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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Akutmottagningen är en komplex arbetsplats med ett oförutsägbart inflöde av 

patienter dygnet runt. Hälso- och sjukvård skall ges på lika villkor och patienter med störst 

behov skall ges företräde. Idag är situationen ofta att antalet patienter överstiger 

akutmottagningens resurser och därför används idag triagesystem som syftar till att fastställa 

vilken medicinsk angelägenhetsgrad patienten har och därigenom säkerställa att den som har 

störst behov får träffa läkare först. Triagearbetet är en central del av sjuksköterskans uppdrag 

på akutmottagningen. 

Syfte: Att belysa faktorer på akutmottagningar som påverkar sjuksköterskors triagearbete. 

Metod: Litteraturöversikt som inkluderade tolv kvalitativa och 4 kvantitativa artiklar. 

Databassökningar genomfördes mellan december 2018 och februari 2019. Analysen baserades 

på integrerad innehållsanalys vilket innebar att likheter i artiklarna identifierades och 

kategorier och underkategorier framträdde. 

Resultat: Litteraturöversikten resulterade i två huvudkategorier med tre underkategorier 

vardera. I kategorin kompetens ingick underkategorierna erfarenhet, utbildning och 

informationsinhämtning och personliga egenskaper. Här framträdde hur sjuksköterskans 

förmåga att utföra triagearbete och göra korrekta prioriteringsbedömningar var kopplat till 

utbildningsnivå och erfarenhet av akutsjukvård men också att attityder och förmågan tolka 

patientens sammantagna symtombild och bakgrundsinformation påverkade. I kategorin 

arbetsmiljö ingick arbetsbelastning, fysisk miljö och kommunikation och samarbete. Här 

konstaterades att hög arbetsbelastning och tidspress upplevdes som stressande och hindrade 

möjligheterna att ta korrekta triagebeslut. Begränsningar i den fysiska miljön ledde till 

försvårad informationsinhämtning medan bra kommunikation sjuksköterskor emellan samt 

tvärprofessionellt samarbete ökade förmågan att utföra triagearbete med god kvalitet. 

Slutsats: Denna litteraturöversikt visar på att det finns flera faktorer som påverkar 

sjuksköterskans triagearbete. Sjuksköterskan behöver ha hög kompetens, god arbetsmiljö och 

samarbetsförmåga för att prestera arbete med hög kvalitet. 

 

Slutsats: Nyckelord: Triage, Akutmottagning, Sjuksköterska, faktorer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Background: The emergency unit is a complex place of work with an unpredictable inflow of 

patients all hours of the day.  Healthcare shall be given on equal terms where patients with the 

greatest needs should be given precedence. The situation today is often that the numbers of 

patients exceeds the emergency unit’s resources and therefore triage system are used with the 

purpose of determining the patient’s medical severity and thereby ensure that the patient with 

the greatest need gets to see the physician first. Work in triage is a central part of the nurse’s 

assignments at the emergency unit. 

Aim: To illustrate factors at emergency units that affect nurses triage work. 

Method: A literature review that included twelve qualitative and four quantitative articles. 

Database searches were performed during December 2018 through February 2019. The 

analysis was based on integrated analysis which meant that similarities in the articles were 

identified and categories and subcategories appeared. 

Result: The literature review resulted in two main categories with three subcategories each. 

The category competence included subcategories education, experience and information 

acquisition and personal characteristics. Here appeared that the nurse’s ability to perform 

triage work and make correct priorities was connected with level of education and experience 

of emergency care but also that attitudes and the ability to interpret the patient’s entire 

symptomatology and background information had an influence. The main category work 

environment included workload, physical environment and communication and collaboration. 

Here the findings show that a high workload and time pressure were perceived as stressful and 

prevented the possibilities to make correct triage decisions. Limitations in the physical 

environment led to hindered collection of information while god communication between 

nurses and interdisciplinary collaboration increased the ability to perform triage work of high 

quality. 

Conclusion: This literature review shows that there are several factors that affect the nurse’s 

triage work. The nurse needs to have high level of competence, good work environment and 

have the ability to cooperate to be able to perform work with high quality. 
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INLEDNING 
 

Akutmottagningen är sjukhusets hjärta. Till akutmottagningen kommer patienter som varit 

med om svåra trauman eller som är allvarligt sjuka men också patienter med lättare åkommor 

som inte är livshotande. Patienter kommer bland annat gående, med ambulans eller med 

poliseskort. Akutmottagningar över hela världen brottas med ett större inflöde av patienter än 

de tillgängliga resurserna. Akutsjuksköterskan bedömer, sorterar och prioriterar alla patienter 

som söker till akutmottagningen, det kallas triage. Akutsjuksköterskan som arbetar i triage 

svarar för att den som är i störst behov av vård får tillgång till vård först. Till sin hjälp har ofta 

sjuksköterskan ett digitalt triagesystem. Triagearbetet är en central uppgift för sjuksköterskan 

och resultatet av triageprocessen påverkar patientens omhändertagande på akutmottagningen 

och alla de övriga patienterna på akutmottagningen. Författarna till denna litteraturöversikt 

arbetar på en svensk akutmottagning och har erfarenhet av triagearbete vilket medförde ett 

intresse för sjuksköterskans triagearbete och de faktorer som kan påverka detta. 

Förhoppningen med denna litteraturöversikt är att belysa faktorer som påverkar 

sjuksköterskans triagearbete och därmed kunna förbättra och utveckla triage processen. 

BAKGRUND 

Akutmottagning 

Akutmottagningen är ofta den första kontakten patienten har med sjukhuset och kan beskrivas 

som sjukhusets knutpunkt (Socialstyrelsen, 2010) och akutmottagningen fungerar även som 

grindvakt för access till vidare vård (Al-Shaqsi, 2010). Al-Shaqsi (2010) definierar 

Emergency Medical Service [EMS] som “a comprehensive system which provides the 

arrangements of personnel, facilities and equipment for the effective, coordinated and timely 

delivery of health and safety services to victims of sudden illness or injury”. Aujelay skriver i 

en debattartikel från 2011 att det i Sverige saknas en enhetlig beskrivning av vad en 

akutmottagning är och vad som förväntas av en sådan och i en rapport av myndigheten för 

vård- och omsorgsanalys från 2018 framkommer att det finns brister i beskrivningen av 

akutsjukhusens uppdrag. Akutsjukvård är en mycket komplex vård och svårigheterna att 

skapa en enhetlig beskrivning försvåras av de många beröringspunkter som en 

akutmottagning har med övriga delar av sjukhuset samt hur det enskilda sjukhuset är 

organiserat.  

 

Förutom den dagliga verksamheten har sjukhus, inklusive akutmottagningar, i många fall en 

viktig roll att spela vid större olyckor, naturkatastrofer, allvarlig smitta, allvarliga störningar i 

teknisk infrastruktur och attacker av olika slag och skall dygnet runt snabbt kunna organisera 

om sig för att under kort tid ta emot stora mängder patienter och anhöriga (www.who.int). I 

Sverige regleras katastrofmedicinsk beredskap av Socialstyrelsen (SOSFS, 2013:22).  

 

Som specialitet har akutsjukvård bara ca 50 år på nacken. Under andra världskriget och tidig 

efterkrigstid fanns visserligen någon form av akutmottagning på sjukhusen i bland annat USA 

och England men dessa bestod av en enklare mottagning för olycksfall som i huvudsak 

hanterade ortopediska och kirurgiska skador. Medicinska akuta åkommor sköttes oftast i 

hemmet av patientens läkare och krävdes sjukhusvård så skrevs patienten in direkt på 

avdelning (Bache, 2005). I 50-talets USA ökade antalet besök på akutmottagningarna 

drastiskt vilket föranledde en anställningsboom av framförallt sjuksköterskor men också 

läkare och den struktur som idag råder på många akutmottagningar började ta form 

(Göransson, Eldh & Jansson, 2008). Under 60–90-talet grundades ett flertal olika 

http://www.who.int/
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intresseorganisationer inom akutmedicin och Totten (2013) anser detta vara startskottet till 

den moderna utvecklingen av specialistområdet. I slutet av 70-talet blev akutläkare erkänd 

som en egen specialitet i USA. Länder som Australien, Kanada och England har även de 

sedan årtionden erkänt akutsjukvård som specialitet (Suter, 2012) men det dröjde till 2015 

innan socialstyrelsen tog beslutet att akutsjukvård skulle övergå från tilläggsspecialitet till 

basspecialitet i Sverige (www.swesem.org).   

 

En akutmottagning karaktäriseras av ett mycket varierande och samtidigt okontrollerbart 

inflöde av patienter men trots detta skall varje patient som söker tas omhand (Wikström, 

2018). Till akutmottagningen kommer patienter med olika symtom och skador. De vanligaste 

ankomstsätten är via ambulans eller gående men patienter kan också inkomma via till 

exempel polis eller tullmyndighet. Hur allvarlig den enskilda patientens symtom eller skada är 

varierar från livshotande till ofarligt (Wikström, 2018). En stor andel av de patienter som 

söker till akutmottagningen har inte varit i kontakt med någon annan sjukvårdsinrättning utan 

beslutet att söka akutmottagningen är deras eget. En akutmottagning skall dygnet runt 

framförallt behandla akut uppkomna tillstånd eller skador som skyndsamt måste omhändertas 

och behandlas. Detta uppdrag försvåras av ett ständigt ökande inflöde av patienter 

(Socialstyrelsen, 2010). Bernstein et al. (2009) beskriver redan 2009 att andelen patienter som 

söker akut vård ökar, vilket i sin tur leder till överfulla akutmottagningar. Northington, Brice 

och Zou (2005) menar att patienterna söker sig till akutmottagningen för att de tror sig få 

snabbare och bättre hjälp på akutmottagningen än via primärvården. Även i Sverige ses ett 

förändrat sökbeteende där patienten i allt större utsträckning väljer att söka akut vård (Hälso- 

och sjukvårdsförvaltningen Stockholms läns landsting, 2013). Samtliga akutmottagningar i 

Stockholms län uppger att en del av de som söker akutsjukvård har svårt att hitta rätt i 

vårdsystemet och väljer därför att söka vård på akutmottagning trots att detta innebär lång 

väntetid. Överfulla akutmottagningar är ett stort problem världen över (Young Lee et. al., 

2011; Launay, de Decker, Kabeshova, Annweiler & Beauchet, 2014; Karam, Radden, Berall, 

Cheng & Gruneir, 2015). Den ökande livslängden i många länder leder till en växande 

geriatrisk population. Denna grupp söker sjukvård mer frekvent än befolkningen i stort vilket 

leder till en ökad belastning på akutmottagningar. Geriatriska patienter lider också i högre 

grad av multisjuklighet än den yngre populationen vilket leder till att procentuellt fler av 

dessa kräver inneliggande vård (Young Lee et al., 2011). Higginson och Boyle (2018) ser 

problemet med överfulla akutmottagningar i Storbritannien som tredelat där det ökade 

inflödet av patienter är den första delen. Patientsammansättningen har dessutom förändrats. 

Patienter med lättare besvär och skador hänvisas till lägre vårdinstanser vilket lett till att 

akutmottagningens patienter är sjukare och består till större del av geriatriska patienter med 

komplexa sjukdomstillstånd. Den andra delen av problemet består av flödet på 

akutmottagningen och författarna nämner bristande rutiner och processer samt brist på 

utrymme och personal. Den tredje och sista delen handlar om bristen på vårdplatser och 

författarna menar att insatser som görs för att lösa del ett och två av problemet får begränsade 

effekter på problemet med överfulla akutmottagningar så länge inget görs för att förbättra 

flödet på sjukhusens vårdavdelningar.  

 

Detsamma som Higginson och Boyle konstaterar i sin artikel från 2018 ses också på 

Stockholmssjukhusen. Stockholms befolkningsmängd ökar ständigt, under perioden 2007–

2012 var ökningen i snitt 1,9 procent per år vilket borde innebära motsvarande ökning till 

Stockholms akutmottagningar men statistiken visar att antalet besök ökar i genomsnitt med 

4,5 procent. Förklaringarna till detta är flera, men den enskilt största förklaringen är ett 

förändrat sökbeteende hos befolkningen där patienten i större utsträckning väljer att söka akut 

vård. Bristen på vårdplatser leder till att patienter i allt högre omfattning blir kvar på 
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akutmottagningen för vård och övervakning och detta i lokaler som inte är anpassade för 

denna typ av vård (Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Stockholms läns landsting, 2013). Detta 

bekräftas också av Berg, Ehrenberg, Florin, Östergren och Göransson (2018) som drar 

slutsatsen att färre patienter tas in i slutenvård trots att andelen instabila patienter ökar. 

Författarna menar att det beror på vårdplatsbristen som i sin tur leder till ökad belastning på 

akutmottagningarna.  

 

Flödet på de flesta akutmottagningar följer samma grundkonfiguration, där patienten oavsett 

ankomstsätt, genomgår en registrering och snabb första bedömning och för att därefter slussas 

vidare till triage eller en första läkarbedömning. Den enskilda akutmottagningen organiseras 

ofta i olika sektioner utifrån respektive sjukhusorganisation, struktur och specialistområden 

(Wiler, Griffey & Olsen, 2011; Scherer, Lümann, Kazek, Hansen & Schäfer 2017; Wikström, 

2018). Vid sidan av detta huvudflöde av patienter förekommer ibland specialspår för vissa 

grupper av patienter. Syftet med dessa sidospår kan vara rent organisatoriska men många 

gånger har de skapats för att förbättra vårdprocessen för kritiskt sjuka och skadade och för att 

minimera riskerna för bestående skador (Bibok et al., 2018; McTaggart et al., 2017 & Hälso- 

och sjukvårdsförvaltningen Stockholms läns landsting, 2013). 

Sjuksköterska på akutmottagningen 

På akutmottagningen arbetar främst grundutbildade sjuksköterskor. Det finns ett fåtal 

sjuksköterskor som är specialiserade i akutsjukvård (Elmqvist, 2011). I England och 

Australien bland andra förekommer ”Nurse practitioners”. Det är specialistsjuksköterskor som 

har arbetsuppgifter som ligger mellan grundutbildade sjuksköterskor och läkare. ”Nurse 

practitioners” arbetar självständigt och tar ofta ansvar för specifika patientgrupper. 

Utbildningarna ser väldigt olika ut och är ofta förankrade lokalt på det sjukhus där 

sjuksköterskan jobbar (Byrne, Richardson, Brunsdon & Patel, 2000). Grundutbildade 

sjuksköterskor ska enligt kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska kunna 

bedöma patientens hälsotillstånd och planera vården utifrån uppsatta mål. Sjuksköterskan ska 

genomföra såväl omvårdnadsåtgärder som åtgärder ordinerade av annan profession. Vården 

ska genomföras i samråd med patienten och patientens värdighet ska bevaras. Det är 

sjuksköterskans ansvar att värna patientens behov, rättigheter och möjligheter. Den 

legitimerade sjuksköterskan innehar kompetens att leda och samverka i team (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Samverkan i team är centralt i arbetet på akutmottagningen, 

eftersom förutsättningarna hastigt kan förändras är det viktigt med god 

kommunikationsförmåga och bristande kommunikation kan leda till allvarliga konsekvenser 

(Källberg, Ehrenberg, Florin, Östergren & Göransson, 2017). 

 

Specialistsjuksköterskan inom Akutsjukvård har examen på avancerad nivå med inriktning 

mot akutsjukvård. Akutsjuksköterskan besitter beredskap inför det oväntade och 

oförutsägbara och kan ge avancerad omvårdnad till personer som drabbats av plötslig ohälsa. 

