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SAMMANFATTNING 

 

Människor med hjärt- och kärlrelaterade åkommor är den främst förekommande 

patientgruppen att utredas och behandlas inom akutsjukvården. Behandlingsresultatet för 

dessa patienter har ett starkt samband med ett skyndsamt och korrekt omhändertagande, blir 

patienten inte korrekt prioriterad kan det leda till allvarliga vårdskador. Forskning visar att 

sjuksköterskor brister i att urskilja patienter med akuta hjärt- och kärlhändelser ur de stora 

patientflödena som akutsjukvården idag har. Syftet med studien var att belysa faktorer som 

påverkar identifiering av patienter med akut hjärt- och kärlsjukdom. 

 

Metoden som arbetet grundar sig på är en litteraturöversikt med systematiska 

artikelsökningar. Datainsamlingen har utförts i databaserna PubMed och CINAHL Complete. 

Femton vetenskapliga artiklar har granskats, sammanställts, analyserats och kritiskt 

utvärderats. Resultatet lyfter ett antal faktorer hos sjuksköterskan och patienten som påverkar 

sjuksköterskans möjligheter att identifiera de patienter som drabbats av en akut hjärt- och 

kärlhändelse. Sjuksköterskans kunskap, erfarenhet och individuella mål samt patientens 

demografi, symtombild och tidigare medicinska historia är alla faktorer som redovisas i 

resultatet. Även betydelsen av fortbildning och beslutsstöd för sjuksköterskan framhålls. 

Slutsatsen som baseras på studiens resultat understryker sjuksköterskans betydelse i det akuta 

omhändertagandet av de hjärt- och kärlsjuka patienterna. Sjuksköterskans förmåga att 

identifiera korrekt vårdbehov för enstaka patient leder till ökad vårdkvalitet för vårdtagarna 

och en minskad risk för vårdskador. Det är viktigt att ytterligare studera dessa faktorer så att 

adekvat och korrekt vård upprätthålls vid patientomhändertagande i det akuta skedet. 
 

 

Nyckelord: Akutsjukvård, Hjärt- och kärlsjukdom, Identifiera, Sjuksköterska
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ABSTRACT 

 

People suffering from cardiovascular diseases are the most common patient group that is 

examined and treated in emergency care. Treatment outcome for these patients has a strong 

connection with prompt and correct choice of therapy, if the patient is not prioritized correctly 

it can lead to serious healthcare injuries. Research shows that nurses fail to distinguish 

patients with acute cardiovascular events from the large patient flows in emergency care units. 

The aim of the study was to clarify factors that influence the nurse's ability to identify patients 

with acute cardiovascular disease. 

 

The method used in this study is a literature review where article searches and data collection 

have been carried out using the databases PubMed and CINAHL. Fifteen scientific articles 

have been reviewed, compiled, analysed and critically evaluated. The result highlights several 

factors in nurse and patient characteristics that affect the nurse's ability to identify patients 

suffering from an acute cardiovascular event. The nurse's knowledge, experience and 

individual goals as well as patient's demographics, symptom picture and previous medical 

history are all factors that are reported in the result. The importance of continuing education 

and decision support for the nurse is also emphasized. Conclusion based on the results of the 

study underlines the importance of the nurse’s role in urgent care of patients suffering from 

cardiovascular diseases. The ability to identify correct treatment for each individual patient 

leads to an increased quality of care and reduced risk of healthcare injury (for the patient). 

Further studies of these factors are needed in order to maintain adequate and correct patient 

care during the acute phase of cardiovascular events.   

 

 

Keywords: Cardiovascular disease, Emergency medical services, Identify, Nurse 
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INLEDNING 

 

Inom akutsjukvården har sjuksköterskan en viktig roll i att identifiera de allvarligt sjuka 

patienterna för att kunna göra nödvändiga och betydande prioriteringar. Att patienter med 

misstänkt hjärt- och kärlsjuk får rätt vård i rätt tid är direkt avgörande för behandlingsresultat 

och mortalitet, men forskning visar att sjuksköterskor brister i att identifiera denna 

patientgrupp. För att kunna utveckla och förbättra sjuksköterskans arbete med denna viktiga 

ansvarsuppgift behöver vi en ökad förståelse för vilka faktorer som påverkar sjuksköterskans 

identifiering av de akut hjärt- och kärlsjuka patienterna. 

BAKGRUND 

Hjärt- och kärlsjukdomar 

 

Hjärt- och kärlsjukdomar är ett samlingsbegrepp för de sjukdomar som rör 

cirkulationsorganen (Dudas, Lappsa, Stewart & Risengren, 2011). Akuta hjärt- och 

kärlhändelser är den vanligaste orsaken till behov av utredning och behandling inom 

akutsjukvården. Under år 2018 var det drygt 871,000 personer i Sverige som var i behov av 

slutenvård och 130,000 av dessa personer var det på grund av hjärt- och kärlsjukdomar 

(Socialstyrelsen, 2019b). Det finns ett antal riskfaktorer för att utveckla hjärt- och 

kärlsjukdomar och dessa är diabetes, högt blodtryck, höga blodfetter och övervikt (Alberti, 

