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SAMMANFATTNING 

 

Det ställs krav på sjuksköterskans yrkeskunnande vid triagering och processorientering. 

Sjuksköterskan på akutmottagningen förväntas ge ett avancerat omhändertagande och en 

avancerad omvårdnad till den vårdsökande.  

 

Akutmottagningens verksamhet kännetecknas av att patienten söker vård för ett eller flera 

symtom. Flödet av vårdsökande varierar under årets alla dagar oavsett tid på dygnet. 

 

Akutsjukvårdens syfte är att tillgodose patientens vårdbehov, att ge säker vård, erbjuda 

tillgänglig vård och motsvara samhällets förväntningar på bra vård. Sjuksköterskans sex 

kärnkompetenser ingår i bedömningen av patienten för sjuksköterskans profession och 

patientsäkerheten.  

 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa sjuksköterskors erfarenhet och kunskap av att 

triagera på akutmottagning. 

 

Metoden som användes var en litteraturöversikt med utgångspunkt från sex sökord i olika 

databaser som svarade på syftet. Totalt inkluderades 15 vetenskapliga originalartiklar i 

studien. 

 

Resultatet visade att den erfarna sjuksköterskan var tryggare i sin roll som triagerande 

sjuksköterska än den oerfarna triagerande sjuksköterskan. Det var även av värde att ha 

återkommande utbildning för att uppehålla kunskapen i arbetsuppgiften att triagera patienter. 

Det framkom flera faktorer som är avgörande för en korrekt triagering för patientens vidare 

handläggning och åtgärd till vårdnivå, omhändertagande inom rätt tidsram och medicinska 

behandling.   

 

Slutsatsen av resultatet var att erfarenhet och kunskap med återkommande utbildning är det 

som krävs för att det ska bli en patientsäker vård i triageringen på akutmottagningen.  
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ABSTRACT 

 

Nurses proffesional skills require knowledge in triage and process orientation. 

The nurse in the emergency reception is expected to provide andvanced care taking and 

anvanced nursing to the care-seeking. 

 

The operation of the emergency department is characterized by the patient seeking care for 

one or more symptoms. The flow of care seekers varies throughout the day, regardless of the 

time of day. 

 

The purpose of emergency care is to meet the patient's care needs, to provide safe care, to 

provide accessible care and to meet the expectations of society for good care. The nurse's six 

core competencies are included in the assessment of the patient for the occupational 

profession and patient safety. 

 

The purpose of this literature study was to highlight the nurses' experience and knowledge of 

triaging acute reception. 

 

The method used was a literature review based on six keywords in different databases that 

responded to the purpose. A total of 15 scientific articles were included in the study. 
 

The result showed that the experienced nurse was safer in her role as a triage nurse than the 

former triage nurse. It was also of value to have recurrent education to maintain the 

knowledge of the task of triaging patients. Several factors were identified that are crucial for a 

correct triage for the patient's further treatment and action to care, care within the appropriate 

time frame and medical treatment. 

 

The conclusion of the results was that experience and knowledge with recurrent education is 

what is needed to ensure patient care in the emergency response. 

 

Keywords: Experience, knowledge, triage, inexperience, nurse, emergency department. 
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INLEDNING 
 

Akutmottagning är en verksamhet med ett högt patientflöde, där många söker vård för olika 

besvär. Det har visats att patientflödet på landets akutmottagningar ökar för varje år. 

Akutsjukvården är en central del för patienten vid akuta besvär både vid akuta symtom eller 

olycksfall. Akutsjukvården har även samarbete med primärvård, ambulans, SOS och 

sjukhusinterna enheter som ger specialistsjukvård inom specifika områden där remisser 

skickas från akutläkaren för vidare handläggning. Patientflödet varierar över hela dygnet på 

akutmottagningen. Det finns 71 stycken sjukhusbundna akutmottagningar och av dessa är det  

totalt 63 stycken akutmottagningar i Sverige som består av två eller flera somatiska 

specialiteter och dessa är samlokaliserade. Det finns olika bedömningsverktyg för att triagera 

patienter inom rätt tidsram och rätt vårdnivå. Det bedömningsverktyg som används mest på 

svenska akutmottagningar är Rapid Emergency Triage and Treatment Systems (RETTS) som 

stöd vid triagering. Sjuksköterskor prioriterar med stöd av detta triageverktyg vid triagering 

på akutmottagningar runt om i landet.  

BAKGRUND 

Akutsjukvård 
 

Syftet med akutsjukvård är att tillgodose patientens vårdbehov, ge säker, tillgänglig vård och 

motsvara samhällets förväntningar på bra vård enligt Swedish emergency nurses association 

(SENA, 2017). Akutsjukvård betyder åtgärder med begränsning av väntan på bedömning 

inom några timmar till högst ett dygn (Socialstyrelsen, 2015b). Akutsjukvården bedrivs under 

dygnets alla timmar, oberoende av verksamhet och plats och den är inte begränsad till någon 

tid eller organisatorisk tillhörighet. Akutsjukvård ges av en akutsjuksköterska som är en i 

teamet som ger akutsjukvård till patienten som drabbas av plötslig ohälsa enligt svenska 

riksföreningen för akutsjuksköterskor (SENA, 2017). Akutsjukvård innefattar akuta tillstånd 

inom medicinska specialiteter, skador som kräver omedelbar vårdinsats och oplanerade 

sjukdomar. Personalen inom akutsjukvård består av grundutbildade läkare, sjuksköterskor  

och undersköterskor som bildar ett team med olika specialiteter inom kirurgi medicin och 

ortopedi. Detta team gör en första bedömning av patienten för vidare ställningstagande till 

vård på rätt vårdinstans. Personalen inom akutsjukvård arbetar efter vetenskapliga kunskaper 

vid utförandet av arbetsuppgifterna i det praktiska arbetet. Det bygger på beprövad erfarenhet 

och tyst kunskap som innebär den kunskap som sjuksköterskan utvecklar med erfarenheten i 

det praktiska arbetet. Det sker genom sjuksköterskans tidigare teoretisk erfarenhet och 

omhändertagande under en längre period. Akutsjukvård är ett lagarbete där personalen måste 

vara fokuserade på sina arbetsuppgifter. Det är snabba beslut som måste tas många gånger 

(Wikström, 2012).  

Akutmottagning 
 
På Sveriges akutmottagningar besöktes under 2015 2,5 miljoner invånare (Socialstyrelsen, 

2017). Akutmottagningens verksamhet kännetecknas av att patienter söker där för ett eller 

flera symtom. Flödet av vårdsökande på akutmottagningen varierar under årets alla dagar 

oavsett tid på dygnet. Patienterna kommer till akutmottagningen via ambulans, gåendes, via 

remiss från vårdcentral eller annan vårdinstans.  
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Vården på akutmottagningen handlar om att lyssna på vad patienten har för symtom och 

utifrån det undersöka och behandla patienten utan definitiva diagnoser (Göransson, Eldh & 

Jansson 2008).  

Det passerar olika patienter på akutmottagningen en del patienter har ett livshotande tillstånd 

och andra icke livshotande tillstånd. Viktiga ansvarsområden på akutmottagning är 

bedömningar och inledande samtal med patienter för att patienten med störst vårdbehov skall 

få vård före patienten med mindre behov av vård. Det är viktigt att observera och följa upp 

patienten för att kunna omprioritera hälsotillståndet som kan förändras (Brabrand, Folkestad, 

Clausen, Knudsen & Hallas, 2010).  

 

Akutmottagningen kännetecknas av många snabba beslut under en oförutsägbar 

arbetsbelastning, hög patienttillströmning, diagnostisk osäkerhet och omhändertagande av 

patienter med både traumatiska och akuta sjukdomstillstånd ingår i arbetsuppgifter för 

personalen (Bongale & Young, 2013; Adriaenssens, De Gucht & Maes, 2015). Arbetet som 

prioriteras på akutmottagning är patientens livsuppehållande åtgärder såsom fria luftvägar, 

andning, cirkulation och medvetandegrad (Kington & Short, 2010).  

Triage  
 

Begreppet triage introducerades redan på 1300-talet inom industrin och ordet kommer från det 

latinska verbet terere och tritare som betyder slita ut/ trampa på. Sedan överfördes ordet triage 

till franskan där betydelsen var bedöma, välja och sortera (Westergren, Ferm, & Häggström, 

2013). Under 1700-talet infördes triage inom militära sjukvården. Under 1950-talet infördes 

triage vid katastrofer då avtrycket inom sjukvården uppkom. Då användes triage inom den 

civila sjukvården på samma sätt som inom militären med bedömning och sortering i 

katastrofer med den största chansen till överlevnad i förhållande till de begränsade resurser 

som fanns att tillgå i en sådan svår situation. USA var först med att införa triagesystemet på 

akutmottagningarna i mitten av 1900-talet (Göransson et al., 2008). 

 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) beskriver " den som har det största behovet av 

hälso-och sjukvård skall ges företräde till vården " som innebär att detta skall vara 

utgångspunkten för akutsjukvård. Enligt Göransson et al. (2008) råder det långa väntetider på 

akutmottagningen och därför är det viktigt att strukturera organisationen på akutmottagningen 

så att patientens medicinska tillstånd bedöms omedelbart då patienten inkommer till 

akutmottagningen. Enligt Pérez, Nissen, Nilsen, Petersen och Biering (2014) är syftet med 

triage att på ett konsekvent sätt se till att korrekt säkerhetsställa den effektiva akutsjukvården 

så att det förbättrar omhändertagandet för patienterna. 

 

Triageringen börjar så fort sjuksköterskan får kontakt med patienten genom ett subjektivt 

intryck från patienten. Det bygger på fysiologiska och beteendemässiga tecken från patienten 

och hur patienten presenterar sina symtom och tecken. Triagering innebär att sjuksköterskan 

fattar snabba beslut om hälsotillståndet hos en okänd person i ett minimum av tid (Edwards & 

Sines, 2007). Förtroendet mellan den triagerande sjuksköterskan och patienten har en stor roll 

för hur beslutsfattandet faller ut för patienten. Då patienten känner tillit till sjuksköterskan  

kan det leda till en bättre anamnes och till följd av detta ger en säkrare beslutsfattning för 

patienten (Göransson & von Rosen, 2010).  

Då patienten inkommer till akutmottagningen tas denne emot av en sjuksköterska som 

triagerar patienten. Triage är ett prioriteringssystem som används på akutmottagningar på 

olika sjukhus runtom i landet och även utomlands för att organisera och sortera så att 

patienten skall få ett optimalt omhändertagande utifrån patientens aktuella tillstånd. 
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Triagebedömningsverktyget innebär att snabbt bedöma patientens medicinska status därefter 

se vilken vårdnivå som är lämplig för patienten och ge patienten hjälp utifrån dess tillstånd.  

 

Triageringen utförs med olika bestämda parametrar utifrån ett förutbestämt system som tex 

RETTS (Rapid Emergency Triage and Treatment Systems) som inkluderar patientens 

anamnes och det aktuella statuset för stunden som avgör vilken prioritet patienten får. Detta 

turordningssystem är behovsbaserat utifrån den vårdsökande patientens allvarlighets- och 

angelägenhetsgrad och ger en bedömning av patientens medicinska tillstånd som skall 

fastställa så att patienten får rätt vård (Göransson et al., 2008; Göransson et al., 2005).  

Vid triageringen bedöms patientens tillstånd i förhållande till vitalparametrar såsom blodtryck, 

puls, saturation, temperatur, andningsfrekvens och medvetandegrad. Sjuksköterskans kliniska 

blick påverkar hur snabbt patienten får den medicinska bedömningen och behandlingen. Det 

har lett till att det används olika bedömningverktyg på akutmottagningar för att säkra 

händelseförloppet mellan prioriteringsnivån från sjuksköterskornas triagering till mötet med 

läkaren (Nissen, Kirkegaard, Perez, Hørlyk & Larsen, 2013). Enligt Göransson et al. (2005); 

Widgren och Jourak (2011) prioriteras en patient i triageringen efter insamling av information 

av patientens berättelse kombinerat med fysiska undersökningar. Det innebär även att 

triageringen är ett kontinuerligt pågående arbete kring patienten under vistelsen på 

akutmottagningen då patientens tillstånd kan försämras under väntan på läkarens bedömning. 

