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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   

 

Triagebedömningen utförs på en akutmottagning av en legitimerad sjuksköterska. Denna 

bedömning används för att identifiera vilken patient som är i störst behov av vård. Enligt 

patientsäkerhetslagen ska sjuksköterskan utföra sitt arbete så att vården alltid blir 

patientsäker. Då triagebedömningen sker under tidspress medför det risk för avvikelser 

som i sin tur gör att brister i säkerheten kan uppstå. 

 

Syfte  

 

Syftet var att belysa sjuksköterskans upplevelse av säker vård vid triagebedömning på 

akutmottagning.  

 

Metod  

 

Metoden som valdes för studien var en litteraturöversikt. Databassökningar och manuell 

sökning av vetenskapliga artiklar utfördes i databaserna CINAHL och PubMed. Resultatet 

baseras på 18 artiklar som valts ut för klassificering, analysering och värdering. 

 

Resultat 

 

Resultatet visade att sjuksköterskors upplevelse av säker vård vid triagebedömning 

handlade om flera faktorer. Kunskap och erfarenhet, hot och våld från patienter, god 

informationsöverföring, samt arbetsmiljö och stress är faktorer som påverkar 

sjuksköterskornas upplevelse av säker vård. 

 

Slutsats 

 

Sjuksköterskorna upplevde att patientsäkerheten vid triagebedömning många gånger var 

bristfällig. Deras upplevelse var att det fanns en svårighet i att utföra en patientsäker vård 

när arbetet skedde under hot från patienter. En väl fungerande informationsöverföring och 

god arbetsmiljö ansågs vara av stor vikt för att kunna garantera en säker triagebedömning. 

Sjuksköterskorna upplevde även att kunskap och erfarenhet var betydelsefullt för 

patientsäkerheten vid triagebedömning. Det behövs därför ett mer utvecklat triagesystem 

vid bedömningen för att kunna garantera en säker vård. 

 

Nyckelord: Akutmottagning, Patientsäkerhet, Säker vård, Triage, Upplevelse 

 

 

 

 

 



 

INLEDNING ........................................................................................................................ 4 

BAKGRUND ........................................................................................................................ 4 

Akutmottagning ............................................................................................................... 4 

Triagebedömning på akutmottagning ........................................................................... 5 

Säker vård som kärnkompetens .................................................................................... 6 

Samverkan i team ............................................................................................................ 7 

Säker vård vid triagebedömning ................................................................................... 7 

Problemformulering ........................................................................................................ 8 

SYFTE .................................................................................................................................. 8 

METOD ................................................................................................................................ 9 

Val av Metod .................................................................................................................... 9 

Urval ................................................................................................................................. 9 

Datainsamling .................................................................................................................. 9 

Databearbetning ............................................................................................................ 11 

Dataanalys ...................................................................................................................... 11 

Forskningsetiska överväganden ................................................................................... 12 

RESULTAT ....................................................................................................................... 12 

Kunskap och erfarenhet ........................................................................................... 12 

Hot och våld från patienter ...................................................................................... 13 

God informationsöverföring ..................................................................................... 14 

Arbetsmiljö och stress ............................................................................................... 14 

DISKUSSION .................................................................................................................... 15 

Resultatdiskussion ......................................................................................................... 15 

Metoddiskussion ............................................................................................................ 17 

Slutsats ............................................................................................................................ 19 

REFERENSER .................................................................................................................. 20 

 

BILAGA A-B

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

4 

 

INLEDNING 
Det första som ska ske när patienten söker vård på en akutmottagning är att en legitimerad 

sjuksköterska utför en triagebedömning. Sjuksköterskan ska bedöma patientens tillstånd 

med hjälp av symtom och utifrån sökord genom en standardiserad metod (Göransson, Eldh 

& Jansson, 2008). Arbetsmiljön på en akutmottagning är däremot stressig och 

patientsäkerheten riskerar därför att vara otillräcklig (Lindh & Sahlqvist, 2012). All 

personal som arbetar inom hälso- och sjukvården har skyldighet gentemot 

patientsäkerhetslagen [PSL] (SFS, 2010:659) att arbeta evidensbaserat och har ett ansvar 

för att bidra till en hög patientsäkerhet. Svensk sjuksköterskeförening (2016) menar att 

säker vård är förutsättningen för att kunna bedriva hälso- och sjukvård av hög kvalitet. För 

att kunna bidra till en kvalitativ och säker sjukvård finns det behov av att undersöka 

sjuksköterskors upplevelse av hur säker vården är när patienter prioriteras. 

 

BAKGRUND 
Akutmottagning 

En akutmottagning ska generera en snabb och effektiv vård och därför kan mötet mellan 

patient och vårdare upplevas som kort och splittrat (Elmqvist & Frank, 2015). En överfull 

akutmottagning kan enligt Hitchcock, Gillespie, Crilly och Chaboyer (2014) göra att 

kvaliteten och säkerheten på vården blir försämrad. Arbetsmiljön regleras i 

arbetsmiljölagen [AML] (SFS, 2016:961) där det finns regler om skyldigheter som 

arbetsgivaren ska följa för att inte ohälsa och olycksfall ska förekomma på arbetsplatsen. 

Inom sjukvården finns det flera olika arbetsmiljörisker då arbetet kan vara både psykiskt 

och fysiskt påfrestande. En hög arbetsbelastning, stress, oregelbundna arbetstider och 

bristande samarbete kollegialt är bidragande faktorer till att utveckla belastningsbesvär. 

Det finns dessutom en risk för de som arbetar inom hälso- och sjukvården att råka ut för 

hot och våld i sitt arbete. Personal som arbetar på akutmottagningen är speciellt utsatta 

(Arbetsmiljöverket, 2015). 

 

Vården som bedrivs på en akutmottagning skiljer sig från vården på andra 

sjukhusavdelningar. Hit kommer patienter som många gånger inte vet vad de lider av och 

de lider ofta av flera symtom samtidigt (Göransson et al., 2008). Göransson et al. (2008) 

menar att patienter ofta vårdas utan diagnos på en akutmottagning och det gör 

bedömningen mer komplex. Flödet på en akutmottagning går inte att styra och personalen 

ska vara beredd på att behandla och vårda de som söker vård (Göransson et al., 2008). 

Därför blir en del i arbetet på en akutmottagning att skapa ett patientflöde. Målet är att inte 

bara låta flödet ske, utan att personalen styr det (Nugus et al., 2011). Patientens första 

kontakt ska vara med en sjuksköterska som arbetar utifrån ett systematiserat triagesystem. 

Det är av betydande vikt att detta är det första som görs och att ingen fördröjning sker. Om 

en patient med svåra symtom får vänta kan det få konsekvenser (Göransson et al., 2008). I 

hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 2017:30) står det att varje patient som vänder sig 

till sjukvården snarast ska få en medicinsk bedömning. “Snarast” kan enligt Göransson et 

al. (2008) tolkas på olika sätt och visar på en otydlighet i lagen. Till följd av denna 

bristande tydlighet i lagen och det höga trycket på akutmottagningar krävs därför ett 

strukturerat system som säkerställer att patienter får kvalitativ och säker vård (Göransson 

et al., 2008). 
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Triagebedömning på akutmottagning 

Triage är ett system som ska bidra till att patienter med störst behov får vård först 

(Göransson et al., 2008). Turordningen ska baseras på fysiologiska parametrar och 

symtom, inte på andra kriterier såsom väntetider och betalning (Vatnøy, Fossum, Smith & 

Slettebø, 2013). Det är en legitimerad sjuksköterska som utför bedömningen på 

akutmottagningen, då det krävs rätt kompetens för den komplexa uppgiften att utföra en 

triagebedömning (Göransson et al., 2008). 

 

Enstegs- och tvåstegs triage  

Enstegstriage är en snabb bedömning som görs av en sjuksköterska och ska ta två minuter. 

Denna ska baseras på patientens sökorsak och symtom som patienten själv berättar om. 

Inga vitala parametrar undersöks. Denna triage är i sig ytlig men kan snabbt ge indikation 

på om patientens tillstånd är livshotande. Att bara använda sig av enstegstriagering räcker 

ofta inte. Tvåstegstriage sker i två steg och av två olika sjuksköterskor. Först görs en snabb 

bedömning, liknande enstegstriagering. Patienten skickas sedan vidare till en annan 

sjuksköterska där en mer allsidig bedömning görs (Göransson et al., 2008). Vitalparametrar 

kan inkluderas, såsom puls, blodtryck, andningsfrekvens och saturation (Göransson et al., 

2008; Vatnøy et al., 2013). Inkludering av vitalparametrar gör triagebedömning mer 

pålitlig då den inte bara baseras på det kliniskt synliga och patientens symtom (Vatnøy et 

al., 2013).  

 

Sjuksköterskan och triagebedömning 

Sjuksköterskan på akutmottagningen är ansvarig för patienten och dess tillstånd under 

väntetiden. Ansvaret är att upptäcka försämringar hos patienten och att patienten bedöms 

kontinuerligt, utvärderas och övervakas. Av sjuksköterskan krävs därför ett medicinskt 

kunnande, ett kritiskt förhållningssätt och en förmåga att kunna analysera olika akuta 

situationer på ett korrekt sätt (Göransson et al., 2008). Faktorer som kan påverka om 

triagebdömningen blir pålitlig eller inte kan vara sjuksköterskans ålder, år av erfarenhet 

och antal arbetade år på en akutmottagning (Chen et al., 2010; de Souza, Diniz, de Lourdes 

Teixeira Silva, da Mata & Chianca, 2014). Janssen et al. (2011) menar däremot att triage 

borde ses som en egen specialistutbildning för att den ska bli korrekt utförd. Enligt Chen et 

al. (2010) finns det alltid en risk för att patienten prioriteras högre eller lägre än patientens 

vårdbehov. Enligt de Souza et al. (2014) krävs en formell och reell kompetens för att 

arbeta med triagebedömning. Göransson et al. (2008) menar även att andra egenskaper 

såsom stresstålighet och förmågan att tänka kritiskt är relevant för sjuksköterskan. 

Det finns en viss sårbarhet i ett triagesystem. När patientflödet ökar på akutmottagningen 

bildas en kö till triagebedömningen, vilket kan leda till en fördröjning av den första 

bedömningen (Hitchcock et al., 2014). Enligt Nugus et al. (2011) är sjuksköterskans mål 

att skapa ett patientflöde i triagearbetet som inte styrs utav patienterna. Vidare menar 

Nugus et al. (2011) att det kan vara svårt att hantera patienter som triagerats med låg 

prioritet. Dessa patienter kan ofta behandlas med relativt snabba åtgärder och sedan 

skickas hem men på grund av det ökade flödet får patienter med låg prioritet sitta och 

vänta. För att hålla ett bra patientflöde kan det i vissa fall vara nödvändigt att ”behandla 

och skicka hem” patienter som är lågt prioriterade, istället för att skapa en överfull 

akutmottagning (Nugus et al., 2011). Hitchcock et al. (2014) påpekar att högt prioriterade 

patienter fick vänta i över en timme fast de enligt tidsram endast ska vänta i tio minuter. På 

en akutmottagning finns det begränsat med resurser i form av personal och vårdplatser, när 

alla platser är upptagna blir det direkt ett stopp i det organiserade flödet (Nugus et al., 

2011). Sjuksköterskan uttryckte en känsla av belåtenhet när det organiserade flödet 
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fungerade. För sjuksköterskan handlade det inte om att ha få patienter på plats, det kunde 

vara fullt men om patientflödet var organiserat upplevdes arbetsmiljön aldrig kaotisk 

(Nugus et al., 2011). 