Zimmet & Shaw, 2006; Cederholm, et al., 2009; Cederholm, et al., 2012). Risken för att 

drabbas ökar dessutom med åldern (Alberti, Zimmet & Shaw, 2006). Hjärt- och 

kärlsjukdomar har länge setts som manssjukdomar trots att en tredjedel av de som drabbas är 

kvinnor och detta har lett till att kvinnor är underdiagnostiserade, underbehandlade och 

otillräckligt studerade (Mehta, et al., 2016). En del av den forskning som har bedrivits kring 

kvinnor och hjärt- och kärlsjukdomar de senare åren har studerat kvinnors riskfaktorer i 

relation till klimakteriet (Honigberg, et al., 2019; Thurston, Sutton-Tyrell, Everson-Rose, 

Hess & Matthews, 2009). Studier visar bland annat att de symtom som kvinnan upplever 

under klimakteriet kan vara en indikation för dennes risknivå för att utveckla hjärt- och 

kärlsjukdomar (Thurston et al., 2009). Vidare har man också sett att kvinnor med tidig 

klimakteriedebut löper större risk att drabbas än kvinnor som går in i klimakteriet senare i 

livet (Honigberg, et al., 2019). 

 

Symtomen är patientens subjektiva upplevelse av sjukdomen och vanliga symtom vid det 

akuta skedet av hjärt- och kärlsjukdomar är hjärtklappning, trötthet, obehag eller smärta i 

bröstet, andfåddhet, svimningar och yrsel (Brugada, et al., 2020; Ibanez et al., 2017; 

Ponikowski, et al., 2016). Vid akut hjärtinfarkt kan även smärta i nacke, käkar eller armar, 

kallsvettningar och illamående eller kräkningar förekomma (Ibanez et al., 2017). Vid 

hjärtinfarkt har kvinnor generellt mer atypiska symtom än män, det är vanligare att kvinnor 

upplever andfåddhet, generell svaghet och illamående medan män i större utsträckning 

upplever den typiska bröstsmärtan (Mehta et al., 2016; Rosenfeld, et al., 2015). Den typiska 

bröstsmärtan beskrivs ofta som ett tryck över bröstkorgen eller som att bröstkorgen är trång, 

medan kvinnor vanligare beskriver smärtan som skarp, svidande eller ömmande. Det är också 

vanligt att patienten upplever ångest och rädsla vid en akut hjärt- och kärlhändelse (Mehta et 

al., 2016).  
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Kliniska tecken, bestående av objektiva data, är prasslande ljud orsakat av vätskeansamling 

när man lyssnar på lungorna, blåsljud när man lyssnar på hjärtat, vätskeansamlingar i 

patientens underben, samt EKG-förändringar (Brugada, et al., 2020; Ibanez et al., 2017; 

Ponikowski, et al., 2016).  

 

Forskningen visar att personer som drabbas av en akut hjärt- och kärlhändelse tenderar att 

avvakta innan de söker vård, vilket medför en fördröjning från patientens symtomdebut till 

det att hen tar sin första kontakt med vården (Davis, 2017; Mohan et al., 2018; Sederholm 

Lawesson, Isaksson, Ericsson, Ängerud & Thylén, 2018). En betydande anledning till detta är 

att personerna som drabbas inte förstår att deras besvär kan vara symtom på hjärt- och 

kärlsjukdom (Davis, 2017; Mohan et al., 2018; Sederholm Lawesson, et al., 2018). 

 

Gemensamt för alla hjärt- och kärlsjukdomar är att ett skyndsamt omhändertagande är 

avgörande för överlevnad och behandlingsresultat (Clementy et al., 2018; Ibanez et al., 2017; 

Matsue et al., 2017; Mebazza et al., 2015; Ponikowski, et al., 2016). Det akuta 

omhändertagandet vid misstanke om hjärt- och kärlsjukdomar består initialt, utöver 

symtomlindring, framförallt av skyndsamt EKG och blodprover (Brugada, et al., 2020; Ibanez 

et al., 2017; Ponikowski, et al., 2016). Patienter upplever ofta ångest och en stark rädsla inför 

att ha drabbats av symtom som de upplever som livshotande (Fors, Dudas & Ekman, 2014). 

Det innebär att patienten också är i behov av att få symtomlindring av exempelvis ångest, 

smärta och andnöd i det akuta skedet (Socialstyrelsen, 2018; Ibanez, et al., 2017). För 

patienter inom med hjärt- och kärlsjukdomar är behovet av information och kunskap under 

hela sjukdomsförloppet stort. Sjuksköterskan ska både ge information om hur det är att leva 

med sjukdomen och om hur patienten kan utföra egenvård sekundärpreventivt, i form av 

livsstilsförändringar (Socialstyrelsen, 2018). I det akuta skedet av hjärt- och kärlsjukdomar 

funderar patienterna mycket kring orsaker till att de har blivit drabbade, där det ofta uppstår 

många funderingar kring livsstil och patienterna kan uppleva att de får en chans att förändra 

det sätt de lever på (Fors et al., 2014).  Omvårdnaden ska anpassas efter den enskilda 

patienten, personen, som sjuksköterskan har framför sig och dennes individuella 

förutsättningar, förhoppningar och förväntan (McBrien, 2010; Socialstyrelsen, 2018). Målet 

med information är att patienten ska återfå ett autonomt liv och kunna hantera den kris hen 

riskerar att hamna i relaterat till att ha blivit hjärt- och kärlsjuk (Socialstyrelsen, 2018).  