Det är sjuksköterskans ansvar att följa upp patienten under tiden från första 

triagebedömningen vid ankomst till akutmottagningen tills patienten får träffa läkaren för 

vidare åtgärder och bedömningar. Shea och Hoyt (2012) beskrev patientens symtom och 

tecken som var avgörande för hur fort patienten behövde träffa en läkare. I de flesta fallen fick 

patienten sätta sig och vänta i väntrummmet igen efter att ha blivit triagerade. I väntrummet 

fanns det ingen sjukvårdspesonal utan patienten fick vänta där tills sjukvårdspesonal tog in 

patienten på ett undersökningsrum för att träffa läkaren. Chaves de Souza, Diniz, Silva, 

Ferreira da Mata och Chianca (2012) beskrev att bedömningsverktyg behövs för att patienten 

ska få rätt vård efter vårdbehovet och inte bara kunna gå på sjuksköterskans intuition. 

Det finns inga tydliga direktiv på vem som skall bedöma patienten för att fastställa behovet av 

sjukvård. Socialstyrelsen rekommenderar att det bör vara en legitimerad sjuksköterska som 

skall utföra den första bedömningen av patienten. Om inget styrande dokument finns att tillgå 

är det verksamhetschefens ansvar att utse vilken yrkeskategori som skall triagera patienterna 

på respektive akutmottagning (Socialstyrelsen, 2015 & Göransson et al., 2008). 

Rapid Emergency Triage and Treatment systems – RETTS 
 

Rapid Emergency Triage and Treatment systems, RETTS som utvecklades 2010 vid 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset och som ursprungligen startade 2005 vid namnet METTS 

(Medical Emergency Triage och Treatment systems). På många akutmottagningar i Sverige 

används olika bedömningsverktyg för att prioritera patientens tillstånd till rätt vårdnivå. Här 

presenteras ett av de olika bedömningsverktyg som finns då detta bedömningsverktyg är det 

som använts mest inom sjukvården i Sverige enligt webbsidan (http://www.predicare.se).   

Bedömningsverktyget är utformat för att finna den kritiskt sjuka och den som riskerar att bli 

försämrad under besöket på akutmottagningen (Widgren & Jourak, 2011; Henning, Lydersen 

& Døllner, 2016 & Westergren et al., 2013). 

RETTS är ett bedömningsverktyg som används i 95 procent av de svenska landstingen. 

Systemet är uppbyggt för att ge akutsjukvården hög kvalitet och säkerhet. Men detta system 

ersätter inte kvalificerad personal utan ger ett stöd i triageringen.  
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Fördelen med denna bedömningsmodell är att förkorta tiden för medicinska bedömningar och 

ge snabbare handläggning till den mest sjuka patienten. Detta bedömningsverktyg ger en 

säkrare handläggning, kortare väntetider och patientflöde. Fördelen för verksamheten som 

använder detta system är att det ger lägre kostnad då färre inläggningar och färre 

provtagningar utförs. Det skapas ordning och reda i verksamheten och ger rätt diagnostik och 

åtgärd på kortare tid. Fördelar ses i samhället då bättre kommunikation skapas mellan olika 

vårdinstanser som då ger en säkrare vård för patienten enligt webbsidan 

(http://www.predicare.se).  

Bedömningsverktyget utifrån RETTS sker utifrån en fem-skalig nivå som ger färgerna röd, 

orange, gul, grön eller blå färg. De patienter som blir prioriterade som blå ska vara i 

primärvården och kan vänta på att få vård tills dagen efter. De andra fyra prioriteringar 

beskriver hur fort patienten är i behov av medicinsk behandling. När patienten blir 

triagerad ”Röd” finns det ett livshotande tillstånd och behov av en omedelbar medicinsk 

behandling. Vid ”Orange” färg finns det ett potentiellt livshotande tillstånd. När bedömningen 

påvisar färgen”Gul” finns det inte ett livshotande tillstånd. Färgen ”Grön” innebär att 

patienten inte är i behov av omedelbar vård då väntetiden kan ta flera timmar innan den får 

träffa en läkare. För att kunna bedöma i vilket tillstånd patienten befinner sig i används 

arbetsverktyget RETTS med två bedömningsverktyg samtidigt. Det ena är patientens 

upplevelse av symtom eller problem och det andra är patientens vitala parametrar. De vitala 

parametrarna innebär patientens puls, andningsfrekvens, saturation, systoliskt och diastoliskt 

blodtryck, kroppstemperatur och vakenhetsgrad (RLS 85). Utifrån dessa två delar används 

algoritmer som även kallas emergency symtomes and signs (ESS), där patientens upplevelse 

eller symtom kan prioriteras med hjälp av patientens vitalparametrar. För att därefter ge en 

slutlig prioriteringsnivå på patienten får den en färg från den fem-skaliga nivån enligt 

bedömningsverktyget. Prioriteringarna och vitala parametrarna används även för att upptäcka 

förändringar i de vitala tecknen. Varje patient omvärderas under vistelsen på akuten utifrån  

vitalparametrar och tillstånd. Då används blodprovtagningssvar som en vägledning till om 

patienten eventuellt behöver prioriteras högre (Widgren & Jourak, 2011).  

Patientens vitalparametrar dokumenterades i ett datorprogram som automatiskt beräknar ut en 

triage nivå. En sjuksköterska kan uppgradera nivån av triage på grundvalet av ESS men kan 

aldrig nedgradera en patient från en nivå som fastställts av vitalparametrar. Mer än en ESS 

kan användas om patienten har flera symtom eller besvär. Högsta prioriteringsnivån är den 

slutliga triagenivån (Nissen et al., 2013). 

Det finns olika moduler av RETTS, vuxna i akutsjukvård, RETTS pre – prehospital vård, 

RETTS psy – psykiatrisk vård, RETTS -Trauma – traumavård och RETTS – p – pediatrisk 

vård upp till 18 år. RETTS är skyddat av upphovsrätt och har översatts till engelska och 

norska (Westergren et al., 2013). 

Sjuksköterskans roll i akutsjukvård och på akutmottagning  
 

Riksföreningen för akutsjuksköterskor och Svenska sjuksköterskeföreningen (2017)  

beskriver att en legitimerad sjuksköterska förväntas att ge en avancerad omvårdnad och ett 

avancerat omhändertagande av patienterna på akutmottagningen. Det ställer stora krav på den 

legitimerade sjuksköterskans yrkeskunnande som vid triagering- och processorienterat 

omhändertagande. Sjuksköterskor skall kunna triagera för att garantera en säker och god vård 

för patienter och närstående.  

Polit och Beck (2016) betonar att sjuksköterskorna använder sig av den senaste 

evidensbaserade kunskapen av den aktuella forskningen i det beslutsfattande och praktiska 

arbetet.  
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Enligt kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor inom akutsjukvård (SENA, 2017) beskrivs 

att sjuksköterskan ska ha beredskap inför den oförutsägbara, oväntade och plötsliga 

situationen då denne skall utföra avancerad omvårdnad enligt vetenskaplig evidens på ett 

professionellt sätt oavsett allvarlighetsgrad till patienten som drabbats av plötslig ohälsa.  

 

Sjuksköterskan inom akutsjukvård ska utifrån kliniska tecken och symtom kunna identifiera 

livshotande tillstånd och när det kräver självständigt starta en medicinsk behandling och ge 

farmakologisk behandling. Sjuksköterskans uppgift inom akutsjukvård är även att triagera 

patientens vårdbehov till rätt vårdnivå och säkra patientsäkerhet för patienten inom 

akutsjukvård.  

Sjuksköterskans kärnkompetenser 
 

Enligt sjuksköterskeföreningens strategi finns det beskrivet sex kärnkompetenser för 

sjuksköterskor i både undervisning och i verksamhet där målet för att vara bättre rustade för 

att vårdens säkerhet och kvalitet ökar. De sex kärnkompetenserna är personcentrerad vård, 

säker vård, informatik, samverkan, evidensbaserad vård och förbättringskunskap (SENA, 

2017).  

 

Personcentrerad vård präglas av att den som drabbas av plötslig ohälsa och de anhöriga är 

unika personer med individuella behov. Sjuksköterskan ska utan att äventyra den medicinska 

säkerheten se till att patienten och de anhörigas värdighet och integritet. Det innebär att 

sjuksköterskan skall ansvara för omvårdnaden med utgångspunkt från patientens särskilda 

behov där komplexa sjukdomstillstånd finns och även tillgodose patientens existentiella, 

emotionella och medicinska behov. Sjuksköterskans uppgift innebär att stärka känslan av 

säkerhet och trygghet genom sin medkänsla skapa en lugn miljö och inge hopp till förbättring 

(SENA, 2017).  

 

Samverkan i grupp innebär att samarbete med olika professioner inom den egna enheten och 

samarbete med andra vårdgivande enheter på sjukhuset och till samhällets olika funktioner i 

kommunen exempelvis socialtjänsten, äldreomsorg och räddningsstjänst som har ett samröre 

med vården. Sjuksköterskan skall vara väl insatt i omvårdnadsprocesser, flöden och vilken 

vård som finns tillgänglig och utifrån det omhänderta patienter och anhöriga erhåller 

omvårdnad och vård på rätt nivå inom hälso-och sjukvård (SENA, 2017).   

 

Förbättringskunskap innebär att sjuksköterskan har fördjupade kunskaper om 

förbättringsarbete och tillföra kvalitet i arbetet för att integrera det i omvårdnadsarbetet och att 

hela tiden förbättra och utveckla vården (SENA, 2017). 

 

Säker vård innebär att arbetsmiljön är avgörande då det ställs stora krav på sjuksköterskan då 

det ofta kännetecknas av att det är flera pågående arbetsprocesser som interagerar med 

behovet av att sjuksköterskan skall bedöma, reevaluera och prioritera patienters tillstånd. Det 

klassas som högriskmiljö där det ställs stora krav på att sjuksköterskan skall säkerhetsställa 

säker vård trots denna komplexa miljö (SENA, 2017).  

 

Informatik innebär att sjuksköterskan fördjupar sina kunskaper i utvecklingen inom det 

vardagliga vård- och omvårdnadsarbetet där avsikten är att tillgodose patientens behov av 

vård och säkerhet vid plötslig ohälsa och få sin säkerhet och sitt vårdbehov tillgodosett 

(SENA, 2017). 
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Evidensbaserad vård beskrivs vård som baseras på forskningsbevis. Sjuksköterskan skall ha 

kunskapen och förmågan att utforma omvårdnadsarbetet utifrån den aktuella vetenskapliga 

kunskap som finns. Sjuksköterskan skall även kunna utforma och leda arbetet från den 

evidensbaserade kunskap som finns (SENA, 2017). 

Patientsäkerhet 
 

I patientsäkerhetslagen (2010:659) beskrivs det att hälso- och sjukvårdspersonalen bör 

fördjupa sina kunskaper och uppdatera sig kontinuerligt vilket säkerhetsställer kvalitén inom 

hälso- och sjukvården för patientsäkerheten. Det finns grundläggande bestämmelser för 

patientens säkerhet och vårdgivarens skyldigheter. Syftet i patientsäkerhetslagen är att ge 

patienten säker vård och behandling som är tydlig, effektiv och lättillgänglig. Förutom de 

medicinska kunskaperna för hälso- och sjukvårdspersonalen som ingår i sjuksköterskans 

arbetsuppgift ska de även känna till och följa bestämmelser som råder för patientens säkerhet. 

I de lagar som styr personalens skyldigheter ingår bindande föreskrifter som bidrar till att höja 

patientsäkerheten inom vården (patientsäkerhetslagen, 2010:659). 