Säker vård som kärnkompetens  

Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2016) är säker vård en förutsättning för att utöva 

hälso- och sjukvård av hög kvalitet. Säker vård är en kärnkompetens för samtliga 

professioner inom hälso- och sjukvården i Sverige. För att bedriva en säker vård krävs ett 

samarbete mellan de olika professionerna. Säker vård innebär dessutom att de som arbetar 

inom hälso- och sjukvården har kunskap om vilka risker som finns och att de arbetar 

utifrån ett sådant sätt att risker för patienter samt personal minimeras (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). Vid triagebedömning behöver beslut fattas om vårdinsatser 

under tidspress, vilket kan medföra risker för avvikelser och att säkerheten kan brista. För 

att vården ska vara patientsäker krävs det att organisationen är optimal och att det finns 

tillräckligt med resurser för att bedriva säker vård (Lindh & Sahlqvist, 2012). 

 

Patientsäkerhetslagen 
Patientsäkerhetslagen [PSL] (SFS, 2010:659) är till för att höja patientsäkerheten inom 

svensk hälso- och sjukvård. PSL (SFS, 2010:659) beskriver patientsäkerhet som skydd mot 

vårdskada. Enligt 5§, kap. 1, i PSL 2010:659 definieras vårdskada som “lidande, kroppslig 

eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata 

åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården”. Personal som 

arbetar inom hälso- och sjukvården har skyldighet gentemot PSL (SFS, 2010:659) att 

arbeta efter beprövad erfarenhet och vetenskap och har även ett ansvar för att bidra till en 

hög patientsäkerhet. Vårdgivare inom landsting, kommun och statlig myndighet har 

skyldighet och ansvar för att åtgärder vidtas så att patienter inte drabbas av vårdskador 

(PSL, SFS, 2010:659). 

 

När patienten blir triagebedömd kan starka känslor uppkomma. Denna reaktion kan se 

olika ut hos den enskilde individen (Elmqvist & Frank, 2015). Patienten kan uppleva sig 

missförstådd, främst efter första steget i triagebedömningen då patienten antingen får 

komma direkt till en läkare eller till väntrummet (Angland, Dowling & Casey, 2014). I 

väntrummet finns sällan en sjuksköterska, vilket kan göra att patienten blir osäker och 

rädslan av att “glömmas bort” kan uppstå (Möller, Fridlund, & Göransson, 2010). 

Patienten anser sig ofta vara i större behov av vård än vad triageprioriteringen antyder. 

Bristfällig information leder till att patienten inte förstår att den låga triage prioriteringen 

ofta innebär ett mindre akut tillstånd och att väntetiden då blir längre (Angland et al., 

2014). Enligt Elmqvist och Frank (2015) kan en del patienter då ta till aktiva åtgärder 

såsom att ställa många frågor eller uttrycka sig hotfullt. Detta blir en stressfaktor för 

sjuksköterskan. Däremot finns en del patienter som inte vill störa sjuksköterskan och de är 

istället avvaktande och tacksamma för den vård de får. Det kan också råda en ovisshet hos 

patienten kring hur mycket de själva kan påverka sin vård vilket kan leda till att vården blir 

otillräcklig eller orättvis. Det finns också en oro hos patienten huruvida vården kommer att 

baseras på sjukdomstillståndet eller på handlingarna och beteende hos patienten. Den vård 

som bedrivs på en akutmottagning kan därför leda till att patientsäkerheten brister 

(Elmqvist & Frank, 2015). 



 

 

 

  

7 

 

Samverkan i team 

Det krävs ett tätt samarbete mellan de professioner som ingår i det interprofessionella 

teamet för att kunna bedriva en säker vård (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). För att 

uppnå ett bra samarbete krävs det en medvetenhet hos personalen kring deras egna samt 

kollegors kompetens. Det bör även finnas en insikt i att alla i teamet är nödvändiga för att 

kunna bedriva en säker vård (Svensk sjuksköterskeförening, 2016; Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). I arbetet med triage krävs även ett engagemang från alla 

professioner (Janssen et al., 2011). När de olika professionerna är av olika mening kan en 

konflikt uppstå som kan äventyra patientens vård (Durand et al., 2011). En sjuksköterska 

och läkare kan inte sällan vara oeniga kring patientens triagenivå, vilket kan i enlighet med 

Durand et al. (2011) äventyra patientsäkerheten. En patientsäker vård kräver ett ständigt 

arbete och bör finnas i åtanke och diskuteras vid varje möte, överrapportering och 

informationsutbyte (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Bristande 

informationsöverföring såväl mellan det interprofessionella teamet som till patienter och 

närstående är en vanlig orsak till att misstag och fel uppstår i vården. Därför är fungerande 

informationsöverföring avgörande för att kunna bedriva en säker vård (Lindh & Sahlqvist, 

2012).  

 

Kompetensbeskrivning- sjuksköterskans professionella ansvar  
Sjuksköterskans kompetensbeskrivning innebär att kunna samverka i team, kvalitets- och 

förbättringsutveckla vården, arbeta personcentrerat och evidensbaserat, kunna arbeta så att 

vården är säker, ha ett ledarskap samt vara pedagogisk och informativ (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). I enlighet med Svensk sjuksköterskeförening (2017) är 

sjuksköterskans professionella huvudansvar patientens omvårdnad. För att kunna 

säkerställa en säker vård ska arbetet vara riskmedvetet (Sjuksköterskeföreningen, 2017). 

Det innebär att patienten får en kontinuerlig och säker vård. Sjuksköterskan ansvarar för att 

information mellan det interprofessionella teamet och patienten kommer fram. 

Sjuksköterskan ska även kunna kommunicera med patienter och närstående på ett 

respektfullt och empatiskt sätt. Arbetet som bedrivs ska vara evidensbaserat eller baseras 

på beprövad erfarenhet, detta ska ske genom hela vårdkedjan (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Lawton, Carruthers, Gardner, Wright och McEachan (2012) 

menar däremot att otillräcklig erfarenhet kan leda till bristande patientsäkerhet. För att 

bedriva en säker vård krävs det även att sjuksköterskan behärskar standardiserade metoder. 

Dessa kan användas vid akuta situationer, exempelvis i ett triagesystemet eller vid 

informationsutbyte (Svensk sjuksköterskeförening, 2016).  

Säker vård vid triagebedömning 

Enligt Wikström (2012) upplever sjuksköterskan på akutmottagningen stimulans och 

omväxling i arbetet trots att möjligheten att utveckla någon djupare relation till patienten 

inte finns. Med ojämn arbetsbelastning och varierande patientflöde kan arbetet vara 

mentalt påfrestande och frustration kan uppstå. När arbetet är stressigt är det de medicinska 

delarna som prioriteras och inte omvårdnad, vilket kan inge en känsla av att inte räcka till 

(Wikström, 2012). När en patient blir triagebedömd tilldelas en tidsram, denna ger en 

indikation på när en läkarbedömning ska göras. Om patienten ändå inte får träffa en läkare 

inom den givna tidsramen, har det visat sig att sjuksköterskor kan uppleva att 

triagesystemet är onödigt då det inte fungerar (Janssen et al., 2011). Otillräckliga resurser i 

form av personalbrist och arbetsutrymme kan på en akutmottagning leda till långa 

väntetider. Detta kan riskera att den första triagebedömningen tar för lång tid, vilket är en 

fara för patientsäkerheten (Lindh & Sahlqvist, 2012). Sjuksköterskor har visat sig vara 
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mindre villiga att utföra triage om akutmottagningen är överbelastad och de inte har de 

resurser som de behöver i form av utrymme och personal (Janssen et al., 2011). Enligt 

Lindh & Sahlqvist (2012) försämras kommunikationsförmågan hos sjuksköterskan under 

press från sjukhusledning och patienter, för lite sömn samt stress och kan därmed utgöra en 

risk för patientsäkerheten. Johnson, Motavalli, Gray och Kuehn (2014) har identifierat att 

stress och koncentrationssvårigheter kan uppstå, då sjuksköterskan flera gånger under sitt 

arbetspass blir avbruten av patienter, kollegor eller anhöriga. I genomsnitt avbröts 

sjuksköterskan sju gånger på en timme och det visade sig att endast en femtedel av 

avbrotten var relaterade till patientvård (Johnson et al., 2014). 

 

Lawton et al. (2012) beskriver att en oerfaren sjuksköterska stressar i slutet av sitt pass för 

att inte behöva lämna över arbetsuppgifter till nästa skift. De sjuksköterskor som inte var 

stressade och istället var närvarande vid den slutgiltiga triagebedömningen gav en 

lugnande effekt. Informationen gick fram på ett bättre sätt när patienten inte kände sig 

missförstådd (Möller et al., 2010). Den erfarna sjuksköterskan menar att leverera 

patientsäkerhet är upp till varje individ själv, om sjuksköterskan trivs i arbetsmiljön eller 

inte. Patientsäkerheten påverkas därför av sjuksköterskans attityd till arbetet. I PSL (SFS, 

2010:659) beskrivs även att sjuksköterskan har ett eget ansvar gentemot att vården som 

utförs fullföljs och är patientsäker. En sjuksköterska som går till arbetet bara för att “få det 

gjort” kommer sällan att leverera säker vård. Om det finns en vilja att utföra arbetet bra, 

kommer det också att generera en patientsäker vård (Lawton et al., 2012). Erfarenhet och 

kunskap är en del i beslutstagande och bedömning i triageprocessen. Erfarenheten visade 

sig påverka noggrannhet och förmåga att utföra triage, vilket har direkt påverkan på 

patientsäkerheten (Considine, Botti & Thomas, 2007). Sjuksköterskor med reell 

kompetens, menar Considine et al. (2007), kan upptäcka avvikelser som kan vara 

livsavgörande för patienten på ett annat sätt än vad ett standardiserat bedömningsunderlag 

kan göra. 

Problemformulering 

Personalen på en akutmottagning ska arbeta effektivt (Elmqvist & Frank, 2015) och därför 

krävs ett standardiserat system i form av triage (Göransson et al., 2008). I enlighet med 

patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) innebär sjuksköterskans professionella ansvar att 

alltid arbeta evidensbaserat och därmed bedriva en patientsäker vård. För att tillämpa säker 

vård krävs även en samverkan i team mellan professionerna på akutmottagningen (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Bristande kommunikation, stressig arbetsmiljö, överfulla 

väntrum och personalbrist är aspekter att ta hänsyn till i frågan om vården är patientsäker 

vid triagebedömning (Elmqvist & Frank, 2015). Mot bakgrund av problemet är det 

betydelsefullt att belysa sjuksköterskors upplevelse av säker vård för att kunna skapa ett 

patientsäkert triagesystem.  