 

Det har skett betydande framgångar i kvalitén av det akuta omhändertagandet av hjärt- och 

kärlsjuka patienter (Socialstyrelsen, 2015a). Trots framgångarna så visar socialstyrelsens 

(2019a) statistik att hjärt- och kärlsjukdomar fortsatt är den enskilt största dödsorsaken i 

Sverige. Under 2018 skedde 2534 intrahospitala hjärtstopp, vilket är den högst registrerade 

siffran sedan registreringen startades 2005. Av de intrahospitala hjärtstoppen under året 

skedde närmare hälften på slutenvårdsavdelningar (Hjärt– och lungräddningsregistret, 2019). 

Flertalet studier har undersökt om sjuksköterskor inom akutsjukvården korrekt identifierar 

patienter med akut hjärt- och kärlsjukdom, resultaten visar att sjuksköterskor brister i att 

identifiera denna patientgrupp med följden att hen tar felaktiga beslut avseende prioritering 

och åtgärder (Arslanian-Engoren, 2004; Castello et al., 2017; Nishi, de Oliveira Motta Maia, 

de Souza Santos, de Almeida & Moteiro de Cruz, 2017; Weeks & Johnson, 2017). När den 

beskrivna patientgruppen inte identifieras riskerar de att drabbas av en vårdskada till följd av 

att det dröjer innan de får den skyndsamma symtomlindring, utredning och behandling som 

hen är i behov av (SFS 2010:659). 
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Akutsjukvård 

 

Socialstyrelsen (2019c) definierar akutsjukvård som “all vård som är föranledd av medicinskt 

akuta tillstånd”, akutsjukvård bedrivs bland annat på akutmottagningar. Medianen för den 

totala vistelsetiden på Sveriges akutmottagningar var under år 2018 den längsta på tre år och 

det är framförallt den äldre patientgruppen som drabbas. Däremot får yngre, särskilt kvinnor, 

vänta längre på att få en läkarbedömning efter ankomst till mottagningen. I den totala 

summan av alla patientgrupper får hälften av patienterna träffa läkare inom en knapp timme 

men var tionde patient får i snitt vänta tre timmar och 39 minuter på läkarbedömning. Antalet 

personer som söker vård på akutmottagningarna har de senaste åren ökat i majoriteten av 

landets regioner. Akutsjukvård bedrivs även inom slutenvården när patienten är i akut behov 

av inneliggande vård (Socialstyrelsen, 2019b). Inom slutenvården har både antalet 

överbeläggningar och antalet utlokaliserade patienter varit hög de senaste åren (Sveriges 

kommuner och regioner, u.å.).  

 

Syftet med akutsjukvård är att ta hand om människor som drabbats av akut sjukdom eller 

skada som betecknas som “plötsligt inträdande, hastigt förlöpande sjukdom eller plötsligt 

åsamkad skada och vars tillstånd kräver omedelbara åtgärder och behandling” 

(Socialstyrelsen, 2019c). Personer som söker sig till akutsjukvården gör det på grund av 

upplevt symtom eller på grund av en skada, exempelvis efter en olyckshändelse (SBU, 2010). 

Många patienter söker sig till akutmottagningen för att de känner sig oroliga eller har ångest 

över sitt hälsotillstånd men alla är inte i faktiskt behov av akutsjukvård (Akpinar et al., 2018; 

Backman, Blomqvist, Lagerlund, Carlsson-Holm & Adami, 2008; Coster, Turner, Bradbury 

& Cantrell, 2017; Durand et al., 2012; SBU, 2010).  

Akutsjuksköterskan 

 

De stora patientflödena som omfattar allt från patienter med mindre skador till patienter med 

livshotande tillstånd gör att akutsjukvården är beroende av att ha personal med hög 

kompetens för att kunna urskilja de sjukaste patienterna och säkerställa att dessa patienter 

prioriteras till vård och behandling. Den samlade kompetensnivån i teamet runt patienten är 

avgörande för patientsäkerhet och arbetsbelastning för personalen (Socialstyrelsen, 2018). 

Studier har visat att sjuksköterskor med utbildning på avancerad nivå, med en examen på 

magisternivå eller högre, bidrar till en ökad vårdkvalité (Cooper, McDowell & Raeside, 2019; 

Woo, Lee & Tam, 2017). Patienterna blir nöjdare med vården och vårdtiderna blir kortare 

både på akutmottagningarna och inom slutenvården (Cooper et al., 2019; Woo et al., 2017).  

 

En akutsjuksköterska är en sjuksköterska som har läst en specialistutbildning på avancerad 

nivå med magisterexamen inom akutsjukvård (Riksföreningen för akutsjuksköterskor, 2017). 

Sjuksköterskans grunduppgifter är densamma oavsett utbildningsnivå, däremot innebär en 

vidareutbildning på avancerad nivå att akutsjuksköterskan har nya färdigheter och ofta även 

andra ansvarsområden (Fagerström, 2011). Akutsjuksköterskan har följaktligen en mer 

autonom roll i att identifiera patienter med tillstånd som kan vara livshotande. 