  

Axelsson (2013) beskriver att begreppet patientsäkerhet syftar till att patienterna skyddas från 

att utsättas för risk att skadas eller utsättas för skada i hälso- och sjukvården. Det finns lagar 

som styr patientsäkerheten inom hälso- och sjukvården. Säkerhet och kvalitet inom vården 

kräver ett pågående arbete med behandlings- och undersökningsmetoder som baseras på 

beprövad erfarenhet och vetenskap tillsammans med varje enskild yrkesutövares 

yrkesskicklighet och kompetens inom hälso- och sjukvården.  

För att uppnå nationell konsensus med kvalificerad personal i triageringen så pekar det på en 

säkerhetsrisk om inte utbildning ges till personal som skall bedöma patienterna (Göransson, 

Ehrenberg & Ehnfors, 2005). Med hjälp av ett bedömningsverktyg i triageringen kan det bli 

mer kontroll och en säkrare vård för patienten (Johansen Brehmen & Lundhager Forsberg, 

2011). 

Teoretisk utgångspunkt - Från novis till expert 
 

Enligt Benner (1993) i den teoretiska utgångspunkten genomgår sjuksköterskan olika nivåer 

på sjuksköterskans kompetensutveckling. Dessa är novis, avancerad nybörjare, kompetent, 

skicklig och expert. Sjuksköterskor är från början nybörjare i sin yrkesroll men utvecklar sin 

erfarenhet och kunskap som utökas och stärks beroende på hur länge man arbetar inom 

samma område. Noviser är alla som kommer till ett nytt kliniskt ställe där denne saknar 

erfarenhet av arbetsplatsen, patienterna och omvårdnaden. Oavsett hur länge sjuksköterskan 

har arbetat inom yrkesrollen som sjuksköterska på annan arbetsplats hamnar den i novisens 

prestationsnivå på grund av oerfarenhet på den nya arbetsplatsen. En avancerad nybörjare har 

avklarat ett antal verkliga situationer flertalet gånger tillsammans med en handledare där det 

innefattar övergripande och generella aspekter i olika arbetsuppgifter som utifrån detta ger 

sjuksköterskan sin erfarenhet. Därefter kan det byggas på med utbildning så att erfarenheten 

kombineras med kunskap. En kompetent sjuksköterska är den som arbetat på samma 

arbetsplats i 2-3 år och ser sina egna handlingar i långsiktiga planer eller mål. Den 

kompetenta sjuksköterskan saknar snabbhet och skicklighet, men kan behärska situationen 

mera effektvt än den avancerade nybörjaren i arbetet och klarar av oförberedda situationer. 

Nästa nivå är den skickliga sjuksköterskan som kan se helheten och urskilja när det 

förväntade tillståndet inte infinner sig. Den holistiska förståelsen ger ett snabbt 

beslutsfattande. Endast de viktigaste attributen och aspekterna kan urskilja helhetsperspektivet 

och därmed blir beslutsfattandet lättare med den nuvarande erfarenheten och kunskapen.  
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Den slutliga nivån då sjuksköterskan blir expert beskriver att den sammanbinder sin egna 

förståelse av situationen med en bra åtgärd. Denna sjuksköterska har en enorm 

erfarenhetsbakgrund där förmågan att uppfatta varje situation och vidta åtgärder utan att slösa 

tid på att vela mellan olika alternativa åtgärder (Benner, 1993). 

 

Erfarenhetens betydelse i akutsituation 
 

Vanligt förekommande i en akutsituation är att effektivt hantera snabbt skiftande situationer. 

Sjuksköterskors erfarenhet av att ha förmågan att överblicka helheten av situationen och 

handla snabbt är viktigt för patienten. Erfarenhetens bestydelse hos sjuksköterskan inom 

akutsituation ger en säkrare handläggning för patienten med tanke på att tillkalla specialister 

på rätt vårdnivå. Ha förmågan att påbörja avancerad omvårdnad och medicinering kan 

påbörjas då den erfarna sjuksköterskan har kunskap om detta. Patientsäkerheten stärks i 

kombination med erfarenheten. Om detta sker av oerfarna sjuksköterskor kan felaktighet i 

omhändertagande uppstå som kan leda till fara för patientens liv (Benner, 1993). 

Problemformulering 
 

Sjuksköterskorna på en akutmottagning har många olika arbetsuppgifter som kan både vara 

rutinmässiga och krävande. Det är av stor betydelse att bedömningen av patientens tillstånd 

görs på ett professionellt sätt för ett rättvist beslut av patientens fortsatta omhändertagande. 

Med hänsyn till hälso-och sjukvårdslagen om allas människors rätt till vård på lika vilkor är 

det angeläget att belysa erfarenheter och kunskaper hos sjuksköterskan vid triagering på 

akutmottagning. En av sjuksköterskornas uppgift på en akutmottagning är att triagera 

patienterna som kommer till akutmottagningen genom att prioritera och sortera patienten 

utefter vad patienterna söker för. Det kan vara fall av både livsavgörande karaktär och 

tillstånd som är av icke akut karaktär. Sjuksköterskorna i triage arbetar med arbetsuppgifter 

som för det mesta utförs under en hög arbetsbelastning på akutmottagningen. Triagering är en 

svår uppgift där den triagerande sjuksköterskan bör ha ett medicinskt kunnande, ett kunnande 

för att analysera situationen korrekt och ett kritiskt tänkande. Utfallet för patienten beror på 

hur sjuksköterskorna triagerar patienten utifrån patientens berättelse kombinerat med frågor 

som ställs och triageåtgärder som utförs. Denna bedömning sker via ett bedömningsverktyg i 

triageringen som kombinerat med vitalparametrar, blodprovstagning och patientens aktuella 

tillstånd ger en samlad bild av patientens tillstånd för vidare handläggning. Det är viktigt att 

belysa aktuellt kunskapsläge kring sjuksköterskors erfarenheter och kunskap av triage på 

akutmottagning för korrekt triagering för patienten med ett akut sjukdomstillstånd som kan 

leda till ökad överlevnad, snabbare återhämtning, mindre lidande samt förkortad vårdtid. 

Relaterat till ovanstående görs denna litteraturöversikt då det inte är tydligt beskrivet vilka 

erfarenheter och vilka kunskaper sjuksköterskorna behöver för att triagera på akutmottagning. 

SYFTE 
 

Syftet var att belysa sjuksköterskors erfarenhet och kunskap av att triagera på akutmottagning. 
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METOD 

Ansats och design 
 

Litteraturöversikten användes som metod för att få en överblick över aktuell befintlig kunskap 

inom det valda ämnesområdet. Vilket menas att få en uppfattning om det som redan har 

forskats om. En litteraturöversikt innebär att skapa en översikt av ett specifikt område inom 

sjuksköterskans kompetens eller verksamhetsområde (Friberg, 2012). En sammanställning av 

den senaste forskningen innebär att läsaren skall få aktuellt bild av kunskapsläget av ämnet 

(Forsberg & Wengström, 2013; Polit & Beck, 2016).  

Genomförande av en litteraturöversikt innebär att systematiskt söka, kritiskt granska och 

sammanställa översikten av litteraturen för det aktuella ämnet (Forsberg & Wengström, 2013). 

Av den redan befintliga kunskapen är målet för litteraturöversikten att denna metod ska ge en 

hög kvalitet av översikten av insamlat material och kunna finna möjliga kunskapsluckor för 

vidare forskning (Polit & Beck, 2016). 

Urval 
 

För att uppnå hög trovärdighet och kvalitet i denna studie var det av vikt att adekvata 

inklusions- och exklusionskriterier sattes upp (Forsberg & Wengström, 2013). 

Inklusionskriterierna i studien var valda vetenskapliga originalartiklar som var etiskt 

granskade och godkända i etiska kommitteer. De inkluderade artiklarna var som äldst 12 år 

gamla, det vill säga publicerade från år 2005– 2017 och skrivna endast på engelska. Både 

kvalitativa och kvantitativa studier valdes att inkluderas. Exklusionskriterier i studien var att 

artiklar med deltagare i studierna som är under 18 år exkluderades eftersom triagering av barn 

och vuxen skiljer sig åt. Alla studier äldre än 12 år exkluderades då det var angeläget att hålla 

aktuellt kunskapsläge i studierna. Alla reweiw- artiklar exkluderades och artiklar som inte 

gick att få fram i fulltext (Polit & Beck, 2016). Författarna i denna litteraturöversikt valde att 

se över triageringen på akutmottagningen generellt och fokuserade inte på någon speciell 

patientgrupp.  

Datainsamling 
 

Författarna i denna litteraturöversikt började med de svenska sökorden och översatte dessa till 

engelska i svenska MeSH, som är en ämnesordlista. De valda sökorden experience, 

experiences, knowledge, triage, inexperience, nurse, emergency department, perception, 

perceptions, attitude, attitudes, opinion, opinions, emergency service, hospital, emergency 

ward, nurses, nursing, emergency nurse, emergency nursing, clinical competence, skills, 

decision-making, education, factors influencing, implementation, guideline och emergency 

nurse practitioners användes i databaserna PubMed och CINAHL till att söka de relevanta 

forskningsartiklarna som svarade på författarnas syfte. Författarna i denna litteraturöversikt 

gjorde tillsammans en inledande litteratursökning. Sökningen grundade sig på den befintliga 

problemformuleringen och syftet. Det gjordes ett systematisk val av vetenskapliga artiklar 

som sökts via databaserna. PubMed är en databas som fokuserar på omvårdnad och medicin. 

Det är huvudsakligen vetenskapliga tidskriftsartiklar. 75 procent av referenserna skrivs på 

engelska. Databasen CINAHL täcker ämnet omvårdnad och har vetenskapliga 

tidskriftsartiklar. Denna databas är specialiserad på omvårdnadsforskning (Forsberg & 

Wengström, 2015).  
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Sökorden har valts ut med både inklusions- och exlusionskriterier efter att en avgränsning 

gjorts i samband med den noggranna dokumentationen under arbetets gång (Friberg, 2012). 

Sökträffarna som författarna i denna litteraturöversikt fick fram från databaserna PubMed och 

CINAHL presenteras i tabell 1. Databassökningarna genomfördes i PubMed och CINAHL via 

Landstinget Dalarna och Sophiahemmet högskola. De booleska operaterna AND och eller OR 

användes i PubMed för att kunna få fram flera artiklar. Förklaringen av benämningen AND 

och OR betyder en kombination av sökorden vid en fritextsökning för att ge en begränsning 

av sökning i databaser. AND ger en smalare sökning och OR ger en bredare sökning på 

resultatet (Forsberg & Wengström, 2016). I CINAHL används TX och andra koder före 

söktermerna styr i vilka av databasens fält som söks efter termer. TX betyder all text vilket i 

princip innebär att sökningarna efter termern i artikeltitlarna, abstracts och nyckelord. Dessa 

kommandon är ofta databas specifika. Vad TX innebär framgår vid sökningarna i CINAHL 

När databassökningarna genomfördes gjordes det en granskning av de utvalda artiklarna. 

Sedan jämfördes uppsatsens syfte mot titlarnas abstrakt på de vetenskapliga artiklarna.  

Om artikelns abstrakt bedömdes svara på studiens syfte granskades artiklarna i fulltext och 

därefter lästes artiklarna igenom enskilt. Därefter diskuterade författarna i denna 

litteraturöversikt gemensamt igenom vilka som mest svarade på syftet och bestämde sig för att 

använda 15 stycken orginalartiklar. I sökresultatet (tabell.1) framkom det att utav de valda 

artiklarna fanns det tio av samma vetenskapliga artiklar (dubbletter) som hade kommit fram 

vid olika sökningar.  