 

SYFTE   
Syftet var att belysa sjuksköterskans upplevelse av säker vård vid triagebedömning på 

akutmottagning.  
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METOD 
Val av Metod 

Metoden var en litteraturöversikt. I enlighet med Forsberg och Wengström (2015) valdes 

denna metod för att beskriva kunskapsläget inom området genom redan befintlig forskning 

och för att svara på syftet. En litteraturöversikt innebär att en sökning av relevant litteratur, 

utsortering och kvalitetsgranskning görs av redan befintlig forskning (Rosén, 2012). Enligt 

Svensk sjuksköterskeförening (2017) ansvarar sjuksköterskan för att hålla sig uppdaterad 

om kunskapsutvecklingen inom sitt yrkesområde för att kunna arbeta evidensbaserat. 

Evidensbaserad vård innebär att vården vilar på en vetenskaplig grund, dels med 

beprövade erfarenheter men även litteraturstudier bidrar till en evidensbaserad vård 

(Axelsson, 2012). 

Urval  

Vid en litteraturöversikt bedöms de framtagna artiklarna i fulltext utifrån inklusions- och 

exklusionskriterier (Rosén, 2012). Enligt Östlundh (2017) är de flesta databaserna baserade 

på det engelska språket. Artiklarna som inkluderades i litteraturöversikten var därför 

vetenskapliga artiklar skrivna på engelska. Valda inklusionskriterier var att artiklarna 

skulle vara publicerade mellan år 2007 och 2017 för att studien i enlighet med Forsberg 

och Wengström (2015) ska kunna baseras på aktuell forskning. Artiklarna som 

inkluderades var även peer-reviewed. Det innebär att andra forskare inom samma gren 

gjort en kritisk granskning av artikeln innan den publiceras (Helgesson, 2015). 

Användning av peer-reviewedartiklar är ett sätt att säkerställa att forskningen som är 

framtagen är tillförlitlig och av hög kvalitet (Polit & Beck, 2012). Artiklarna som 

inkluderades skulle dessutom vara publicerade i Västeuropa, Nordamerika eller Australien 

då dessa områden enligt Göransson et al. (2008) är ledande inom triage. 

Forskningsområdet omvårdnad innehåller både kvantitativa och kvalitativa studier 

(Forsberg & Wengström, 2015). Av den orsaken har båda dessa typer av studier 

inkluderats för att få en evidensbaserad litteraturöversikt i enlighet med Forsberg och 

Wengström (2015). Artiklar som handlade om triagering vid specifika sjukdomstillstånd, 

psykiatriska sjukdomar och triagering av barn exkluderades. Reviewartiklar är inte heller 

inkluderade då Axelsson (2012) menar att reviewartiklar, liksom denna studie, är 

sekundärkällor.  

Datainsamling  

Datainsamlingen genomfördes under september år 2017. Enligt Karlsson (2012) är 

informationssökning det första steget i processen med att skriva ett examensarbete. 

Sökningar efter relevanta vetenskapliga artiklar gjordes i databaserna Cumulative Index to 

Nursing and Allied Health Literature (CINAHL) och Public Medline (PubMed). 

Sökningarna redovisas i tabell 1. CINAHL och PubMed är båda databaser för 

vetenskapliga artiklar inom omvårdnadsområdet (Karlsson, 2012). CINAHL är 

specialiserad på omvårdnadsforskning och PubMed är mer medicinskt inriktad (Forsberg 

& Wengström, 2015). I både PubMed och CINAHL användes ämnesord för att söka efter 

relevanta artiklar. I PubMed heter ämnesorden Medical Subjects Headings (MeSH-termer) 

och i CINAHL kallas de för CINAHL Headings (Forsberg & Wengström, 2015).  
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Databassökning  
Databassökningen inleddes med en testsökning. Detta för att säkerställa att 

frågeställningen var tillräckligt väldefinierad i enlighet med Statens beredning för 

medicinsk utvärdering [SBU] (2013). Detta även för att få uppfattning om vilka 

sökmängder som kunde förväntas och vilka sökord som var av betydelse i relation till 

syftet (SBU, 2013). Enligt Wallengren och Henricson (2012) stärks innehållsvaliditeten om 

två litteratursökningar utförs, en inledande testsökning och en huvudsökning. 

Huvudsökningen gjordes med hjälp av den initiala testsökningen, där lämpliga sökord 

identifierades och kombinerades. Sökningarna redovisas i tabell 1.  

 

Ämnesorden som användes i PubMed och CINAHL och fritext sökningen redovisas i 

tabell 1. Ämnesorden i PubMed och CINAHL kan kombineras med booleska sökoperatorer 

som “AND”, “OR” och “NOT” (Forsberg & Wengström, 2015). I enlighet med Forsberg 

och Wengström (2015) kombinerades ämnesorden i denna studie med de booleska 

sökoperatörerna “OR” och “AND” för att först få ett bredare resultat och sedan begränsa 

sökningen för att få ett smalare resultat. “Majr” användes på MeSH termerna “Triage”, 

“Attitude of Health Personell” och “Risk Assessment” för att få fram artiklar som 

innehåller detta som “major heading”. 

 
Tabell 1. Presentation av databassökning i CINAHL och PubMed. 

Databas 

Datum 

Sökord Antal 

träffar 

Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Antal inkluderade 

artiklar 

PubMed  

170904 

"Clinical Competence"[Mesh] OR “Decision Making [Mesh] OR “Thinking” [Mesh] AND 

“Attitude of Health Personnel” [Mesh] OR “Nurse´s Role” [Mesh] AND “Triage” [Mesh] 
117 25 6 1 

PubMed 

170904 

“Nurse’s Role” [Mesh] OR “Attitude of Health Personnel” [Mesh] OR “Nursing Staff, 

Hospital” [Mesh] AND “Triage” [Mesh] AND “Emergency Service, Hospital” [Mesh] 

124 20 11 3 

PubMed  

170904 

“Nurses” [Mesh] OR “Emergency Nursing” [Mesh] OR “Emergency Medical Services” [Mesh] 

AND “Patient Safety” [Mesh] AND “Humans” [Mesh] AND “Triage” [Majr] 

25 15 5 0 

PubMed  

170904 

“Clinical Competence” [Mesh] AND “Triage” [Mesh] 140 50 14 3 

CINAHL 

170904 

(MH "Triage") AND (MH "Clinical Competence")  OR (MH "Professional 

Competence")  AND (MH "Nursing Skills") OR (MH "Nursing Practice") AND (MH "Patient 

Safety") 

158 12 4 1 

CINAHL 

170901 

(MH “Patient Safety”) AND (MH “Triage”) 41 30 10 3 

PubMed 

170904 

“Triage” AND “Patient Safety” AND “Emergency Nurses”  52 30 14 3  

PubMed  

170907 

"Nurse's Role"[Mesh] OR "Nursing Staff, Hospital"[Mesh] AND "Attitude of Health 

Personnel"[Majr] AND "Triage"[Majr] 

56 10  8 1 

PubMed 

170907 

"Patient Safety"[Mesh] OR "Risk Assessment"[Majr] AND "Triage"[Mesh]  106 20 10 1 

TOTALT 
 

819 212 82 16 
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Manuell sökning 
Genom att göra en manuell sökning i tillägg till databassökning fås en överblick över 

ämnesområdet (Karlsson, 2012). En manuell sökning gjordes och genom en sökning i 

PubMed identifierades och inkluderades två artiklar via “Similar articles”, en av Elmqvist, 

Fridlund och Ekebergh (2011) och en av Flowerdew, Brown, Russ, Vincent och 

Woloshynowych (2011). 

Databearbetning 

När sökningarna i databasen gav ett hanterbart antal träffar, lästes titeln för att se om den 

var relevant för syftet. Detta gjordes i enlighet med Östlundh (2017), då det är ett bra sätt 

för att få en uppfattning om vad som är intressant att granska mer ingående. De artiklar 

som hade en titel, vilken var relevant för syftet, lästes artikelns abstrakt som enligt 

Östlundh (2017) ger en kort sammanfattning av artikelns innehåll. Om abstraktet svarade 

på syftet, lästes hela artikeln enskilt och sedan togs ett gemensamt beslut om artikeln skulle 

inkluderas eller inte. De artiklar som i detta skede bedömdes relevanta till 

litteraturöversikten gick vidare till kvalitetsgranskningen. Denna granskning av artiklarna 

syftade till att bedöma i vilken grad artikelns resultat var tillförlitligt i enlighet med SBU 

(2013). Både i litteratursöknings- och kvalitetsgranskningsprocessen bör båda författarna 

till litteraturöversikten vara delaktiga för att stärka validiteten och reliabiliteten (Polit & 

Beck, 2012). Kvalitetsgranskningen innebar att kvaliteten på de initialt inkluderade 

artiklarna bedömdes individuellt. Om artikelns kvalitet bedömdes på olika sätt, 

diskuterades kvaliteten tills konsensus uppnåddes i enlighet med Wallengren och 

Henricson (2012). Vid kvalitetsgranskning användes Sophiahemmet Högskolas 

bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet (bilaga A) som 

utvecklats av Berg, Dencker och Skärsäter (1999) samt Willman, Stolz och Bahtsevani 

(2011). Klassificeringen i bedömningsunderlaget är en tregradig skala som består av hög 

(I), medel (II) och låg kvalitet (III). I litteraturöversikten har endast hög och medel kvalitet 

inkluderats. 

 

Artiklarna analyserades genom att kvantitativ data genom att i enlighet med Forsberg och 

Wengström (2015) tolka numeriska siffror. Kvalitativ data analyserades genom att tolka 

och förstå fenomen som beskrivs i enlighet med Forsberg och Wengström (2015). Enligt 

Forsberg och Wengström (2015) är det författarnas perspektiv som avgör hur 

bearbetningen och analysen ska genomföras. Med detta som grund har ställning tagits till 

den egen förförståelsen, då det kan komma att påverka analysen. För att i enlighet med 

Friberg (2017) få en överblick av artiklarna som analyserades sammanställdes de 

inkluderade artiklarnas resultat i en schematisk översikt (bilaga B). Sammanlagt 

inkluderades 18 antal artiklar i denna litteraturöversikt. Att sammanställa syfte, metod, 

urval och resultat i en matris är ett värdefullt hjälpmedel i den fortsatta analysen av 

artiklarna, enligt Axelsson (2012). 

Dataanalys  

En integrerad analys genomfördes i enlighet med Axelsson (2012). Axelsson (2012) menar 

att genom en integrerad innehållsanalys nås djupare kvalitativ förståelse för fenomenet 

samt integrerar kvantitativa resultat. Kristensson (2012) menar att den integrerade analysen 

gör att resultatet presenteras på ett överskådligt sätt. De 18 artiklar som inkluderades i 

resultatet lästes igenom grundligt ett flertal gånger för att i enlighet med Axelsson (2012) 

få en uppfattning av allt materialet. För att uppnå struktur och logik i studiens resultat är 
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det enligt Axelsson (2012) bra att utgå från teman och använda dessa som underrubriker. 