Specialistkompetensen innebär vidare att akutsjuksköterskan autonomt ska bedöma 

vårdbehov samt prioritera patienter och omvårdnadsåtgärder, de ska även initiera medicinsk 

behandling vid behov. Korrekta beslut ska tas på basen av en personcentrerad vård, där 

patientens subjektiva upplevelse, symtombild och tecken på akut ohälsa är avgörande för 

akutsjuksköterskans agerande. Detta ställer höga krav på akutsjuksköterskan som behöver 

besitta en stor kompetens (Riksföreningen för akutsjuksköterskor, 2017). 
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I kompetensbeskrivning beskrivs vidare att akutsjuksköterskan ska verka för ett 

tvärprofessionellt omhändertagande av den akut sjuka patienten och vara införstådd i teamets 

betydelse för en god medicinsk vård och omvårdnad. Hen ska aktivt arbeta för att patienterna 

får rätt vård och omvårdnad i rätt tid och på rätt plats (Riksföreningen för akutsjuksköterskor, 

2017).  

 

Förutom att göra bedömningar av patientens vårdbehov samt utföra de medicinska åtgärder 

som patienten är i akut behov av är sjuksköterskan även ansvarig för att bedriva omvårdnad 

genom att tillgodose de omvårdnadsbehov som patienten har (Riksföreningen för 

akutsjuksköterskor, 2017). På en akutmottagning kan oron hos patienterna vara stor och 

patienter kan känna sig utlämnade och att de är beroende av personalen (Dahlén, Westin & 

Adolfsson, 2012; Elmqvist & Frank, 2015). Kommunikationen mellan sjuksköterskan och 

patienten bör anpassas efter patientens förutsättningar och kan omfatta information om 

rutiner, förklaringar till varför undersökningar genomförs, samt användas för att skapa en 

förståelse för de olika rollerna i vårdteamet och låta patienten bli insatt i sin egen hälsostatus 

(Nilsson, From & Lindwall, 2019; Socialstyrelsen, 2018). Medicinska åtgärder och tekniska 

moment tar dock en stor del av tiden i anspråk för sjuksköterskor som arbetar på 

akutmottagningar och omvårdnad blir många gånger bortprioriterad (McBrien, 2010). När 

kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienten brister så minskar patientens 

möjlighet till delaktighet (Dahlén, et al., 2012; Elmqvist & Frank, 2015; Nilsson et al., 2019). 

Delaktighet i vården kan beskrivas som att patienten har en tydlig roll i vårdteam där hen har 

tillräckligt med information och kunskap för att kunna bestämma hur hen vill agera och 

kommunicera i sin utsatta situation. Delaktighet betyder också att patienten är avslappnad i 

mötet med de olika vårdprofessionerna och kan visa sin personlighet utan att känna sig hotad. 

Patienter upplever således delaktighet genom att meningsfullt interagera med personalen och 

skapa tillit samt en upplevelse av att de har kontroll över sin situation (Nilsson, et al., 2019). 

Sjuksköterskan har också ett ansvar gentemot anhöriga där hen får agera stöd och säkerställa 

att även de är välinformerade och möjliggör deras delaktighet när omständigheterna tillåter 

(Ramaekers, 2017). Patientens delaktighet i vården är lagstadgat (Socialstyrelsen, 2018). 

 

På de flesta akutmottagningar i Sverige är sjuksköterskan den första som träffar den sjuka 

patienten då de flesta använder sig av sjuksköterskeledd triagering. Triagering är en process 

för systematisk bedömning av patienter med syfte att identifiera de svårast sjuka eller skadade 

patienterna. Vid triageringen sammanställer den triageringsansvariga sjuksköterskan 

patientens vitalparametrar samt patientens anamnes, besöksorsak och aktuella symtom och 

med stöd i en triageringsmodell gör hen en bedömning av prioriteringsgraden hos den 

enskilda patienten (SBU, 2010). 

Sjuksköterskans identifiering av akut sjuka patienter 

 

För att sjuksköterskan ska kunna identifiera de akut sjuka patienterna behöver hen 

information om patientens tillstånd så som vitalparametrar, kliniska tecken och patientens 

anamnes. Sjuksköterskan behöver också ha kompetens nog att analysera och tolka den 

insamlade informationen (Benner, Tanner & Chesla, 1999; Dalton, Harrison, Malin & 

Leavey, 2018; Douw et al., 2015). Sjuksköterskans kompetens bygger på teoretisk och 

erfarenhetsbaserad kunskap. Under studierna får sjuksköterskan en teoretisk och praktisk 

grund som bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Den teoretiska kunskapen är sedan 

en förutsättning för att sjuksköterskan ska kunna analysera de situationer hen kommer att 

ställas inför i sitt yrkesverksamma liv. Genom erfarenhet får sjuksköterskan använda sin 

teoretiska kunskap för att formulera hypoteser, testa dem och slutligen utveckla ny kunskap 

(Benner et al., 1999).  
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Sjuksköterskans kompetensutveckling uppstår således i linje med att hen får klinisk erfarenhet 

(Benner et al., 1999; Sandvik, Eriksson & Hilli, 2015). Sjuksköterskor med lång erfarenhet 

har även utvecklat en intuition byggd på erfarenhet av omvårdnadsarbete (Benner et al., 1999; 

Douw et al., 2015; Purling & King, 2012; Robert, Tilley & Petersen, 2014). Intuitionen är en 

känsla som baseras på förändring i beteendet hos patienten eller att situationen förändras på 

ett sätt som inte är i linje med sjuksköterskans erfarenhet av tidigare liknande situationer 

(Benner et al.,1999; Dalton et al., 2018; Douw et al., 2015; Purling & King, 2012; Robert et 

al., 2014).  