En akutsjuksköterska kan identifiera potentiellt livshotande tillstånd baserat på symtom och 

tecken och självständigt påbörja en medicinsk utredning och inleda farmakologisk 

behandling. Att bedöma vårdbehov, vårdnivå, sortera och prioritera för att säkerställa en god 

och säker vård inom akutsjukvård kräver akutsjuksköterskans specialistkompetens 

(Riksföreningen för akutsjuksköterskor & Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Legitimerad 

sjuksköterska ska arbeta patientsäkert och följa regelverk för att förhindra att patienten 

drabbas av vårdskada. Såväl grundutbildade som specialistutbildade sjuksköterskor ska aktivt 

tillämpa och implementera bästa tillgängliga evidens och beprövad erfarenhet i 

omvårdnadsarbetet (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 
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Som tidigare beskrivits är akutmottagningen och komplex miljö att arbeta i med ett konstant 

inflöde och ofta fler patienter än tillgängliga resurser. Att arbeta i en högt belastad verksamhet 

skapar ohälsa hos sjuksköterskorna och medför att vårdens kvalité påverkas negativt. Det som 

framför allt är stressande för sjuksköterskorna är att det aldrig går att förutse inflödet av 

patienter och att patienterna alltid fortsätter att komma (Chen, Lin, Han, Hsieh, Wu, & Liang, 

2018). Samhället står i ständig förändring och detta påverkar både vården i stort och 

sjuksköterskans specifika roll och ansvar. Samhällets och den enskilda individens 

förväntningar på sjukvården ökar. IT-samhället och den teknologiska utvecklingen ger enkel 

access till stora mängder information och ställer samtidigt ökade krav på säkerhet och 

sekretess. Den moderna hälso- och sjukvården idag har inneburit en demografisk förändring i 

åldersstrukturen i många länder med en ökad medellivslängd och därmed en ökande mängd 

äldre innevånare. Lägg här till att kvinnor idag föder allt färre barn vilket ytterligare höjer 

medelåldern. Klimatförändringar och stora befolkningsomflyttningar tros komma att påverka 

framtidens sjukvård genom ökad smittorisk och utveckling av nya sjukdomar (Rahm 

Hallberg, 2013). 

Sjuksköterskans kärnkompetenser 

Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska med specialistexamen med inriktning 

mot akutsjukvård utgår från sjuksköterskans sex kärnkompetenser (Riksföreningen för 

akutsjuksköterskor & Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Kärnkompetenserna innefattar 

personcentrerad vård, ett begrepp som blir allt mer centralt inom vård och omsorg och 

beskrivs av McCance och McCormack (2013) som vård där patienten står i centrum. 

Patienten ska ses som expert på din egen hälsa och ohälsa och bemötas med respekt som 

jämlik (Ekman, 2011) trots den asymmetri som råder i relationen mellan sjuksköterska och 

patient, där sjuksköterskan besitter kunskaper som patienten är beroende av för att bli frisk 

eller att få lindring i sitt lidande. Sjuksköterskan har ett professionellt ansvar för relationen 

(Schuster, 2013). Willman (2013) kopplar samman personcentrerad vård med evidensbaserad 

vård och uppger att sjuksköterskan ska väga samman patientens förutsättningar och önskemål 

med den bästa tillgängliga vetenskapliga kunskapen för olika omvårdnadsåtgärder när man 

utformar vården för den enskilda patienten. Sjuksköterskan skall vara beredd att svara på 

patienters och anhörigas frågor gällande aktuell behandling och omvårdnadsåtgärder men 

också ha kunskap kring alternativa metoder (Bennasar-Veny, Gonzalez-Torrente, De Pedro-

Gomez, Morales-Asencio & Pericas-Beltran, 2016). 

 

Sjuksköterskan har en central roll i vårdteamet och fungerar som en länk mellan övriga 

yrkesroller. Samverkan i team ses som en kärnkompetens med dels en strategisk dimension 

som bland annat omfattar planering, strategier och uppföljning och dels en operativ dimension 

som omfattar interaktionen mellan olika roller och professioner (Berlin, 2013). Vidare 

omfattar kärnkompetenserna begreppet förbättringskunskap där både ren ämneskunskap och 

praktiska färdigheter ingår men även förmåga att ta till sig kunskap för att kunna bedriva 

förbättringsarbete och utveckla metoder för att hantera de problem och utmaningar som råder 

inom hälso- och sjukvården. Det kan handla om allt från kostnadseffektivisering till 

förbättringsarbete för att till exempel öka patientsäkerhet eller effektivisera arbetssätt (Elg & 

Olsson, 2013). En grundförutsättning för detta arbete är access till korrekt och relevant 

information och detta leder vidare till kärnkompetensen informatik (Riksföreningen för 

akutsjuksköterskor & Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Informatik är ett mycket brett 

ämne som kan sammanfattas som läran om informationsbehandling och omfattar allt från 

insamling, lagring och presentation till kommunikation av data och information och arbetet 

utförs ofta med stöd av olika IT-system för att underlätta och automatisera processen (Martin, 

2018). Inom vårdområdet används idag begreppet hälsoinformatik som syftar till att den 

information som skapas inom hälso- och sjukvården tas till vara, bearbetas och presenteras så 
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att största möjliga nytta uppnås. Informationen omfattar såväl allmän medicinsk kunskap som 

patientspecifik data (Martin, 2018). 

 

Det är enligt Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) varje vårdgivares skyldighet att bedriva 

patientsäkerhetsarbete och vidta förebyggande åtgärder för att skydda patienter från 

vårdskada. All Hälso- och sjukvårdspersonal har en skyldighet att rapportera risk för 

vårdskada och händelser som orsakat vårdskada till vårdgivaren. Begreppet patientsäkerhet, 

som ingår i sjuksköterskans kärnkompetenser, är idag väletablerat men trots detta 

svårdefinierat. På 1990-talet talades om patientsäkerhet främst i samband med medicinsk 

teknik men idag är begreppet mångfacetterat och omfattar hela vårdkedjan och inkluderar allt 

från administration, politik och organisation till medicinsk teknik, läkemedelshantering, 

omvårdnad och behandling (Ödegård, 2013). En vårdskada definieras i patientsäkerhetslagens 

(SFS, 2010:659) 1 kap 6§ 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" Vidare i patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) 1 kap 6§ 

definieras patientsäkerhet som: "skydd mot vårdskada". Vårdskador kan delas in i två 

huvudtyper: dels de skador som uppstår på grund av någon form av misstag vid utförandet av 

en behandling eller omvårdnadsåtgärd och dels de skador som uppstår då en åtgärd inte 

utförts. För att en skada skall bekräftas vara en vårdrelaterad skada skall den ha varit 

undvikbar eller sannolikt undvikbar. Vissa skador är dock svåra att undvika och ett exempel 

på detta är revbensfrakturer i samband med hjärt-lungräddning och dessa skador klassas ej 

som vårdskada (Estling, Rutberg, Wiger och Ålenius, 2017).  

Triage 

Ordet triage har sitt ursprung i franskans ord “trier” och betyder att sortera, prioritera, välja 

eller skilja. Första gången som begreppet beskrivs är redan på Napoleons tid inom 

krigssjukvård men då i en form av omvänd målsättning. Napoleons chefskirurg utverkade ett 

system där skadade samlades ihop ute på fältet och kördes med häst och vagn till en 

uppsamlingsplats men det var de lättast skadade som fick hjälp först så att de snabbt kunde 

återgå i tjänst (Widfeldt & Örtenwall, 2005). System för triagering utvecklades till en början 

alltså för att hantera katastrofsituationer med många offer då alla inte kan omhändertas 

samtidigt. Dessa tidiga triagesystem vara ofta traumabaserade eftersom de utgick från 

massskadesituationer och krigssituationer. Katastroftriage och triage i militära situationer är i 

huvudsak treskaliga har utvecklats parallellt med de sjukhusbaserade triagesystem som 

används i normalläget. Högre belastning på akutmottagningarna har resulterat i att 

triagesystem har införts även inne på sjukhusens akutmottagningar (Socialstyrelsen, 2010; 

Robertson-Steel, 2006) och detta tog sin början i USA, England, Kanada och Australien. 

Införandet av triage på akutmottagningar medförde att vården övergick till att vara 

behovsbaserad. Tidigare togs patienter hand om enligt ett väntetidsbaserat system där den som 

väntat längst fick hjälp först. De tidiga triagesystemen bestod enbart av en kort klinisk 

bedömning för att avgöra vem som var i störst behov av vård (Robertson-Steel, 2006).  

 

Idag existerar triage i hela den akuta vårdkedjan, från larmcentralen som använder triage för 

att prioritera ambulansutryckningar, via den prehospitala triageprocessen, till triage vid 

ankomst till akutsjukhus och vård på akutmottagning. Det är viktigt att se triage som en 

dynamisk process då patientens status snabbt kan förändras (Ganley & Gloster, 2011). 

Felaktiga bedömningar kan leda till undertriagering vilket ökar risken för vårdskada hos den 

felbedömda patienten. Med undertriagering avses när en patient sorteras till en lägre 

prioritetsnivå än vad patientens sökorsak och hälsotillstånd kräver. Övertriagering innebär att 

patienten får en högre triageprioritering än hälsotillståndet kräver och leder till att andra 

patienter felaktigt tvingas vänta samt en felaktig fördelning av akutmottagningens resurser 
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(Asplin, 2001). I situationer där patienten kan träffa en läkare omgående så finns inget behov 

av triage utan systemet med triage används för klinisk riskhantering när behovet av vård 

överstiger den enskilda enhetens kapacitet (Ganley & Gloster, 2011).  

 

Enligt hälso- och sjukvårdslagens (SFS, 2017:30) kapitel tre, första paragrafen ska hälso- och 

sjukvård ges på lika villkor samt ska den som har störst behov ges företräde. Triage syftar till 

att fastställa vilken medicinsk angelägenhetsgrad patienten har för att säkerställa att den som 

har störst behov får träffa läkaren först (Socialstyrelsen, 2010) och triagearbetet är en central 

del av sjuksköterskans arbete på akutmottagningen. Till akutmottagningar söker patienter med 

akuta tillstånd men även patienter som egentligen inte är i behov av akutsjukvård. Tiden till 

behandling kan vara avgörande för patientens överlevnad vid flertalet tillstånd, tex stroke, 

ischemisk hjärtsjukdom eller sepsis. Ett bra triagesystem ökar möjligheten att påbörja 

livräddande behandling i rätt tid (Schuetz et al., 2013). Det finns flera olika triagesystem som 

används i Sverige (Socialstyrelsen, 2010).  

Triagesystem  

Farrokhnia et al. (2011) har studerat tillförlitligheten i flera triagesystem för akutmottagningar 

där alla grundar sig i en bedömning av patientens huvudsymtom i kombination med patienten 

vitalparametrar. De flesta triageskalor som används i världen har fem nivåer. Slutsatsen av 

denna studie var att det saknas forskning för att avgöra vilken av vitalparametrarna eller 

huvudsymtom som har störst prognosvärde vid triage. I en reviewstudie av Kuriyama, 

Urushidani och Nakayama (2017) identifieras 3227 studier som undersökte femgradiga 

triagesystem och av dessa inkluderades 57 i studien. Författarna finner att utvärdering av 

triageskalor saknar en gemensam standard för bedömning av dess förmåga att korrekt bedöma 

en patients allvarlighetsgrad och att det därför att svårt att bedöma enskilda studiers resultat. 

Nedan redogörs kort för de triagesystem som använts i de artiklar som ingår i denna 

litteraturöversikt. Författarna har även valt att inkludera det system som är mest frekvent i 

Sverige.  

 

Manchester Triage Scale [MTS] 

MTS är ett av de mest använda triagesystemen i Europa och implementerades redan under 

sent 90-tal (Schuetz et al., 2013). Tidigare triagesystem baserades ofta på en arbetsdiagnos 

men gruppen som utvecklade MTS ansåg att en diagnosbaserad triagering kunde vara 

potentiell farlig pga av den begränsade informationsmängden i kombination med tidspress och 

avsaknad av objektiva data (Zachariasse et al., 2017). MTS består av fyra steg där det första är 

identifiering av sökorsak och val av ett av 53 olika flödesscheman. Dessa flödesscheman 

baseras på det som patienten beskriver och inte på det som skulle kunna vara orsaken. Det 

andra steget består av att samla in och analysera information kring sex olika nyckelord; 

livshotande, smärta, blödning, medvetandenivå, temperatur och akut insjuknande. I steg tre 

kombineras resultatet av steg två med frågor specifika för det valda flödesschemat och 

genererar en prioritering på en femgradig skala. Det fjärde och sista steget består av en 

mycket enkel dokumentation som innehåller en sammanfattning av det som framkommit 

under steg ett till tre (https://www.triagenet.net).  

 

The Australian Triage Scale [ATS] 

Detta triagesystem utvecklades under 90-talet i Australien men är sedan många år även 

implementerat på Nya Zealand (Christ, Grossmann, Winter, Bingisser & Platz, 2010). 

ATS är ett femgradigt triagesystem som utgår ifrån fyra stycken prediktorer (APP - Adult 

Physiological Predictor); Airway, Breathing, Cirkulation och Disability. Triageprocessen 

startar dock med ett klargörande av sökorsak och en visuell bedömning av patientens 

allmäntillstånd. Samtliga APP bedöms och kombineras med vitalparametrar och patienten 

https://www.triagenet.net/
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sorteras in en kategori utifrån denna bedömning. De olika kategorierna indikerar hur länge en 

patient som längst kan vänta innan medicinskt omhändertagande och behandling/bedömning 

av läkare (https://acem.org.au/).  

 

The Canadian Triage and Acuity Scale [CTAS] 

CTAS är baserad på ATS och är även den femgradig. Bedömningsverktyget uppmanar till en 

inledande snabb bedömning på max 5 sekunder och därefter, eller samtidigt, även en 

bedömning av risk för smittspridning (Jiménes et al., 2003). Samtliga sökorsaker är indelande 

i CEDIS (Canadian Emergency Department Information System) och sökorsaken fastställs 

genom triagepersonalens initiala bedömning och i de fall patienten är tillräckligt stabil även 

dennes beskrivning av sina symtom och besvär. En bedömning baserad på A-E principen 

genomförs och en triageprioritet kan därefter tas beslut om. CTAS ger, liksom ATS, en 

indikation på hur länge det är säkert för en patient att vänta på 

behandling.  (https://caep.ca/resources/ctas/). 

 

Taiwan Triage and Acuity Scale [TTAS] 

Detta triagesystem ersatte Taiwan triage Scale [TTS] och implementerades i Taiwan 2010 och 

används sedan dess i hela landet. TTAS baseras på CTAS och är en femgradig 

skala.  Triageprocessen startar med en utvärdering av vitalparametrar som även inkluderar 

smärta, blödning och skademekanism. Systemet ger därefter instruktioner till användaren 

baserat på sökorsak. TTAS ger efter genomförd triage, liksom CTAS och ATS, en indikation 

på hur länge det är säkert för en patient att vänta på vidare vård och behandling. TTAS har 

kortare intervall mellan reevaluering jämfört med CTAS och systemet skiljer på trauma och 

icke-traumapatienter (Sung, Huang, Ong & Chen, 2013).  

 

The Emergency Severity Index [ESI]  

ESI är ett triagesystem som utvecklades i USA under slutet av 90-talet och används idag i 

över 50 procent av de amerikanska sjukhusen. ESI är liksom de övriga systemen som beskrivs 

ovan ett femgradigt bedömningsverktyg. Bedömningsalgoritmen inleds med att bedöma 

vilken nivå på skalan den enskilda patienten befinner sig på. Systemet ställer frågan om 

patienten är i behov av akuta livräddande åtgärder. Om svaret är nej på denna fråga uppmanas 

triagepersonalen, genom att svara på tre frågor, avgöra om patienten kan vänta eller inte och 

här avgörs om patienten tillhör nivå 2 och skyndsamt skall tas omhand eller om patienten 

tillhör nivå tre, fyra eller fem och då kan vänta på behandling. Unikt för ESI är att systemet, 

förutom att fastställa hur akut patientens tillstånd är, också ger svar på hur mycket resurser 

som kommer att krävas (till exempel blodprovstagning, EKG eller katetersättning). Denna 

bedömning görs endast på patienter som initialt bedömts tillhöra nivå tre, fyra eller fem. 

Patienter som initialt sorterats in i någon av de lägre graderna kan efter tagna vitalparametrar 

bedömas som en grad två-patient som alltså inte kan vänta (https://www.esitriage.com/home). 

 

Rapid Triage and Treatment System [RETTS] 

RETTS infördes på Sahlgrenska sjukhusets akutmottagning 2005 och används idag i många 

av Sveriges landsting men systemet är även implementerat i Norge. Triagesystemet 

utvecklades primärt för akutsjukvården men används idag även inom ambulanssjukvården.  