Artiklarnas resultat granskades noggrant för att identifiera olika teman. Med hjälp av 

färgpennor fick varje tema sin egen färg så att materialet enligt Axelsson (2012) blev 

överskådligt. Fyra teman identifierades i artiklarna och sorterades in som underrubriker i 

resultatet. De teman som identifierades var sjuksköterskans upplevelse av kunskap och 

erfarenhet, hot och våld från patienter, god informationsöverföring samt arbetsmiljö och 

stress.  

Forskningsetiska överväganden 

Enligt Helgesson (2015) ska all forskning ske enligt god forskningssed vilket innebär att 

ingen, varken forskare eller deltagare ska ha tagit skada av forskningen. Lag (SFS, 

2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor används i Sverige för att 

säkerställa att respekt för människovärdet tas hänsyn till. Det finns fyra forskningsetiska 

principer som bör följas, dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Enligt Helgesson 

(2015) blir forskning som riskerar att exempelvis röja individens personuppgifter eller 

kränka någons integritet sällan godkänd av en etikprövningsnämnd då forskningen inte 

följer de etiska principerna. De artiklar som inkluderades i studien har i enlighet med 

Helgesson (2015) granskats av en etikprövningsnämnd. Helsingforsdeklarationen är en 

forskningsetisk riktlinje som huvudsakligen ska värna om forskningsdeltagare. Risk för de 

medverkande och studiens vinster ska alltid vägas mot varandra, om det positiva väger upp 

det negativa får studien genomföras (World Medical Association, 2013). Enligt Helgesson 

(2015) ska artiklarna granskas ur en objektiv synvinkel för att få ett tillförlitligt resultat och 

artiklar som bidrar till både positivt och negativt resultat ska inkluderas. Detta har gjorts i 

denna studie genom att inkludera resultat som både visat på brister och styrkor i 

triagesystemet och hur patientsäkert det är. Enligt Kjellström (2012) är språkbrister ett 

vanligt etiskt problem i samband med en litteraturöversikt. Därför finns det risk att artiklar 

på engelska har feltolkats, då författarna inte har engelska som modersmål, men detta har 

funnits i åtanke under hela processen i enlighet med Kjellström (2012). 

 

RESULTAT 
Resultatet består av 18 vetenskapliga artiklar som har analyserats och redovisas i en 

integrerad analys. De fyra teman som uppkommit under analysen presenteras som 

underrubriker med utgångspunkt från syftet. Dessa teman var upplevelsen av kunskap och 

erfarenhet, hot och våld från patienter, god informationsöverföring samt arbetsmiljö och 

stress. 

 

Kunskap och erfarenhet 
Erfarenhet var en aspekt som omtalades många gånger i samband med triagebedömning 

och sjuksköterskornas kompetens (Forsgren, Forsman & Carlström, 2009; Forsman et al., 

2012; Jordi et al., 2015; Magid et al., 2009; Pich et al., 2011; Pich et al., 2017). 

Patientsäkerheten ökade om sjuksköterskorna arbetat under en längre tid med 

triagebedömning. De mindre erfarna sjuksköterskorna upplevde det tryggt att arbeta med 

triage när det fanns de med erfarenhet att konsultera (Forsgren et al., 2009; Forsman et al., 

2012; Magid et al., 2009). Sjuksköterskorna upplevde även att utbildning i triage var 

behövligt för att kunna utföra en korrekt triagebedömning (Forsgren et al., 2009; Forsman 

et al., 2012). Många sjuksköterskor upplevde däremot att det mest väsentliga vid arbetet 

med triage var erfarenheten (Forsgren et al., 2009; Forsman et al., 2012; Magid et al., 

2009). Vissa sjuksköterskor ansåg däremot att år av erfarenhet på akutmottagningen eller 
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år med triagearbete inte hade någon signifikant effekt när det handlade om att ge en korrekt 

triagebedömning (Jordi et al., 2015). Ett väl fungerande samarbete i det interprofessionella 

teamet var av betydelse för att kunna bedriva en patientsäker vård på akutmottagningen 

(Flowerdew et al., 2017; Pati et al., 2014; Verbeek-Van Noord et al., 2014). Enligt 

Veerbeek-Van Noord et al. (2014) skattade läkarna en högre patientsäkerhet än 

sjuksköterskorna vilket visade på att det fanns olika uppfattningar om patientsäkerheten i 

det interprofessionella teamet.  

 

Arbetet med ett triagesystem upplevdes fungera bra, systemet gav en överblick över 

patienter och det upplevdes öka kontrollen över arbetet (Forsman et al., 2012; Johansen & 

Forberg 2011; Magid et al., 2009). Sjuksköterskorna upplevde däremot inte att symtomen 

alltid matchade med sökorden i triagesystemet och därför ansågs det vara betydelsefullt att 

vara kritisk mot systemet. När symtomen inte matchade med sökorden frångick 

sjuksköterskorna från triagesystemet, vilket ansågs utgöra en risk för patienten. De som 

litade på sin “magkänsla” och erfarenhet genererade i en övertriagering, vilket var positivt 

för patienten (Forsgren et al., 2009; Forsman et al., 2012; Johansen & Forberg 2011; 

Jönsson & Fridlund 2013). Feltriagering var också ett problem som inträffade i arbetet med 

triagesystemet (Jordi et al., 2015; Jönsson & Fridlund, 2013; Malmström, Harjola, Torkki, 

Kumpulainen & Malmström, 2017; Olofsson, Gellerstedt & Carlström, 2009). 

Sjuksköterskorna upplevde sig ofta som självsäkra i triagebedömning men detta blev 

motsägelsefullt då noggrannheten och träffsäkerheten inte alltid var tillfredsställande (Jordi 

et al., 2015). Över- och undertriage förekom på lika andel akut sjuka patienter som mindre 

akut sjuka patienter (Jönsson & Fridlund, 2013; Olofsson et al., 2009; Malmström et al., 

2017). Sjuksköterskorna upplevde till viss del att det var lätt att triagebedöma de akut sjuka 

patienterna (Malmström et al., 2017; Olofsson et al., 2009) medan vissa upplevde det 

lättare att triagebedöma de som hade lägre behov av akutvård (Jönsson & Fridlund, 2013). 

 

Hot och våld från patienter 
Sjuksköterskorna som arbetade med triage upplevde hot och våld från patienter, främst 

verbalt men även fysiskt (Morphet et al., 2014; Pich, Hazelton, Sundin & Kable, 2011; 

Pich, Kable & Hazelton, 2017). Fysiskt hot som sjuksköterskorna erfarit var att de blivit 

spottade på (Morphet et al., 2014), sparkade på, slagna i ansiktet och hotade med vapen 

(Pich et al., 2011). Långa väntetider, missförstånd om hur triagesystemet fungerade samt 

bristfällig informationsöverföring identifierades som faktorer till att patienter blev 

våldsamma (Morphet et al., 2014; Pich et al., 2011; Pich et al., 2017). Dessutom var 

problematik i patientflödet och resursbrister såsom otillräckligt med personal faktorer som 

triggade ett negativt beteende hos patienter (Pati, Harvey & Pati, 2014; Pich et al., 2017). 

Även långa väntetider på akutmottagningen upplevdes av sjuksköterskorna vara den 

övervägande faktorn till varför patienter blev otåliga och hotfulla (Flowerdew et al., 2017; 

Morphet et al., 2014; Pich et al., 2011; Pich et al., 2017).  

 

Sjuksköterskorna upplevde stress när alkoholpåverkade patienter befann sig på 

akutmottagningen (Flowerdew et al., 2017; Pich et al., 2017). Alkohol- och/eller 

narkotikapåverkade patienter (Morphet et al., 2014; Pich et al., 2011; Pich et al., 2017) 

samt patienter med psykisk sjukdom (Morphet et al., 2014; Pich et al., 2017) identifierades 

som de som i största grad agerade hotfullt. Patienter som agerade hotfullt krävde mer 

uppmärksamhet och uppmuntran än de patienter som inte uppträdde hotfullt (Pich et al., 

2011). Sjuksköterskorna upplevde svårigheter i att känna medlidande och visa empati för 

de patienterna som agerade hotfullt (Morphet et al., 2014; Pich et al., 2011). Upplevelsen 

av att arbeta med triage blev sämre när det involverade möte med hotfulla patienter (Pich 
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et al., 2011). Därför upplevde sjuksköterskorna en känsla av maktlöshet i arbetet med 

triage (Morphet et al., 2014; Pati et al., 2014; Pich et al., 2011). Sjuksköterskorna ansåg att 

en stressig arbetsmiljö bidrog till att våldet ökade i både intensitet och frekvens (Pich et al., 

2011). De upplevde dessutom att patienter med en tendens att bli hotfulla tidigt kunde 

upptäckas i bedömningsprocessen (Pich et al., 2011; Pich et al., 2017).  

 

God informationsöverföring 
Sjuksköterskorna upplevde att god kommunikation var en nödvändighet för att 

triagesystemet skulle fungera bra (Burström, Letterstål, Engström, Berglund & Enlund, 

2014; Forsgren, Forsman & Carlström, 2009; Forsman, Forsgren & Carlström, 2011; 

Göransson & von Rosen, 2010; Johansen & Forberg, 2011; Verbeek-Van Noord, Wagner, 

Van Dyck, Twisk & De Bruijne, 2014). Det interprofessionella teamet upplevde det 

tillfredsställande om informationsöverföringen fungerade bra (Forsgren et al., 2009; 

Johansen & Forberg, 2011). 

 

Sjuksköterskorna upplevde att informationsöverföringen var otillräcklig då patienten inte 

förstod innebörden av sin triagenivå eller väntetid (Elmqvist et al., 2011; Göransson & von 

Rosen, 2010; Morphet et al., 2014). En stressig arbetsmiljö var en bidragande faktor till att 

sjuksköterskorna inte hade tid att informera patienterna (Elmqvist et al., (2011); 

Flowerdew et al., 2017; Morphet et al., 2014). Missförstånd och brist i 

informationsöverföringen kunde vara en bidragande faktor till våld, därav vikten av en god 

kommunikation för att kunna utföra säker vård (Morphet et al., 2014; Pich et al., 2017). 

Om dialogen mellan sjuksköterska och patient hölls i en lugn miljö, optimerades 

kommunikationen och risken för missförstånd reducerades (Forsman et al., 2011). Vidare 

menade Elmqvist et al. (2011) att sjuksköterskorna kunde vara vag med information om 

väntetider och triagenivåer för att inte inge hopp och förväntningar hos patienten. 

Missförstånd kunde uppstå i det interprofessionella teamet angående vilken patient som 

skulle undersökas först. Med hjälp av triagesystemet minskade missförstånden då 

informationsöverföringen blev tydligare, eftersom sjuksköterskorna kunde hänvisa till 

triagenivån (Johansen & Forberg, 2011).  

