skönjas i materialet och i Kvale och Brinkmann (2009) noteras att antalet 
intervjuer ska anpassas efter arbetets tidsramar. Allt detta ansluter mot det genomförda 
antalet intervjuer. 

Det kan framföras som en svaghet i denna studie att författaren saknade erfarenhet från att 
genomföra intervjustudier sedan tidigare. I intervjusituationerna kunde en utveckling 
noteras vad gäller naturlighet i frågande och lyssnande och i hur följdfrågor vävdes in mot 
informantens svar. Om studien skulle komma att replikeras under liknande förutsättningar 
men med den nu erhållna erfarenheten av intervjuer skulle utfallet kunna vara annorlunda, 
vilket kan kritiseras. 

Dataanalys 

Intervjuerna transkriberades ordagrant av författaren och utskrifterna lästes igenom i sin 
helhet flera gånger för att verifiera överensstämmelsen mellan inspelning och utskrift i 
enlighet med Graneheim och Lundman (2004) och Polit och Beck (2012). Det uppfattades 
som en styrka att transkriptionen genomfördes utan involvering av externa resurser då 
kännedomen om och känslan för materialet utvecklades under processen i enlighet med 
Kvale och Brinkmanns (2009) uppfattning om att analysen börjar redan i samband med 
transkriptionen. Situationen som förelåg i samband med intervjun väcktes ur minnet och 
bidrog till den fortsatta analysen. Det var dock ett mycket tidskrävande arbete som 
accepterades då fördelarna övervägde och budget saknades för extern transkriptionshjälp. 

Ur de transkriberade intervjuerna extraherades meningsbärande enheter som 
kondenserades och kodades såsom det beskrivs av Graneheim och Lundman (2004). 
Vidare syntetiserades de funna koderna till huvud- och underkategorier genom att de 
överfördes till Microsoft Excel och grupperades. Analysen var ett grannlaga arbete som 
krävde lång tid och mycket reflektion. Innehållet i intervjuerna var initialt förhållandevis 
differentierat och processen att selektera de meningsbärande enheter som svarade mot 
syftet krävde flertalet genomgångar av materialet. Genom att vid flertalet tillfällen återgå 
till och lyfta upp syftet kunde relevanta meningsbärande enheter, kategorier och koder 
framarbetas. Det hade troligtvis underlättat processen att vara fler än en författare för att 
stimulera till diskussion och få mer infallsvinklar kring analysen (Graneheim & Lundman, 
2004).  

Trovärdighet, tillförlitlighet, giltighet och överförbarhet 

All forskning bör utvärderas avseende dess trovärdighet och i samband med kvalitativa 
studier brukar enligt Graneheim och Lundman (2004) begreppen giltighet, tillförlitlighet 
och överförbarhet användas.  

Tillförlitligheten påverkas av att urvalet har en tillräcklig storlek och spridning för att 
fånga områdets komplexitet och av vilken analysmetod som valts och hur den genomförts 
(Graneheim & Lundman, 2004). I denna studie kan det finnas anledning att kritisera 
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tillförlitligheten då populationen och urvalet är begränsat i och med att studien 
genomfördes på en vårdenhet där en viss andel av sjuksköterskorna utbildats i RGS webb. 
Det finns risk att samtliga variationer inom ämnesområdet inte har fångats i intervjuerna då 
urvalet var relativt likriktat. Detta skulle kunna ha motverkats om studien hade genomförts 
på flera olika vårdenheter med ett större antal sjuksköterskor. Den mängd data som 
insamlades uppfattas som relevant och tillräcklig då innehållet syntes återkomma genom 
intervjuerna. Det planerade antalet intervjuer, mellan sex till tio intervjuer, uppfylldes men 
denna studies trovärdighet hade troligtvis vunnit på att flera intervjuer hade genomförts. 
Analysen av det insamlade materialet var komplex och de extraherade meningsenheterna 
tangerade ibland varandra vilket gav att kategoriindelningen kan vara något överlappande. 
Författaren vinnlade sig om att belysa skillnaden mellan kategorierna med hjälp av 
relevanta citat från intervjuerna. 