 

Tabell 1. Sökresultat 

 

Databas 

Datum 

Klockslag 

Sökord Antal träffar Lästa 

abstrakt 

Fulltext Valda 

artiklar 

(dubbletter) 

PubMed 

170301 

15:07 

Triage OR triage*AND 

experience* OR perception* OR 

attitude* OR opinion* AND 

emergency service, hospital OR 

emergency service OR emergency 

ward* OR emergency 

department* AND nurse OR 

nurses OR nursing AND 

emergency nurs* 

339 28 18 10 

PubMed 

170307 

14:30 

Experience OR knowledge OR 

inexperience OR clinical 

competence OR skills AND nurse 

AND triage AND emergency 

service AND hospital 

180 

 

10 9 7 

(6) 

 

PubMed 

170308 

11:10 

Triage AND decision-making 

AND education AND emergency 

88 10 

 

6 3 

(1) 

PubMed 

170309 

13:30 

Knowledge AND experience 

AND emergency nursing AND 

triage 

19 4 4 3 

(3) 

PubMed Factors influencing AND 84 10 5 1 
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170310 

09:25 

implementation AND guideline 

Totalt  710 62 42 14 

 

 

Databas Sökord Antal träffar Lästa 

abstrakt 

Fulltext Valda 

artiklar 

CINAHL 

170301 

13:30 

Emergency service+TX 

perception OR TX perceptions OR 

TX attitude OR TX attitudes OR 

TX experience OR TX 

experiences OR TX opinion OR 

TX opinions OR MH triage OR 

emergency nurse practitioners OR 

emergency nursing+ 

106 24 10 3 

(2) 

      

Totalt  106 24 10 1 

Dataanalys 
 

Författarna i denna litteraturstudie har använt sig av en induktiv ansats vid granskning av de 

vetenskapliga artiklarna för att sammanställa resultatet.  

De utvalda artiklarna granskades utifrån syftet i denna litteraturöversikt. Det var angeläget att 

bedöma artiklarnas syfte, design, urval, mätinstrument, tolkning och publiceringsår från varje 

artikel. Detta ledde till att bedömningen av vilka artiklar som hade ett svagt, måttligt och högt 

bevisvärde. Detta utfördes genom att alla artiklar genomgick en kvalitetsgranskning och 

klassificering med hjälp av Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag (Bilaga 1) 

utformat av Berg, Dencker och skärsäter, (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011).  

Författarna i denna litteraturöversikt valde ut dessa artiklar med ett kritiskt förhållningssätt 

utifrån likheter och skillnader av vad som svarade bäst på valt syfte och problemformulering. 

Därefter diskuterade författarna i denna litteraturöversikt igenom artiklarna tillsammans och 

utförde bedömningen av de valda vetenskapliga artiklarna som kategoriserades, 

kvalitetsgranskades och analyserades enligt artikelmatrisen (bilaga 2). Som Kristenssons 

(2014) menar att integrerad analysmetod lägger tonvikten på att det är ett okomplicerat sätt att 

sammanställa resultatet i en litteraturöversikt. I denna bilaga presenterades endast de 

vetenskapliga artiklar som inkluderades till resultatet. För att få en helhetsbild av 

sammanhang och förståelse av innehållet. De valda vetenskapliga artiklarna översatts till 

svenska och lästes i genom flera gånger (Friberg, 2012; Forsberg & Wengström, 2015). 

Författarna översatte alla artiklarnas resultat till svenska med hjälp av ett 

översättningsprogram enligt TYDA webbplats (http://www.tyda.se). 

 

Forskningsetiska överväganden 

 

Ett kritiskt förhållningssätt användes i denna studies genomförande. Det karaktäriseras av ett 

positivt förhållningssätt som innebär tilltro till det rationella med möjligheter till hjälp av det 

kritiska förnuftet upptäcka fel, brister och svagheter till att skapa utveckling och förbättring 

(Stenbock-Hult, 2017).  
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Samtliga inkluderade vetenskapliga artiklar förutom två som var av hög vetenskaplig kvalitet 

och hade redogjorts för forskningsetiska överväganden (Polit & Beck, 2012; Vetenskapsrådet, 

2011). De vetenskapliga artiklarna med låg vetenskaplig kvalitet inkluderades ändå i denna 

litteraturstudie eftersom den svarade på syftet. Enligt Forsberg och Wengström (2015) 

presenterades studiens resultat så ärligt och tillförlitligt som möjligt. Det presenterades endast 

artiklar som hade granskats och var godkända av en forskningsetisk kommitté. Författarna i 

denna litteraturöversikt var noggranna i sina slutsatser och gjorde en redovisning som var 

välgrundat i resultatet. Enligt Vetenskapsrådet (2011) följdes en god forskningssed som 

innebar olika regler för ett säkert och etiskt förfarande hade utförts i  granskningen av de 

forskningar som fanns. En rättvis bedömning av andras forskningar, fusk, plagiat och 

missvisning av framställning ingick i forskningsseden. Enligt Polit och Beck (2016) hade de 

vetenskapliga artiklarna översatts utan påverkan eller förvrängning av resultatet.   

RESULTAT 
 

Resultatet delades upp i kategorier. Dessa beskrivs följande: triage - bedömningsverktyg, 

erfarenhet, kunskap, intuition, arbetsmiljö och utbildning där de valda artiklarnas resultat 

presenteras. Författarna har valt att beskriva flertalet fynd i resultatdelen som framkom i 

denna litteraturöversikt. Dessa har betydelse i förhållande till syftet och därför valts att 

presenteras i kategorier i översikten. Dessa har betydelse för sjuksköterskors kunskap och 

erfarenhet i triagering på akutmottagning. Det framkom i denna litteraturöversikt att 

erfarenhet och kunskap var viktiga faktorer vid triagering. Omberg och Svedlund (2006) 

menar att personalens kompetens, kvalifikationer och personliga egenskaper var viktiga för en 

effektiv triagering. En viktig del i detta arbete var personalens förmåga att hantera patientens 

medicinska tillstånd och att ge en säker bedömning utifrån patientens behov att triagera 

brådskande och icke-brådskande patienter till rätt vårdnivå. Triagesjuksköterskan gav en 

snabb bedömning med god service som ledde till förtroende, professionell kunskap och 

rättvishet till alla patienter oavsett tillstånd (Andersson et al., 2006).  

Triage – Bedömningsverktyg 
 

Utan riktlinjer i triagen baserade sjuksköterskorna sina bedömningar på sina tidigare 

erfarenheter enligt Janssen, van Achterberg, Adriaansen, Kampshoff, Schalk och Groot 

(2011). Enligt Chung (2005) påverkade riktlinjer för sjuksköterskans beslutsfattande och var 

ett extra stöd för mindre erfarna. Enligt Mulindwa och Blitz (2016) menar att det var svårt att 

på ett lämpligt sätt prioritera patienterna utan ett lämpligt triageverktyg då de mindre sjuka 

patienterna bedömdes före de som var mer sjuka. De påvisade i sin studie att det var en 

utvärdering av ett speciellt triageverktyg. Utifrån detta beskrevs att även utan ett strukturerat 

bedömningsverktyg blev det svårt att prioritera allvarlighetsgraden hos patienten. 

Sjuksköterskorna beskrev en uppskattning att få använda ett bedömningsunderlag som gjorde 

att sjuka patienter fick en kortare vistelsetid på akutmottagningen. Elmqvist, Fridlund och 

Ekebergh (2012) skriver att med hjälp av ett bedömningsverktyg triagerades patienterna in i 

system som anpassades till livräddande åtgärden. De beskriver även att den triagerande 

sjuksköterskans högsta prioritering var att rädda liv och hade fokus på den kliniska 

bedömningen.  

Enligt Arslanian och Engoren (2009) blev det en personbunden prioritering om inte det fanns 

något speciellt triagebedömningsverktyg. Vatnøy, Fossum, Smith och Slettebø (2013) 

beskriver vikten av att prioriteringarna i triagen bör inkludera vitalparametrar för att få en 

helhetsbild av patienten i beslutsfattningen och inte bara på patientens symtom.  
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Azuri, Haron och Riba (2013) menar att prioritering borde utföras under dygnets alla timmar 

och en sjuksköterska borde ha ansvaret att utföra triageringen. Enligt Chen, Chen, Chen, Lee 

och Chang (2010) måste de triagerande sjuksköterskorna bekanta sig med den avancerade 

tekniken för att förbättra framtidens triagebedömningar och minimera mänskliga misstag 

oberoende vårdnivå. Elmqvist et al. (2012) menar att vara i ett enskilt triagerum var 

betydande för att sjuksköterskan ska triagera patienterna efter vilken typ av behandling 

patienterna behövde och kunde bedöma hur fort patienten behövde träffa en läkare.  

 

Patienternas hälsotillstånd var viktiga när sjuksköterskan utförde sina triagebedömningar och 

gav patienten den medicinska prioritet. De allvarligt sjuka patienterna var lättare att fatta 

beslut om i prioriteringarna än de mindre sjuka. Det påtalades även att det inte alltid var 

friktionsfritt att ta över prioriteringen efter att andra kollegor triagerat innan (Andersson et al., 

2006; Chang, Goopy, Chen, Chen & Han, 2016). Hitchcock, Gillespie, Grilly och Chaboyer 

(2013) menar att det kan uppstå kö till triagerummet då flera patienter anlände samtidigt. Det 

beskrevs att det kunde vara en tidpress och svårigheter vid bedömningar av patienter när flera 

patienter kom samtidigt till akutmottagningen.  

Triagebedömningen började vanligtvis med en visuell bedömning av patienten från den 

erfarna sjuksköterska som lyssnade på patienten och observerade patienten samtidigt. Det 

användes ett bedömningsverktyg som vägledning vid triageringen och triage beskrevs som en 

subjektiv bedömning.  

 

Chang et al. (2016) beskriver när patienten undanhöll information om vissa symtom för den 

triagerande sjuksköterskan blev konsekvensen att det blev svårare att göra ett korrekt 

beslutsfattande i triagen och kunde även göra att sjuksköterskans förmåga att vidta lämpliga 

triagebeslut inte blev korrekta. Något som kan ha inverkan på bedömningen av patienten var 

när inte sjuksköterskan inhämtade en fördjupad anamnes angående tidigare sjukdomar, 

patientens symtom och vitalparametrar i triageringen (Chang et al., 2016). 

 

Med ett bedömningsverktyg förkortades tiden som också gjorde att eventuella komplikationer 

reducerades, det har lett till en förbättring av vården enligt Mulindwa och Blitz (2016) som 

menar att en förbättrad kommunikation har lett till ett bättre sampel mellan patienter och 

sjukvårdspersonal och att väntetiderna hade förbättras och gav mindre klagomål från 

patienterna. Enligt Azuri et al. (2013) höjdes patienttillfredsställelsen vid användningen av 

bedömningsverktyget i triageringen. Chen et al. (2010) menar att det blev patientosäkert när 

den medicinska behandlingen blev fördröjd och som då kunde leda till allvarliga 

konsekvenser som försämrar patientens tillstånd. 

Erfarenhet 
 

Hitchcock et al. (2013) beskriver att erfarenheten av att triagera hos sjuksköterskan påverkade 

bedömningen av patienten, utfall och relationen till övrig personal stärktes då de andra 

förlitade sig till den erfarna sjuksköterskan.  

Detta gav trygghet både till de mindre erfarna sjuksköterskorna och patientsäkerheten. För att 

få ha ansvaret att triagera borde sjuksköterskorna ha flera års erfarenhet inom akutsjukvård 

innan arbetsuppgiften att utföra triagering ska få utföras. Desto mer erfarenhet hos 

sjuksköterskan desto mer respekt och förtroende från både omvårdnads- och medicinska 

kollegor påvisades. Med respekten och förtroendet ledde det till ett större ansvar för 

sjuksköterskan i triageringen av patienten. En erfaren sjuksköterska hade en betydligt kortare 

triageringstid än den oerfarna sjuksköterskan.  
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Chang et al. (2016) menar att tidigare arbetserfarenhet på en akutmottagning var bra för 

triageprocessen, vilket kan göra att beslutet i triagen blev mer exakt. Elmqvist et al. (2012) 

menar att erfarenhet hjälpte sjuksköterskan som skulle triagera att vara mer avslappnad och 

anpassningsbar i samtalet med patienten. Enligt Arslanian - Engoren (2009) var vårdrelaterad 

omvårdnadserfarenhet en viktig källa till ett akut omhändertagande där även erfarenheten var 

viktigt vid ett prioriteringsbeslut. Erfarna sjuksköterskor var mer säkra i beslutsfattande vid 

triageringen där klinisk erfarenhet var en huvudkomponent i triagebeslutsprocessen. Enligt 

Andersson et al. (2006) hade den erfarna sjuksköterskan modet att ändra på prioriteringen i 

triageringen då de även hade en känsla av trygghet av sin erfarenhet. Hos patienter med risker 

för komplikationer vid sjukdomar som till exempel diabetes hade en erfaren sjuksköterska en 

viktig roll då denna sjuksköterska kunde se konsekvenserna av ett sjukdomstillstånd som 

kunde bli allvarligare i senare skede. Chen et al. (2010) beskrev att en bättre arbetsprestation 

påvisades utifrån sjuksköterskans yrkeserfarenhet, ålder, utbildning, år av erfarenhet av 

akutsjukvård och vidareutbildning. Lyneham, Parkinson och Denholm (2008) visade att 

erfarenheten lär sjuksköterskor att inte acceptera det uppenbara utan att stå tillbaka från 

situationen ett ögonblick. Chen et al. (2010) och Göransson, Ehrenberg, Marklund och 

Ehnfors (2006) visade att med en högre noggrannhet i triageringen hos erfarna sjuksköterskor 

utfördes det en mer korrekt bedömning än hos oerfarna sjuksköterskor.  