 

Arbetsmiljö och stress 
Arbetsmiljön i form av resurser, organisation, den fysiska miljön samt stress påverkade 

sjuksköterskornas upplevelse av säker vård vid triagebedömningen (Flowerdew et al., 

2017; Forsman et al., 2011; Göransson & von Rosen, 2010; Johansen & Forberg, 2011; 

Magid et al., 2009; Morphet et al., 2014; Pati et al., 2014; Pich et al., 2011; Pich et al., 

2017). Sjuksköterskorna upplevde att utrymmet på akutmottagningen var för litet för att 

möta de behov som fanns. Väntrummet behövde vara större, likaledes sjuksköterskornas 

arbetsutrymme (Flowerdew et al., 2017; Johansen & Forberg, 2011; Magid et al., 2009; 

Pati et al., 2014; Pich et al., 2017). Sjuksköterskorna uttryckte även att rummet som 

triagebedömningen utfördes i borde innehålla all den utrustning som är nödvändig så att 

patienten inte lämnas ensam (Flowerdew et al., 2017; Pati et al., 2014). Med en öppen yta i 

väntrummet och fullständig visibilitet från sjuksköterskornas arbetsutrymme och reception 

kunde försämring av patienter uppmärksammas (Flowerdew et al., 2017; Johansen & 

Forberg, 2011; Magid et al., 2009; Pati et al., 2014). Däremot menade Magid et al. (2009) 

och Pati et al. (2014) att detta kunde vara problematiska, då det fanns en risk att 

sjuksköterskorna blev avbrutna och därmed störda, när arbetet skedde i anslutning till de 

väntande patienterna. 
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Sjuksköterskorna som blev avbrutna och inte fick slutföra sina uppgifter kunde uppleva 

stress. Det ansågs därför viktigt för sjuksköterskorna att ta pauser under arbetspassen för 

att minska stressen (Magid et al., 2009; Pati et al., 2014). Arbetet som sjuksköterskorna 

utförde under stress kunde leda till att patientsäkerheten och effektiviteten blev sämre 

(Flowerdew et al., 2017; Pati et al., 2014; Pich et al., 2011). En överfull akutmottagning 

med högt tryck kunde leda till att sjuksköterskorna upplevde stress och press från både 

patienten och sjukhusledningen (Flowerdew, 2017; Johansen, 2014; Morphet et al., 2014; 

Pich et al., 2011; Pich et al., 2017). Sjuksköterskorna upplevde att sjukhusledningen kunde 

vara mer fokuserad på att få “jobbet gjort” och ha hög “patientnöjdhet” än att fokusera på 

kvalitets- och patientsäker vård (Johansen, 2014; Magid et al., 2009). Om 

sjukhusledningen var stöttande i triagebedömningen upplevde sjuksköterskorna att 

patientsäkerheten ökade (Forsman et al., 2011). Ett stort antal patienter per sjuksköterska 

gjorde att relationen mellan parterna påverkades negativt. Sjuksköterskorna upplevde att 

triagesystemet inte gav utrymme för patientens omvårdnad, då det inte tog hänsyn till 

individen och psykosociala förhållande. Sjuksköterskorna upplevde även att det inte fanns 

tillräckligt med tid för att se till patienten ur ett helhetsperspektiv utan fokus var på 

patientens medicinska tillstånd (Elmqvist et al., 2011; Johansen, 2014; Johansen & 

Forberg, 2011).  

 

DISKUSSION 
Resultatdiskussion  

Studier visar att betydelsen av sjuksköterskors erfarenhet vid triagebedömningen är av stor 

vikt (Forsgren et al., 2009; Forsman et al., 2012; Magid et al., 2009). Sjuksköterskor som 

besatt viss erfarenhet kunde upptäcka avvikelser utöver det standardiserade systemet och 

på så vis ha möjlighet att utföra en säkrare vård (Forsgren et al., 2009; Forsman et al., 

2012; Johansen & Forberg 2011; Jönsson & Fridlund 2013). Lawton et al. (2012) beskriver 

också att brist på erfarenhet kan vara en bidragande faktor till en osäker vård. Jordi et al. 

(2015) menar däremot att erfarenhet inte har någon signifikant betydelse för att kunna 

utföra en korrekt triagebedömning. Patientsäkerheten kan bli lidande, då det är en slump 

vem som utför triagebedömningen och vilken erfarenhet den sjuksköterskan besitter. Den 

övervägande delen av studierna menar att erfarenhet är viktigt i arbete med triage. Det är 

däremot problematiskt att värdera erfarenhet då det är svårt att mäta. Det råder en 

ambivalens i hur stor betydelse erfarenhet har för sjuksköterskan men att det har en 

påverkan på patientsäkerheten är däremot tveklöst. Därför krävs vidare forskning om hur 

stor relevans den reella kompetensen kontra den formella kompetensen har.   

 

Studier bekräftade att sjuksköterskorna upplevde hot och våld i arbetet med triage 

(Morphet et al., 2014; Pich et al., 2011; Pich et al., 2017). Detta bekräftas även av 

arbetsmiljöverket (2015) som menar att personal på en akutmottagning är särskilt utsatta 

för hot och våld. I enlighet med PSL (SFS, 2010:659) ska allt arbete som utförs bidra till 

en hög patientsäkerhet. Det ingår även i sjuksköterskans kärnkompetens att leverera säker 

vård till alla patienter (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Därför anses det att arbetet 

som sjuksköterskorna utför under hot och våld inte kan garantera en säker vård. Morphet et 

al. (2014) Pich et al. (2011) och Pich et al. (2017) menar att patienter som agerar hotfullt 

får mer uppmärksamhet. Det blir svårt för sjuksköterskan att leverera en säker vård till 

resterande patienter på akutmottagningen. Detta indikerar att triagesystemet inte alltid är 

patientsäkert, då resurser kan bli tilldelade utifrån patientens beteende och inte utifrån det 

medicinska tillståndet.  



 

 

 

  

16 

 

 

Om patienter agerar hotfullt kan empatin hos sjuksköterskor bli bristfällig (Morphet et al., 

2014; Pich et al., 2011). Bristande empati kan utgöra en risk för patienten, då det enligt 

Svensk sjuksköterskeförening (2017) ingår i kompetensbeskrivningen att behandla 

patienter och närstående med empati och respekt. Sjuksköterskor ska även visa patienter 

omtanke och respekt i enlighet med patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659). Om 

sjuksköterskor inte är dedikerade till sitt arbete och inte känner empati gentemot sina 

patienter kan utförandet bli försämrat. Därmed kan säker vård vid triagebedömning bli svår 

att upprätthålla. Morphet et al. (2014) och Pich et al. (2011) menar att utbildning av 

sjuksköterskor om identifiering och hantering av hotfulla patienter bör ges i större 

utsträckning än vad som görs idag. För att kunna hantera hot och våld är det viktigt med 

utbildning, då våldet enligt Pich et al. (2011) ökar i både intensitet och frekvens.  

 

Studier visar att det är påtagligt hur betydelsefull en god informationsöverföring är både 

inom det interprofessionella teamet och gentemot patienter (Burström et al., 2014; 

Forsgren et al., 2009; Forsman et al., 2011; Göransson & von Rosen, 2010; Johansen & 

Forberg, 2011; Verbeek-Van Noord et al., 2014). Om det uppstår konflikter mellan de 

olika professionerna är triagesystemet enligt Johansen och Forberg (2011) ett bra verktyg 

för att undvika missförstånd i teamet. Janssen et al. (2011) menar att ett engagemang från 

alla professioner krävs för att kunna garantera en säker vård. Otydlig 

informationsöverföring är därför en risk för patientsäkerheten, då missförstånd troligtvis 

kommer att uppstå. En patient som upplever sig välinformerad och införstådd kommer 

enligt Elmqvist et al. (2011) att vara en nöjd patient. Angland et al. (2014) belyser en 

problematik med att patienter inte förstår innebörden av en lägre triagenivå och att långa 

väntetider ofta innebär att deras tillstånd inte är akut. Patienter kan istället uppleva en 

osäkerhet och bli rädda att långa väntetider betyder att de glömts bort. Detta exempel visar 

tydligt hur bristande informationsöverföring kan leda till missförstånd och därmed hindra 

sjuksköterskan från att bedriva en säker vård. Sjuksköterskor upplevde att tiden inte fanns 

till att informera patienter trots att det ingår i sjuksköterskans kärnkompetens att kunna ge 

en god informationsöverföring (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Väsentlig 

information borde, enligt Elmqvist et al. (2011), däremot inte vara en omöjlighet då det 

inte tar alltför lång tid att ge. Tiden det tar att ge information är motiverad med tanke på 

vinsterna i en välinformerad och införstådd patient. Missförstånd i 

informationsöverföringen är därför en riskfaktor till att triagesystemet inte kan garantera en 

säker vård. Kommunikationsförmågan kan även påverkas om sjuksköterskan är stressad, 

vilket även det kan äventyra säkerheten i vården (Lindh & Sahlqvist, 2012). Sjuksköterskor 

som blir avbrutna och störda i sitt arbete riskerar att begå misstag som i sin tur bidrar till en 

mindre säker vård. Göransson et al. (2008) menar att sjuksköterskor som utför 

triagebedömningen, utöver sin formella kompetens bör besitta egenskaper såsom 

stresstålighet och kritiskt tänkande. Om arbetet ska kunna bedrivas på ett säkert sätt under 

stressiga förhållanden, bör sjuksköterskan vara bekväm med att arbeta under stress. 

 

Det framkom att sjuksköterskor ofta gav fel triagenivå till patienter (Jordi et al., 2015; 

Jönsson & Fridlund, 2013; Malmström et al., 2017; Olofsson et al., 2009). Sjuksköterskor 

skattade sig själva som säkra i arbetet med triagebedömning, trots att de ofta över- och 

undertriagerar patienter (Jordi et al., 2015). Patienter som blir tilldelad en fel och lägre 

triagenivå än vad tillståndet kräver riskerar att inte få de resurser som behövs. Att 

sjuksköterskor feltriagerar är vanligt förekommande men varför det inträffar är svårare att 

hitta någon förklaring till. Feltriagering blir en fråga om tillämpning av både resurser och 

säker vård. Om resurser används felaktigt, kan det finnas en risk att det senare saknas 
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kapacitet för att omhänderta akutsjuka patienter som inkommer till akutmottagningen. 

Sjuksköterskornas uppfattning om deras egen förmåga att utföra triagebedömning stämmer 

inte alltid överens med den korrekta triagenivån, vilket utgör en risk för patientsäkerheten.  

 

Det finns delade meningar om hur betydelsefullt det var med erfarenhet hos 

sjuksköterskor. Majoriteten av studierna upplevde det som mest relevant, endast en studie 

ansåg inte att korrekt triagenivå och erfarenhet hade någon koppling. Med stöd i bakgrund 

och resultat anses det nödvändigt för sjuksköterskan att få mer kunskap och utbildning. 

Detta för att det ska vara säkert att utöva triagebedömning både med och utan erfarenhet. 

Det anses därför vara nödvändigt med mer än ett standardiserat system som 

bedömningsunderlag för att triagera patienter. 