Enligt Graneheim och Lundman (2004) påverkas studiens giltighet av hur data och 
forskarens beslut utvecklas under studiens gång och av att insamlingen av data har skett på 
ett korrekt sätt. Denna studies giltighet stärks av att en intervjuguide användes för att 
säkerställa att samtliga frågeområden täcktes i intervjuerna. Författaren genomförde 
samtliga intervjuer själv vilket var ett sätt att säkerställa metodiken. Intervjumetodiken är 
dock progredierande i sin natur då forskaren kontinuerligt vinner nya insikter om 
ämnesområdet, vilket gör att det kan vara svårt att utvärdera annat än författarens 
kännedom om hur intervjuerna genomfördes och att detta var korrekt.  

Överförbarheten har säkerställts genom att kontext, urval och informanter beskrivits i hög 
utsträckning. Likaså har analysförfarande och resultat presenterats på ett överskådligt sätt, 
vilket beskrivs av Graneheim och Lundman (2004) som underlättande faktorer då läsaren 
ska värdera om det är möjligt att tolka studien annorlunda eller överföra den till en annan 
kontext. 

Förförståelse 

Författarens förförståelse påverkar alltid i viss mån studiens upplägg och genomförande 
både på positiva och negativa plan enligt Malterud (2014). Det är essentiellt att som 
författare vara medveten om förförståelsen för att förhindra en eventuell inverkan på 
resultatet. I föreliggande studie hade författaren god kunskap om sjuksköterskans arbete på 
akutmottagning, triage och hänvisning till annan vårdnivå. Författaren hade dock endast en 
allmän kännedom om RGS webb och hade aldrig använt det eller sett det användas. 
Författaren vinnlade sig om att inte utveckla denna förförståelse innan intervjuerna var 
genomförda samt att tydligt deklarera vilken förkunskap som fanns för informanterna. 

Forskningsetiska överväganden 

Vetenskapsrådets riktlinjer (2002) avseende forskningsetiska principer har noggrant 
beaktats under studiens genomförande. Informationskravet uppfylldes genom att samtliga 
tilltänkta informanter erhöll information om studiens bakgrund och syfte skriftligt vid två 
tillfällen samt muntligt vid ett tillfälle innan samtycke lämnades till deltagande. Samtycke 
inhämtades skriftligen omedelbart före genomförandet av intervjuerna och informanterna 
informerades då också om att allt deltagande var frivilligt, att det var möjligt att 
närsomhelst avbryta eller avstå deltagande och att intervjuerna enbart skulle användas till 
denna studie vilket borgar för att samtyckes- och nyttjande kraven uppfyllts. 
Konfidentialitetskravet säkerställdes genom att det inspelade materialet namngavs med 
hjälp av koder och att minneskort och samtyckesdokument förvarades inlåst i författarens 
hem så att det inte vid något tillfälle varit tillgängligt för utomstående.  
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Det kan innebära ett etiskt dilemma att genomföra intervjuer med kollegor då forskarens 
förförståelse till forskningsområdet och relation till informanterna kan påverka 
intervjuernas genomförande och tolkning (McDermid et al. 2014). Detta beaktades genom 
att noggrant reflektera kring vad det kan innebära att intervjua kollegor och att i samband 
med intervjuerna poängtera i vilken kontext som intervjuerna genomfördes och vilken roll 
och förförståelse som författaren hade. Vidare betonades att informanternas konfidentialitet 
och integritet vägde tyngst i händelse av intressekonflikt. 