Oerfarna sjuksköterskor hade inte lika hög noggranhet då det visade sig att patienterna hade 

övertriagerats.  

Kunskap 
 

Enligt Martin, Davidson, Panik, Buckenmyer, Delpais och Ortiz (2014) och Andersson et al. 

(2006) upplevde sjuksköterskorna att kunskap var ett viktigt verktyg i bedömningen vid 

triagering. Det påvisades att triageringen utfördes säkert och på ett lämpligt sätt av patienterna 

på en akutmottagning. Den triagerande sjuksköterskans viktigaste funktion var att kunna göra 

en korrekt klinisk prioritering inom en begränsad tid som krävde utmärkta kunskaper. Enligt 

Janssen et al. (2011) beskrivs att om inte kunskap, insikt och kompetens med riktlinjer fanns i 

triageringen var det svårt med utförande av triagemodellen.  

Enligt Arslanian - Engoren (2009) var det betydelsefullt att ta reda på underliggande faktorer 

som att ta hänsyn till patientens sjukdomshistoria. Även vårdrelaterad kunskap var en viktig 

källa till ett akut omhändertagande där kunskap var viktig för ett prioriteringsbeslut. Det var 

även viktigt att öka kunskapen för att få bort kulturella fördomar, sterotyper och egna attityder 

(Arslanian – Engoren, 2009). Sjuksköterskans kunskap om eventuella risker som fanns vid 

bedömningar minskade fel och förhindrade patientskada innan den inträffade och därmed 

ökade patientsäkerheten. Kunskapsnivån hos sjuksköterskan som triagerade påverkade 

patientens bedömning, utfall och relationen till övrig personal. Desto högre kunskapsnivå 

sjuksköterskan hade vid triageringen desto mer respekt och förtroende fick sjuksköterskan 

från både patienterna och sina kollegor (Hitchcock et al., 2013). Lyneham et al. (2008) 

beskriver betydelsen av kunskap.  

 

Ett flertal sjuksköterskor berättade upprepade gånger om behovet av specifik kunskap på 

akutmottagning. Enbart teoretisk kunskap kunde inte ensamt vara relevant för akutsjukvård 

eftersom det måste mognas och utvecklas i praktiken för att vara användbart. I det praktiska 

arbetet inom akutsjukvård gick erfarenhet och kunskap ihop. 

 

Vid mindre kunskap eller erfarenhet upplevdes det resultera i att patienten blev högre 

prioriterade än de egentligen behövde vara i triageringen (Andersson et al., 2006).  
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Det beskrevs att oerfarna sjuksköterskor gjorde fler misstag som är kopplade till triageringen 

(Hitchcock et al., 2013). Enligt sjuksköterskans upplevelse vände sig den oerfarna 

sjuksköterskan till den erfarna sjuksköterskan för råd och stöd när det gällde prioriteringarna. 

Det gjorde att den oerfarna sjuksköterskan utvecklade kunskap och färdigheter som användes 

i triageringen (Andersson et al., 2006; Hitchcock et al., 2013). Det antyddes att mindre erfarna 

akutsjuksköterskor tenderade att vara mindre kunniga då det saknades den tysta kunskapen. 

Den mindre erfarna sjuksköterskan borde inte vara i triagen då det inte gick att enbart förlita 

sig på triageverktygen. Det borde övervägas när oerfarna sjuksköterskor ska triagera på en 

akutmottagning (Martin et al., 2013; Rahmati, Azmoon, Meibodi & Zare, 2013). 

Interna faktorer som kompetens och personliga förmågor var viktigt vid triagering och 

frambringade bättre bedömningar för att ge en god vård och en patientsäkrare vård 

(Andersson et al., 2006; Chen et al., 2010). Kompetensnivån inverkar på vårdkvaliteten och 

patientsäkerheten då det gav en säkrare bedömning till rätt vårdnivå och säkrare vård till 

patienten (Hitchcock et al., 2013). 

Intuition 
 

Andersson et al. (2006) beskrev att intuition var sjuksköterskans personliga förmåga där 

erfarenhet och kunskap var av avgörande betydelse för hur patienten behandlades. Det visade 

sig att den erfarna sjusköterskan hade mera mod och tro på sig själv med den instinktiva 

kompetensen och den tysta kompetensen, det var svårt att förklara men det fanns bara där.  

Sjuksköterskan litade på sin egna förmåga som var viktigt vid prioriteringarna vilket ledde till 

att när sjuksköterskan inte litade på sig själv konsulterades en annan sjuksköterska. Enligt 

Lyneham et al. (2008) var det viktigt med kontakt med patienten då sjuksköterskorna inledde 

en anknytning med patienten trots att de inte var verbala. Vid osäkerhet trodde den mindre 

erfarna sjuksköterskan mer på andra sjuksköterskors intuitionsförmåga innan de trodde på sin 

egen intuition. Sjuksköterskornas intuition kommer med erfarenheten. Bedömning i 

triageringen av patienten var relaterat till beteende hos vissa sjuksköterskor. Sjuksköterskan 

behövde visa sig engagerad för att patienten skulle utveckla tillit för sjuksköterskan. Chung 

(2005) menar att intituion var en subjektiv data vid triagebeslutet. 

Arbetsmiljö 
 

Externa faktorer som arbetsmiljö och hög arbetsbelastning påverkade triageringen för 

triagesjuksköterskan. Det var svårt att utvärdera stress eftersom sjuksköterskorna var vana att 

arbeta under stress (Andersson et al., 2006).  

Enligt Jensen et al. (2011) var de viktigaste faktorerna som påverkade brist på resurser som 

till exempel triagerum, utbildning, brist på personal, informations- och kommunikationsteknik 

hos sjuksköterskornas genomförande av triagering. Hitchcock et al. (2013) beskrev att om 

faktorer som patientflöde, kommunikation, samarbete, patientsäkerhet och rätt behörighet 

saknades i det pågående arbetet kunde det leda till sårbarhet och problem vid triagering. 

Enligt Chung (2005) var tidsbrist och avbrott bidragande faktorer som påverkade 

beslutsprocessen i triagen. Elmqvist et al. (2012) menar att patienten kunde se på 

sjuksköterskans kroppsspråk när det var tidspress.  

Bristen på tid upplevdes stressande för sjuksköterskorna. Enligt Chang et al. (2016) kunde 

bristen på triagerum göra att patienternas integritet blev sänkt och kunde leda till att 

patienterna undanhöll information om sina symtom. Sjuksköterskorna upplevde att brist på 

sekretess sker då det inte fanns några avgränsande rum för triagering. Brist på utrustning och  

arbetsrum var faktorer som påverkade beslutsfattandet i triageringen.  
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Utbildning  
 

Azuri et al. (2013) menar att om bristen fanns på triageutbildning hos sjuksköterskorna bör 

läkarna vara ansvariga för triageringen. Sjuksköterskorna upplevde att det fanns behov av en 

särskild utbildning inom akutsjukvård för att utföra triagering. Chung (2005) menar att brist 

på utbildning påverkade beslutsprocessen i triagen. Uppdaterad medicinsk kunskap och 

feedback från sina medarbetare gav ett starkt intryck på sjuksköterskor som effektivt kunde 

hantera liknande fall i framtiden. Chen et al. (2010), Mulindwa och Blitz (2016), Rahmati et 

al. (2013) och Chang et al. (2016) menar att sjuksköterskorna upplevde att det skulle behövas 

mer utbildning för alla sjuksköterskor som skall triagera. Utbildning för att kunna ge bättre 

bedömningar och för att kunna ge en god vård som i sin tur gav en patientsäkrare vård. Det 

visade sig att de sjukhus som hade kompetenscentrum med utbildningsmöjligheter ledde till 

en förbättring i sjuksköterskornas kunskap. Det visade att det var av vikt att ha en väl 

utformad triageutbildning för sjuksköterskorna som skulle triagera. Implementering av triage 

bör ske i en lugn och tillfredställande miljö (Andersson et al., 2006). Mulindwa och Blitz 

(2016) menar att ovana sjuksköterskor eller med minimal utbildning från arbetet upplevde att 

det fanns en del svårigheter att använda triagebedömningen. Enligt Rahmati et al. (2013) 

sänkte sjuksköterskorna sin prestanda om ingen utbildning gavs. Det visade även att 

utbildningen ökade kunskapen och prestationen i bedömningarna i triagen.  

 

Det framkom även att det rekommenderas både teoretisk och praktisk utbildning av triagering 

för sjuksköterskorna. Enligt Hitchcock et al. (2013) gjorde det att fortsatt utbildning och 

yrkesuppdatering gav en säkrare vård och att utbildning var nödvändig för att kunna ge en 

högre vårdnivå.   

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

 

Ansats och design 

Författarna i denna litteraturöversikt anser att valet av metod var passande med tanke på syftet 

som var att belysa sjuksköterskors erfarenhet och kunskap av att triagera på akutmottagning. 

Friberg (2012) menar att en litteraturöversikt av artiklar används för att få en samlad bild av 

det specifika området som tidigare forskats på. Författarna i denna litteraturöversikt ser en 

styrka i valet av denna metod som ökar validiteten och realibiliteten i studien då det redan 

finns resultatsunderlag av tidigare forskning än om författarna hade genomfört en 

intervjustudie. Metodvalet var inte självklart från början då det fanns ett intresse av att 

genomföra en intervjustudie på författarnas arbetsplats. Men tiden räckte inte till och 

författarna i denna litteraturöversikt bestämde gemensamt att genomföra denna studie med en 

litteraturöversikt i stället. Vilket blev mer trovärdigt eftersom artiklarna besvarade syftet av 

större delen av världen. Det innebär att människor i större delen av världen påvisar samma 

resultat oavsett  religion, kön, ras eller kulturell bakgrund.  

De inkluderade artiklarna var av både kvalitativa och kvantitativa studier. Artiklarna med 

kvalitativ ansats synliggör upplevelser och betydelser (Forsberg & Wengström, 2015). 

Författarna i denna litteraturöversikt anser att de kvalitativa artiklarna svarade bra på syftet att 

belysa sjuksköterskors erfarenhet och kunskap av att triagera på akutmottagningen. Artiklarna 

med kvantativ ansats synliggör att förklara fenomen kategoriskt och klassificera och se ett 

samband (Forsberg & Wengström, 2015).  
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Författarna i denna litteraturöversikt anser att de kvantitativa artiklarna svarade bra på syftet 

och inkluderades. Sökningen gjordes av anledning att skapa ett perspektiv kring erfarenhet 

och kunskap som betraktades ha en hög relevans till studiens syfte. Det fördes en dialog med 

handledaren om vilka artiklar som skulle vara med i resultatet. För att få förståelse och 

sammanhang av problemområdet valde författarna i denna litteraturöversikt att analysera 

enskilt först och sedan tillsammans som visade att författarna kommit fram till samma saker. 