 

Det finns olika beslutsstöd som sjuksköterskan kan ta hjälp av när hen ska identifiera patienter 

i behov av vård. Ett av dessa system är early warning score 2 (NEWS2) som är ett beslutsstöd 

som från början togs fram som hjälpmedel för att identifiera patienter med sepsis men som 

idag är ett validerat hjälpmedel som används för att identifiera patienter med risk för 

försämring oavsett genes (Echevarria, Steer & Bourke, 2019). NEWS2 har en hög precision i 

att upptäcka avvikelser i jämförelse med andra liknande hjälpmedel (Mellhammar, et al., 

2020; Mellhammar, et al., 2019). Vitalparametrarna som ingår i NEWS2 är andningsfrekvens, 

syremättnad, systolisk- och diastoliskt blodtryck, temperatur, pulsfrekvens och 

medvetandegrad. NEWS2 används genom att vitalparametrarnas värde poängsätts och det 

sammantagna värdet är ett mått på risk för kritisk sjukdom (Echevarria, Steer & Bourke, 

2019). De olika triageringsmodellerna som används på Sveriges akutmottagningar är ett annat 

exempel på beslutsstöd (SBU, 2010). Studier visar dock att sjuksköterskor misslyckas med att 

identifiera och prioritera patienter rätt, även när hen använder sig av validerade beslutsstöd 

(Göransson, Ehrenberg, Marklund & Ehnfors, 2005; Tam, Chung & Lou, 2018). I en studie av 

Tam et al. (2018) indikerar resultatet att antalet korrekta identifieringar är högre om 

sjuksköterskan har fått regelbundna utbildningar i beslutsstöden de använder, i övrigt går 

studierna inte in närmare på vad vilka de bakomliggande faktorerna till att patienterna inte 

identifieras korrekt är (Göransson, et al., 2015; Tam et al., 2018). 

 

Teoretisk utgångspunkt 

 

Svensk sjuksköterskeförening har tillsammans med andra svenska föreningar och förbund 

författat sex kärnkompetenser som alla vårdprofessioner bör ha för att kunna säkerställa att 

Sverige ska kunna bedriva en god och säker vård. De sex kärnkompetenserna är 

personcentrerad vård, säker vård, informatik, samverkan i team, evidensbaserad vård och 

förbättringskunskap. Kärnkompetenserna är avsedda att använda som stöd i verksamhet och 

utbildning för att förbättra och utveckla arbetet med att rusta vårdprofessionerna (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). I den här litteraturöversikten kommer vi att använda oss av 

kärnkompetensen säker vård som teoretisk utgångspunkt.  

 

Säker vård 

Säker vård handlar om patientsäkerhet, att personal inom vården ska ha kunskap om vilka 

risker som finns i vården för patienten och aktivt arbeta i team tillsammans med andra 

vårdprofessionerna för att minimera dessa. Säker vård handlar också om att analysera och lära 

sig av de skador som redan har skett. Arbetet för en säker vård tar avstamp i 

patientsäkerhetslagen (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Patientsäkerhet avses i lagen 

som skydd mot vårdskador som definieras ”…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” (SFS 2010:659). För patienter med akut hjärt- 

och kärlsjukdom innebär detta att de riskerar att drabbas av vårdskada när de inte identifieras 

korrekt.  
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Genom snabb och korrekt identifiering kan utredning och behandling påbörjas men dröjer 

denna och adekvata åtgärder inte åtas i tid kan patienten få psykiska- eller kroppsliga skador 

och i värsta fall avlida (Clementy et al., 2018; Ibanez et al., 2017; Matsue et al., 2017; 

Mebazza et al., 2015; Ponikowski, et al., 2016). Enligt lag har vården skyldighet att utreda 

händelser som lett till vårdskador samt upprätta åtgärder för att minska risken för att det 

händer igen. Om en patient drabbas av en vårdskada är vården förpliktigad att delge patienten 

denna information (SFS 2010:659).  