RETTS är ett beslutsstödssystem som kombinerar en vitalparameteralgoritm med en 

anamnestagning som utgår från en given sökorsak samt ett antal standardiserade frågor. 

Systemet innehåller 99 stycken olika sökorsaker, baserade på symtom, som är strukturerad i 

ESS-koder (Emergency Symptoms and Signs). Varje kod innehåller en faktaruta samt 

information om rekommenderade provtagningar och undersökningar. Resultatet av ESS-

algoritmen, tagna vitalparametrar samt den enskilda bedömaren (erfarenhet och lokala rutiner) 

https://acem.org.au/
https://www.esitriage.com/home
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mynnar ut i en av fem prioriteringsnivåer (röd, orange, gul, grön och blå) där den högsta 

nivån, röd, innebär ett potentiellt livshotande tillstånd som kräver omedelbar vård och 

behandling. Det är viktigt att poängtera att systemet endast skall ses som ett stöd och 

underlätta för en strukturerad bedömning, ansvaret för bedömning och diagnos ligger alltid 

hos användaren (https://predicare.se/).  

Problemformulering 

Akutmottagningarnas uppdrag är idag otydligt samtidigt som arbetsbelastningen ökar, både 

genom ett ökat patientinflöde men också på grund av att avflödet hindras på grund av bristen 

på vårdplatser. Medicinsk teknik och behandlingsmetoder utvecklas konstant och patienter 

utreds och behandlas i allt större omfattning på akutmottagningen för att undvika inläggning 

på ett redan överfullt sjukhus. Den ökande geriatriska befolkningen, i kombination med att 

patienter med lättare skador eller sjukdomstillstånd hänvisas till lägre vårdinstanser, leder till 

att patienterna på akutmottagningarna tenderar att vara allt mer vårdkrävande. En av 

akutsjuksköterskans viktigaste uppgift är att säkerställa att den som har störst behov av vård 

också får tillgång till vården först. Olika triagesystem har utvecklats för att underlätta 

sjuksköterskans beslut och bedömning. Utöver triagesystemet vägs patientens vitalparametrar 

och medicinska bakgrund in i bedömningen för vilken triageprioritet som patienten ska få. 

Den enskilda sjuksköterskans bedömning är avgörande för patientsäkerheten på 

akutmottagningen och har stor inverkan på den enskilda patientens vårdprocess. Feör att 

garantera god och säker vård krävs att de beslut som fattas vid triage är korrekta men hur 

påverkar dagens komplexa verklighet på akutmottagningen sjuksköterskans triagearbete? 

SYFTE 
 

Att belysa faktorer på akutmottagningar som påverkar sjuksköterskors triagearbete. 

METOD 

Ansats och design 

Ansatsen för studien var litteraturöversikt, vilket innebär att redan utförda studier bearbetas 

och analyseras. Litteraturöversikt är vanligt inom hälso- och vårdvetenskap för att det är en 

bra metod för att sammanställa relevant forskning (Kristensson, 2014) eller för att skapa en 

översikt av det aktuella forskningsområdet inför empiriska studier (Friberg, 2017). En 

litteraturstudie kan även peka på eventuella luckor inom ämnet för att främja vidare forskning 

(Polit & Beck, 2017). Om litteraturstudien håller hög kvalitet är det en ansats som enligt Polit 

och Beck (2017) är aktuell och opartisk. En litteraturstudie ger möjlighet att inhämta 

forskningsresultat från både kvantitativ och från kvalitativ forskning (Forsberg & Wengström, 

2016). Kvantitativ forskning undersöker förekomster, skillnader, likheter, orsaker eller 

samband. Den kvantitativa forskningens styrka är att urvalet ofta är stort vilket leder till en 

högre grad av generaliseringsbarhet (Kristensson, 2014). Kvalitativ forskning studerar 

fenomen på en djup och detaljerad nivå och grundar sig i att varje människas uppfattning av 

ett fenomen är unik. Kvalitativ forskning är inte generaliserbar på lika hög nivå som 

kvantitativ forskning (Kristensson, 2014). I en litteraturöversikt är det möjligt att inkludera 

både kvalitativa studier och kvantitativa studier (Friberg, 2017) vilket författarna valt att göra 

för att ta till vara på styrkorna med respektive ansats och därmed skapa ett mer innehållsrikt 

resultat. 

 

https://predicare.se/
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I enlighet med Friberg (2017) började författarna med en probleminventering, vilket syftade 

till att identifiera ett problemområde. För att identifiera ett problemområde att studera som var 

relevant för författarnas huvudområde och aktuellt för akutsjuksköterskans arbete på 

akutmottagningen använde författarna sin egen bakgrund som sjuksköterskor på 

akutmottagningen. Provsökningar i olika databaser genomfördes av båda författarna under 

november och december 2018. Sökningarna genomfördes som fritextsökningar och sökord, 

sökord som användes under provsökningarna var triage, emergency nursing, emergency 

department, decision making och assessment. Vid provsökningen intog författarna ett 

helikopterperspektiv. Det viktiga var inte studiernas detaljer utan att skapa en överblick av det 

aktuella kunskapsområdet (Friberg, 2017). Litteraturöversiktens syfte bestämdes under denna 

inledande fas.  

Urval 

För att forskningsområdet inte ska bli för stort och ohanterbart måste området avgränsas. För 

att forskningsområdet inte ska bli för stort och ohanterbart måste området avgränsas. 

Inklusionskriterier är kriterier som artikeln behöver uppfylla för att inkluderas i 

litteraturöversikten och exklusionskriterier är faktorer som gör att artikeln exkluderas. Det är 

viktigt att inklusionskriterier och exklusionkriterier är tydligt definierade för att studien ska 

leva upp till kravet om reproducerbarhet (Friberg, 2017). Inklusionskriterier och 

exklusionskriterier beslutades av författarna gemensamt med studiens syfte, 

problemformulering och tidigare provsökningar som grund. Författarnas mål var att inkludera 

minst 15 vetenskapliga artiklar.  

 

Inklusionskriterier 

Inklusionskriterier för att inkluderas i denna litteraturöversikt var originalartiklar skrivna på 

engelska eller svenska och publicerade efter år 2000. Artiklarna ska vara kvalitetsgranskade 

det vill säga peer reviewed. Initialt hade författarna krav på att artiklarna inte fick vara äldre 

än tio år. Efter provsökningar fick tidskravet justeras för att målet om minst 15 artiklar skulle 

vara genomförbart. För att inkluderas skulle studien vara genomförd på en akutmottagning där 

triagearbete utförs av sjuksköterskor dygnet runt. Urvalet inkluderade artiklar med både 

kvalitativ och kvantitativ ansats. Författarna har valt att inkludera artiklar oberoende av vilket 

enskilt triagesystem som behandlades i artikeln eftersom syftet med studien inte var att 

granska enskilda triagesystem eller dess korrekthet. För att inkluderas skulle originalstudien 

vara godkänd av en etisk kommitté eller av den aktuella akutmottagningens/mottagningarnas 

chef.  

 

Exklusionskriterier  

Exklusionskriterier var översiktsartiklar, vetenskapliga avhandlingar och rapporter. Artiklar 

som behandlade triagearbete inom primärvård, katastrofvård, prehospital vård och 

telefontriage exkluderades. Pediatrisk triage skiljer sig i fundamentala delar från den triage 

som utförs av vuxna patienter på akutmottagningen (Widgren, 2012) och exkluderades därför. 

Artiklar som behandlade triage som genomfördes av andra yrkeskategorier exkluderades. 

Författarna valde att inte göra några begränsningar vad gäller artiklarnas ursprung. Fanns 

inget tillgängligt abstrakt exkluderades artikeln. 

Datainsamling 

Det andra steget var datainsamling (Friberg, 2017). Datainsamling genomfördes mellan 

december 2018 och februari 2019 med hjälp av databaserna science direct, Cumulative Index 

to Nursing and Allied Health Literature [CINAHL] och PubMed. Dessa databaser har ett stort 

utbud av vetenskapliga artiklar från tidningar som belyser omvårdnadsvetenskaplig forskning. 

De sökord som används ska ta sin grund i studiens problemformulering och syfte för att 
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sökningen ska resultera i så många relevanta artiklar som möjligt (Friberg, 2017).  Sökord 

som användes var triage, "registered nurses", "emergency nursing", "emergency care", nurses, 

nursing, "triage nurse", "nurse triage", "clinical decision making", "acuity assignation", 

"decision making", "Decision-making", decision, "Decision-making processes", "triage 

decisions", Assessment, "emergency department", "qualitative research", "focus groups", 

"thematic analysis" och factors. För att begränsa eller vidga sökningen kan booleska 

operander användas (Kristensson, 2014). I denna litteraturstudie användes booleska 

operanderna OR och AND. Författarna dokumenterade alla sökningar som gjordes i samband 

med datainsamlingen. Författarna genomförde inga manuella sökningar. Dokumentation av 

datainsamlingen ökar dess effektivitet samt ökar studiens reproducerbarhet (Polit & Beck, 

2017). Genomförda databassökningar som resulterade i att någon artikel inkluderades 

redovisas i tabell 1. 

 

Tabell 1: Databassökningar 
Databas Datum Sökord  Begränsningar Träffar Lästa 

abstract 

Inkl. 

CINAHL 190211 Triage AND (assessment AND 

decision-making) AND nurses 
Engelska 
2000–2019 

72 33 5 

CINAHL 190211 Triage AND "decision making" 

AND "emergency nursing" OR 

"triage nurse" AND "emergency 

department" AND factors OR 

"influencing factors" AND 

"qualitative research" 

Engelska 
Vuxna 

2000–2019 
 

102 21 

 
5 

CINAHL 190211 Triage AND ("registered nurses" 

OR "emergency nursing" OR 

"emergency care" OR nurses OR 

nursing OR "triage nurse" OR 

"nurse triage") AND ("clinical 

decision making" OR "acuity 

assignation" OR "decision 

making" OR "Decision-making" 

OR decision OR "Decision-

making processes" OR "triage 

decisions" OR Assessment) AND 

("emergency department") 

Engelska 
Vuxna 

2000–2019 
 

214 52 

 
1 

PubMed 190211 Triage AND ("registered nurses" 

OR "emergency nursing" OR 

"emergency care" OR nurses OR 

nursing OR "triage nurse" OR 

"nurse triage") AND ("clinical 

decision making" OR "acuity 

assignation" OR "decision 

making" OR "Decision-making" 

OR decision OR "Decision-

making processes" OR "triage 

decisions" OR Assessment) AND 

("emergency department") AND 

("qualitative research" OR "focus 

groups" OR "thematic analysis") 

AND factors 

Engelska 

2000–2019 
 

 

12 8 

 

1 

PubMed 090211 Triage AND ("registered nurses" 

OR "emergency nursing" OR 

"emergency care" OR nurses OR 

nursing OR "triage nurse" OR 

"nurse triage") AND ("clinical 

decision making" OR "acuity 

Vuxna 

Engelska  

2000–2019 
 

235 46 

 

2 
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assignation" OR "decision 

making" OR "Decision-making" 

OR decision OR "Decision-

making processes" OR "triage 

decisions" OR Assessment) AND 

("emergency department") 

Science 

direct 

190211 Triage AND "emergency nursing" 

AND "decision making" AND 

factors AND "emergency 

department" AND qualitative 

research 

Engelska 

Research 

articles 

2000–2019 

70 29 1 

Science 

direct 

190211 Triage AND "emergency nursing" 

AND "decision making" AND 

factors AND "emergency 

department" 

Engelska 

Research 

articles 

2000-2019 

224 79 

 

1 

Totalt     368 16 

 

Databearbetning 

Databearbetningen av artiklar skedde i tre steg i enlighet med Kristensson (2014). Det första 

steget innebär att vid varje sökning läses alla abstrakt med relevant titel. Fokus för författarna 

i det första steget var artikelns relevans. Nästa steg i gallringen av artiklarna innebar att 

artiklarna lästes i sin helhet. Författarna tittade på studiens relevans samt de 

inklusionskriterier och exkluderingskriterier som beskrivits ovan. Den sista delen av 

granskningen innebar noggrann och kritisk granskning av artiklarna (Kristensson, 2014). Alla 

inkluderade artiklarna lästes upprepade gånger i sin helhet av båda författarna. Detta för att 

författarna ska få en känsla för vad artiklarna handlar om och dess resultat (Friberg, 2017). 

Författarna använde sig av Fribergs (2017) frågeställningar som innefattar granskning av 

studiens problemformulering, teoretiska utgångspunkt, syfte, metod, analys, 

resultatdiskussion och etiska resonemang. Denna granskning genomfördes enskilt av 

författarna i samband med att artiklarna lästes i sin helhet. Artiklarna granskades även enligt 

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) (bilaga A). För att 

inkluderas skulle artiklarna ha hög eller medelhög kvalité. Efter databearbetningen valde 

författarna att inkludera 16 artiklar, 12 artiklar med kvalitativ ansats och fyra med kvantitativ 

ansats. De inkluderade artiklarna presenteras i en matris, bilaga B, för att ge läsaren möjlighet 

att få en förståelse för artiklarnas syfte, metod och resultat.  

Dataanalys 

I denna litteraturstudie har författarna valt att inkludera både kvantitativa och kvalitativa 

forskningsartiklar och därför har dataanalysen genomförts som integrerad innehållsanalys 

(Kristensson, 2014). Ambitionen med dataanalysen var att objektivt hämta data i artiklarna för 

att skapa ny kunskap. Dataanalysen genomfördes stegvis i tre steg. Det första steget enligt 

Kristensson (2014) innebar att alla inkluderade artiklar läses i sin helhet för att identifiera 

övergripande likheter och skillnader i resultatdelen. Överstrykningspenna användes för att 

markera övergripande likheter som svarade på syftet med litteraturöversikten, detta 

genomfördes av varje författare individuellt. Eftersom både kvantitativa och kvalitativa 

studier inkluderades, måste hänsyn tas till att resultaten i artiklarna presenteras på olika sätt 

och en linjär jämförelse inte kan göras (Friberg, 2017). Steg två innebar att kategorier 

identifierades, kategorierna sammanfattade de likheter som fanns i artiklarna (Kristensson, 

2014). Författarna diskuterade och identifierade kategorierna först och därefter identifierades 

underkategorierna gemensamt med hjälp av de överstrykningar som gjorts. Två kategorier 
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identifierades; kompetens och arbetsmiljö. Kategorin kompetens resulterade i tre 

underkategorier; utbildning, erfarenhet, informationsinhämtning och personliga egenskaper. 

Kategorin arbetsmiljö resulterade i tre underkategorier; arbetsbelastning, fysisk miljö och 

samarbete och kommunikation, se tabell 2. Det sista steget innebar att resultatet 

sammanställdes under varje kategori och underkategori (Kristensson, 2014).  
 

Tabell 2: Resultatkategorier och under kategorier 

 

Forskningsetiska överväganden 

Allt vetenskapligt arbete skall föregås av forskningsetiska överväganden och det görs ingen 

skillnad mellan kvalitativ och kvantitativ forskning. Människors rätt till integritet, regelverk 

för sekretess och konfidentialitet och det lagar som finns för tystnadsplikt skall respekteras 

och följas (Olsson & Sörensen, 2011). Enligt Codex (2018) är det forskarens ansvar att 

forskningen håller god kvalitet, har ett moraliskt förhållningssätt samt utförs med respekt för 

människovärdet och mänskliga rättigheter. Vetenskapsrådets publikation god forskningssed 

från 2017 uppger att det inte bara är de personer som ingår direkt i en studie som forskarna 

har ett etiskt ansvar gentemot utan även de som påverkas indirekt forskningen och 

forskningsresultaten. Det är därför av yttersta vikt att forskning bedrivs med hög kvalitet och 

att forskaren inte skall låta sig påverkas att sina egna eller andras intressen. Forskning skall 

genomföras utan att påverkas av yttre faktorer och resultat skall publiceras utan att 

manipuleras. Forskare får inte godtyckligt exkludera data eller förvränga resultat så att de 

gynnar en viss intressent (Olsson & Sörensen, 2011). Som författare har vi inte vinklat, 

förvrängt eller färgat inkluderade artiklar och arbetet har skett objektivt för att skapa rättvisa 

åt materialet. Samtliga resultat som framkom i denna studie har redogjorts för oavsett om 

dessa stödde författarnas åsikt eller inte. 
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RESULTAT 
 

I denna litteraturöversikt identifierades två huvudkategorier; kompetens och arbetsmiljö och 

under respektive huvudkategori framkom tre underkategorier. Kompetens omfattar 

underkategorierna utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper och arbetsmiljö omfattar 

arbetsbelastning, fysisk miljö samt samarbete och kommunikation. 