Urval 

Ett av urvalskriterierna var att de vetenskapliga originalartiklarna inte fick vara publicerade 

tidigare än år 2005. För att få ihop tillräckligt med vetenskapliga artiklar i sökningen som 

kunde svara på syftet krävdes det att söka tillbaka 12 år i tiden för att kunna utföra denna 

litteraturstudie. Anledningen till detta var att i enlighet med Friberg (2012) och Polit och Beck 

(2016) inkludera forskning som var rådande och därmed kunde stämma överens med aktuellt 

kontext i syfte att få en så rättvis nutida bild som möjligt. Författarna i denna litteraturöversikt 

exkluderade artiklar med deltagare under 18 år eftersom att triagera vuxna och barn skiljer sig 

åt. Det är svårt att få barn att medverka och svårt att mäta vitalparametrar vid triagering då det 

skiljer sig mellan barn och vuxna anatomiskt och fysiologiskt på grund av barnets tillväxt och 

utvecklingsmognad enligt Emergency Nurses Associations webbplats (https://www.ena.org).  

Artiklarna skulle vara skrivna på engelska, detta på grund ut av att författarna i denna 

litteraturöversikt hade begränsade språkkunskaper.  

Datainsamling 

Författarna i denna litteraturöversikt har valt att utgå från PubMed och CINAHL med 

inriktning på omvårdnad och medicin. Det var huvudsakligen vetenskapliga tidskriftsartiklar 

som användes i studien. CINAHL är specialiserad på omvårdnadsforskning. Denna sökning 

gjordes för att upptäcka relevanta artiklar som svarade på syftet. Författarna i denna 

litteraturöversikt upplevde att det var svårt att finna artiklar som motsvarade max 10 år sedan 

de publicerade och original artiklar enligt Forsberg och Wengström (2015). Vilket gjorde att 

några av artiklarna var två är äldre för att få ihop artiklar till denna studie. Sökorden som 

använts var relevanta till det valda syftet. Sökorden var allomfattande och inte specificerade 

inom något specifikt sjukdomstillstånd vilket gjorde att de blev många sökträffar och det 

gjorde att det blev många titlar att granska. Det tog lång tid med sökningarna på grund av att 

träffarna inte stämde överens med syftet i studien innan författarna i denna litteraturöversikt 

upplevde att resultatet var användbart. Författarna försökte avgränsa sökorden men fick då 

inte tillräckligt med sökträffar.  

Dataanalys 

Friberg (2012) menar att det ingick att reflektera över om texterna speglade en viss världsdel 

eller ett visst land. Styrkor i denna litteraturöversikt var att de vetenskapliga originalartiklarna 

var internationella vilket kunde belysa fenomenet som författarna i denna studie önskade 

beskriva samt att det aktuella syftet berör ett världsomfattande problem.  

Artiklarna som inkluderades i denna litteraturöversikt är spridda över olika delar i världen och 

dessa är publicerade i Sverige, USA, Israel, Taiwan, Hongkong, Australien, Nederländerna, 

Uganda, Iran och Norge.  

Detta tyder på att det är generaliserbart i hela världen eftersom sökningen gav träffar i olika 

länder trots att det inte var författarnas avsikt vid sökandet i förhållande till syftet i denna 

litterturöversikt.  

Svagheten kunde vara att om originalartiklarna var från andra länder då det kunde vara svårt 

att jämföra och ha förståelse för hur olika länders hälso- och sjukvårdssystem var uppbyggt 
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och även de kulturella skillnaderna som eventuellt kunde finnas. De valda artiklarna var 

skrivna på engelska och detta kunde medföra en risk för eventuella missförstånd av resultatet 

vid översättningen till svenska även fast författarna har varit noggranna att översätta både 

textmassor och enstaka ord (Polit & Beck, 2016).  

Engelska är inte modersmål hos alla författare i de inkluderade artiklarna och inte heller hos 

författarna i denna litteraturöversikt. En medvetenhet hos författarna i denna litteraturöversikt 

förelåg om att det fanns en risk för översättningsfel eftersom alla artiklar är författade på 

engelska som då kunde förvränga eller förminska resultatet. För att minska språkförbistringar 

har författarna i denna litteraturöversikt läst igenom de inkluderade artiklarna flera gånger, 

först enskilt och sedan diskuterat igenom dessa tillsammans och använt sig av ett engelskt-

svenskt lexikon.  

Då författarna i denna litteraturöversikt varit två som analyserat, granskat och diskuterat 

igenom flera gånger och gemensamt kommit fram till metodvalet stärker det en högre validitet 

och reliabilitet jämfört med att varit ensam med arbetet. Det har även varit en styrka att vara 

två personer för att driva arbetsprocessen framåt. En annan styrka var stödet från handledaren 

och den gemensamma grupphandledningen. Där olika situationer och problem påtalades och 

diskuterades i grupphandledningen som då kunde leda till att tillförlitlighet och trovärdigheten 

stärktes (Trost, 2014; Segesten, 2012). 

Friberg (2012) belyste eventuella svårigheter med formulerandet av kategorier i resultatet där 

sorteringen av resultatet upplevdes svår emellanåt vid databearbetningen. Många områden 

beskrevs av deltagarna att kategorier i samma resultatdel passade in under två olika 

kategorier.  

Artikelgranskningen (Bilaga 1) skedde med hjälp av Sophiahemmets granskningsmall. De 

inkluderade artiklarna är kvalitetsgranskade med en mall som är enkel och tydligt utformad 

för litteraturöversikten. Resultatet redovisas var för sig i mallen (Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2011). Författarna i denna litteraturöversikt valde att använda sig av en integrerad 

analys som leder till en tydligare översikt vid redovisning av resultatet enligt Kristensson 

(2014).  

Forskningsetiska överväganden 

När det gällde forskningsetiska överväganden i litteraturöversikten konstaterade författarna i 

denna litteraturöversikt att varje artikel som inkluderades hade genomgått de olika etiska råd 

som krävdes för godkännande (Forsberg & Wengström, 2013; Vetenskapsrådet, 2011). I denna 

litteraturöversikt fanns en vetskap hos författarna då granskningen av samtliga artiklar som 

söktes fram från olika databaser via datorn inte automatiskt hade möjlighet att kontrolleras, då 

vissa analyser var uppfyllda och kontrollerade enligt de forskningsetiska förutsättningar som 

råder och vissa artiklar inte påvisade detta automatiskt men visade sig när författarna fick 

fram abstraktet (Dahmström, 2008).  

Författarna i denna litteraturöversikt har inte framställt eller förvrängt data och redovisat 

fullständigt resultat oberoende av personliga åsikter om det valda ämnet. Det tyder på en god 

forskningsed enligt Forsberg och Wengström (2015). 

Resultatdiskussion  
 

Författarna i denna litteraturöverikt har valt i resultatdiskussionen att även relatera fynden till 

fyra artiklar av Brown och Clarke (2014); Sanders och Minick (2014); Mannocci, 

Meggiolaro, Feller, Torre och Guzzo (2015); Considine, Botti och Thomas (2007). Dessa har 

exkluderats i resultatet då de inte är originalartiklar. Innehållet i dessa artiklar stärker studiens 

syfte och inkluderas därför i resultatdiskussionen.   
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Triage – bedömningsverktyg 

Arslanian - Engoren (2009); Azuri et al. (2013); Chung (2005); Elmqvist et al. (2012); Jensen 

et al. (2011); Mulindwa och Blitz (2016) beskrev att sjuksköterskorna hade ett 

bedömningsverktyg i triageringen. Författarna i denna litteraturöversikt upplever att det är 

viktigt att ha ett bedömningsverktyg i triageringen för att det skall bli en rättvis bedömning 

oberoende vilken sjuksköterska som triagerar patienten. Chang et al. (2016); Vatnoy et al. 

(2013); Nissen et al. (2013); Göransson et al. (2005); Widgren och Jourak (2011) menar att 

det inte räckte med att bara använda sig av ett bedömningsverktyg i triageringen utan att 

också använda sig av patientens vitalparametrar och anamnes för att kunna ge en helhet av 

patientens tillstånd. Författarna i denna litteraturöversikt upplevde att det diskuterades om 

triagering i alla artiklarna trots olika årtal, hur viktigt det var att se en helhet vid triagering 

med vitalparametrar och en bra anamnes. Det känns oroväckande med tanke på att studierna 

som ingick i resultatet inte påvisade någon utveckling trots tidsintervallen på 12 år. Det var ett 

måste att använda sig av ett bedömningsverktyg för att alla patienter skulle få ett ett snabbt 

omhändertagande och tillgodose vårdbehovet och ge en säker tillgänglig vård var de 

övervägande studiernas resultat överens om.  

 

Vatnøy et al. (2013) påtalar att det var viktigt att i triagen utgå från patientens symtom men 

också utav vitalparametrarna som kom från patienten. Även den oerfarna sjuksköterskan 

gjorde det för att den inte hade förstått innebörden av triage vilket ledde till att triageringen 

inte blev korrekt. Författarna i denna litteraturöversikt upplever i sitt arbete att det finns en del 

sjuksköterskor som inte riktigt har förstått att alla vitalparametrar är viktiga parametrar i 

triageringen och då uteslöts till exempel andningsfrekvensen. Göransson et al. (2005) menar 

att triageringen är en initial bedömning av patienten där det ingår fysiska bedömningar och 

kontinuerlig uppföljning av dessa med vitala parametrar som medför åtgärder och bestämmer 

patientens prioritet av omhändertagande på rätt vårdnivå och inom rätt tidsram. Vatnøy et al. 

(2013) beskriver att triageringen var komplicerad eftersom patienterna hade okända och 

potentiellt mycket allvarliga sjukdomar då det fanns en grad av osäkerhet när det gällde 

beslutsprocessen. Utförande av triage under dessa svåra förhållanden var en krävande process 

som blev en utmaning för sjuksköterskan som arbetade på en akutmottagning. Andersson et 

al. (2006); Chang et al. (2016) menar att allvarligt sjuka patienter var lättare att fatta beslut 

om i prioriteringarna än den icke allvarligt sjuka. Författarna i denna litteraturöversikt 

upplever i sitt arbete att många av de icke livshotande patienterna ofta blir övertriagerade i 

bedömningen med en högre prioriterad färg i RETTS av den oerfarna sjuksköterskan än den 

erfarna sjuksköterskan. Patienten blir inte hänvisad till rätt vårdinstans vilket leder till att det 

blir lång väntan för övriga patienter. Tidspress är en faktor som påverkar triageringen när det 

blir fler vårdsökande samtidigt enligt Hitchcock et al. (2013). Författarna i denna 

litteraturöversikt upplever att det kan leda till långa väntetider på grund av en stressad 

arbetsmiljö för sjuksköterskan om det blir flera vårdsökande samtidigt vilket leder till 

felprioriteringar då patienterna inte får möjlighet till rätt hänvisning till rätt vårdinstans.  

 

 

Erfarenhet och kunskap 

Resultatet belyste att sjuksköterskors erfarenhet och kunskap var av stor betydelse för 

avgörande om patientsäkerheten vid triagering på akutmottagning. Författarna i denna 

litteraturöversikt har diskuterat om att det är svårt att särskilja erfarenhet och kunskap då 

dessa följer varandra utifrån resultatet av denna litteraturöversikt.  
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Brown och Clarke (2014) och Chang et al. (2016) belyser att alla som hade en tjänstgöring 

inom sjukvården ska ha ett yrkeskunnande så att patienterna gavs en omsorgsfull och 

sakkunnig vård. Utifrån detta var det värdefullt att sjuksköterskorna hade några års 

arbetslivserfarenhet innan de började arbeta på en akutmottagning. SENA (2017) menar att 

det krävs en hel del av sjuksköterskan i triagen för att tillgodose vårdbehovet och ge en säker 

vård. Det beskrevs även att tillgodose patienternas vårdbehov inom akutsjukvård för säker 

vård borde utföras av en sjuksköterska som hade specialistsjuksköterskekompetens inom 

akutsjukvård. Hitchcock et al. (2013) beskrev att erfarenheten hos triagesjuksköterskan 

påverkade bedömningen av patienten. Sjuksköterskan bör ha flera års erfarenhet inom 

akutsjukvård innan rollen att triagera kunde utföras. Det påvisades att med mer erfarenhet i att 

triagera fick sjuksköterskan mer respekt och förtroende från andra kollegor. Det visade även 

att triagetiden blev kortare då mera erfarenhet fanns hos sjuksköterskan. Författarna i denna 

litteraturöversikt kan relatera till egen erfarenhet av flerårigt arbete som sjuksköterskor på 

akutmottagning då det erhåller respekt och förtroende av sina egna kollegor då de känner sig 

trygga i vår arbetsnära relation.  