 

För att i den enskilda gruppen framgångsrikt arbeta med patientsäkerhet är säkerhetsklimatet 

avgörande (Törner, 2019). Säkerhetsklimatet kan beskrivas som den gemensamma 

värdegrund som gruppen står på och det säkerhetsarbete som de tillsammans bedriver. Om en 

grupp har ett högt säkerhetsklimat så kommer gruppens medlemmar välja ett beteende som 

passar in i deras gemensamma synsätt (Törner, 2019; SBU, 2013). I praktiken kan detta 

betyda att på en vårdavdelning med ett högt säkerhetsklimat kommer personalen ha ett 

ömsesidigt förhållningssätt till patientsäkerhet och känna motivation att tillsammans arbeta 

mot gemensamma mål. Patientsäkerhet går hand i hand med personalsäkerhet, högt 

säkerhetsklimat innebär en ökad säkerhet för både patienter och personalen och dessa två har 

betydelse för varandra. Ett antal fenomen har konstaterats kunna påverka säkerhetsklimatet 

inom grupper. En bra gruppsammanhållning är en av dessa, den sociala interaktionen inom en 

grupp där medlemmarna står nära varandra skapar ett stödjande förhållande gentemot 

varandra. Diskuterar gruppen säkerhetsfrågor tillsammans kan de utveckla en enighet som 

stärker säkerhetsklimatet (Törner, 2019). Om gruppens medlemmar känner stöd från sin 

arbetsplats och att de har hanterbara arbetskrav är två andra fenomen med direkt påverkan på 

säkerhetsklimatet (Baratto Meneghetti, et al., 2016); Ma’mari, Sharour & Omari, 2020; 

Törner, 2019). Känner gruppens medlemmar att de har tillgång till den information och 

kunskap som krävs för att utföra sitt jobb, att de har möjlighet att påverka sin arbetssituation 

och att de har tillräckligt med tid och resurser för att utföra sina arbetsuppgifter kommer det 

också att ha en positiv inverkan på säkerhetsklimatet (Törner, 2019). 

Problemformulering 

 

Tidig identifiering genom korrekt analys av patientens tillstånd och initiering av skyndsamma 

åtgärder är förutsättningar för goda behandlingsresultat och minskad mortalitet för patienter 

med hjärt- och kärlsjukdomar. Inom akutsjukvård är det oftast sjuksköterskor som är den 

första att träffa den akut sjuk patienten, vilket innebär att i det komplexa arbetet med att 

identifiera patienter med misstänkt akut hjärt- och kärlsjukdom har sjuksköterskan en 

nyckelroll. Forskning visar dock att sjuksköterskor misslyckas med att identifiera denna 

patientgrupp, vilket kan ge direkt avgörande konsekvenser för den drabbade. Dock har få 

nutida studier undersökt vilka som är de bakomliggande faktorerna som påverkar 

sjuksköterskorna identifieringen av den beskrivna patientgruppen. 

SYFTE 

 

Syftet var att belysa faktorer som påverkar identifiering av patienter med akut hjärt- och 

kärlsjukdom. 
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METOD 

Ansats och design 

 

Vi har gjort en litteraturöversikt med systematiska artikelsökningar för att sammanställa 

aktuell forskning i relation till studiens syfte. Intentionen med litteraturöversikten har varit att 

formulera slutsatser och skapa kunskap i ämnet samt identifiera områden i behov av vidare 

forskning. Som stöd i utarbetningen av litteraturöversikten har vi använt oss av Polit och Beck 

(2016).   

 

För att tydligt synliggöra alla steg i arbetsprocessen har vi skapat ett modifierat flödesschema 

inspirerat av Polit och Becks (2016) tillvägagångssättet för litteraturöversikter, som beskrivs i 

nio steg (se figur 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 1. Modifierat flödesschema inspirerat av Polit och Beck (2016) tillvägagångssättet för 

litteraturöversikt. 

 

Urval 

 

Vi använde oss av ett antal inklusionkriterier vid sökningarna av aktuella artiklar. 

Litteraturöversikter ska vara baserade på aktuell forskning (Polit & Beck, 2016). Av den 

anledning sökte vi endast artiklar som hade publicerats under de senaste tio åren. För att 

säkerställa vår förståelse av artiklarnas innehåll sökte vi artiklar skrivna på svenska eller 

engelska (Josette Bettany-Saltikov & Robert Mcsherry, 2016) och som fanns tillgängliga i 

fulltext. Artiklarna skulle vara baserade på vården av vuxna patienter (över 18 år) och inga 

geografiska begränsningar gjordes då en sådan begränsning kan göra att litteraturöversikten 

inte får samma bredd (Bettany-Saltikov & McSherry, 2016). För att tillförsäkra oss om att de 

artiklar som valdes ut till resultatet var objektiva söktes, i enlighet med Polit och Beck (2016), 

endast primärkällor. Polit och Beck (2016) poängterar också vikten av att vara följsam till 

sökningsprocessen och vara öppen för all den forskning som svarar på ens syfte varför vi 

valde att söka både artiklar med kvalitativ ansats och artiklar med kvantitativ ansats.  

Ytterligare inklusionskriterier var att artiklar skulle följa etiska principer och vara godkända 

från respektive etisk kommittén samt att de inte publicerade konfidentiella data (Polit & Beck, 

2016). Vi valde att endast inkluderade de artiklar som vid kvalitetsgranskningen uppfyllde 

kraven för medel eller hög kvalité.  