Kompetens 

Utbildning och fortbildning i triage, liksom repetition av genomförd utbildning, beskrevs som 

ett kritiskt område som både behövde förbättras och utvecklas där forskarna genomförde både 

observationer och intervjuer med 45 informanter. Chung (2005) intervjuade sju sjuksköterskor 

som poängterade att utbildning bör följas upp och sjuksköterskor bör erbjudas möjlighet till 

övning och träningstillfällen. Det framgick dock i flera studier att det rådde stor variation i hur 

mycket utbildning i triagesystem och triagearbete som sjuksköterskorna fått (Chen et al., 

2010; Cone & Murray, 2002; Hitchcock et al., 2013). I en observationsstudie av Cone och 

Murray från 2002 uppgav merparten av de tio sjuksköterskorna som deltog att det inte fått 

någon formell utbildning eller träning i triagearbete alls och i Hitchcock et al. studie från 2013 

uppgav sjuksköterskor i intervjuer att de upplevde att utbildning i triagearbete, både 

grundutbildning och uppföljande vidareutbildning, var ett område i behov av förbättring och 

Chen et al. (2010) konstaterade i en kvantitativ studie att inte ens hälften av de 279 deltagande 

sjuksköterskorna erhållit utbildning i någon form alls innan de började arbeta som 

triagesjuksköterskor. Dessutom visade resultatet att de som trots allt fått utbildning så 

omfattade denna i cirka hälften av fallen mindre än åtta timmar. När formell utbildning i 

triagearbete inte erhållits tenderade sjuksköterskan att istället enbart använda sig av tidigare 

erfarenhet i beslutsprocessen vilket Chung (2005) i sin intervjustudie menade ökade risken för 

felaktiga eller bristfälliga bedömningar. Antalet utbildningstimmar som den enskilda 

sjuksköterskan erhållit, typen av utbildning och utbildningens innehåll visade sig i en studie 

av Chen et al. (2010) ha en avgörande betydelse för sjuksköterskornas förmåga att göra 

korrekta triagebedömningar. Studien gick ut på att 279 sjuksköterskor svarade på en enkät 

med 10 st olika fiktiva patientfall och gav varje fall en triageprioritet. Störst skillnad 

konstaterades ligga i antalet utbildningstimmar där de sjuksköterskor som erhållit mer än åtta 

timmars utbildning i genomsnitt hade ca 13,5 procent bättre resultat än de som hade mindre 

än åtta timmars utbildning bakom sig. Nästan lika stora skillnader konstaterades också när typ 

av utbildning analyserades. Det visade sig att utbildning av interaktiv typ, innehållande 

fallstudier, i genomsnitt hade ca 13 procent bättre effekt på triageresultat än utbildning av mer 

traditionell typ. Med traditionell utbildning menade författarna klassrumsundervisning 

innehållande föreläsningar och handouts. De sjuksköterskor som fått utbildning på avancerad 

nivå hade i genomsnitt drygt åtta procent bättre resultat än de som endast erhållit utbildning 

på grundnivå. Chang et al., (2017) fann i sin kvalitativa studie med 16 informanter att 

grundutbildning i aktuellt triageverktyg upplevdes som viktigt för att uppnå en hög andel 

korrekt prioriterade patienter men sa också vidare att kontinuerligt användande av 

triagesystemet också är nödvändigt för att bibehålla kunskapen. Vid endast sporadiskt arbete 

med ett triagesystem tenderade dessutom sjuksköterskor att endast använda en liten del av 

verktyget vilket påverkade triagebeslut negativt. En sjuksköterska som deltog i denna studie 

från Taiwan uppgav att hen kände en ökad osäkerhet vid triagebeslut då det gått en tid sedan 

mellan arbetspassen som triagesjuksköterska. I en kvalitativ studie med 27 informanter av 

Mistry et al (2018) framkom det att sjuksköterskor upplevde triageverktyget ESI som ett 

snabbt och effektivt verktyg vid triagebeslut som omfattade kategori ett och två men att det 

krävdes utbildning i verktyget för att kunna utnyttja det fullt ut.  
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Sjuksköterskor i flera studier poängterade vikten av att studera relevant litteratur (Chung, 

2005; Cone & Murray, 2002; Gerdtz et al., 2012; Hitchcock et al., 2013). I Chungs kvalitativa 

intervjustudie från 2005 uppgav sjuksköterskor att de upplevde att repetition av medicinsk 

kunskap ökade förmågan att bedöma och tolka patientens symtom och Andersson et al. (2006) 

kom i sin studie, som omfattade både observationer och intervjuer, fram till att sjuksköterskan 

behövde ha bred kunskap om olika symtom för att veta när ett symtom kunde vara ett tecken 

på hotande allvarlig sjukdom. I Hitchcock et al. (2013) kvalitativa studie med 45 informanter 

framkom det att sjuksköterskans kunskapsnivå påverkade inte bara förmågan att bedöma 

patientens medicinska situation utan även förmågan att bedöma behovet av vidare vård och 

behandling. Andersson et al. (2006) konstaterade i sin kvalitativa studie att utbildning 

utgjorde en viktig faktor för att minska andelen övertriageringar. Sjuksköterskorna uppgav i 

denna studies semistrukturerade intervjuer att bristande utbildning och kunskap inom ett 

specifikt ämnesområde ledde till att vissa patientgrupper gavs högre prioritet. En 

sjuksköterska ger som exempel att hen ofta prioriterade barn högre på grund av att hen kände 

osäkerhet kring barns sjukdomstillstånd och behandlingar. Kunskapsluckornas negativa 

påverkan konstaterades även i en intervjustudie av Gerdtz et al. (2012). Här fann författarna 

att sjuksköterskors bristande kunskap om psykiatriska sjukdomar kunde vara en faktor som 

påverkade triagebedömningar negativt och Arslanian-Engoren konstaterar i sin intervjustudie 

detsamma som Gerdtz et al. (2012) gällande bedömningar av patienter som sökte för 

kardiologiska besvär. Här uppgav sjuksköterskor i fokusgrupperna att det var viktigt att hålla 

sig uppdaterad via aktuell litteratur men också att följa relevant forskning. 

 

Erfarenhet  

Tidigare erfarenhet av akutsjukvård var en viktig faktor för sjuksköterskans triagearbete och 

korrektheten i de triagebeslut som sjuksköterskan fattar i Soontorn, Sitthimongkol, Thosingha 

& Viwatwongkasem (2018) kvantitativa studie med 109 informanter och beskrevs även som 

en förutsättning för att uppnå kompetens i triagearbetet (Wolf, Delao, Perhats, Moon & 

Zavotsky, 2018; Chen et al., 2010). Chung (2005) menade i sin kvalitativa studie med sju 

djupintervjuer att tidigare erfarenhet var den enskilt viktigaste faktorn vid triagearbete. I Cone 

och Murrays kvalitativa studie från 2002 med tio informanter ansåg informanterna att minst 

ett års erfarenhet av arbete på akutmottagning krävdes för att triagera medan det i Hitchcock 

et al. kvalitativa studie från 2013 med 45 informanter ansågs att det krävs flera års erfarenhet 

för att anta triagerollen. Sjuksköterskorna beskrev i semistrukturerade intervjuer att tidigare 

erfarenhet var till stor hjälp i triageprocessen då akutsjuksköterskan måste lita på sina tidigare 

erfarenheter och fatta snabba beslut (Chang et al., 2017). Det framkom under 

fokusgruppsintervjuer att oerfarna sjuksköterskor generellt inte ansågs fungera i triagerollen 

på grund av sin begränsade kunskapsbas och brist på klinisk erfarenhet (Wolf et al., 2018).  

 

I Misty et al. (2018) och Andersson et al. (2006) kvalitativa studier med 17 respektive 19 

informanter uppgav sjuksköterskor att den tilldelade triagenivån förändrades i takt med ökad 

erfarenhet. Oerfarna sjuksköterskor ökade enligt Hitchcocks et al. (2013) kvalitativa studie 

risken för både över- och undertriagering. En oerfaren sjuksköterska tenderar att övertriagera 

på grund av rädsla att göra fel och undertriagerar genom att de inte är uppmärksamma på 

diffusa symtom och tidiga tecken på allvarlig sjukdom. Detta bekräftas även i en kvalitativ 

studie med 26 informanter av Wolf et al. (2018) där det i fokusgruppsdiskussioner framkom 

att bristande erfarenhet ofta var kopplat till triagefel. Här poängterade dock författaren att det 

inte bara gick att basera en sjuksköterskas mogenhet för triage på antal år av arbete inom 

akutsjukvård. Förmågan att använda tidigare erfarenhet i sitt arbete varierade liksom 

förmågan att snabbt tolka diffusa symtom och identifiera riskfaktorer. I Soontorn, et al. (2018) 

kvantitativa studie med 109 informanter visade det sig istället att sjuksköterskor som hade 
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mångårig erfarenhet från akutmottagningsarbete och av triage i högre grad övertriagerade 

patienter på grund av rädsla för att patienten kunde försämras i väntan på läkare. Studien 

visade att sjuksköterskor som arbetat på akutmottagning i 10 år eller mer var de som i störst 

utsträckning satte för hög triageprioritet. Bäst resultat hade den grupp av sjuksköterskor som 

hade mellan tre till fem års erfarenhet av triagearbete, denna grupp hade 20 procent bättre 

träffsäkerhet än genomsnittet vid prioriteringsbeslut. Tidigare erfarenheter av felprioriteringar 

påverkade triagesjuksköterskans framtida triagebeslut (Hitchcock et al., 2013). En 

sjuksköterska beskrev att hur hen hade prioriterat en patient som sökt för huvudvärk som 

prioritet fyra eftersom hen bedömde att patienten led av migrän. Senare visade de sig att 

patienten hade drabbats av en hjärnblödning. Efter denna händelse prioriterade hen alltid 

patienter som sökte för huvudvärk som minst prioritet tre. I en kvalitativ studie med 12 

informanter av Arslanian-Engoren (2009) uppgav en sjuksköterska att det var hennes 

erfarenhet av patienters varierande symtombild vid akut hjärtinfarkt som lett till att hen alltid 

tog patienter på allvar oavsett vilka symtom de uppvisade eller vilka besvär de uppgav. 

Sjuksköterskor med begränsad erfarenhet tenderade att ändra sina prioriteringsbeslut, känna 

obeslutsamhet och vara mer beroende av att ha tillgång till mer erfaren personal för att kunna 

ta beslut. Det framkom de intervjuer som Chung genomförde (2005) att erfarna sjuksköterskor 

hade större självförtroende i rollen som triagesjuksköterska och var mer säkra på sina beslut. 

 

Sjuksköterskor med längre erfarenhet hade lättare att på kort tid bygga upp en personlig 

kontakt med olika typer av patienter och därigenom få ut mer information enligt de sju 

informanter som Sanders och Minick, (2014) intervjuade. I Chang et al. (2017) 16 intervjuer 

framkom det att erfarna sjuksköterskor ställde fler och mer detaljerade frågor än mindre 

erfarna kollegor. I van der Linden, Meester och van der Lindens (2016) kvantitativa studie 

med cirka 50 000 triagebedömningar fann författarna att sjuksköterskor med flerårig 

erfarenhet hade en snabbare triageprocess och detta ledde till kortare väntetid till triage och i 

Hitchcock et al. (2013) beskrev en sjuksköterska att i takt med att hens erfarenhet ökat 

förkortades triageprocessen. Erfarna sjuksköterskor uppgav i semistrukturerade intervjuer att 

de hade lättare att sortera den information som patienten gav och hade en bättre förmåga att 

fokusera på det som var av betydelse för det aktuella patientbesöket (Sanders & Minick, 

2014). I Chung (2005) intervjustudie beskrevs det att erfarna sjuksköterskor var mer 

uppmärksamma under triageprocessen och att det hjälpte dem att identifiera kritiska 

förhållanden hos patienten, även hos patienter som initialt uppvisat ospecifika symtom. Detta 

konstaterade även Sanders och Minicks (2014) kvalitativa studie som också menade att 

erfarenhet ledde till en ökad förmåga att inte bara se det som var uppenbart. Göransson, 

Ehnfors, Foneteyn och Ehrenberg (2007) undersökte i sin studie sjuksköterskors sätt att tänka 

vid triagearbete. Författarna lät 16 stycken sjuksköterskor bedöma och prioritera fem olika 

autentiska patientfall och uppmanades att tänka högt samtidigt som de gjorde detta. 

Författarna fann att de sjuksköterskor som i högre grad resonerade kring patientfallet och satte 

upp olika hypoteser baserade på information kring patientfallens status och anamnes samt 

använde sig av tidigare erfarenheter hade en högre träffsäkerhet vid triageprioritering. 

 

Erfarna sjuksköterskor gav en känsla av säkerhet till triageteamet där de mindre erfarna 

sjuksköterskorna kan få råd och stöd från dem när de gör sina prioriteringar enligt 19 

informanter som först observerades och sedan intervjuades (Andersson et al., 2006). Detta 

stöds även i en studie av Sanders och Minick (2014) där en sjuksköterska beskrev att det ger 

en ökad trygghet att ha tillgång till en mer erfaren sjuksköterska att rådfråga och få bekräftelse 

från. Hitchcock et al. (2013) menade i sin kvalitativa studie med 45 informanter att stöd och 

hjälp från mer erfarna sjuksköterskor är nödvändigt för att utveckla de kunskaper och 

färdigheter som är nödvändiga vid triagearbete. 
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Informationsinhämtning och personliga egenskaper 

Den första kliniska bedömning som sjuksköterskan genomför innefattade en bedömning 

allmänt utseende, hållning, gång, rörlighet, kroppstyp och hygien enligt de liveinspelningar av 

triage som Edwards och Sines gjorde 2008. En sjuksköterska uttryckte dock i Sanders och 

Minicks studie från 2014 att hen även måste se det som patienten inte visar för att identifiera 

och värdera subtil information som kan ha påverkan på ett triagebeslut. I Hitchcock et al. 

(2013) intervju- och observationsstudie beskrev en sjuksköterska att hen genomförde den 

visuella bedömningen av patienten i samband med att hen ställde sina anamnestiska frågor 

och författaren menade att förmågan att kunna genomföra flera arbetsuppgifter samtidigt var 

en viktig egenskap hos triagesjuksköterskan. Wolf et al. (2018) beskrevs det i 

fokusgruppsintervjuer som att sjuksköterskan, samtidigt som hen hälsade på patienten, med en 

första blick granskade patienten för att bedöma om patienten var kritiskt sjuk eller inte. Detta 

bekräftades även av Edwards och Sines (2008) som i sina liveinspelningar såg att 

sjuksköterskans bedömning av patienten inleddes så fort sjuksköterskan såg patienten. Den 

initiala visuella bedömningen baserades på en intuitiv granskning av patientens utseende och 

intryck där fokus låg på att hitta synliga manifestationer av hotande patologi (Edwards & 

Sines, 2008). Patienter som ser sjuka ut kan vara lättare att prioritera än patienter som ser ut 

att må bra. Förmågan att vid en första anblick se små tecken på ett potentiellt allvarlig 

tillstånd utvecklas i takt med erfarenhet men kräver också en intuitiv förmåga och modet att 

våga lita på sin känsla vilket framkom i Andersson et al., (2006) intervjuer med 19 

informanter. Chung (2005) beskrev i sin kvalitativa studie som baserades på sju djupintervjuer 

detta som att sjuksköterskan använde sin intuition vid triagebeslut. Fyra sjuksköterskor i 

studien uppgav att de använde sin intuition vid triagebedömningar och beslut och att detta inte 

var ett medvetet arbetssätt utan att det skedde automatiskt. Då en patients vitalparametrar inte 

speglade en patients allmänna intryck uttryckte en sjuksköterska att hen använde sin 

magkänsla och gav patienten en högre triageprioritet.  Wolf et al. (2018) poängterade i sin 

kvalitativa studie med 26 informanter att det är viktigt att sjuksköterskan genomförde en 

fullständig triagering inte enkom förlitade sig på den första bedömningen. Detta för att 

säkerställa att ingen viktig information förbisågs. Om sjuksköterskan förlitade sig för mycket 

på den snabba bedömningen riskerade triagebeslut att bli felaktiga och därmed fanns en risk 

till försenad läkarkontakt, vård och transport till avdelning. 