 

Elmqvist et al. (2012); Göransson et al. (2005) och Göransson et al. (2008) beskrev att med 

triagering skulle patienten få ett optimalt omhändertagande utifrån patientens hälsotillstånd 

och en snabb bedömning av patientens medicinska status. Enligt Benner (1993) har en erfaren 

sjuksköterska en förmåga att ha en helhetsbild av situationen och kan agera snabbt med att 

tillkalla rätt resurser på rätt vårdnivå och påbörja avancerad omvårdnad samt påbörja 

medicinering för patientsäkerheten. Författarna i denna litteraturstudie upplever i sitt arbete 

det Benner beskriver.  

 

Mulindwa och Blitz (2016) menar att med en förbättrad kommunikation ledde det till en 

bättre patientsäkerhet. Vid en fördröjning av medicinsk behandling blev det en 

patientosäkerhet vilket kunde hända då en oerfaren sjuksköterska triagerar (Chen et al., 2010). 

Kunskap är ett viktigt redskap i prioriteringen av patienten (Andersson, 2006 & Martin et al., 

2013). Det visade sig att en oerfaren sjuksköterska som triagerade på en akutmottagning 

ställdes för ännu större krav än en erfaren sjuksköterska. Hitchcock et al. (2013) beskriver att 

den oerfarna gjorde fler misstag i triageringen. Brown och Clarke (2014) menar att tidigare 

erfarenheter kunde påverka besluten i triagen. 

 

Chang et al. (2016) och Chen et al. (2010) menar att tidigare erfarenhet av akutsjukvård var 

bra för triageprocessen som ledde till mer exakt triagering. Erfarna sjuksköterskor utvecklade 

en metod för att skapa så mycket information som möjligt i anamnesen. Författarna upplever 

att det skapas en bättre kontakt med patienterna. De erfarna sjuksköterskorna blir mer 

avslappnade och anpassningsbara i samtal med patienterna och ställer utförligare frågor som 

då skapar en korrektare anamnes. De erfarna sjuksköterskorna kunde se mindre uppenbara 

tecken och symtom hos patienterna. De mer erfarna akutsjuksköterskorna tenderade att kunna 

identifiera och tolka de framträdande dragen i patientens tillstånd som gav ett bättre samspel 

mellan patienten och sjuksköterskan i triagebedömningen där förmågan gjorde att denne 

kunde förstå vad som egentligen avsågs trots att inga ord sas (Sanders & Minick, 2014; Chang 

et al., 2016).  

Den mindre erfarna sjuksköterskan hade svårt att urskilja de allvarligaste tecken och symtom 

vid sjukdom. Det var en brist på samspel som hämmade sjuksköterskans beslutsfattande under 

triageringen (Sanders & Minick, 2014). Chen et al. (2010) och Göransson et al. (2005) 

beskriver att den erfarna sjuksköterskans triagering blev mer korrekt i sin bedömning än hos 

den oerfarna sjuksköterskan. Enligt Benner (1993) saknar den oerfarna erfarenhet, skicklighet 

och snabbhet som gör att det är svårare att behärska situationen. Författarna i denna 
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litteraturöversikt ser i sitt arbete att säkerheten, snabbheten i triagebedömningarna skiljer sig 

åt mellan en erfaren och oerfaren sjuksköterska. I Sverige är det inte tydligt beskrivet vilka 

erfarenheter och kunskaper som sjuksköterskor behöver för arbetsuppgiften triagering på 

akutmottagning (SBU, 2010). Författarna i denna litteraturöversikt upplever att det är 

anmärkningsbart att oerfarna sjuksköterskor får triagera. Det är allvarligt att det inte finns 

tydliga riktlinjer angående vilka krav som bör ställas på sjuksköterskan i en så pass 

betydelsefull arbetsuppgift.  

 

Noggrannheten för beslutet i triageringen hade ett stort inflytande på patientens utfall. Att 

utbildning inom triage ökade faktakunskaperna och kommer att förbättra besluten och 

slutligen behandlingen för patienten. För tidskritiska beslut är erfarenheter en viktig faktor. 

Det fanns olika faktorer som erfarenhet och kunskap i beslutsfattande i triage hade betydelse 

för vidare handläggning av patienten (Considine, Botti & Thomas, 2007). Författarna i denna 

litteraturöversikt upplever att noggrannheten i bedömningen av patienten i triageringen har en 

betydelse då patienten bedöms in i minsta detalj efter de riktlinjer som råder 

 

Intuition 

Författarna i denna litteraturöversikt kan känna igen sig i det som Andersson et al. (2006) och 

Lyneham et al. (2008) när det gäller den personliga förmåga på kunskap och erfarenhet som 

innebär en tyst kunskap som innebär att lita på sin egen kunskap och erfarenhet vid 

prioritering. Till skillnad mot en oerfaren sjuksköterska som inte tror på sig själv och saknar 

erfarenhet och kunskap. Den oerfarna sjuksköterskan vill gärna konsultera en erfaren 

sjuksköterska. 

 

Arbetsmiljö 

Hög arbetsbelastning påverkar triageringen enligt Andersson et.al. (2006). Brister som 

påverkar arbetsmiljön är oerfaren personal som inte har den rätta kompetensen av 

kommunikation och informationsteknik vid triagering enligt Jensen et al. (2011). Författarna i 

denna litteraturöversikt betonar vikten av erfarenhet och kunskap för att klara av 

arbetsbelastningen som råder för en fungerande arbetsmiljö på en akutmottagning. Den 

psykosocial arbetsmiljö blir mer påtalad för den oerfarna sjuksköterskan. 

 

Utbildning och kompetens 

Triagesjuksköterskans tillvägagångssätt i beslutsfattande med tydliga riktlinjer blev en bättre 

nivå på triageringen. Elmqvist et al. (2012) menar när det gällde triagering var det principen 

att alla borde triagera på samma sätt, att rättvisa och säkerhet borde råda oavsett längden på 

erfarenhet. Författarna i denna litteraturöversikt upplever att triageringen kan skiljas åt 

beroende på längden av erfarenhet hos sjuksköterskan arbetslivserfarenhet. 

 

Mannocci, Meggiolaro, Feller, Torre och Guzzo (2015) anser att brist på kompetens och 

expertis hos sjuksköterskan ledde till en sämre tillhandhållande triagering av patienten.  

 

Det innebar att fortlöpande utbildning var av betydelse för att handläggningen kunde utföras 

på en hög kunskapsnivå för en tillförlitlig och säker bedömning för patientens vidare 

omvårdnad och behandling. Patientflödet ökade i samband med erfarenhet och kunskap var 

bevisligen uppenbart i sjuksköterskans sortering och prioritering utifrån patientens upplevelse 

av hälsa (Mannocci et al., 2015). Författarna i denna litteraturöversikt anser att det måste ges 

mera tid till utbildning för att sjuksköterskan skall känna sig trygg i sin triagering då det ökar 

patientsäkerheten och tillfredställelsen med vården. 
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Brown och Clarke (2014) belyser att noggrannheten och tillförlitligheten hade allmänt 

förbättrats med introduktion och standardiserade triageskalor, instrument och andra faktorer 

så fanns det brist på kunskap. Säkerheten höjdes då sjuksköterskan hade kompetensen och rätt 

verktyg som behövdes till att ge en patientsäkrare vård. Att patienten fick ett snabbt 

omhändertagande på rätt vårdnivå var av stor betydelse. Det räckte inte att enbart få 

utbildning inom triagering utan erfarenhet och medicinsk kunskap tillsammans gav en optimal 

patientsäkerhet i triagering på akutmottagning där olika behov av vårdnivåer bedömdes för 

patientens tillstånd. Mannocci et al. (2015) beskriver att många sjuksköterskor inte hade 

någon triageutbildning innan de fick börja triagera. Utbildning i triage gjorde att 

sjuksköterskorna stärkte sina färdigheter inom området. Utbildning i kommunikationsteknik 

var nödvändigt i triagering. Fortgående utbildning visade att bedömningen i triage blev bättre. 

Författarna i denna litteraturöversikt upplevde att bedömningarna i triagering blev mera 

tillfredsställande med utbildning inom området. Relaterat till denna kunskap och erfarenhet 

stärker det sjuksköterskans kärnkompetenser.  

Slutsats 
 
Denna litteraturöversikt visade att sjuksköterskors erfarenhet och kunskap hade en betydande 

roll vid triagering på akutmottagning. En erfaren sjuksköterska med medicinsk kompetens ger 

en säkrare triagering av patienten än en oerfaren sjuksköterska. Det är viktigt att lägga fokus 

på utbildning i triagering till den oerfarna sjuksköterskan för att kunna utföra patientsäkrare 

bedömningar vilket leder till ett snabbare patientflöde på akutmottagning. Det är även viktigt 

att ge den erfarna sjuksköterskan återkommande utbildning för att bevara kompetensen inom 

triagering. Det visade sig att med återkommande utbildning inom triage – bedömningsverktyg 

för sjuksköterskan gavs en säkrare bedömning för patienten. Sjuksköterskan som från att ha 

varit novis till expert utvecklar sitt sinne för att se helheten hos den sjuka patienten oavsett 

sjukdomstillstånd. Detta minskar övertriageringar och skapar en säkrare bedömning till rätt 

vårdnivå och patientsäkrare vård.  

Klinisk tillämpbarhet 
 

Denna studie kan genom påvisat resultat stödja sjuksköterskor och chefer inom akut-

sjukvården eller annan verksamhet som har triagering i sitt uppdrag runtom i hela Sverige. 

Sjuksköterskornas erfarenhet och kunskap har visat sig i denna litteraturöversikts resultat ha 

en betydande roll som arbetsgivaren kan ta del av vid nyanställningar där viktiga faktorer som 

är betydande både för sin verksamhets skull, till övrig personal och ge patienten säkrare vård. 

Det har visat sig i studien att utbildning av nyanställda sjuksköterskor inom triagering är 

viktigt för att ge en patiensäkrare bedömning och ett snabbare patientflöde. Det krävs även en 

återkommande utbildning för att bevara korrektheten vid bedömningar när sjuksköterskor ska 

triagera patienter. Det skapar en tryggare arbetsmiljö och patientsäkrare vård och minskar 

kostnader för sjukvårdens ekonomi. Studien har belyst betydande faktorer vid triagering på 

akutmottagning som verksamheten bör ta med i sitt kommande förbättringsarbete för kvalitet 

och säkerhet. Fortsatt forskning inom området kan genomlysa ytterligare faktorer som inte  

kommit fram i denna litteraturöversikt.  
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Bilaga 1. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och 

kvalitativ metodansats, modifierad utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial (RCT) 
är prospektiv och innebär jämförelse mellan 

en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning 

av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få patienter/deltagare 

och/eller för många delstudier, vilket ger otillräcklig 

statistisk styrka. Bristfälligt antal 

patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller stort 

bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 

controlled trial ( CCT) är prospektiv och 

innebär jämförelse mellan kontrollgrupp och 

en eller flera experimentgrupper. Är inte 

randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material 

och metoder inklusive behandlingsteknik. 

Antalet patienter/deltagare tillräckligt stort 

för att besvara frågeställningen. Adekvata 

statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv 

men utan relevant och samtida 

kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt 

antal patienter/deltagre och adekvata 

statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 

historiskt material som relateras till något 

som redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort 

för att besvara frågeställningen. Väl 

planerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material 

och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera 

fenomen eller tolka mening, upplevelser och 

Klart beskriven kontext (sammanhang). 

Motiverat urval. Välbeskriven urvals-

process; datainsamlingsmetod, 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 

Patient/deltagargruppen för otillräckligt beskriven. 

Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig 



 

 

 

erfarenheter utifrån de utforskades 

perspektiv. Avvsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga 

strukturer (teorier och modeller). 

 

transkriberingsprocess och analysmetod. 

Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan 

data och tolkning påvisas. Metodkritik. 

resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 

 

Referenser 

Berg, A., Dencker, K. &, Skärsäter, I. (1999). Evidensbaserad omvårdnad: Vid behandling av personer med depressionssjukdomar 

(Evidensbaserad omvårdnad,1999:3). Stockholm: SBU, SFF. 

 

Willman, A., Stoltz, P., &  Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad: En bro mellan forskning och klinisk verksamhet (3:e uppl.).  

Lund: Studentlitteratur. (Valda delar). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 2. Artikelmatris 
 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/Ty

p 

Anderssson, A.-K., 

Omberg, M., & 

Svedlund, M.  

2006 

Sverige 

Triage in the 

emergency 

department – a 

qualitative study of 

the factors which 

nurses consider 

when making 

decisions.   

Beskriva hur 

sjuksköterskor 

genomför triage när 

patienterna kommer till 

en akutmottagning på 

ett länssjukhus. 

Klinisk studie med 

kvalitativ innehållsannalys 

med observationer och 

intervjuer. 

Inklusionskriterier; sex 

månaders erfarenhet av 

triage 

45 (26) Delades in i två områden, 

interna och yttre faktorer. De 

interna faktorerna var 

sjuksköterskans kompetens och 

personliga förmåga. De externa 

faktorerna speglar arbetsmiljön 

bla hög arbetsbelastning och 

praktiska arrangemang 

I 

K 

Arslanian – Engoren, 

C. 

2009 

USA 

Explicsting nurses' 

cardiac triage 

decisions. 

Utveckla 

beslutsprocessernas 

akutsjuksköterskor som 

triagerar män och 

kvinnor med tecken på 

hjärtinfarkt. 

Kvalitativ deskriptiv 

studie. Började med en 

fokusgruppsdiskussioner. 

Sedan en Krueger 

innehållsanalys. 

12 (0) Sjuksköterskans triagering och 

bedömning av hjärtinfarkt med  

underliggande orskare till 

patienterns främsta symtom 

baserat på klinisk presentation 

och patientens tidigare 

sjukdomshistoria. Har sedan 

studerat sjuksköterskans egna 

attityder, uppfattningar, 

övertygelser, 

omvårdnadskunskap och 

akutmottagagnings erfarenhet. 

III 

K 

Azuri, P., Haron, Y., 

& Riba, S. 

2013 

Israel 

Israeli emergency 

department 

nurses`attitudes to an 

extension of their role 

and powers. 

Undersöka yttrande 

från israeliska 

akutmottagningars 

sjuksköterskor. 

Enkät till sjuksköterskor 

på 18 olika 

akutmottagningar. 

Svaren analyseras  med 

chi-kvadrat, t-tester, 

faktoranalys och ANOVA 

av tvådimensionell med 

två varabler fördelningar 

222 (48) Sjuksköterskorna som har 

utbildning inom akut omvårdnad 

var de som skulle triagera och 

att det ska göras alla timmar på 

ett dygn.  

I 

CCT 

Chang, W., Liu, H-E., Using the five-level Förstå de faktorer som En kvalitativ deskriptiv 16 (0) Faktorer som påverkade I 



 

 

 

Goopy, S., Chen, L-

C., Chen, H-J., & 

Han, C-Y. 

2016 

Taiwan 

Taiwan trige  and 

acuity scale 

computerized system: 

Factors in decision 

making by emergency 

department triage 

nurses. 

påverkar 

sjuksköterskans 

beslutsfattande i triagen 

på 

akutmottagningenmed 

tillämpar TTAS system 

i Taiwan. 

studie sjuksköterskors beslutfattande 

inom tre kategorier: externa 

miljön, patienternas 

hälsotillstånd och 

sjuksköterskornas erfarenheter. 

K 

Chen, SS., Chen, JC., 

Chen, PL., Lee PH., & 

Chang, WY. 

2010 

Taiwan 

Factors that influence 

the accuracy of triage 

nurses`judgement in 

emergency 

departments. 

Få en förståelse i 

bedömningar på en 

akutmottagnins 

triagesjuksköterska. Att 

jämföra skillnaderna 

mellan egenskaperna 

hos 

triagesjuksköterskor. 

En tvärsnittsenkät som 

studiemetod. Används 

oberoende t-test, envägs 

ANOVA och en stegvis 

logisktisk 

regressionsanalys Sjukhus 

med mer än 2000 besökare 

i månaden i norra Taiwan. 

Delades upp i fyra olika 

nivåer.  

14 (24) Resultatet påvisar att utbildning 

för triagering är i behov för att 

sjuksköterskorna ska kunna 

triagera bättre och säkrare. 

I 

P 

 

 

 

Chung, JYM. 

2005 

Hong Kong 

An exploration of 

accident and 

emergency nurse 

experiences of triage 

decision making in 

Hong kong 

Utforska 

triagesjuksköterskans 

upplevelser av 

beslutsfattande triage i 

Hongkong. 

Deskriptiv kvalitativ 

design. Ostrukturerade 

intervjuer för att beskriva 

sjuksköterskornas 

erfarenhet på tre olika 

akutmottagningar. 

7 (0) Många olika faktorer som spelar 

in vid beslutsfattande i 

triagering. 

I 

K 

Elmqvist, C., 

Fridlund, B., & 

Ekebergh, M. 

2012 

Sverige 

Trapped between 

doing and being: 

First provider´s 

experience of “ front 

line” work 

Beskriva och förstå 

erfarenheter av att 

vara den första på 

“frontlinjen” på 

akutmottagningen. 

Dataanalys följt den 

reflekterande 

livsvärlden 

forskningsansats 

8(0) Att vara den första som 

träffar patienten på 

akutmottagningen innebär en 

kontiunerlig rörelse mellan 

tillhandahålla och svara 

genom att utföra de 

livräddande åtegärden och 

samtidigt skapa en god 

relation med patienterna och 

anhöriga. 

I 

K 



 

 

 

Göransson, KE., 

Ehrenberg, A., 

Marklund, B., & 

Ehnfors, M. 

2006 

Sverige 

Emergency 

department triage: is 

ther a link between 

nurses`personal 

characteristics and 

accuracy in triage 

decisions? 

Undersöka personliga 

egenskaper hos 

sjuksköterskor och 

noggrannhet i deras 

bedömningar. 

Bekvämlighets urval. 

Använt enkät   

48 (30) Ingen relation konstaterades 

mellan personliga egenskaper  

hos sjuksköterskor och deras 

förmåga att triagera. 

I 

R 

Hitchcock, M., 

Gillespie, B., Crilly, 

J., & Chaboyer, W. 

2013 

Australien 

Triage: an 

inverstergation of 

the process and 

potential 

vulnerabilities 

Utforska och beskriva 

triageprocessen på 

akutmottagningen till 

att identifiera 

problem och 

potentiella 

sårbarheter som kan 

påverka 

triageprocessen. 

Tematisk analys med 

intervjuer Fältstudie med 

ostrukturerade 

observatörer. 

14 (17) 

60 (110 timmar) 

 

Resultatet tyder på att 

sårbarheti triagprocessen kan 

orsaka störningar i 

patientflöde och 

kompromissad vård. Vilket 

påverkar sjuksköterskors  

förmåga att ge effektiv och 

säker vård. 

I 

R 

Janssen, M AP., 

Achterberg, T V., 

Adriaansen, M JM., 

Kampshoff, CS., 

Schalk, D MJ., & 

Groot, MD J. 

2011 

Nederländerna 

Factors influencing 

the implementation 

of the guideline 

Triage in emergency 

departments: a 

qualitative study. 

Identifiera faktorer 

som påverkar 

införande av riktlinjer 

i triagen på 

akutmottagningar i 

Nederländerna. 

En explorativ studie med 

kvalitativ design. En enkät 

till alla akutmottagningar i 

Holland med fyra 

fokusgrupper.  

108 (92) Resulterar i olika faktorer 

som arbetsmiljö och 

utbildning i triagearbete. 

III 

K 

Lyneham, J., 

Parkinson, C., & 

Denholm, C. 

2008 

Australien 

Intuition in 

emergency nursing: 

A phenomenological 

study. 

Undersöka  

upplevelser av en 

fenomenologisk 

metod beskriva 

berättelser och 

erfarenheter av 

skickliga 

akutsjuksköterskor. 

Fenomenologisk 

forskning, 

semistruktureade 

intervjuer. 

14 (0) Deltagarnas upplevde ett 

starkt samand mellan kunskap 

och erfarenhet. Även 

förförståelse för intituation 

kom fram i resultatet. 

I 

K 



 

 

 

Martin, A., 

Davidson, CL., 

Panik, A., 

Buckenmyer, C., 

Delpais, P., & Ortiz, 

M. 

2014 

Pennsylvania 

An examination of 

ESI triage scoring 

accuracy in 

relationship to ED 

nursing attitudes and 

experience. 

Undersöka om det finns 

en skillnad i 

sjuksköterskans 

attityder och erfarenhet 

för dem som tilldelar 

ESI poäng i 

noggrannhet och de 

som inte tilldelar ESI 

poäng i noggrannhet. 

Deskreptiv explorativ 

studie.  

64 (121) Beskriver statistik som anvädes 

för att beskriva sjuksköterskors 

samband mellan erfarenhet och 

attetyder. Ha kunskap och 

förmåga att triagera. Oerfarna 

sjuksköterskor ska inte triagera. 

I 

P 

Mulindwa, F., & 

Blitz, J. 

2016 

Ugandia 

Perceptions of doctors 

and nurses at a use of 

the South African 

Triage Scale. 

Att undersöka om 

införande av den 

Sydafrikanska 

triageskala sågs som 

värdefulla och hållbara 

av internationella 

sjukhus och 

akutmottagningens 

personal. 

Kvalitativ ansatsmetod 

med intervjuer.Ett 

slumpmässigt urval. 

Innehållsanalys. 

16 (19) Det finns ett behov av ett 

triageverktyg och utbildning. 

För att effektivisera vården. Det 

upptäcktes nya färdigheter som 

noggranhet, samordning, 

förbättrad kommunikation. och 

att sjuksköterskorna får känna 

sig mer delaktig i patientens 

vård. 

I 

K 

 

Rahmati, H., 

Azmoon, M., 

Kalantari Meibodi, 

M., & Zare, N. 

2013 

Iran 

Effects of triage 

education on 

knowledge, practice 

and qualitative index 

of emergency room 

staff: a quasi-

interventional study 

2013 

Bestämma effekterna 

av triage utbildning 

baserad på akut severity 

index (ESI) om 

främjande av kunskap 

och prestandan på 

sjuksköterskor och 

kvalitativa index för 

akutmottagningen. 

Kvasi-interventionsstudie 

med ett frågeformulär. 

Analyserades med hjälp 

av beskrivande och 

inferential statistiska 

tester, ANOVA, t- 

oberoende och upprepande 

mått. 

50 (0) Triageutbildning påverkar 

sjuksköterskornas 

bedömmningar och kunskap. 

Kvaliten i bedömningsverktyget 

blev bättre . 

I 

CCT 

       

Vatnøy, T K., 

Fossum, M., Smith, 

N., & Slettebø, Å. 

2013 

Norge 

Triage assessment of 

registered nurses in 

the emergency 

department 

Utvärdera 

beslutsfattande i 

inställningen triage 

före och efter 

genomförande av 

Medical Emergency 

En beskrivande 

ingripande design med 

en kvantitativ metod. 

413 (242) Före införande var en majoritet 

av de bedömningarna som 

byggde på tecken och symtom 

med medicinska diagnoser utan 

vitalparametrar. Efter införande 

så var två tredjedelar bedömd 

med vitalaparametrar. Vilket 

I 

R 

 



 

 

 

Triage and Treatment 

System Adult. 

bedömningarna fick ett större 

perspektiv. 
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