Resultatdiskussion 
I samband med införandet av nya rutiner och arbetssätt är det av största vikt att utvärdera 
och analysera för att på så sätt driva utvecklingen ytterligare framåt. Denna studies syfte 
var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att hänvisa patienter från en akutmottagning 
till en annan vårdnivå med hjälp av ett datorbaserat rådgivningsstöd. Resultatet av studien 
kan formuleras i de två huvudkategorier som tagits fram utifrån de intervjuade 
sjuksköterskornas upplevelser; system och handhavande och yrkesroll och utveckling. 
Sjuksköterskorna tycks uppleva både för- och nackdelar med att använda RGS webb i 
samband med hänvisningar från akutmottagning till annan vårdnivå. De tycks också 
uppleva att det kan finnas vissa risker i samband med användning av RGS webb.  

System och handhavande 

I det negativa panoramat av sjuksköterskornas upplevelser noteras att flertalet upplevde att 
det kunde finnas en skillnad mellan den egna bedömningen av patientens 
akutsjukvårdsbehov och den brådskandegrad som angavs av rådgivningsstödet. Denna 
diskrepans kunde noteras i situationer där sjuksköterskan bedömde patientens 
akutsjukvårdsbehov och akuticitetsgrad lägre än vad rådgivningsstödet angav. En 
uppfattning var att detta kunde ha sitt ursprung i att RGS webb är framtaget för 
telefonsjuksköterskor och att bedömningssituationen förändras avsevärt när sjuksköterskan 
har möjlighet att fysiskt se patienten och värdera dennes symptom. Dessa upplevelser kan 
ses i analogi med fynd från en studie av Ernesäter et al. (2009) där telefonsjuksköterskor 
upplevde att deras egen uppfattning och bedömning kunde stå i konflikt med 
rådgivningsstödet.  

Vidare lyftes upplevelser av att det kan finnas risker med att använda ett rådgivningsstöd 
t.ex. att sjuksköterskan låser sig i tanken, slutar tänka själv och förlitar sig helt på RGS 
webb. Detta upplevdes gälla särskilt då sjuksköterskan har liten erfarenhet av att arbeta 
självständigt med triage och hänvisning. Risken att missa eller missuppfatta information 
framhölls och att det är viktigt att vara noggrann i anamnestagande och arbeta med öppna 
frågor för att undvika de fallgropar som ledande frågor kan utgöra. 

I samtliga intervjuer framkom att rådgivningsstödet upplevdes stödja sjuksköterskans 
beslut. Flera beskrev en arbetsgång där de utförde triage enligt RETTS med 
vitalparametrar och anamnes, utifrån triageprioriteringen och framkommen information 
gjordes en bedömning om att patienten inte var i behov av akutsjukvård och kunde 
hänvisas. Därefter bekräftades bedömningen i rådgivningsstödet genom att jämföra 
patientens symptom mot de brådskandegrader som finns i stödet. Dowding et al. (2009) 
beskriver att beslutsstöd ofta kan användas för att bekräfta redan fattade eller planerade 
beslut. En studentuppsats från Malmö universitet med syfte att beskriva sjuksköterskors 
upplevelser av att hänvisa patienter med hjälp av Triagehandboken visade i sitt resultat att 
sjuksköterskorna ibland använde handboken för att bekräfta sina fattade beslut (Gleerup & 
Jensen, 2009). Användandet av ett rådgivningsstöd stämmer väl överens med 
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Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) och sjuksköterskans kärnkompetenser avseende en 
kunskaps- och evidensbaserad och säker vård som stöds av informatik (Carlsson, 2015). 