  

Sjuksköterskans frågor och bemötande vid triage beskrevs som en viktig faktor vid 

triagearbete (Göransson et al., 2007; Andersson et al., 2006; Arslanian-Engoren, 2009). Det 

framkom i Sanders och Minicks, (2014) kvalitativa studie med sju informanter att 

sjuksköterskans förmåga att etablera en god kontakt till patienten underlättade arbetet med att 

få patienten att lämna ut information som var väsentlig för triagebedömningen och här 

krävdes det att sjuksköterskan visade omsorg för patienten och gav dem tid att förklara. Den 

information som patienten själv gav var avgörande för sjuksköterskans triagebeslut (Chung, 

2005; Sanders & Minick, 2014). Förmågan att sortera information och värdera denna var en 

viktig förmåga som en sjuksköterska borde inneha för att kunna utföra triagearbete (Sanders 

& Minick, 2014). I en kvalitativ studie med tio informanter av Cone och Murray (2002) fick 

deltagande sjuksköterskor frågan om de ansåg att alla sjuksköterskor skall arbeta som 

triagesjuksköterska. Här är deltagarna överens om att sjuksköterskan måste vara bekväm i 

rollen, ha mod att ta självständiga beslut samt kunna behålla lugnet även i stressiga 

situationer. Deltagarna menade att personliga egenskaper är av stor betydelse för hur väl en 

sjuksköterska passar för triagearbete. I Arslanian-Engorens (2009) intervjuer framkom 

sjuksköterskans attityder som ytterligare en faktor som påverkade triagebedömningar. Egna 

antaganden och övertygelser hos sjuksköterskan kunde enligt informanterna påverka 
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bedömningen av en patient. Sjuksköterskor i denna studie beskrev att det var svårt att ta 

patienten på allvar om denne satt och skrattade tillsammans med sina vänner, pratade i telefon 

eller bad om att få gå ut och röka och sjuksköterskor tenderade därför att tvivla på 

allvarlighetsgraden av patientens besvär. Det förekom även skepsis kring kvinnliga patienter 

som, när de sökte akutmottagningen, var fullt sminkade. Sjuksköterskorna tvivlade på de 

besvär som dessa patienter sökte för. Författaren fann även att sjuksköterskor gjorde 

generaliserande antaganden baserat på patientens kulturella bakgrund. Som exempel beskrevs 

en sjuksköterskas uppfattning om att patienter från asiatiska och spansktalande kulturer var 

mer teatraliska i sitt uttryck. En annan sjuksköterska i samma studie uttryckte detsamma och 

denna sjuksköterska var även av åsikten att asiatiska patienter samt patienter från 

mellanöstern var mer krävande i samband med ankomst till akutmottagningen än patienter 

från andra kulturer. Personalens attityder framkom också som ett tema i en kvalitativ studie 

med 36 informanter av Gerdtz et al. från 2012. I denna intervjustudie uppgav sjuksköterskor 

att de var av åsikten att antaganden och förutfattade meningar kring patienter med 

psykiatriska diagnoser utgjorde ett hinder för en korrekt triagebedömning. Deltagarna uppgav 

att på grund av medvetenheten kring attityders påverkan så var de extra observanta på sina 

egna antaganden. 

  

Språkförbistringar beskrevs som ett hinder för anamnestagning (Mistry et al., 2018; 

Arslanian-Engoren, 2009; Andersson et al., 2006). En sjuksköterska uttryckte att det var svårt 

att göra en korrekt bedömning av en patient när en anhörig närvarade vid bedömningen och 

fungerade som tolk eftersom hen upplevde att det var svårt att vara säker på att patientens 

anhörig översatte korrekt och inte utelämnade information, alternativt förvrängde det som 

patienten berättade (Andersson et al., 2006). Detta ledde till att sjuksköterskan på grund av 

osäkerhet kring patientens tillstånd valde att sätta en högre triageprioritet. Vidare beskrevs 

kulturella aspekter som viktiga att ta hänsyn till i en intervjustudie av Mistry et al. (2018). 

Som exempel på kulturella aspekter gavs att kvinnliga patienter inte alltid accepterade att bli 

omhändertagna av en manlig sjuksköterska, varierande kulturella uttryck för smärta samt att 

patienten inte ville avslöja den verkliga orsaken till besöket på akutmottagningen till 

triagesjuksköterskan utan avsåg att vänta till mötet med en läkare.  

Arbetsmiljö 
 

Arbetsbelastning 

Hög arbetsbelastning beskrevs av Andersson et al. (2006) som en faktor som påverkade 

sjuksköterskans triagearbete negativt och gav fler triagefel. I denna studie med kvalitativ 

ansats uppgav deltagarna v att när de arbetade under tidspress så uppstod en ökad osäkerhet 

kring prioriteringsbeslut och en även känsla av tvivel. I de observationer som Hitchcock et al., 

genomförde 2013 framkom det att när flera patienter anlände samtidigt till akutmottagningen 

blev triagearbetet mer komplicerat eftersom det inte gick att veta vilken patient som var mer 

brådskande att bedöma. Begränsad tid för att bedöma patienten och högt patientinflöde var 

faktorer som i intervjuer av Gerdtz et al. (2012) utgjorde hinder för att kunna utföra en 

noggrann triagering. Tidspressens negativa påverkan på beslutsprocessen beskrevs även i en 

studie av Chung (2005) där två sjuksköterskor uppgav att de vid hög arbetsbelastning kände 

sig tvingade att förkorta triageprocessen vilket de upplevde försämrade förutsättningarna för 

att ta korrekta prioriteringsbeslut. Sjuksköterskorna upplevde även en känsla av otillräcklighet 

när det uppstod väntetid till triage. Vidare beskrev sjuksköterskor i semistrukturerade 

intervjuer i en studie av Sanders och Minick från 2014 att hög arbetsbelastning och tidsbrist 

utgjorde ett hinder för att etablera en kontakt med den enskilda patienten och de upplevde att 

detta ledde till ett försämrat beslutsunderlag. En kvalitativ studie av Johnson et al. (2018) med 

syftet att identifiera störande faktorer vid triage och utreda hur dessa påverkade 
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triageprocessen, visade att under perioder av hög arbetsbelastning ägnade sjuksköterskor 

kortare tid för varje enskild triageintervju. Trots detta tog intervjuerna längre tid att 

genomföra på grund av en ökad frekvens av avbrott.  

 

Van der Linden et al. (2016) konstaterade i en stor kvantitativ studie som omfattade knappt 

50000 patientbesök att hög arbetsbelastning lett till ökad väntetid till triagering och om 

sjuksköterskorna inte hann utföra en full triage tenderade de att ge patienten en högre 

prioritet. Detta bekräftas även i Andersson et al., (2006) observationsstudie med efterföljande 

intervjuer. Denna risk för övertriagering framkom också i Chungs kvalitativa studie från 2005 

där sjuksköterskor uppgav satte en högre triageprioritet på vissa patienter då 

akutmottagningen var högt belastad. Sjuksköterskorna förklarade sina beslut med att de 

förutsåg att väntetiderna skulle bli längre än vad de ansåg vara säkert i det enskilda 

patientfallet. Även risken för undertriagering uppmärksammades (Hitchcock et al., 2013; 

Wolf et al., 2018; Chang et al., 2017). En sjuksköterska beskrev att när det uppstod kö till 

triage så genomfördes ibland en forcerad triagering av de patienter som stod först i kön. Syftet 

med detta var att minska kötiden men risken för undertriagering, på grund av att viktig 

information förbisågs, ökade enligt Hitchcock et al. (2013). I en studie av Chang et al. (2017) 

berättade en sjuksköterska att väntetid till triage ledde till ett ökat missnöje bland de patienter 

som väntade på bedömning. Oron i väntrummet medförde att sjuksköterskan ökade 

triagetempot för att inte riskera kritik från patienterna. Författarna uppgav att denna 

tempohöjning kunde leda till undertriagering då viktig information missades. Detta fick 

medhåll av Wolf et al. (2018) som i sin intervjustudie menade att en forcerad triageprocess 

som enkom baserades på vitalparametrar ökade risken för undertriagering då viktig 

information i patienthistorik missades och komplexa problem förbisågs. Van der Linden et al. 

(2016) konstaterade i sin kvantitativa studie att vid högt patientinflöde ökade väntetiden till 

triage mer då mer erfaren personal tjänstgjorde som triagesjuksköterskor. En orsak till detta 

var enligt författarna att dessa sjuksköterskor valde att genomföra vissa inledande åtgärder 

som blodprovstagning och remisskrivning för att på det sättet minska den totala tiden som 

patienten vistades på akutmottagningen. 

 

Avbrott och störningsmoment var ett återkommande inslag i triageprocessen. Avbrotten 

kunde både orsakas av kollegor, patienten och patientens anhöriga men sjuksköterskor uppgav 

även att de själva kunde vara orsak till avbrottet (Andersson et al., 2006). I en 

observationsstudie av Johnson et al. (2018) konstaterades att av 118 stycken observerade 

triageprocesser så uppstod avbrott i drygt 56 procent och cirka 90 procent av avbrotten bestod 

av direktkontakt med kollega, patient eller anhörig eller av avbrott som skedde via telefon. 

Övriga ca 10 procent utgjordes av avbrott av triagesjuksköterskan själv då hen stannade upp 

för att påminna sig om något eller för att hämta något. Vid de tillfällen då en triageprocessen 

blev avbruten så valde sjuksköterskan i nästan 85 procent av fallen att tillfälligt göra ett 

uppehåll och istället antingen ta tag i orsaken till avbrottet eller delegera uppgiften till en 

kollega och först därefter fortsätta triageprocessen. Endast vid knappt 15 procent av avbrotten 

valde sjuksköterskan att ignorera orsaken till avbrottet och istället fortsätta triageprocessen. 

Avbrotten förlängde triagetiden med upp till cirka 15 minuter vilket i sin tur även ledde till 

förlängda väntetider för de patienter som ännu inte genomgått triagebedömning. Nästan 

hälften (46 procent) av avbrotten skedde under kommunikation med aktuell patient vilket 

författarna ansåg öka risken för att viktig information missades och därigenom ledde till 

triagefel. Avbrott under triageprocessen och dess negativa inverkan beskrevs även av 

sjuksköterskorna som intervjuades i Chungs (2005) studie. Här uppgav fyra sjuksköterskor att 

avbrott lett till att de missat viktig information vilket i sin tur påverkat prioriteringsbeslut. 

Väntande patienter som ej genomgått triage utgjorde enligt Chang et al. (2017) också en källa 
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till avbrott vilket dels ledde till förlängda triagetider men också ökade risken för 

felprioriteringar. Stressen som uppstod vid avbrott ledde till att sjuksköterskor förlorade sin 

koncentration. En sjuksköterska uppgav att hen glömde bort vad patienten sagt och vilka 

frågor som redan ställts. Sjuksköterskor uppgav att de vid påtryckningar från väntande 

patienter tenderade att forcera triageprocessen och därigenom riskerade att missa information 

då viktigt frågor ej ställdes. En observationsstudie av Andersson et al. (2006) såg dock att 

triagearbetet utfördes i en tillfredsställande miljö trots en hög arbetsbelastning och inslag av 

avbrott. I studien beskrivs en händelse där en kraftigt berusad man, vars tillstånd kräver ett 

snabbt omhändertagande, inkommer till akutmottagningen. Triagesjuksköterskan var vid det 

tillfället upptagen men kunde omgående se till att en kollega kunde ta hand om den nyanlända 

patienten. Sjuksköterskan uppgav vid intervjun att hen var van vid denna typ av avbrott och 

upplevde inte att dessa avbrott påverkade i triagearbetets kvalité. 

 

I studier av Wolf et al. (2018) och Misty et al. (2018) beskrev sjuksköterskorna i intervjuer 

hur de manipulerade triagesystemet och triageprocessen beroende på hur läget var på 

akutmottagningen i stort. En sjuksköterska berättade att hen försökte dirigera patienter till den 

del av akutmottagningen som för tillfället hade minst belastning (Wolf et al., 2018) och i en 

studie av Mistry et al. (2018) beskrev sjuksköterskor att de vid högt patientinflöde betonade 

patientinformation och symtom som kunde leda till att en patient kunde dirigeras till den 

delen av akutmottagningen med kortast kö till läkarbedömning. Även i Göransson et al. 

(2007) kvalitativa studie, konstaterades att sjuksköterskan inkluderade aktuell tillgång på 

resurser då hen fastställde sitt triagebeslut.  I en stor kvantitativ studie av Van der Linden et 

al. (2016) konstaterade författarna att sjuksköterskor i högre utsträckning hänvisade patienter 

till husläkare då det rådde hög belastning på akutmottagningen.  

 

Fysisk miljö 

I en kvalitativ studie där författarna spelade in triageprocessen framkom det att de fysiska 

egenskaperna hos miljön uppfattades vara en viktig faktor som påverkade sjuksköterskans 

triagebedömning (Gerdtz et al., 2012). En öppen triagemiljö resulterade i brist på integritet för 

patienten och kunde leda till en ovilja att dela med sig av detaljer kring sjukdomshistoria och 

aktuellt problem. När patienten eller anhöriga inte kände sig trygga med att ge fullständig 

anamnes utan utlämnade potentiellt viktig information påverkade detta sjuksköterskans 

triagearbete och försvårade möjligheterna att fatta adekvata beslut. Sjuksköterskor beskrev i 

intervjuer att de upplevde att patienter ibland var på väg att berätta något men att de sedan 

höll tillbaka vilket ledde till att triagesjuksköterskan inte kände sig säker i sitt 

prioriteringsbeslut (Chang et al., 2017). Denna brist på avskildhet och en lugn miljö var enligt 

Gerdtz et al. (2012) extra problematisk när patienten sökte för någon typ av psykiska besvär. 

En sjuksköterska i studien uppgav att hen inte kände sig bekväm med att ställa frågor kring 

självmordstankar eller självskada i en öppen miljö där andra patienter och anhöriga var inom 

hörhåll. Vidare uppgav en annan sjuksköterska i samma studie att hen tvivlade på 

sanningshalten när en patient svarade på frågor av känslig karaktär om dessa frågor ställdes i 

en öppen miljö. Flera sjuksköterskor i denna studie berättade också att patienter som sökte för 

psykiska besvär eller patienter som sökte för somatisk sjukdom men som också led av psykisk 

sjukdom många gånger krävde längre tid i triage vilket var svårt att tillmötesgå i en miljö som 

inte gav möjlighet till enskilda samtal. En öppen triagemiljö kunde också leda till 

övertriagering då vissa kroppsundersökningar var svåra att genomföra enligt sjuksköterskorna 

som intervjuades i Chang et al., från (2017). Undersökningar som krävde att patienten 

behövde blotta delar av sin kropp kunde vara svåra att utföra i en miljö där patienterna endast 

var skilda åt med skärmar eller draperier. Övertriagering togs även upp i en intervjustudie av 

Mistry et al. (2018) där flera sjuksköterskor uppgav att begränsad tillgång på 
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undersökningsrum ibland ledde till att en patient tilldelades en högre triageprioritet. 

Sjuksköterskorna förklarade den högre triageprioriteten med att de inte ville att en 

ofullständig triagering skulle leda till att patienten fick vänta för länge på att träffa en läkare.  

 

Begränsad tillgång på teknisk utrustning, såsom EKG-apparater, övervakningsutrustning och 

ultraljudsapparater kunde enligt Chang et al. (2017) leda till att sjuksköterskan tvingas ta 

beslut om prioritering utan den information som denna utrustning skulle ha bidragit med. 

Denna brist på information kunde enligt både Mistry et al. (2018) och Chang et al. (2017) 

intervjustudier leda till övertriagering då sjuksköterskan av oro för att missa något gav 

patienten en högre triageprioritet än vad kanske skulle varit fallet om till exempel ett EKG 

skulle kunna ha tagits.  