1. Formulering av 

syfte 

2. Val av sökstrategi 3. Sökning av 

relevanta artiklar 

4. Genomgång av 

sökresultat 

7.  Granska och 

bedöma artiklar 

5. Läsning av 

utvalda artiklar 

8. Sammanställa 

artiklars innehåll 

6. Sammanfattning 

av artiklarna 

9. Skapa ett resultat 
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Datainsamling 

 

Vi har använt oss av databaserna PubMed och CINAHL Complete för artikelsökningar, då 

dessa databaser har ett stort utbud av forskningsartiklar inom medicin och omvårdnad (Polit 

& Beck, 2016). Vi tog hjälp av sökhjälpmedlen svenska MeSH-termer, CINAHL subject 

heading, MeSH-termer i PubMed samt engelskt lexikon för att hitta ämnesord och säkerställa 

korrekta översättningar. MeSH-termer är termer som används för att tagga artiklar som 

avhandlar samma ämnen, MeSH är såldes ett sätt att förenkla sökprocessen genom att 

minimera antalet sökord med tillhörande synonymer som behöver användas för att identifiera 

aktuella artiklar (Polit & Beck, 2016). Vid sökningarna använde vi oss av boolesk sökteknik, 

det vill säga att orden AND och OR användes för att på olika sätt kombinera sökorden 

(Bettany-Saltikov & Mcsherry, 2016). Sökningarna gjordes mellan den 1-25:e december 

2019. 

 

Polit och Beck (2016) rekommenderar att använda sig av PICO som stöd vid 

artikelsökningarna. PICO står för Population, Intervention, Comparision och Outcome och är 

en modell för sökstrategi. Utifrån de fyra delar som ingår i PICO kan man bena ner sin 

frågeställning och tydliggöra de huvudsakliga komponenterna i syftet. Med hjälp av PICO 

kunde vi identifiera sökord som var relevanta och skapade blocksökningar utifrån dessa.  

Ett block skapades för att representera patientgruppen som var intressant för sökningarna (P) 

Cardiac patient, heart failure, myocardial infarction, myocardial ischemia, arrhythmia, 

cardiac triage. Ett andra block skapades för att representera det akuta omhändertagandet (P) 

emergency nurse practitioners, emergency service, emergency patient, emergency nursing, 

emergency medicine. Två olika block användes för att representera sjuksköterskan, dennes 

perspektiv och uppgift (I) nursing knowledge, education nursing, nurse attitudes (nurse* 

AND experience OR knowledge) tillsammans med (O) decision making, patient assessment, 

triage, patient assessment methods, triage methods. Comparision (C) användes inte då en 

jämförelsegrupp inte var aktuellt för syftet. Resterande sökningar gjordes utifrån sökord som 

urskildes ur de artiklar som blocksökningarna resulterat i, det genererade i mer riktade 

sökningar än de tidigare hade gjort. Då användes sökorden: cardiac patients, heart diseases, 

triage, assessment, emergency medical services, nurs*, emergency nursing, critical care 

nursing och electrocardiography. 

Sökningar som inte resulterade i artiklar som inkluderades i studien redovisas ej i tabellen. 

Artikelsökningarna redovisas i tabell 1. 
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Tabell 1. Redovisning av artikelsökningar 

 

Manuell sökning 

 

Fyra artiklar hittades via CINAHL Complete´s funktion “find similar results” och PubMed´s 

“similar articles”. Dessa funktioner utgår ifrån en specifik artikel och hittar liknande artiklar 

som är taggade med samma ämnesord (CINAHL subject headings eller PubMed MeSH). 

Databas 

Datum 

Sökord Antal 

träffar 

Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

CINAHL 

complete 

191112 

( (MH "Cardiac Patients") OR 

(MH "Heart Failure+") OR (MH 

"Myocardial Infarction+") OR 

(MH "Myocardial Ischemia+") 

OR (MH "Arrhythmia+") ) OR 

"cardiac triage" 

( (MH "Emergency Nurse 

Practitioners") OR (MH 

"Emergency Service+") OR (MH 

"Emergency Patients") ) OR 

"emergency nursing" OR 

"emergency medicine" 

( (MH "Nursing Knowledge") 

OR (MH "Education, Nursing") 

OR (MH "Nurse Attitudes") ) OR 

( nurse* AND experience OR 

knowledge )  

75 13 5 3 

CINAHL 

complete 

191120 

( (MH "Cardiac Patients") OR 

(MH "Heart Failure+") OR (MH 

"Myocardial Infarction+") OR 

(MH "Myocardial Ischemia+") 

OR (MH "Arrhythmia+") ) OR 

"cardiac triage"  

( (MH "Emergency Nurse 

Practitioners") OR (MH 

"Emergency Service+") OR (MH 

"Emergency Patients") ) OR 

"emergency nursing" OR 

"emergency medicine" 

( (MH "Decision Making+") OR 

(MH "Patient Assessment+") OR 

(MH "Triage") ) OR "patient 

assessment methods" OR "triage 

methods" 

+ Nurs* 

34 5 4 3 

PubMed 

191202 

Cardiac patients OR Heart 

diseases AND TRIAGE AND 

Nurse* 

71 8 3 2 

CINAHL 

complete 

191208 

(MH Emergency nursing)  OR 

(MH Critical care nursing) AND 

(MH electrocardiography) 

113 6 4 2 

PubMed 

191217 

Cardiac patient OR heart diseases 

AND “emergency nursing” 

89 6 1 1 

TOTALT 382 38 17 11 
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Dessa tre artiklar redovisas därmed inte i sökmatrisen. Sammanlagt identifierades 15 artiklar 

som användes i resultatet. Resultatartiklarna presenteras i en artikelmatris (BILAGA A). 