Den framkomna kategorin uppfattades av författaren som övergripande positivt betonad i 
och med att sjuksköterskorna efter triage kunde finna stöd för hänvisning i RGS webb. Det 
är dock viktigt att systemet fortsätter att vidareutvecklas för att motsvara de behov som 
finns specifikt på en akutmottagning och även mer generellt mot en verksamhet som inte 
baseras på telefonrådgivning. Användandet av ett beslutsstöd i samband med hänvisning 
skulle kunna hjälpa sjuksköterskor att arbeta med evidensbaserat  

Yrkesroll och utveckling 

I flera av intervjuerna beskrev sjuksköterskorna flera positiva upplevelser av RGS webb, 
framförallt när det gäller det egna lärandet, kvalitet, dokumentation och upplevelse av 
trygghet. De beskrev att rådgivningsstödet var en källa till utvecklad kunskap, att det i 
stödet finns flera olika möjligheter för lärande. Dels i samband med att specifik 
information söktes angående patienters besvär, dels ur perspektivet att det upplevdes som 
intressant att klicka sig runt i systemet utan att leta efter någon specifik information. Flera 
av sjuksköterskorna ansåg att RGS webb kunde hjälpa oerfarna kollegor att utveckla sin 
erfarenhet för triage och hänvisning och att erfarna sjuksköterskor också hade mycket att 
hämta. Just egen klinisk erfarenhet beskrevs som väsentlig för arbetet att triagera och 
hänvisa patienter och att den kunde utvecklas med hjälp av RGS webb men inte ersättas av 
systemet. Några sjuksköterskor beskrev att med en egen klinisk erfarenhet infann sig en 
form av intuition som kunde ge varningssignaler om att patienten kunde ha ett 
akutsjukvårdskrävande tillstånd trots att denne beskrev lindriga symptom eller uppfattades 
som till synes frisk. Upplevelserna om erfarenhet och intuition stämmer väl överens med 
de resultat Ek och Svedlund (2015) beskriver angående sjuksköterskor vid en larmcentral 
använder sin erfarenhet för att uppfatta nyanser i samtal och sin intuition för att prioritera 
högre än beslutsstödet anger. Även Andersson et al. (2006) menar att intuition används i 
kombination med erfarenhet och kunskap vid sjuksköterskors beslutsfattande i samband 
med triage på akutmottagning. 

Innan införandet av rådgivningsstödet genomfördes hänvisningar baserat på 
triagebedömning, erfarenhet och med hjälp av rådfrågning av kollegor, framförallt 
ledningsläkare och -sjuksköterskor. 

De intervjuade sjuksköterskorna beskrev sina upplevelser av att användandet av RGS webb 
medförde en kvalitetshöjning i rådgivning och hänvisning och att tryggheten för både 
patienter och sjuksköterskor ökade. Införandet av RGS webb bidrog också till en ökad 
systematisering av sjuksköterskornas dokumentation av hänvisning och rådgivning. 
Ernesäter et al. (2009) beskriver att sjuksköterskor i telefonrådgivning har liknande 
upplevelser av trygghet och säkerhet i samband med arbete med ett datorbaserat 
beslutsstöd.  

Kategorin yrkesroll och utveckling antydde att den enskilda sjuksköterskans kunskap, 
färdigheter, erfarenhet och intuition aldrig kan och aldrig ska bortses ifrån i samband med 
bedömning av patienter. Det uppfattades av författaren som att det är sjuksköterskans 
samlade kunskap i syntes med tillgängliga resurser och informationsflöden som ger 
patientsäkra bedömningar. 
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Slutsats 
Då denna studies underlag var förhållandevis litet var det svårt att dra några långtgående 
slutsatser men det erhållna resultatet antydde att sjuksköterskor som arbetar med triage på 
en akutmottagning kunde uppleva att det fanns ett flertal fördelar med att ha tillgång till ett 
rådgivningsstöd med stöd för beslut om hänvisning och som bidrog till att liknande 
bedömningar utfördes oavsett bedömare eller vårdinstans i samband med hänvisning till 
annan vårdnivå. Rådgivningsstödet kunde ge en ökad trygghet för sjuksköterskor och 
patienter och bidra till en mer systematiserad dokumentation av hänvisningar från 
akutmottagningen. Resultatet antydde också att en utveckling av rådgivningsstödet kan 
behövas när det används utanför telefonrådgivning och i det direkta mötet mellan patient 
och sjuksköterska. 