 

Samarbete och kommunikation 

God förmåga att arbeta i team och samarbete med andra sjuksköterskor framkom i en 

kvalitativ studie av Hitchcock et al. (2013) som en viktig faktor för att uppnå kontinuitet 

triageprocessen och minimera avbrott i densamma. Studien omfattade även observationer av 

sjuksköterskor som på olika sätt assisterade sina kollegor för att underlätta triage. Som 

exempel nämns att praktiskt stödja ett team som hanterade en svårt sjuk patient och diskutera 

handlingsplaner kring en patient men också att våga ge uttryck för tvivel och ifrågasätta 

prioriteringar. Konstruktiv feedback betonas även i en intervjustudie av Chung (2005) där 

flera informanter uppgav av god återkoppling och råd från kollegor och chefer hade stor 

effekt och hjälpte dem att hantera liknande fall vid ett senare tillfälle. Modet att utmana en 

kollegas beslut måste dock göras med respekt så att den sjuksköterska som utmanas inte 

kände sig nedvärderad och ifrågasatt. Detta konstaterades även av Cone och Murray (2002) 

som i sin studie intervjuade sjuksköterskor med lång erfarenhet av akutsjukvård. De 

deltagande sjuksköterskorna ansåg att alla som var involverade i triagearbete, oavsett tidigare 

kunskap och erfarenhet, behövde kontinuerlig feedback och återkoppling för att kunna 

utvecklas i sin yrkesroll men att detta skulle ske i en tillåtande miljö. 

 

Tvärprofessionellt samarbete framhölls som en annan viktig faktor för att minimera avbrott i 

triageprocessen (Hitchcock et al., 2013). Här framhölls av de intervjuade sjuksköterskorna 

framförallt god kommunikation med de läkare som bemannade akutmottagningen. Arslanian-

Engoren (2009) betonar också i sin intervjustudie vikten av ett bra samarbete med läkare för 

att minimera avbrott i triageprocessen och här gavs exemplet att snabbt få ett EKG bedömt av 

en läkare så att beslut om vidare undersökningar och behandlingar kunde tas. Det nära 

samarbetet med läkare på plats uppgavs också underlätta för ett snabbt omhändertagande av 

patienter med misstänkt akut hjärtinfarkt. Samverkan med andra yrkesgrupper än läkare 

framkommer som en viktig faktor i en intervjustudie av Chung (2005) som uppgav att 

ambulanspersonal och polis vid överrapportering kunde bidra med information som kunde 

påverka triagebeslut och prioritering. Kommunikation med personal som inte tillhörde 

akutmottagningen nämndes även i en observationsstudie av Göransson et al. (2007) där 

sjuksköterskor uppgav i efterföljande intervjuer att de vid behov kontaktade patientens boende 

eller hemtjänstkontakt, både för fylla i luckor i anamnesen men också för att diskutera beslut 

gällande vidare omhändertagande av patienten. Vikten av god kommunikation framkom som 

ett tema även i en intervjustudie av Cone och Murray (2002) där sjuksköterskor i 

fokusgruppsdiskussioner berättade att de gärna diskuterade patientfall, både med andra 

sjuksköterskor men också med tjänstgörande läkare, för att uppnå ett korrekt 

prioriteringsbeslut. Hitchcock et al. (2013) konstaterade dock att det i intervjuer framkom att 

om många olika personer samtidigt var involverade i triageprocessen kunde detta leda till ett 

försämrat samarbete och därigenom en förlängning av triagearbetet.  
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Hitchcock et al. (2013) noterade under sina observationer att kommunikation mellan personal 

på akutmottagningen kunde ske både verbalt och i skriven form. Verbal kommunikation och 

rapportering var vanlig då ambulanspersonal rapporterade över till mottagande sjuksköterska 

på akutmottagningen. Skriftlig kommunikation var vanlig då triagesjuksköterskan 

rapporterade över till ansvarig, behandlande sjuksköterska. Ofta bestod överlämningen av en 

ifylld blankett med information om en specifik patient. Ibland förekom en komplettering av 

den skriftliga informationen med en kort verbal rapport. Denna muntliga komplettering 

förekom oftast vid högre triageprioritet. Genom observationsstudier noterade Hichcock et al. 

(2013) under observationsfasen av sin studie att icke-verbal kommunikation i form av 

kroppsspråk och handrörelser förekom mellan olika teammedlemmar och som exempel ges att 

en sjuksköterska vinkade till sig en läkare. Denna typ av kommunikation följdes vanligtvis av 

verbal kommunikation. 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

För att undersöka problemområdet och svara på syftet med studien valde författarna metoden 

litteraturöversikt. Litteraturöversikt utgår från en tydlig forskningsfråga som besvaras genom 

att identifiera, värdera och analysera relevant forskning (Forsberg & Wengström, 2016). Valet 

av metod grundade sig i att i att författarna ville studera aktuellt forskningsläge, undersöka om 

det fanns kunskapsluckor i ämnet samt främja ytterligare studier inom området. Forsberg och 

Wengström (2016) skriver att det finns stort behov av att sammanställa aktuell forskning 

eftersom det är svårt som enskilda forskningskonsumenter att få en övergripande bild av ett 

forskningsområde då det publiceras en stor mängd forskning. Valet av metod ansågs av 

författarna har besvarat syftet på ett tillfredsställande sätt.  

 

Denna litteraturöversikt har behandlat studier från hela världen publicerade på 2000-talet som 

hade haft såväl kvalitativ ansats som kvantitativ ansats. Att inkludera både kvalitativ 

forskning och kvantitativ forskning ger författaren ett större antal publicerade artiklar att göra 

sitt urval från (Forsberg & Wengström, 2016; Polit & Beck, 2017). Litteraturöversikten ger en 

övergripande bild av den globala forskning som finns i ämnet. Denna litteraturöversikt 

grundar sig på 16 vetenskapliga studier som omfattar en större mängd individer. Det ger bra 

möjligheter för generalisering (Polit & Beck, 2017). Merparten av artiklarna som inkluderades 

in denna litteraturöversikt var av kvalitativ ansats och detta tror författarna beror på 

forskningsfrågans natur.   

 

Andra metoder som kunde varit aktuellt för att studera forskningsområdet hade kunnat vara 

intervjustudie eller enkätstudie. Båda dessa metoder hade kunnat belysa faktorer som 

påverkar sjuksköterskans triagearbete på akutmottagning. Studien hade då begränsats till att 

enbart omfatta erfarenheter från Sverige, i svensk kontext. Detta hade varit en styrka för att 

bättre applicera resultatet i den svenska sjukvården. Sjukvårdssystemen och triagesystemen 

skiljer sig globalt åt (Aacharya, Gastmans, & Denier, 2011), hade urvalet endast varit från 

Sverige med ett mindre antal deltagare hade resultatet enligt Polit och Beck (2017) blivit 

mindre generaliserbart. Om intervjustudie valts som metod hade det inte funnits något 

utrymme för att inkludera statistiska data utan endast personliga erfarenheter och åsikter.  

 

Datainsamling genomfördes genom sökningar i tre stora databaser. Valet att använda flera 

olika stora databaser ökar tillförlitligheten. Sökorden som användes valdes med utgångspunkt 

i problemformuleringen och syftet med litteraturstudien. Författarna tog under 
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datainsamlingen hjälp av en bibliotekarie på Sophiahemmet Högskolas bibliotek. Under 

provsökningen framkom det att det fanns begränsat med forskning inom det valda 

omvårdnadsvetenskapliga området som var yngre än tio år. Detta förvånade författarna till 

denna litteraturöversikt eftersom triage är ett aktuellt område för sjuksköterskor som arbetar 

på akutmottagningar runt om i hela världen. Författarna tvingades att utöka tidsspannet för när 

artiklarna skulle vara publicerade för att få ett tillräckligt stort underlag. Enligt Forsberg och 

Wengström (2016) är det en förutsättning att det finns tillräckligt stort underlag för att 

litteraturöversikt ska vara en lämplig metod. Författarna anser att det är en svaghet att 

tidsramen blev så bred men också att det tyder på att det finns forskningsluckor inom området 

och att det finns behov av ytterligare studier. Det framkom också under dataanalysfasen att 

trots att spannet mellan den äldsta och yngsta studien var 16 år så visade resultaten av 

respektive studie många likheter vilket kan tolkas som att de faktorer som påverkar 

triagearbetet inte förändrats över tid. Det kan även finnas förklaring i att triageprocessen inte 

ändrats i grunden sedan de olika IT-baserade triageverktygen infördes på sent 90-tal och tidigt 

2000-tal. Statens beredning för medicinsk och social forskning [SBU] (SBU, 2017) skriver 

dock att det är rimligt att avgränsa i tid eftersom analysmetoder och riktlinjer ändrats över 

tiden. Studier genomförda på tidigt 2000-tal har genomförts med analysmetoder och 

bedömningsverktyg som var vedertagna redan på 90-talet och dessa  kan sedan dess ha 

modifierats och utvecklats vilket skulle kunna leda till att äldre studier och deras respektive 

resultat kan vara svåra att ställa mot studier utförda de senaste åren. 

 

Författarna valde att inte begränsa urvalet geografiskt eller till ett enskilt triagesystem vilket 

ses som en styrka i resultatet då det visar på att de faktorer som påverkar sjuksköterskans 

triagearbete är globala och oberoende av triagesystem. Dock reflekterade författarna kring om 

olika triagesystem kräver olika arbetssätt och olika kompetens hos den som utför 

triagearbetet? Författarna valde att begränsa språket till engelska och svenska eftersom det är 

två språk som författarna har goda kunskaper i. Det kan anses som en nackdel då det 

föreligger risk att studier på andra språk som hade kunnat svara på syftet exkluderats, dock 

tror författarna att det rör sig om en begränsad mängd då det vanligaste språket att publicera 

vetenskapliga artiklar på är engelska. Författarna har i resultatet översatt de engelska 

artiklarna till svenska vilket kan ses som en svaghet då syftningar och nyanser i språket kan 

tolkas olika eller försvinna.  

 

16 vetenskapliga artiklar inkluderades i litteraturöversikten, 12 med kvalitativ ansats och fyra 

med kvantitativ ansats. Initialt önskade författarna att endast inkludera kvalitativa studier för 

att få en djupare förståelse för faktorerna på akutmottagningen som påverkar sjuksköterskans 

triagearbete. Det visade sig under provsökningen att det inte fanns ett tillräckligt stort 

underlag av kvalitativa studier för att genomföra litteraturöversikten med endast kvalitativa 

studier. Ekengren och Hinnfors (2012) skriver att resultatet av en litteraturöversikt blir mer 

trovärdigt om både kvalitativ och kvantitativ forskning inkluderas. Att inkludera även 

kvantitativa studierna har lett till att författarna kunnat ta del av antal faktorer som påverkade 

sjuksköterskans triagearbete samt bakomliggande orsaker. De kvalitativa studierna har i större 

utsträckning givit författarna en mer djupgående insyn i faktorerna som påverkar 

sjuksköterskans triagearbete, dock grundat på den enskildes erfarenheter. Författarna har sett 

många likheter och gemensamma mönster i de artiklar som inkluderats i litteraturöversikten.  

 

Integrerad innehållsanalys valdes som analysmetod. Metoden valdes för att den är lämplig för 

att analysera artiklar med både kvalitativ ansats och kvantitativ ansats (Kristensson, 2014). 

Enligt Friberg (2017) ger integrerad innehållsanalys mindre möjlighet till djupare analys av 

problemområdet, ökad risk för felkällor samt svårighet att jämföra studier. För att minimera 



23 

 

risken med analysmetoden har författarna läst samtliga artiklar upprepade gånger samt 

diskuterat de fynd som gjorts. Enligt SBU (2017) är kvalitativ innehållsanalys en vanlig 

metod inom bland annat omvårdnadsforskning och kan användas då syftet är att ge en bred 

beskrivning av ett fenomen och belysa och sammanställa fakta. SBU (2014) poängterar vikten 

av att inget material som framkommer i denna typ av studie får exkluderas på grund av att den 

inte kan sorteras in under valda kategorier eller underkategorier. Här anser författarna att detta 

följts vilket visas i det faktum att bägge huvudkategorierna innehåller en underkategori 

vardera som innehåller flera ämnen som angränsar till varandra. Båda författarna var överens 

om att det fanns tydliga likheter mellan de olika artiklarna och det framkom relativt snabbt 

tydliga grupperingar, dessa resulterade senare i resultatets två kategorier. För att behålla den 

gemensamma synen på artiklarna samt de fynd som gjorts så sammanställde författarna 

kategorierna och underkategorierna gemensamt. SBU (2014) uppger att vid integrerad 

innehållsanalys får inget material får passa in i mer än en kategori. Även här anser författarna 

att metoden har följts då det under analysfasen inte återfanns meningsbärande enheter som 

efter diskussion kunde sorteras in under flera kategorier eller underkategorier. Författarna har 

begränsad kunskap inom avancerad statistik så det föreligger risk att data har redovisats 

felaktigt.  

 

Enligt Polit och Beck (2017) minskar risken för oavsiktliga misstag när det är flera personer 

som deltar i en forskningsprocess därför är det en styrka att denna litteraturöversikt 

genomförts av två författare. Författarna har en stor förförståelse för forskningsområdet 

eftersom båda författarna själva arbetar med triage på akutmottagning. Författarna har försökt 

att se förbi sin egen förförståelse för att objektivt kunna studera området och att inte genom 

egna erfarenheter påverka resultatet. Författarna anser att reliabiliteten i denna 

litteraturöversikt är god. Reliabilitet innefattar reproducerbarhet, tillförlitlighet och precision. 

Reproducerbarhet innebär att en annan forskare kan upprepa samma studie igen (Forsberg & 

Wengström, 2016). Författarna redovisar samtliga databassökningar med sökord och 

begränsningar samt inklusion- och exklusionskriterier och läsaren kan följa varje steg 

författarna tagit i processen av litteraturöversikten. För att ett arbete skall anses vara 

tillförlitligt ska det inte finnas några slumpmässiga fel (Forsberg & Wengström, 2016) och för 

att minimera andelen slumpmässiga fel har författarna kontrollerat varandra samt diskuterat 

oklarheter. Studien ska även ha en förmåga att mäta gradskillnader och precision (Forsberg & 

Wengström, 2016). 

 

Som helhet ser författarna att det finns flera styrkor med denna litteraturstudie. Författarna har 

beskrivit kontexten som råder på akutmottagningar med ökat inflöde av patienter, bristande 

resurser samt brist på vårdplatser på sjukhusen. I bakgrunden beskrivs sjuksköterskans arbete 

samt vad triage är och vilka triagesystem som används. Det kan finnas sjukhus där det råder 

andra förhållanden en de som beskrivs i denna litteraturstudie. Som teoretisk referensram 

valdes sjuksköterskans kärnkompetenser. Detta beskriver på ett tydligt sätt sjuksköterskans 

arbete samt hennes ansvar. Dessa är välkända i Sverige. Dock kanske de inte används över 

hela världen så som internationella omvårdnadsteorier gör, detta kan ses som en svaghet 

eftersom författarna inte avsåg att begränsa studien geografiskt. Författarna ser att 

metodavsnittet är välskrivet och beskriver arbetets gång på ett korrekt sätt vilket kan ses som 

en styrka för studien i sin helhet. Författarna redovisar även styrkor och svagheter med 

metoden under metoddiskussionen. Författarna redovisar resultatet i två större kategorier. 

Dessa kategorier speglar resultatet av analysen. Kategorierna kan ses som stora och 

övergripande vilket kan ses som både en styrka och svaghet. Inom stora kategorier ryms flera 

underkategorier. Stora kategorier är dock inte så precisa och specifika. Författarna till 

litteraturstudien anser dock att kategorierna tillsammans med underkategorierna på ett tydligt 
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sätt pekar på de fynd författarna gjort. I resultatdiskussionen knyter författarna än resultatet 

till den teoretiska referensramen som valts samt andra relevanta källor för resultatet. Det ger 

resultatet ett ökat djup och fler vinklingar på problemområdet. En styrka med litteraturstudien 

är att resultatet är tillämpbart i klinisk verksamhet och författarna tror att denna litteraturstudie 

kan bidra till förbättringar ute i verksamheterna framför allt i Sverige.   