Metoddiskussion 

För att besvara syftet har en litteraturöversikt genomförts utifrån 18 artiklar. Metodvalet 

utfördes i enlighet med Forsberg och Wengström (2015) för att beskriva och utveckla 

kunskaper inom området med hjälp av redan befintlig forskning. En systematisk 

litteraturstudie anses ha högre trovärdighet än allmänna litteraturöversikter (Polit & Beck, 

2012). En allmän litteraturöversikt har enligt Forsberg och Wengström (2015) flera 

svagheter då den inte är systematisk. Den kan vara otillförlitlig i enlighet med Forsberg 

och Wengström (2015) eftersom en begränsad mängd forskning funnits att tillgå. I denna 

litteraturöversikt inkluderades 18 artiklar vilket av Forsberg och Wengström (2015) anses 

vara ett tillräckligt antal för att klassa studien som meningsfull. Genom val av metod kunde 

ett bredare perspektiv på forskningsområdet undersökas, då olika länder inkluderades. Då 

syftet med studien var att belysa sjuksköterskans upplevelse av säker vård hade en 

intervjustudie som datainsamlingsmetod varit passande. Detta då det enligt Danielsson 

(2012) är en lämplig metod att använda då fenomen eller situationer ska beskrivas. Denna 

metod valdes bort, eftersom det inte ansågs genomförbart då akutmottagningar i Stockholm 

har hög arbetsbelastning och saknar resurser. Detta kan ses som en svaghet i 

examensarbetet, då syftet även hade kunnat besvaras med en intervjustudie. Däremot hade 

en intervjustudie endast täckt Sveriges perspektiv. 

 

Urvalskriterierna som användes under sökningar efter artiklar valdes för att i enlighet med 

Wallengren och Henricson (2012) öka trovärdigheten för studien. Artiklarna som 

inkluderades var skrivna på det engelska språket och för att kunna hantera språkliga 

utmaningarna användes i enlighet med Östlundh (2017) ett lexikon. Initialt strävades det 

efter att inkludera artiklar från länder som ansågs vara jämförbara med svensk hälso- och 

sjukvård ur ett kulturellt och socioekonomiskt perspektiv. Artiklarna som inkluderades i 

studien var publicerade i Västeuropa, Nordamerika och Australien då dessa geografiska 

områden klassas som industriländer vilket innebär att de har liknande levnadsförhållande 

(United Nations, 2013). Artiklar som matchade syftet men kom från andra länder valdes att 

exkluderas. Om artiklar från länder utöver Västeuropa, Nordamerika och Australien 

inkluderats hade resultatet förmodligen blivit ett annat. Frågan är då om resultatet hade haft 

klinisk tillämpbarhet i Sverige. Artiklar som syftade till att beskriva triagering vid 

specifika sjukdomstillstånd, psykiska sjukdomar eller barn exkluderades. Detta för att vi 

ville undersöka triage i allmänhet som går att applicera på alla patienter oavsett sjukdom.  

 

Enligt Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016) är det inte tillräckligt att enbart 

använda en sökterm vid sökningen av vetenskapliga artiklar. Därför stärks arbetet, då flera 

söktermer har använts åt gången. En sökstrategi där endast fritextsökning används blir 

mängden artiklar ohanterlig och därför är det viktigt att sökningen även innefattar 
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ämnesord, såsom MeSH termer i tillägg till fritext (Willman et al., 2016). Därför är 

ytterligare en styrka i litteraturöversikten applicering av MeSH termer och Cinahl 

Headings när sökning efter vetenskapliga artiklar gjordes. Det finns flera olika databaser 

att använda vid sökning av artiklar och PubMed och CINAHL valdes att användas. Enligt 

Forsberg och Wengström (2015) är dessa relevanta databaser för omvårdnadsforskning. 

Två databaser har använts vilket stärker arbetet då Willman et al. (2016) menar att basera 

en litteraturöversikt på endast en databas inte är tillräckligt. 

 

För att hitta relevanta artiklar gjordes två sökningar, en testsökning och en huvudsökning. 

Enligt Wallengren och Henricson (2012) stärker detta trovärdigheten ytterligare i arbetet. I 

studien har endast primärkällor inkluderats. Sekundärkällor och reviewartiklar har 

exkluderats, då Wallengren och Henricson (2012) menar att det ger litteraturöversikten en 

högre trovärdighet. Artiklarna kvalitetgranskades av enskilt och jämfördes sedan för att 

öka reliabiliteten i enlighet med Henricson (2012). Grundarbetet som lagts ner på 

artiklarna inför resultatet var avgörande för värdet på litteraturöversikten. Detta gäller 

främst vid identifiering och värdering av de inkluderade artiklarna. Artiklarna som 

inkluderades i resultatet var av hög eller medelhög kvalitet i enlighet med Sophiahemmet 

Högskolas bedömningsunderlag som utvecklats av Berg et al. (1999) och Willman et al. 

(2011). Det bör tas i beaktning att bedömningsunderlaget som användes utgjordes av en 

subjektiv bedömning, vilket ökar risken för felbedömning. Svårigheter med att fastställa 

kvaliteten kan föreligga och detta kan i sin tur påverka valet av artiklar och således även 

studiens resultat. Arbetet genom forskningsprocessen har bidragit till nya kunskaper 

gällande bland annat sökandet efter artiklar och vad gäller kritisk granskning av artiklar. I 

en framtida litteraturöversikt skulle den ökade kunskapen kunna bidra till ett mer reliabelt 

resultat. 

 

Olika typer av studier har olika bevisvärde där randomiserad kontrollerad studie [RCT] 

tillskrivs den starkaste beviskraften (Segersten, 2017). Denna litteraturöversikt saknar 

RCT-studier vilket kan betyda att bevisvärdet reduceras. Emellertid menar Forsberg och 

Wengström (2015) att många forskningsfrågor, speciellt inom omvårdnadsforskning, inte 

kan använda sig av den experimentella designen. Då syftet med denna litteraturöversikt var 

att belysa en upplevelse kan studien fortfarande vara trovärdig trots att inga RCT-studier 

inkluderats i enlighet med Forsberg och Wengström (2015). Eftersom studien syftar till att 

belysa sjuksköterskans upplevelse är det svårt att påvisa att resultatet är generaliserbart för 

alla sjuksköterskor. Däremot tyder resultatet på att samma upplevelser återfinns i flera av 

studierna, vilket betyder att en viss generaliserbarhet kan göras. Sjuksköterskorna som 

deltagit i studierna som inkluderats i resultatet har haft få eller inga urvalskriterier, vilket 

gör resultatet mer generaliserbart.  

 

Inga personliga erfarenheter av triage finns, vilket kan ses som en styrka i studien, 

eftersom att författarna inte är färgade av ämnet. Däremot finns en förförståelse av 

triagearbete, då en teoretisk kunskap finns. Under arbetets gång lästes alla artiklar enskilt 

och sedan diskuterades varje artikel gemensamt utifrån dess resultat. Detta för att 

säkerställa att personliga uppfattningar och åsikter inte hade färgat arbetet i analysdelen. 

En strukturerad och systematisk analys av resultatet gjordes för att säkerställa att 

personliga åsikter inte har skapat resultatet samt för att öka studiens reproducerbarhet. Med 

detta som grund ansågs att en objektiv analys och resultatsammanställning gjorts. Däremot 

menar Forsberg och Wengström (2015) att författare inte är skilda från det fenomen som 

studeras och därför finns en risk att antagande påverkar analys och resultatdel i studien.  
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Inkludering av enbart artiklar som blivit godkända av en etisk nämnd gjordes, vilket enligt 

Forsberg och Wengström (2015) ger studien ett ökat vetenskapligt värde och stärker 

studiens resultat. Fokus har legat på de forskningsetiska aspekterna under arbetets gång 

och reflektion runt de fakta som inkluderats har gjorts i enlighet med Kjellström (2012) 

och Helgesson (2015).  

Slutsats  

Sjuksköterskor upplevde många gånger att patientsäkerheten var bristande. Faktorer som 

påverkade sjuksköterskornas upplevelse av säker vård var kunskap och erfarenhet, hot och 

våld från patienter, god informationsöverföring samt arbetsmiljö och stress. För att 

sjuksköterskan ska känna sig trygg och därmed kunna förmedla en säker vård, måste hotet 

från patienter på akutmottagning minska. En väl fungerade informationsöverföring i det 

interprofessionella teamet leder till ökad patientsäkerhet. Det gör även en god arbetsmiljö, 

då stressen minskar och bidrar till att sjuksköterskan kan leverera säker vård. 

Patientsäkerheten bör inte vara beroende av om sjuksköterskan som utför 

triagebedömningen har mycket eller lite erfarenhet. Sjuksköterskan behöver därför mer än 

ett standardiserat system vid triagebedömningen för att kunna garantera en säker vård.  

 

Fortsatta studier   
Med denna litteraturöversikt som grund anser författarna att det behövs mer forskning 

kring hur patientsäkert triagesystemet är då det är ett relativt nytt koncept. Det är av 

intresse att undersöka hur akutmottagningar i Sverige ser på triagesystemet och hur de 

förhåller sig till den troligtvis bristfälliga patientsäkerheten. Det anses att det är angeläget 

för både arbetsgivare och personal att veta var i systemet det brister och vilka verktyg som 

behöver förbättras. Då det inte krävs någon vidareutbildning för att arbeta med triage är det 

av intresse att få mer kunskap kring hur stor betydelse den reella kompetensen har. Vidare 

forskning bör därför fokusera på vilken specifik utbildning som krävs för att öka 

kompetensen hos sjuksköterskor som arbetar med triage. Det är även av intresse att studera 

vidare kring varför patienter ofta får fel triagenivå, då det inte finns något tydligt svar på 

detta. 

 

Klinisk tillämpbarhet 
Förhoppningen är att denna studie ska leda till att personal på akutmottagningar blir 

medvetna om hur de ska gå tillväga för att förbättra triagesystemet. Utbildning för alla 

sjuksköterskor som arbetar med triage anses därför vara en faktor som kan komma att bidra 

till en ökad säker vård. Det behövs även utbildning av hantering av mötet med hotfulla 

patienter på akutmottagningen för att triagesystemet ska vara säkert. Med denna studie är 

det eftersträvansvärt att göra sjuksköterskor uppmärksamma på hur viktigt det är med 

tydlig informationsöverföring för att undvika missförstånd. Vidare är det önskvärt att det 

interprofessionella teamet ska förstå betydelsen av en god arbetsmiljö och att samarbete är 

av stor vikt för ett säkert triagesystem. Eftersom många sjuksköterskor upplevde att triage 

var ett bra verktyg så finns potential i att fortsätta utveckla det.  
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bilaga A 
                

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 erfarenheter utifrån de utforskades 

perspektiv. Avvsikten kan också vara att utveckla 

begrepp och begreppsmässiga strukturer (teorier och 

modeller). 