Klinisk tillämpbarhet 
Denna studie kan bidra till en fortsatt utvärdering av införandet av RGS webb på den 
aktuella akutmottagningen och skulle också kunna inspirera till arbete med att anpassa 
rådgivningsstödet för användningsområden utanför telefonrådgivning. 

Förslag på fortsatt forskning 
Vidare forskning föreslås genomföras avseende förekomst av och förutsättningar för 
sjuksköterskeledd hänvisning till annan vårdnivå på akutmottagning. Det skulle också vara 
intressant att belysa patienters upplevelser av bli hänvisad till annan vårdnivå i samband 
med triage och bedömning på en akutmottagning. Vidare skulle sjuksköterskors 
upplevelser kunna studeras ytterligare med utveckling över olika beslutsstöd och 
vårdenheter. 
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Till verksamhetschef 

Verksamhetschef,  
xxx-kliniken, xxx-sjukhuset 

Jag heter Andreas Medin och är sjuksköterska. Jag studerar specialistsjuksköterske-
programmet med inriktning akutsjukvård vid Sophiahemmet Högskola. I mitt självständiga 
arbete, omfattande 15 poäng, har jag valt att studera sjuksköterskors upplevelser av att 
hänvisa patienter till annan vårdnivå utifrån ett datorbaserat rådgivningsstöd. Jag är därför 
intresserad av få genomföra studien vid xxx-kliniken, xxx-sjukhuset i xxx. 

Om Du godkänner att studien genomförs vid Din klinik, är jag tacksam för Din underskrift 
av denna bilaga som därefter returneras i bifogat svarskuvert. Om Du har förbehåll vill jag 
gärna att Du anger detta.   

Har Du frågor rörande själva undersökningen är Du välkommen att kontakta mig eller min 
handledare. 

Efter att studien är genomförd och godkänd, kommer den att publiceras på internet på 
DiVA som är en gemensam portal för publicering av forskningsrapporter och 
studentarbeten. Forskningsetiska principer kommer att följas strikt, vilket bl.a. innebär att 
namn i studien (inklusive namn på arbetsplatser) kommer att vara avidentifierade. 

Efter godkänd studie kommer jag gärna och presenterar mina resultat för Dig och/eller på 
arbetsplatsen om Du så önskar. 

Med vänlig hälsning 

Ort, 2016-01-08 

Underskrift student  Underskrift handledare 

    

Namnförtydligande  Namnförtydligande, hemvist 

Andreas Medin  Linda Gellerstedt, Stockholm 
Telefon  Telefon 

Telefonnummer  Telefonnummer 
E-post  Epost 

E-postadress  E-postadress 
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Samtyckesformulär verksamhetschef 

Studiens preliminära titel: Sjuksköterskors upplevelser av att hänvisa patienter utifrån ett 
datorbaserat rådgivningsstöd. 

Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att hänvisa patienter till 
annan vårdnivå utifrån ett datorbaserat rådgivningsstöd. 

Problem: En av sjuksköterskans arbetsuppgifter vid en akutmottagning är att sortera och 
prioritera patienter. Detta sker genom triagering utifrån väldokumenterade triagesystem. 
Patienter som efter triagering inte bedöms vara i behov av vård på akutmottagning, 
hänvisas åter till hemmet med råd om egenvård alternativt hänvisas till annan vårdnivå. 
Den hänvisning med råd om egenvård som ges till patienter baseras utifrån sjuksköterskors 
egen erfarenhet. Detta kan medföra att de råd som ges varierar.  

Under hösten 2015 inleds ett pilotprojekt vid ett universitetssjukhus i Mellansverige. 
Projektet syftar till att införa ett webbaserat rådgivningssystem som ska användas parallellt 
med sedvanlig triagering på akutmottagningen. Sjuksköterskor vid akutmottagningen som 
idag triagerar kommer att utgå från sjukvårdsrådgivningen 1177:s webbaserade 
rådgivnings stöd (RGS webb) gällande hänvisning och egenvårdsråd. När nya 
arbetsmetoder införs är det av vikt att utvärdera och i samband med detta är det viktigt att 
undersöka och beskriva sjuksköterskors upplevelser av att hänvisa patienter till annan 
vårdnivå utifrån ett webbaserat rådgivningsstöd.  