Resultatdiskussion 

Syftet var att belysa faktorer som påverkar sjuksköterskors triagearbete på akutmottagningar 

och sjuksköterskans sex kärnkompetenser har använts som teoretisk referensram. Resultatet 

av denna litteraturöversikt visade att kompetens och arbetsmiljö var två faktorer som 

påverkade sjuksköterskans triagearbete. Kompetens och arbetsmiljö framkom i samtliga 

artiklar och författarna såg tidigt detta mönster. Författarna har egna erfarenheter från att 

arbeta som sjuksköterska på akutmottagning och resultatet i denna litteraturöversikt stämmer 

överens med författarnas erfarenheter. Akutmottagningen är en komplex arbetsmiljö med 

obegränsat inflöde av patienter med sjukdomar/skador av olika allvarlighetsgrad (Wikström, 

2018). På akutmottagningen är sammansättningen av sjuksköterskegruppen blandad med både 

grundutbildade sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor (Elmqvist, 2011). 

Akutmottagningar runt om i världen brottas med otillräckliga resurser och överfulla 

akutmottagningar (Reisi, Saberipour, Adienh, Hemmatipour & Shahvali, 2018; Wireklint, 

Elmqvist, Parenti & Göransson, 2018: Fitzgerald Jelinek, Scott & Gerdtz., 2010; Aacharya et 

al., 2011). För att möta inflödet av patienter och att tillgängliga resurser utnyttjas så effektivt 

som möjligt används triagesystem (Reisi, et al., 2018; Farrokhnia & Göransson, 2011). 

Triagearbetet är en central arbetsuppgift för sjuksköterskan på akutmottagningen (Farrokhnia 

& Göransson, 2011; Wireklint et al., 2018; Fitzgerald et al., 2010). I en svensk studie från 

2018 fick sjuksköterskor triagera patienter i 46 skrivna scenarier. Resultatet visade att 

sjuksköterskorna att endast i 15 procent av fallen tilldelade patienten samma prioritetsnivå 

(Wireklint et al., 2018). Författarna tror att skillnaderna i prioriteringsnivå kan bero på de 

faktorer som beskrivs i denna litteraturöversikt. Förbättringsarbete är en viktig del inom 

hälso- och sjukvård för att vården ska vara säker och effektiv. Specialistsjuksköterskan har ett 

stort ansvar att initiera och driva förbättringsarbete utifrån ny forskning (Hommel, Idvall & 

Andersson, 2013). Författarna anser att arbetet med triage bör vara ett område för 

sjuksköterskans förbättringsarbete. Författarna anser att denna litteraturöversikt pekar på att 

det behövs förbättringsinsatser för att triageprocessen ska bli patientcentrerad och säker. 

Kompetensen hos triagesjuksköterskan måste öka samt att arbetsmiljön förbättras.  

 

Litteraturöversiktens resultat visar att utbildning var en viktig faktor för sjuksköterskans 

triagearbete. Sjuksköterskorna hade varierande utbildning i triage (Chen et al., 2010; Cone & 

Murray, 2002; Hitchcock et al., 2013). Studierna i denna litteraturöversikt hade olika antal år 

på nacken. Den äldsta studien från 2002 visade behovet av utbildning i triagearbete (Cone & 

Murray, 2002). Detta bekräftas även i nyare studier från 2013 och 2017 (Hitchcock et al., 

2013; Chang et al., 2017). Redan 2005 i samband med att triage infördes på svenska 

akutmottagningar skriver Widfeldt och Örtenwall (2005) att utbildning i triage är nödvändigt 

för att triagearbetet ska bli patientsäkert. I den svenska högskoleutbildningen för 

sjuksköterskor ingår det att utbildning i att bedöma patientens hälsotillstånd men det saknas 

utbildning i prioritering av patienterna (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

Specialistsjuksköterskan med specialistutbildning i akutsjukvård har däremot kompetens att 

prioritera, evaluera och reevaluera patientens hälsotillstånd (Riksföreningen för 

akutsjuksköterskor & Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Kerie, Tilahun och Mandesh 

(2018) beskriver att det finns ett samband mellan utbildningsnivå och skickligheten i 

triagearbetet. Triagearbete är en högriskprocess och resultatet av triageprocessen påverkar 

patientens omhändertagande på akutmottagningen och alla de övriga patienterna på 
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akutmottagningen. För patienter som söker till akutmottagningen kan fel vid triage i värsta 

fall leda till att patienten dör (Wireklint et al., 2018; Reisi, et al., 2018). Enligt 

Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) är det vårdgivarens ansvar att vidta åtgärder som gör 

vården patientsäker. Litteraturöversikten resultat pekar på att antal timmars utbildning i triage 

som sjuksköterskan erhållit påverkar dennes förmåga att ge patienten en korrekt 

triagebedömning. Utbildning kan alltså vara en åtgärd som vårdgivaren kan vidta för att 

säkerställa patientsäkerheten. Dock har den enskilda sjuksköterskan också ett ansvar att själv 

söka den information och kunskap som hen behöver för att på ett patientsäkert sätt utöva sitt 

yrke (International Council of Nurses [ICN], 2014; Svensk Sjuksköterskeförening, 2017). I 

litteraturöversikten framkom det att sjuksköterskorna tar detta ansvar genom att studera 

relevant litteratur. Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) fastställer att vård ska ger efter 

vetenskap och beprövad erfarenhet och en av sjuksköterskans kärnkompetenser är 

evidensbaserad vård. Att praktisera evidensbaserad vård innebär att beslut och åtgärder 

grundar sig i bästa tillgängliga vetenskap (Johansson & Wallin, 2013). Enligt 

kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska ska sjuksköterskan (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017) kunna systematisk söka, kritiskt värdera och sammanställa 

vetenskaplig litteratur. Författarna anser att sjuksköterskor som arbetar i triage borde ha 

tillgång till databaser med forskning i triage under arbetstid för att erhålla och behålla den 

kunskap som triagearbetet kräver. Vidare anser författarna att scenarioövningar och utbildning 

i specifika medicinska tillstånd är viktigt för att säkerställa att de sjuksköterskor som arbetar i 

triage har den utbildning som krävs, samt erhåller repetition och vidareutbildning. Det behövs 

även fler specialistutbildade sjuksköterskor, vilket bekräftas av Socialstyrelsen (2018) och 

vidare skriver Socialstyrelsen (2018) att den verksamhetsnära kompetensutvecklingen 

behöver utvecklas. Litteraturstudien visar också att det är viktigt för sjuksköterskan att få 

möjlighet att kontinuerligt arbeta med triage för att behålla sin kompetens (Chang et al., 

2017).   

 

Litteraturöversiktens resultat visar vidare att erfarenhet var en viktig faktor för 

sjuksköterskans triagearbete. Tidigare erfarenhet av triagearbete beskrivs som en förutsättning 

i triagearbetet och till och med även den viktigaste faktorn. Brist på erfarenhet kan orsaka 

triagefel (Wolf et al., 2018; Chen et al., 2010; Chung, 2005) som i sin tur gör vården 

patientosäker. Detta bekräftas även i en studie från 2018 där det ses ett samband mellan 

erfarenhet och skickligheten i triagearbetet (Kerie et al., 2018). Det ställs höga krav på att 

sjuksköterskor ska vara effektiva samtidigt som de ska följa samtliga riktlinjer. Kravet på 

effektivitet leder ofta till att sjuksköterskor anpassar riktlinjerna till uppkommen situation och 

gör medvetna avsteg från rutiner. Detta innebär en kompromiss mellan effektivitet och 

noggrannhet. För att detta ska ske på ett patientsäkert sätt krävs det att sjuksköterskan som gör 

avsteg från rutin är erfaren (Ödegård, 2013). Det råder brist på sjuksköterskor och det är svårt 

för vårdgivaren att bemanna verksamheterna med erfarna sjuksköterskor (Griffiths et al., 

2018). Socialstyrelsen (2018) beskriver att efterfrågan på sjuksköterskor är större än 

tillgången och att det leder till försämrad patientsäkerhet. Vårdgivaren har alltså svårt att 

rekrytera erfaren personal vilket innebär att oerfarna sjuksköterskor arbetar i triage. Resultatet 

visar att den största risken vid bristande erfarenhet är att patienten får en högre prioritering än 

vad patienten borde få (Misty et al, 2018; Andersson et al., 2006; Hitchcock et al., 2013) 

vilket leder till en felprioritering av vårdens resurser. Griffiths et al. (2018) visar att en 

personalgrupp med låg erfarenhet innebär ökad risk för patienten att drabbas av vårdskador 

vilket även bekräftas av socialstyrelsen (2018) som skriver att en hög andel oerfaren personal 

ökar riskerna för vårdskador. Patientsäkerhetsarbete bör utgå från att alla människor gör 

misstag och att det ska finnas system som varnar, förhindrar och mildrar misstag.  

 



26 

 

Litteraturöversiktens resultat visar att sjuksköterskans arbetsbelastning var en faktor som 

påverkar sjuksköterskans triagearbete. Hög arbetsbelastning och press på att triageprocessen 

ska gå fort innebär ökad risk för triagefel (Gerdtz et al., 2012; Johnson et al., 2018). 

Sjuksköterskan ska ha tid och resurser att i enlighet med sin yrkeskompetens se den enskilda 

patienten och närståendes individuella behov, resurser, värderingar och förväntningar (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Varje enskild patient ska ges vård där hon står i centrum 

(McCance & McCormack, 2013). Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 2017:30) fastställer att 

vård ska ger på lika villkor på ett sätt som hedrar den enskilda människans värdighet. Detta är 

svårt att genomföra när arbetsbelastningen är hög och triage processen måste gå snabbt 

(Aacharya et al., 2011). Litteraturöversikten visade att triageprocessen måste hållas kort för 

att inte väntetiden ska bli för lång för övriga patienter (Andersson et al., 2006) eftersom de 

patienter som inte hunnit bli triagerade kan ha livshotande symtom (Hitchcock et al., 2013). I 

flera länder ses problem med overcrowding (överbelastning) och beskrivs som en situation 

när akutmottagningens funktion hindras och begränsas på grund av för stor andel patienter 

som väntar på att få komma vidare till vårdavdelning, undersökning eller väntar på att få 

träffa en läkare (Yarmohammadian, Rezaei, Haghshenas & Tavakoli, 2017). Detta hindrar 

triageprocessen när sjuksköterskorna behöver ägna sin arbetstid till annat än 

triage.  Socialstyrelsen (2018) skrivet att sammansättningen av patienterna som söker 

akutsjukvård är äldre och sjukare och därmed mer vårdkrävande. Detta medför ökad 

arbetsbelastning för sjuksköterskan som arbetar i triage processen. Vidare skriver 

socialstyrelsen (2018) att patienterna söker akutsjukvård på jourtid när bemanningen är lägre 

vilket i sin tur leder till ökad arbetsbelastning.   

 

Litteraturöversikten resultat visar att den fysiska miljön som var en faktor som påverkade 

sjuksköterskans triagearbete. En öppen triagemiljö gav konsekvensen att patienten kanske inte 

ville dela med sig av sin fullständiga sjukdomshistoria och aktuella symtom (Chang et al., 

2017; Gerdtz et al., 2012). Att bedömning av patienter i korridorer och på platser med 

draperier mellan patienterna är suboptimalt och hotar patientens värdighet och integritet 

bekräftas i en studie av Higginson och Boyle (2018). Sjuksköterskan ska arbeta på ett sätt som 

bevarar patientens integritet (ICN, 2014; Riksföreningen för akutsjuksköterskor & Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017) vilket en öppen triagemiljö inte medverkar till. Resultatet visade 

att sjuksköterskorna inte kunde ställa de frågor hon önskade (Gerdtz et al., 2012), inte kunde 

genomföra de undersökningar som hen önskade (Chang et al., 2017) och inte var säker på att 

den information som patienten uppgav inte var korrekt när triagemiljön var öppen (Gerdtz et 

al., 2012). Detta medför en stor patientsäkerhetsrisk då sjuksköterskan inte får den 

information som hen behöver för att sätta rätt triageprioritet. Patienterna fick för hög prioritet 

vilket resulterar i att patienter tas omhand i fel ordning vilket hotar hela triagesystemets 

säkerhet (Asplin, 2001). Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska med 

specialistkompetens med inriktning mot akutsjukvård poängterar strävan efter att patientens 

integritet och värdighet bevaras samtidigt som den medicinska säkerheten inte hotas 

(Riksföreningen för akutsjuksköterskor & Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Om den 

fysiska miljön inte främjar ett arbetssätt som värnar om patientens integritet och värdighet det 

bör sjuksköterskan se detta som ett område för sitt förbättringsarbete.  

 

Även tekniska hjälpmedel påverkade triagearbetet (Chang et al., 2017). Triagesjuksköterskan 

grundar oftast sina bedömningar i olika digitala triagesystem. Denna litteraturöversikt har inte 

jämfört eller vägt in dessa olika system. Författarna ser inte heller att någon av de faktorer 

som redogörs för i litteraturöversiktens resultat kommit fram till var beroende av något 

särskilt triagesystem. Utöver det digitala triagesystemet använde sjuksköterskan andra 

tekniska hjälpmedel i triage processen till exempel EKG-apparater, övervakningsapparatur 
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och ultraljudsapparater (Mistry el al., 2018; Chang et al., 2017). Dessa apparater var viktiga 

för att utesluta livshotande orsaker till patientens besvär och brist på tekniska hjälpmedel 

kunde leda till undertriagering vilket kan leda till att patienten tvingas vänta längre än vad 

som är acceptabelt ur patientsäkerhetshänseende eller övertriagering vilket som tidigare 

nämnts är en patientsäkerhetsrisk för övriga patienter (Asplin, 2001). Utvecklingen av 

tekniska hjälpmedel går snabbt framåt och specialistsjuksköterskan har en viktig roll i 

utvecklingen av nya tekniska system (Sävenstedt & Florin, 2013). 

 

Teamarbete är en av sjuksköterskans kärnkompetenser (Berlin, 2013). Yarmohammadian et 

al. (2017) skriver att när akutmottagningen är överbelastad är det till fördel att använda sig av 

teamtriage, där teamet består en en läkare och en sjuksköterska. Litteraturöversikten resultat 

pekar också på att teamarbete är en positiv faktor för sjuksköterskans triagearbete. 

Teamarbete minimerar avbrott (Hitchcock et al., 2013; Arslanian-Engoren, 2009) och 

underlättar för snabbt omhändertagande (Chung, 2005). Teamsamarbete motverkar 

motsättningar mellan yrkesgrupper genom öppen och respektfull dialog mellan 

teammedlemmarna. En viktig förutsättning för lyckosamt teamarbete är ledarskap (Carlström, 

Kvarnström & Sandberg, 2013). Denna litteraturöversikt beskriver teamarbetet under 

triageprocessen mer som en stödjande funktion, där det ges utrymme att rådfråga kollegor, 

framförallt läkare och andra sjuksköterskor. Detta är en kompetens som sjuksköterskan 

besitter i enlighet med kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017) där det framgår att sjuksköterskan konsulterar kollegor om 

sjuksköterskan är i behov av kompletterande information eller kunskap. Ingenting i denna 

litteraturstudie tyder på att det finns en regelrätt ledare för triageprocessen. Författarna har 

dock egna erfarenheter av att triagearbete sker i team med sjuksköterska och undersköterska 

eller i team med läkare och sjuksköterska. I dessa team faller det sig naturligt att den personen 

med högst medicinsk kompetens intar ledarrollen. Teamtriage definieras av Oredsson et al. 

(2011) som triagearbete i team som leds av läkare. Team triage kan öka noggrannheten och 

effektiviteten av triage processen. Läkaren kan även initiera undersökningar och behandlingar 

redan under triage processen (Oredsson et al., 2011). Anledningen att till att denna 

litteraturöversikts resulterat inte berört teamtriage beror på att syftet var att belysa faktorer 

som påverkar sjuksköterskors triagearbete på akutmottagningar. För att värna om patientens 

autonomi är kommunikationen som sjuksköterskan använder i triageprocessen viktig. God 

kommunikation innebär att sjuksköterskan lyssnar på patienten och ger patienten korrekt 

information på ett sätt som patienten förstår (Aacharya et al., 2011). Denna litteraturöversikt 

visar att avbrott påverkar denna kommunikation med patienten negativt (Johnson et al., 2018). 