 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat 

urval. Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess och 

analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data och 

tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 

Patient/deltagargruppen för otillräckligt 

beskriven. Metod/analys ej tillräckligt 

beskriven. Bristfällig resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet
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Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet      

  
Arbetsmaterial, får ej kopieras    

II 

 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Burström L, 

Letterstål A, 

Engström ML, 

Berglund A, Enlund 

M 

 2014 

Sverige  

 

The patient safety 

culture as perceived 

by staff at two 

different emergency 

departments before 

and after introducing 

a flow-oriented 

working model with 

team triage and lean 

principles: a repeated 

cross-sectional study  

  

   

Att jämföra 

patientsäkerhetskulturen 

på akutmottagningen på 

två olika sjukhus före och 

efter ett 

förbättringsprojekt 

infördes.  

Design: Kvantitativ, upprepad 

tvärsnittsstudie design. 

Urval: Sjuksköterska eller läkare som 

arbetade med triage på akutmottagning på 

ett universitetssjukhus och ett landstings 

sjukhus. 

Datainsamling: Frågeformuläret “Hospital 

Survey on Patient Safety Culture” delades 

ut på två sjukhus i Sverige, före och efter 

ett förbättringsprojekt infördes.  

Analys: Svaren analyserades med ett 

binomial test, som visar på signifikans  

SAS Statistics software användes för att 

analysera statistik.  

910 

(233) 

Skillnad sågs före och efter 

förbättring projektet och 

skillnader fanns även  mellan  

universitetssjukhuset och 

landstings sjukhuset. 

Kommunikation, 

patientsäkerhetskultur och 

teamarbete var aspekter som 

hade förbättrats.  

R  

II 

Elmqvist C, Fridlund 

B, Ekebergh M 

2011 

Sverige 

 

On a hidden game 

board: the patient’s 

first encounter with 

emergency care at the 

emergency 

department 

 

 

 

 

 

 

 

Att beskriva och förstå 

patientens första möte på 

akutmottagningen upplevt 

av patienten, närstående 

och olika yrkeskategorier 

Design: Kvalitativ  

Urval: Fyra olika vårdsituationer valdes ut. 

Kriterierna var att det första mötet skulle 

vara med en sjuksköterska, undersköterska 

eller läkare. Patienten skulle komma till 

akutmottagningen på olika sätt, hade olika 

symtom och blev därför triagerade till olika 

nivåer. 

Datainsamling: Intervjuerna innehöll 

“öppna frågor” och var mellan 35- 60 

minuter långa. 

Analys: tolkande livsvärldsfenomenologisk 

analys.  

14 

(0) 

Vaga regler och motstridiga 

förväntningar mellan patienter 

och personal på 

akutmottagningen ger upphov 

till missförstånd. Patienten 

känner sig säker på att den 

biologiska kroppen kommer 

behandlas men osäker på att 

egna tankar och känslor inte 

kommer tas på allvar.  
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Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Flowerdew L, Brown 

R, Russ S, Vincent C, 

Woloshynowych M 

2012 

England 

Teams under pressure 

in the emergency 

department: an 

interview study 

Att identifiera stressorer 

på en akutmottagning och 

undersöka positiva och 

negativa beteende som hör 

ihop med att arbeta under 

tryck samt överväga 

insatser för att förbättra 

teamarbetet. 

Design: Kvalitativ  

Urval: Skulle arbeta på London 

undervisningssjukhus 

Datainsamling: semistrukturerade 

intervjuer 

Analys: Inspelade intervjuer där datan 

analyserades via NVivo datorprogram och 

av författarna.  

22 

(-) 

De mest omtalade stressorerna 

var “4 timmars” målet, för 

hög arbetsbelastning, 

personalbrist och brist på 

samarbete kollegialt. 

Missförstånd mellan senior 

och junior personal. 

Ledarskap och lagarbete 

visade sig vara 

medlingsfaktorer mellan stress 

och den subjektiva 

upplevelsen. 

 

K 

I 

Forsgren S, Forsman 

B, Carlström ED 

2009 

Sverige 

Working with 

Manchester triage - 

Job satisfaction in 

nursing 

Att identifiera faktorer 

som bidrar till 

tillfredställelse i arbetet 

med triage.  

Design: Undersökning analyserades både 

på ett kvantitativt och kvalitativt sätt. 

Urval: Deltagarna skulle ha minst sex 

månaders erfarenhet av att arbeta med 

MTS. 

Datainsamling: Frågeformulär med 37 

frågor, både svarsalternativ och öppna 

frågor 

Analys: Dataprogrammet “Statistical 

Package for the Social Sciences 14.0”. 

Frågorna analyserades genom en 

innehållsanalys.  

102 

(28) 

Resultatet visar en hög 

arbetstillfredsställelse (88%). 

Triage som arbetsmetod, 

arbetet är intressant i sig själv 

och en finns frihet som finns 

bidrog till detta. 

Sjuksköterskan såg sitt arbete 

som stimulerande och 

intressant samtidigt som hög 

arbetsbelastning och brist på 

kompetens rapporterades. De 

flesta sjuksköterskor tyckte att 

MTS var en klar och enkel 

metod att arbeta utefter men 

behöver utvecklas.  
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IV 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Forsman B, Forsgren 

S, Carlström ED 

2011 

Sverige  

Nurses working with 

Manchester triage- 

The impact of 

experience on patient 

security  

Att beskriva 

sjuksköterskor uppfattning 

av erfarenhet och säkerhet 

i arbete med Manchester 

triage system (MTS).  

Design: Kvantitativ och kvalitativ.  

Urval: Sjuksköterskor som arbetat med 

MTS regelbundet i minst sex månader.  

Datainsamling: Frågeformulär 

innehållandes 37 frågor delades ut till 102 

stycken triage sjuksköterskor. 

Avslutningsvis ställdes vissa öppna frågor.  

Analys: Dataprogrammet SPSS användes 

för att analysera frågeformulären och 

beskriva datan samt finna ev. korrelation 

Den kvalitativa delen var att utvinna de 

uppenbara svaren från frågorna.  

102  

(28) 

Resultatet visade att MTS var 

en säker metod som bidrog till 

patientsäkerhet men att 

sjuksköterskornas erfarenheter 

var mer värdefulla. Erfarenhet 

och tillräckligt med tid vid 

triage bedömningen samt stöd 

till sjuksköterskorna från 

organisationen var bidragande 

faktorer till patientsäkerhet.  

P 

I 

Göransson KE, Von 

Rosen A 

2009  

Sverige  

Patient experience of 

the triage encounter 

in a Swedish 

emergency 

department  

Att identifiera patienters 

upplevelse av triagering.  

Design: Kvantitativ tvärsnittsstudie.  

Urval:  Sökt vård vid Karolinska 

Universitetssjukhus, Solna. 18 år eller 

äldre, Fått triagenivå 3-5. Svenskatalande. 

Ingen förändring i den mentala statusen. 

Datainsamling: Frågeformulär med 23 

frågor som utvecklats från tidigare studier 

och innehöll frågor om bland annat kön, 

ålder, väntetid, information om 

triagesystemet. Formuläret besvarades 

anonymt.  

Analys: Beskrivande metoder.  

 

 

 

 

 

146  

(0) 

Deltagarna visade överlag en 

belåtenhet över bemötandet av 

sjuksköterskorna som utförde 

triagebedömningen. 

Patienterna upplevde däremot 

att lite information gavs om 

både triagesystemet och 

väntetider.  

P 
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Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Johansen MB, 

Forberg JL 

 2011 

  Danmark  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nurses’ evaluation of 

a new formalized 

triage system in the 

emergency 

department – a 

qualitative study  

 

Att utforska hur 

sjuksköterskor upplever 

arbetet med triage på 

akutmottagningen och hur 

det påverkar deras arbete.  

Design: Kvalitativ  

Urval: Legitimerad sjuksköterska på 

Hillerød sjukhus. 

Datainsamling: 14 sjuksköterskor 

intervjuades i 40-80 minuter. Observationer 

av sjuksköterskornas arbete utfördes innan 

intervjuerna. 

Analys: Intervjuerna spelades in och 

transkriberades för att sedan delas in i 

teman och analyseras. 

14               

(1) 

Deltagarna upplevde en större 

känsla av kontroll vid 

användandet av 

triagebedömning, de var inte 

lika oroliga över att missa 

något. Sjuksköterskorna blev 

kluvna när 

bedömningsunderlaget och 

den egna kunskapen inte 

stämde överens. 

Sjuksköterskorna ville inte 

endast förlita sig på 

bedömningsunderlaget utan 

behöll sin “magkänsla” och 

litade till sin erfarenhet. Re-

evaluering stressade många 

sjuksköterskor. 

K  

I 

Johansen ML 

2014 

USA 

Conflicting Priorities: 

Emergency Nurses 

Perceived Disconnect 

Between Patient 

Satisfaction and the 

Delivery of Quality 

Patient Care 

Att undersöka vilka som 

konflikter som kan uppstå 

på akutmottagningen 

Design: Kvalitativ 

Urval: Deltagarna skulle vara anställda som 

legitimerad sjuksköterska på en 

akutmottagning i USA och ha direktkontakt 

med patienter. 

Datainsamling: Fokusgrupper på 4-5 

personer i en diskussion som spelades in 

Analys: Tematisk innehållsanalys användes 

för att analysera fokusgrupps data 

 

 

 

9 

(0) 

Övergripande visade det sig 

att det fanns motstridiga 

prioriteringar på arbetsplatsen 

mellan ledningen och 

sjuksköterskor. Tre teman 

identifierades: bemanning, 

ledarna förstår inte och 

orealistiska förväntningar. 

K 

II 
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VI 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Jordi K, Grossmann 

F, Gaddis GM, 

Cignacco E, 

Denhaerynck K, 

Schwendimann R, 

Nickell CH 

2015 

Schweiz 

Nurses' accuracy and 

self-perceived ability 

using the Emergency 

Severity Index triage 

tool: a cross-sectional 

study in four Swiss 

hospitals. 

Att undersöka 

noggrannheten och 

tillförlitligheten vid 

användning av ett engelskt 

triageverktyg i icke 

engelsktalande länder. 

Design: Kvalitativ tvärsnittsstudie 

Urval: Sjuksköterskor som arbetade på 

akutmottagningar där de använde sig utav 

triagemetoden ESI. Sjuksköterskorna som 

kunde delta skulle ha 3-4 timmar träning i 

ESI sedan tidigare. Deltidsarbetande 

sjuksköterskor exkluderades. 

Datainsamling: Enkätundersökning med tre 

avsnitt 

Analys: Innehållsanalysen gjordes enligt 

Krippendorff alpha  

69 

(0) 

Deltagarna kände sig till 78 % 

säkra på användning utav ESI-

triage. Trots detta fann 

forskarna låg noggrannhet hos 

deltagarna. Scenario på ESI-

nivå 1 (den mest brådskande 

nivån) var 42,8 % rätt 

bedömda. Ett scenario på ESI-

nivå 5 (den minst brådskande 

nivån) var 100 % rätt 

bedömda. Ju lägre brådskande 

scenario,  ju lättare var det att 

bedöma. Antal arbetade år 

inom triagering hade ingen 

signifikant effekt på 

noggrannheten. 