Metod för det planerade arbetet är intervjuer av sjuksköterskor. 

Önskemål från Din verksamhet: Jag önskar kunna intervjua 6-10 sjuksköterskor på Din 
enhet. Intervjuerna, som beräknas ta 20-40 min, önskar jag genomföra i lokaler på Din 
klinik och i anslutning till sjuksköterskornas arbetspass. Det är även ett önskemål att 
intervjuerna kan ske på arbetstid. Intervjuerna kommer att ljudupptas. Jag planerar att 
genomföra intervjuerna under januari och februari 2016. Alla personer som ska intervjuas 
kommer att få skriftlig information och deltagande kommer att vara frivilligt. 
Forskningsetiska principer kommer att följas. 

Samtycke:  

☐ 
Jag samtycker till att studien genomförs på det sätt som beskrivits i detta 
dokument. 

☐ Jag samtycker till att studien genomförs, men med följande förbehåll: 
  
  
☐ Tyvärr kan jag inte samtycka till att studien genomförs vid min enhet. 

 
Datum och underskrift verksamhetschef   

    

Namnförtydligande   

   
Enhet   
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Forskningspersonsinformation 

Studiens bakgrund och syfte 

En av sjuksköterskans arbetsuppgifter vid en akutmottagning är att sortera och prioritera 
patienter. Detta sker genom triagering utifrån väldokumenterade triagesystem. Patienter 
som efter triagering inte bedöms vara i behov av vård på akutmottagning, hänvisas åter till 
hemmet med råd om egenvård alternativt hänvisas till annan vårdnivå. Den hänvisning 
med råd om egenvård som ges till patienter baseras utifrån sjuksköterskors egen erfarenhet. 
Detta kan medföra att de råd som ges varierar.  

Under hösten 2015 inleds ett pilotprojekt vid ett universitetssjukhus i Mellansverige. 
Projektet syftar till att införa ett webbaserat rådgivningssystem som ska användas parallellt 
med sedvanlig triagering på akutmottagningen. Sjuksköterskor vid akutmottagningen som 
idag triagerar kommer att utgå ifrån utifrån sjukvårdsrådgivningen 1177:s webbaserade 
rådgivnings stöd (RGS webb) gällande hänvisning och egenvårdsråd. När nya 
arbetsmetoder införs är det av vikt att utvärdera och i samband med detta är det viktigt att 
undersöka och beskriva sjuksköterskors upplevelser av att hänvisa patienter till annan 
vårdnivå utifrån ett webbaserat rådgivningsstöd.  

Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att hänvisa patienter till 
annan vårdnivå utifrån ett datorbaserat rådgivningsstöd. 

Förfrågan om deltagande 
Denna förfrågan vänder sig till Dig som är legitimerad sjuksköterska som självständigt 
arbetar med triage på akutmottagning och som har fått utbildning i att använda 
sjukvårdsrådgivningen 1177:s rådgivningsstöd. Verksamhetschefen på din klinik har 
lämnat information om vilka sjuksköterskor på kliniken som har utbildning i RGS webb. 

Studiens genomförande 
Jag önskar genomföra en intervju med Dig. Intervjun beräknas ta 20 till 40 minuter i 
anspråk och kommer att ljudupptas. Intervjun kan ske i anslutning till Ditt arbetspass 
alternativt vid en tid som passar Dig. Intervjufrågorna kommer att beröra Din upplevelse 
av att använda sjukvårdsrådgivningen 1177:s webbaserade rådgivnings stöd (RGS webb) 
tillsammans med triagering i samband med hänvisning av patienter  

Hantering av data och sekretess 
Ingen obehörig kommer att få tillgång till de uppgifter och den information som Du lämnar 
i intervjun. Inför intervjun kommer Du att få bekräfta att Du har fått och förstått 
information om studien genom att signera en blankett om informerat samtycke. 
Ljudupptagning och utskrivet material från intervjun kommer att förvaras i låst utrymme 
och endast forskarna kommer att ha tillgång till materialet. När resultatet presenteras 
kommer ingen enskild persons svar att kunna identifieras. 