 

Studiens resultat visade att sjuksköterskans triagebeslut baserades på patientens 

vitalparametrar, anamnestiska frågor, visuell bedömning av patienten samt en mer 

svårbeskriven känsla av det outtalade. Flera artiklar nämnde sjuksköterskans intuitiva förmåga 

att kunna läsa mellan raderna och därigenom även se det som patienten inte visade eller 

uttalade (Edwards & Sines, 2008; Andersson et al., 2006; Chung, 2005). Konsten att ställa rätt 

frågor på rätt sätt samt empatisk bemötande togs bland annat upp av Göransson et al. (2007) 

och Arslanian-Engoren (2009). Sjuksköterskan ska ge vård i partnerskap med patienten så att 

dennes integritet och värdighet bevaras (Svensk sjuksköterskeförening, 2017) och i enlighet 

med hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 2017:30) ska vård ges på lika villkor. Sjuksköterskans 

egna uppfattningar och attityder kunde påverka triagearbetet enligt Arslanian-Engoren (2009). 

Respekt för mänskliga rättigheter ingår sjuksköterskans etiska kod liksom att försvara varje 

människas rätt till autonomi. Sjuksköterskan skall inta en öppen hållning och respektera 

individens unika upplevelse av hälsa och ohälsa (ICN, 2014). Mod är en egenskap som lyfts 

fram av svensk sjuksköterskeförening (2016) och begreppet definieras som karaktärsegenskap 
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som växer med sjuksköterskans ökande kunskap och erfarenhet men också genom reflektion. 

Det moraliska modet väcks när patientens eller en anhörigs lidande leder till en vilja och 

känsla av plikt att handla. Feghet är motsatsen till mod och här kan som exempel ges att 

förminska en patients upplevelse av smärta eller bevittna en kollega handla oetiskt men själv 

avstå från att agera. Sjuksköterskan bör använda sina personliga erfarenheter på ett sätt som 

gynnar patienten till exempel genom att sortera och värdera information och behålla lugnet i 

stressiga situationer. Lider sjuksköterskan brist på empati kan informationsinhämtningen 

påverkas negativt och kan till och med vara en faktor som utlöser konflikter, hot och våld 

(Morphet et al., 2014). Enligt kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med 

specialistsjuksköterskeexamen, inriktning mot akutsjukvård, skall akutsjuksköterskans arbete 

präglas av ett etiskt och personcentrerat förhållningssätt och en sjuksköterska med 

specialistkompetens inom akutsjukvård skall på ett respektfullt sätt kunna kommunicera med 

alla patienter, inklusive dem som är våldsamma, och ta hänsyn till den utsatta situation som en 

patient kan befinna sig i. Sjuksköterskan skall ha förmågan att se patienten i en akut situation, 

identifiera utsatthet och bidra till att minska denna (Riksföreningen för akutsjuksköterskor & 

Svensk sjuksköterskeförening, 2017). I en studie av Bourgault et al. (2015) konstaterades att 

risken att sjuksköterskan brister i sin empati gentemot patient och anhöriga var större om hen 

inte mådde bra på det personliga planet samt upplevde en hög nivå av psykisk stress. Här ser 

författarna behov av vidare forskning kring detta fenomen, hur påverkar bristande empati och 

attityder triageprocessen? 

Slutsats 

Denna litteraturstudie visade att sjuksköterskan genom sitt triagearbete hade en central roll på 

akutmottagningen och att arbetsförhållanden och förutsättningar i form av utbildning och 

erfarenhet har påverkan på förmågan att sätta rätt triageprioritet. Litteraturöversikten visar att 

sjuksköterskan i många fall inte fått utbildning i triage vilket visade sig vara en viktig faktor 

för triagearbetet. Det svenska sjuksköterskeprogrammet innehåller ingen utbildning i triage 

trots att grundutbildade sjuksköterskor jobbar med triage på svenska akutmottagningar. 

Bristande erfarenhet var också en viktig faktor för sjuksköterskans triagearbete. Arbetsgivarna 

har svårt att rekrytera erfarna sjuksköterskor vilket ofta resulterar i att oerfarna sjuksköterskor 

arbetar med triage trots att merparten av de inkluderade artiklarna betonade vikten av 

erfarenhet av akutsjukvård. Arbetsbelastningen på akutmottagningen är ofta hög med stort 

patientinflöde och begränsat och trögt patientflöde ut. Triagearbetet påverkades av 

arbetsbelastningen genom att sjuksköterskan upplevde att triageprocessen skulle gå fort för att 

väntetiden för de som väntar på triage inte skulle bli för lång vilket ökade risken för att 

information missades. Sjuksköterskans informationsinhämtning var viktig för triagearbetet. 

Sjuksköterskan använde sina personliga egenskaper för att skapa kontakt med patienten och 

sökte stöd hos sina kollegor för att få råd och hjälp i triagearbetet. 

Klinisk tillämpbarhet 

Denna litteraturstudie har i sitt resultat visat på flera faktorer som påverkar sjuksköterskans 

triagearbete. Med kunskap om faktorerna som påverkar triagearbetet kan verksamheten 

anpassas så att patientsäkerheten garanteras. Det har även framkommit flera områden där 

förutsättningar för triagearbete måste utvecklas och förbättras, utbildning och fortbildning är 

ett sådant område liksom fysisk arbetsmiljö. Hög arbetsbelastning, tidspress och ständiga 

avbrott i triageprocessen försvårade informationsinhämtningen och ledde till felprioriteringar. 

Här ses ett behov av mer resurser för att triageprocessen skall kunna genomföras korrekt för 

att säkerställa att Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 2017:30) efterföljs. 
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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). 
* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 

 

 

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. 
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Bilaga B: Artikelmatris 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare  Resultat Kvalitet 

Typ  

Andersson, 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 

Syftet var att beskriva hur 

sjuksköterskor genomför 

triage och att lyfta fram de 

faktorer som 

sjuksköterskan beaktar vid 

prioritering. 

Kvalitativ ansats.  

Observationer följt av 

semistrukturerade intervjuer.  

Innehållsanalys.  

N19 Flera faktorer identifierades: 

färdigheter (skills), personlig 

kapacitet, arbetsmiljö och 

bedömningsverktyg. 

I 

K 

Arslanian-Engoren C. 

2009 

USA  

 

Explicating Nurses 

'Cardiac Triage 

Decisions 

 

Syftet med denna studie 

var att förklara 

sjuksköterskans 

beslutsprocess vid triage 

av patienter med 

hjärtinfarkt  

Kvalitativ ansats,  

Tre fokusgrupper. 

Semistrukturerade intervjuer 

Kreugers metod användes 

för att identifiera teman.  

N12 Fyra huvudkategorier 

identifierades: bakomliggande 

orsak, viktiga patientspecifika 

egenskaper, triage status och 

övergripande mål.  

I 

K 

Chang, W. 

Liu, H-E. 

Goopy, S. Chen, L-C. 

Chen, H-J. Han, C-Y. 

2017 

Taiwan  

Using the Five-Level 

Taiwan Triage and 

Acuity Scale 

Computerized 

System: Factors in 

Decision Making by 

Emergency 

Department Triage 

Nurses. 

Syftet med denna studie 

var att förstå vilka faktorer 

som påverkar 

beslutsfattande vid triage 

av sjuksköterskor. 

Kvalitativ ansats. 

Semistrukturerade 

intervjuer.  

Innehållsanalys. 

N16 Tre huvudkategorier identifierades: 

Extern miljö, patientens 

hälsotillstånd samt sjuksköterskans 

erfarenheter.  

I 

K 

Chen, S-S.  

Chen, J-C. 

Ng, C-J. 

Chen, P-L.  

Lee., P-H.  

Chang, W-Y. 

Taiwan 

2010 

Factors that influence 

the accuracy of triage 

nurses judgement in 

emergency 

department  

 

Syftet var att få förståelse 

för faktorer som påverkar 

korrektheten vid triage av 

sjuksköterskor på 

akutmottagningen  

Kvantitativ ansats 

Tio scenarion  

 

N279 

 

Den genomsnittliga korrekthethets 

poängen var 5,62 (10) vilket ansågs 

vara lågt.  

Faktorer som påverkade 

bedömningen var: antal års 

erfarenhet av arbete på 

akutmottagning och timmar av 

triageutbildning,   

11 

P 

 

Chung, J.  

2005  

Kina 

An exploration of 

accident and 

emergency nurse 

Syftet var att utforska akut 

sjuksköterskornas 

erfarenheter av triage.  

Kvalitativ ansats.  

Ostrukturerade 

djupintervjuer   

N7 Tre huvudkategorier identifierades: II 

K 



III 

 

 experiences of triage 

decision making in 

Hong Kong.  

 Innehållsanalys Erfarenhet, användning av 

information och faktorer som 

påverkar triagebeslut. 

Cone, K. Murray, R. 

2002  

USA 

Characteristics, 

insights, decision 

making, and 

preparation of ED 

triage nurses 

Syftet är att beskriva 

egenskaper, insikter och 

beslutsfattande hos 

sjuksköterskor som arbetar 

i triage 

Kvalitativ ansats  

Två fokusgrupper  

Strukturerade intervjuer.  

Innehållsanalys.  

N10 Flera teman identifierades: 

Personliga egenskaper, erfarenhet, 

kommunikation, patientens 

hälsotillstånd, mentorskap, 

motivation och utvecklingsbehov.  

II 

K 

Edwards, B.   

Sines, D.  

2008 

Storbritanien 

 

Passing the audition: 

The appraisal of 

client credibility and 

assessment by nurses 

at triage. 

Syftet var att formulera 

teori om processen vid 

triage. 

 

Kvalitativ ansats 

Inspelningar av live triage 

(38). Sjuksköterskans tankar 

registrerades, 

transkriberades och 

analyserades. 

N14 

 

Triageprocessen bestod av flera 

delar och faktorer: Initial 

visualisering och patientens 

trovärdighet, Patientens kliniska 

utseende och patientens 

trovärdighet, patientens historia, 

orsaker till att uppsöka 

akutmottagningen.  

I1 

K 

Gerdtz, M. 

Weiland, T. 

Jelinek, G. 

Mackinlay, C. 

Hill. N. 

2012 

Australien 

 

  

Perspectives of 

emergency 

department staff on 

the triage of mental 

health-related 

presentations: 

Implications for 

education, policy and 

practice 

Syftet var att studera 

sjuksköterskors 

uppfattningar om faktorer 

som påverkar triage av 

patienter med psykisk 

sjukdom.  

 

Kvalitativ ansats 

Semistrukturerade intervjuer  

Tematisk analys 

 

N36 Fyra huvudteman framkom:  

Miljöfaktorer, politik och 

utbildning, personal faktorer samt 

patient faktorer.   

I 

K 

Göransson, K. 

Ehnfors, M. 

Fonteyn, M. 

Ehrenberg, A.  

2007 

Sverige 

 

Thinking strategies 

used by Registered 

Nurses during 

emergency 

department triage 

 

Syftet var att beskriva och 

jämföra tänkande strategier 

vid triageprocessen av 

sjuksköterskor på 

akutmottagningen 

Data samlades in med hjälp 

av "think loud"-metod.  

Innehållsanalys  

N16 Sjuksköterskorna strukturerade 

triageprocessen genom att börja 

med att samla in data, generera 

hypoteser eller fördela 

prioriteringsnivå. Hur de 

strukturerade patientens triage 

speglades av deras tidigare 

erfarenheter och personliga 

faktorer.  

I 

K 



IV 

 

Hitchcock, M. 

Gillespie, B. 

Crilly, J. 

Chaboyer, W.  

2013 

Australien 

Triage: an 

investigation of the 

process and potential 

vulnerabilities. 

 

Att utforska och beskriva 

triageprocessen på 

akutmottagningen för att 

identifiera problem och 

potentiella sårbarheter som 

kan påverka 

triageprocessen 

Kvalitativ ansats  

Observationer  

Informella (31) och formella 

(14) intervjuer.  

Tematisk analys 

N45 Tre teman identifierades: 

Patientflöde till vårdavdelning via 

akutmottagningen, teamarbete samt 

triagesjuksköterskans olika 

kompetensnivåer".  

I 

K 

Johnson, K. 

Gillespie, L 

Vance. K.  

USA 

2018 

Effects of 

interruptions on 

triage process in 

emergency 

department. 

Syftet var att beskriva de 

avbrott som uppstår under 

triageprocessen samt vad 

det har för inverkan på 

triageprocessen och dess 

resultat. 

Kvantitativ ansats. 

Obervationsstudie 

 

N8 Data som identifierades var: 

Avbrott, orsak till avbrott, 

sjuksköterskan reaktion på 

avbrottet, potentiell inverkan på 

patienten.  

1 

P 

 

Mistry, B. 

Balhara, K. 

Hinson, J. 

Anton, X.  

Othman, I. 

E'nouz, M. 

Avila, N. 

Henry, S. 

Levin S. 

De Ramirez, S.  

2018 

USA.  

Nursing Perceptions 

of the Emergency 

Severity Index as a 

Triage Tool in the 

United Arab 

Emirates: A 

Qualitative Analysis. 

 

Syftet var att undersöka 

sjuksköterskors 

uppfattningar av ESI  för 

att identifiera styrkor, 

svagheter och hinder.  

 

Kvalitativ ansats. 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Innehållsanalys, 

 

N27 

 

7 teman identifierades: 

Användarvänlighet, hastighet och 

effektivitet, patientsäkerhet, 

noggrannhet och tillförlitlighet, 

utmanande patientegenskaper, 

subjektivitet och variabilitet och 

effekt av triagesystem på 

teamdynamik 

I 

K 

Sanders, S.  

Minick., P.  

2014 

USA 

 

Making better 

decisions during 

triage.  

 

Studiens syfte var att 

studera sjuksköterskors 

upplevelser och 

erfarenheter av sin triage 

roll 

Kvalitativ ansats 

Semistrukturerade intervjuer  

Innehållsanalys 

 

N7 

 

Två teman identifierades: 

Kontakt med patienten och läsa 

mellan raderna 

II 

K 

Soontorn, T. 

Sitthimongkol, Y. 

Thosingha., O. 

Viwatwongkasem, C. 

Thailand 

2018  

Factors influencing 

the accuracy of triage 

by registered nurses 

in trauma patients.  

 

Syftet var att bedöma 

korrektheten vid triage och 

faktorer som påverkar 

triage av traumapatienten.  

Kvantitativ ansats  

Kvantitativ ansats  

 

N109 Ca 52% av patienterna triagerades.  

År av triage erfarenhet ökade 

risken för övertriagering. Patienter 

som drabbats av trubbigt våld, flera 

samtidiga skador samt förändrat 

medvetande är faktorer som 

påverkar risken för övertriage. 

11 

R 



V 

 

Van der Linden, C. 

Meester. B. 

Van der Linden. N. 

Nederländerna 

2016 

Emergency 

department crowding 

affects 

triage processes 

Syftet var att studera om 

arbetsbelastning 

påverkade triage  

processen. 

Kvantitativ ansats 

Ett års besök  

studerades 

49539 Arbetsbelastning påverkar triage 

processen. Tid till triage ökade och 

det blev längre vistelsetid. Erfarna 

triagesjuksköterskor hänvisade fler 

patienter. 

1 

R 

Wolf, L. 

Delao, A. 

Perhats, C. 

Moon, M. 

Zavotsky, K. 

2018 

USA  

 

Triaging the 

Emergency 

Department, Not the 

Patient: United States 

Emergency Nurses’ 

Experience of the 

Triage Process 

Syftet med denna studie 

var att undersöka 

akutsjuksköterskors 

förståelse och erfarenhet 

av triageprocessen, samt 

identifiera hinder för en 

säker bedömning. 

Kvalitativ ansats. 

Två fokusgrupper. 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Modifierad version av 

Mayring´s 8 stegs modell 

användes för att identifiera 

teman.  

N26 Fem teman identifierades:  

Sjuk eller inte sjuk, kompetens och 

kvalifikationer, triagera 

akutmottagningen, inte patienten, 

det oförväntade samt barriärer och 

hinder. 
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