K 

I 

Jönsson K, Fridlund 

B 

2012 

Sverige 

A comparison of 

adherence to correctly 

documented triage 

level of critically ill 

patients between 

emergency 

department and the 

ambulance service 

nurses. 

 

Att jämföra och utvärdera 

hur korrekt 

triagebedömningen blev 

av både sjuksköterskor 

arbetandes på 

akutmottagningen och i 

ambulansen .  

Design: Kvantitativ,  

Urval: Patienter med livshotande tillstånd 

exkluderades då triage blev sekundärt till 

situationen. Patient på någon av de tre 

sjukhusen.  

Datainsamling: Insamling av patientdata. 

Av patienter som blivit triagerade och 

korrekt dokumenterade av både 

sjuksköterskor från akutmottagningen och 

ambulansen.  

Analys: Data utvärderades och övervägdes 

om triagenivån var rätt. Resultatet nominell 

mättes samt analyserades i programmet 

SPSS version 17.     

592 

(38) 

Sjuksköterskorna gav korrekt 

triagenivå till de som var 

minst kritiskt sjuka. 

Dokumentationen av triage 

nivån var sämre hos 

ambulanspersonal än hos 

personalen på 

akutmottagningen.  
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VII 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Magid DJ, Sullivan 

AS, Cleary PD, Rao 

SR, Gordon JA, 

Kaushal R, 

Guadagnoli E, 

Camargo CA, 

Blumenthal D 

2008 

USA 

The Safety of 

Emergency Care 

Systems: Results of a 

Survey of Clinicians 

in 65 US Emergency 

Departments 

Att bedöma i vilken 

utsträckning 

akutmottagningen 

utformad, sköts och 

underhålls så att 

patientsäkerhet 

säkerställs.  

Design: Kvantitativ  

Urval: Exkluderade sjukhus för militärer, 

veteran administrationer och barnsjukhus. 

Inklusionskriterier var att personalen skulle 

varit anställd på akutmottagningen i minst 

3 månader 

Datainsamling: Frågeformulär utformat 

efter intervjuer med akutmottagning 

personal 

Analys: Analyserna gjordes genom 

stratifierad design med hjälp av SAS 9.0 

och SUDAAN 9.0 

3740 

(178) 

Deltagarna rapporterade att 

akutmottagningen oftast inte 

var stor nog, för mycket 

patienter för att ge säker vård, 

otillräckligt med personal, 

avbrott hos personalen 

minskade förmågan att ge 

säker vård. Det fanns oftast 

tillgång till mediciner och 

utrustning. Kommunikationen 

mellan sjuksköterska och 

läkare fungerade bra men 

sjuksköterskor emellan 

fungerade den sämre.  

 

 

P  

I 

Malmström T, 

Harjoal V, Torkki P, 

Kumpulainen S, 

Malmström R  

2017 

Finland  

Triage quality control 

is missing tools - a 

new observation 

technique for ED 

qualitative 

improvement  

 

Att identifiera 

patientgrupper som har 

risk för felaktig 

triagebedömning. 

 

Design: Kvantitativ  

Urval: Patientjournaler  

Datainsamling: Observationsstudier och 

frågeformulär  

Analys: MS XL 2010 

 

2315  

(-) 
 

Observations teknik kunde 

identifiera patienter med risk 

för felaktig triage. Några av 

dessa patienter var de med 

bröstsmärta, 

andningssvårigheter och 

infektionssymtom.  
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VIII 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Morphet J, Griffiths 

D, Plummer V, Innes 

K, Fairhall R, Beattie 

J 

2014 

Australien 

At the crossroads of 

violence and 

aggression in the 

emergency 

department: 

perspectives of 

Australian emergency 

nurses 

Att identifiera orsaker och 

vanliga våldshandlingar 

på akutmottagningen och 

hur de uppfattades av tre 

olika grupper av 

sjuksköterskor  

Design: Kvantitativ 

Urval: Triage sjuksköterskor, 

sjuksköterskor och ansvariga 

sjuksköterskor från alla delar och territorier 

i Australien som var med i College of 

Emergency Nursing Australasia (CENA). 

Datainsamling: 3 fas- Delfi-metod 

Analys: Svaren analyserades med hjälp av 

median- och interkvartil intervall (IQR) för 

att samla nya teman och resultaten fördes 

sedan till deltagarna för vidare förfining.  

 

 

 

 

 

 

 

 

447 

(-) 

Deltagarna identifierade att 

alkohol- och drogpåverkade 

patienter, likaså patienter med 

psykisk sjukdom som 

vanligaste kategorier av 

personer som orsakar våld på 

akutmottagningen. Långa 

väntetider bidrog till våld på 

akutmottagningen och även  

när patienterna inte förstod 

triagesystemet. De vanligaste 

vålds handlingarna som 

deltagarna upplevt var fysiska 

övergrepp och verbalt 

missbruk. En tredjedel av 

deltagarna rapporterade att de 

blivit spottade på. Strategier 

för att minska våld på 

akutmottagningen var: ökning 

av säkerhetspersonal, inför 

nolltolerans politik och utbilda 

personal i hur hantering av 

aggressiva patienter ska 

skötas.  
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IX 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Olofsson P, 

Gellerstedt M, 

Carlström ED 

2008 

Sverige 

Manchester Triage in 

Sweden - Interrater 

reliability and 

accuracy 

Att undersöka 

noggrannheten och 

pålitligheten av 

användning av 

Manchester Triage (MTS) 

på akutmottagningar 

Design: Kvantitativ prospektiv studie. 

Urval: Akutmottagningar (AKM) skulle 

använda sig av MTS. Minst 10 

sjuksköterskor med minst 6 månaders 

erfarenhet av triagearbete skulle arbeta på 

varje AKM den dagen som studien skulle 

ske. 

Datainsamling: Undersökningen gjordes i 

två delar, del ett var frågor om 

sjuksköterskans bakgrund och andra delen 

listade patientfall liknande till de som 

sjuksköterskan upplever i sin dagliga rutin.  

Analys: Gjordes genom en sambandsanalys 

och interbedömarreliabilitet 

79 

(-) 

Totalt var 1027 patient 

scenarion analyserade. 

precisionen för de mest 

brådskande kategorierna var 

mellan 91 % och 92 % medan 

mindre brådskande kategorier 

var betydligt lägre. Nästan 

lika många fall blev 

underprioriterade som över 

prioriterade i jämförelse med 

det förutspådda resultatet. Mer 

exakt triagering skedde hos 

röda och orangea patienter än 

hos mindre brådskande, gula 

och gröna patienter mer över 

och under triagering skedde.  

P 

I 

Pati D, Harvey TE, 

Pati S 

2014 

USA  

Physical Design 

Correlates of 

Efficiency and Safety 

in Emergency 

Departments  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att identifiera den fysiska 

designen som potentiellt 

påverkar säkerhet och 

effektivitet i 

verksamheten på 

akutmottagningen.  

Design: Kvalitativ. 

Urval: Personal som arbetade på fyra olika 

akutmottagningar. 

Datainsamling: Tre steg: Tvärvetenskapligt 

spelande, Semistrukturerade interjuver och 

spontana intervjuer med personal som 

arbetade i ”frontlinjen” 

Analys: Intervjuerna transkriberades, sedan 

innehållasanalyserades det.  

 

 

 

 

 

82 

(-) 

16 områden visade på att den 

fysiska designen påverkade 

säkerheten och/eller 

effektiviteten. Några av dessa 

var: entré och väntrum, 

sjusköterskans arbetesplats 

och behandlingsrummets 

form.  

K 

I 

bilaga B 



 

 

Matris över inkluderade artiklar  

 

 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet      

  
Arbetsmaterial, får ej kopieras    

X 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Pich J, Kable A, 

Hazelton M 

2017 

Australien 

Antecedents and 

precipitants of 

patient-related 

violence in the 

emergency 

department: results 

from the Australia 

vent study (Violence 

in Emergency 

Nursing and Triage). 

 

Att mäta hur vanligt 

förekommande det var 

med våld på 

akutmottagningen för 

sjuksköterskor och vilka 

faktorer som påverkade 

detta.  

Design: Kvantitativ tvärsnittsstudie 

Urval: Sjuksköterskor som arbetat minst 6 

månader med triage och medlemmar i 

College of Emergency Nurses Australasia 

Datainsamling: Frågeformulär  

Analys: Data analyserades i Stata V11.  

1063 

(526) 

87 % av sjuksköterskorna 

hade upplevt våld från 

patienter någon gång under de 

senaste 6 månaderna. Detta 

skedde främst vid 

triagebedömningen. Bristande 

kommunikation och 

resursbrist var anledningen till 

detta. 

 

 

 

 

 

P 

II 

Pich J, Hazelton M, 

Sundin D, Kable A 

2009  

Australien  

Patient- related 

violence at triage: A 

qualitative descriptive 

study 

Att beskriva triage 

sjuksköterskors 

upplevelse av 

patientrelaterat våld på 

arbetet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Design: Kvalitativ beskrivande studie.  

Urval: Sjuksköterskor som arbetade med 

triage.  

Datainsamling: Semistrukturerade 

intervjuer som spelades in.   

Analys: De inspelade intervjuerna 

transkriberades av forskaren. Avskriften 

analyserades sedan med ett kvalitativ data 

som sammanfattade huvudpunkterna.  

6 

(0) 

Deltagarna förklarade att de 

upplevde fysisk och/eller 

verbal våld på daglig basis. 

Det fanns en viss tvekan i att 

arbeta med triagebedömning 

eftersom sjuksköterskorna 

fick utstå mycket. Väntetider 

ansågs vara den största 

riskfaktor till att patienter blev 

hotfulla.  
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XI 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Verbeek-Van Noord 

I, Wagnes C, Van 

Dyck C, Twisk JWR, 

DE Bruikne, MC 

2014 

Nederländera 

Is culture associated 

with patient safety in 

the emergency 

department? A study 

of staff perspectives 

Att beskriva 

patientsäkerhetskulturen 

för att undersöka samband 

mellan organisationens 

gemensamma sätt att 

tänka på säkerhet 

(säkerhetskultur) och 

graden av patientsäkerhet  

Design: Kvantitativ tvärsnittsundersökning 

Urval: Deltagarna skulle arbetat minst 3 

månader på akutmottagningen och minst 1 

dag i veckan. 

Datainsamling: Frågeformuläret “Hospital 

Survey on Patient Safety Culture” delades 

ut på 26 akutmottagningar i Nederländerna 

Analys: Data analyserades i M1Win 

Version 2.22 

 

 

 

 

 

 

 

814 

(84) 

 

Alla dimensioner av 

säkerhetskultur positivt 

förknippade med den 

rapporterade nivån av 

patientsäkerhet. Tio olika 

dimensioner skulle valideras. 

Dimensionerna validerades 

mellan 2,86 och 3,85 på en 

skala 1-5. Läkarna betygsatte 

patientsäkerheten betydligt 

högre än sjuksköterskorna 

trots att de skattade 

säkerhetskulturens 

utsträckning på arbetsplatsen 

lika. 

 

P 

I 
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