Frivillighet 
Ditt deltagande i studien är helt frivilligt och Du kan närsomhelst avsluta Ditt deltagande 
utan att ange något skäl till detta. Ett eventuellt avböjande eller avbrytande kommer inte att 
påverka Dig eller Din framtida arbetssituation på något sätt. 
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Information om resultat 
Som deltagare i studien har Du möjlighet att ta del av studiens resultat. Studiens resultat 
kommer att sammanställas som ett självständigt arbete på avancerad nivå. Rapporten 
kommer att publiceras genom DiVA portal (http://www.diva-portal.org/), en publik arkiv- 
och söktjänst för forskningspublikationer och studentuppsatser. Om Du har frågor eller 
önskar ytterligare information kan Du kontakta mig eller min handledare, se 
kontaktuppgifter nedan. 

Ansvariga 
Student 
Andreas Medin 
Telefon Telefonnummer 
Epost E-postadress 
 
Handledare 
Linda Gellerstedt 
Telefon Telefonnummer 
Epost E-postadress  
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Samtycke 
Jag har tagit del av informationen gällande studien - Sjuksköterskors upplevelser av att 
hänvisa patienter utifrån ett datorbaserat rådgivningsstöd. Jag har erhållit information om 
att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag när som helst och utan förklaring kan välja 
att avbryta mitt deltagande.  

Datum och ort: ______________________________________________________ 

Underskrift: ______________________________________________________ 

Namnförtydligande: ______________________________________________________ 

Härmed intygas att information gällande studien har lämnats till personen ovan, muntligt 
och skriftligt. 

Datum och ort: ______________________________________________________ 

Underskrift: ______________________________________________________ 

Namnförtydligande: ______________________________________________________ 
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Intervjuguide 

 Inledning 
o Information om studiens syfte 
o Konfidentialitet 
o Möjlighet att avbryta när som helst och utan förklaring. 
o Kontrollerar det informerade samtycket mot underskrivet 

forskningspersonsinformation 
o Information om ljudupptagning 

 Bakgrund 
o Hur länge har du arbetat som sjuksköterska? 
o Hur länge har du arbetat på akutmottagning? 

 Tematiska frågor 
o Berätta om en triagesituation där du med hjälp av RGS webb hänvisar en 

patient till annan vårdnivå alternativt ger egenvårdsråd? 
o Hur upplevde du att det var att hänvisa patienter innan införandet av RGS 

webb? 
o Nu när du har tillgång till RGS webb, upplever du någon skillnad jämfört 

med tidigare att hänvisa patienter? 
o Upplever du att det finns fördelar med att använda ett rådgivningsstöd och 

kan du beskriva dessa i så fall? 
o Upplever du att det finns nackdelar med att använda ett rådgivningsstöd och 

kan du beskriva dessa i så fall? 
o Upplever du att det saknas något i RGS webb utifrån att du använder 

verktyget på en akutmottagning? 
o Upplever du att införandet av RGS webb har förändrat din roll som 

triagerande  sjuksköterska och i så fall hur? 
 Uppföljande frågor att använda under intervjun 

o Kan du beskriva närmare? 
o Kan du exemplifiera? 
o Hur tänker du då? 
o Hur känner du då? 
o Har jag förstått rätt när du säger? 

 Avslutning 
o Sammanfattning 
o Har jag förstått dig rätt? 
o Har du några frågor eller vill du tillägga eller ändra något? 

 