Dataanalys 

 

Urvalet av det insamlade materialet gjordes systematisk. I det första steget granskades 

artiklarnas titel och abstrakt, sammanlagt granskades 64 abstrakt och ett antal irrelevanta 

studier kunde sorteras bort. Efter den första sorteringen lästes de artiklar som bedömdes vara 

relevanta i sin helhet av oss båda (Polit & Beck, 2016). Tio artiklar valdes bort efter 

genomläsning för att de saknade relevant data som svarade på studiets syfte alternativt höll en 

för låg kvalitét. Sammanlagt valdes 15 artiklar ut till resultatet. 

 

Kvalitetsbedömningen av resultatartiklarna gjordes med hjälp av bedömningsunderlag för 

vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ 

metodansats, modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, 

Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016) som redovisas i en tabell (se BILAGA B). För att 

minimera risken att vi påverkade varandra i kvalitetsgranskningen gjorde vi en bedömning av 

varje enskild artikel var för sig. Efter det diskuterade vi våra resultat med varandra och 

identifierade tillsammans artiklarnas kvalitetsnivåer. Sju av de inkluderade artiklarna höll en 

hög kvalitét och resterande åtta har vi bedömt ha en medelhög nivå. När 

kvalitetsbedömningen var genomförd påbörjades analysen av det insamlade materialet. Denna 

analys genomfördes enligt rekommendationer för analys vid litteraturöversikt så som den är 

beskriven av Polit och Beck (2016) och innebär en genomgång av artiklar som inkluderas i 

studieresultat med syftet att identifiera övergripande likheter och skillnader i artiklarnas 

resultat. Initialt läste vi självständigt de utvalde artiklarna i sin helhet. Målet med den separat 

genomgången av artiklarna var att vi var för sig skulle identifiera relevanta meningsenheter 

som besvarade arbetets syfte. Med syfte att underlätta analysarbetet kodades artiklarna med 

ett nummer från 1 till 15, nummerkodningen bidrog till att vi på ett smidigare sätt kunde hålla 

isär de femton artiklarna och få en tydligare överblick över vilka artiklar som hade liknande 

meningsenheter och slutsatser. De meningsenheter som identifierades kodades med respektive 

artikels nummer. Enligt Polit och Becks (2016) rekommendationer fokuserade vi på att finna 

meningsenheter som var hanterbara i storlek men samtidigt innehåller den centrala 

innebörden. Meningsenheterna översatte vi sedan från engelska till svenska med fokus på att 

huvudbudskapet i enheterna inte skulle förvrängas. Efter den separata genomgången av 

materialet jämfördes våra utvalda meningsenheter med varandras (Polit & Beck, 2016). Den 

gemensamma genomgången resulterade i ett antal meningsenheter som kunde delas in sju 

kategorier. Vid grundlig genomgång av dessa sju kategorier kunde vi formulera två 

övergripande teman, dessa redovisas i tabell 2. Indelningen i kategorier och teman används 

som ett sätt att organisera och effektivisera artikelanalysen (Polit & Beck, 2016). Genom att 

skapa kategorier och teman förtydligades artiklarnas likheter och skillnader och fick vi en 

överblick över den relevanta informationen som vi hade hittat. 
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Tabell 2. Redovisning av resultatets kategorier och teman 

 

Forskningsetiska överväganden 

 

De forskningsetiska övervägandena i vår litteraturöversikt följde rekommendationerna från 

Vetenskapsrådet (2017). De artiklar som vi har inkluderat i litteraturöversikten har fått 

godkännande från sin respektive etiska kommitté vid sina respektive forskningsinstitut. I 

enlighet med lagen om etikprövning av forskning som avser människor har vi genom 

granskning säkerställt att de inkluderade artiklarna har genomförts enligt allmänt accepterade 

vetenskapliga principer och att de baseras på källor med hög vetenskapliga kvalitet (SFS, 

2003:460) Deltagarna i studierna har fått utförlig information kring studies syfte, metod och 

potentiella risker anknutna till deras deltagande. Deltagarna har vidare garanterats sekretess 

och informerats om deras rätt för frivilligt samtycke till deltagande, vilket är en lagstadgad 

tillämpning för forskning som avser människor (SFS 2003:460, kap. 13 §). Flertalet av 

artiklarna använder sig av personliga data från medicinska journaler, dessa har fått 

godkännande för inkludering i studier av respektive institution. (SFS 1998:204, kap. 5 §). 

 

Vid vår genomgång av de inkluderade artiklarna påvisades inga tecken på inskränkning av 

mänskliga rättigheter och grundläggande friheter (SFS 2003:460, kap. 8 §). Vi har beaktat det 

faktum att det finns risker med att översätta artiklarnas ursprungsspråk till vårt eget, att 

betydelser och analyser kan komma att påverkas av översättningen. Artikelanalys utfördes 

opartiskt, vi läste och översatte artiklarna var för sig och jämförde sedan våra resultat. Målet 

var att översättningen och analysen skulle vara objektiv och att vi välgrundat och respektfullt 

skulle närma oss resultatet, vilket anses vara god forskingsed (Vetenskapsrådet, 2017). 

 

RESULTAT 

 

Resultatet belyser de faktorer som påverkar identifieringen av patienter med akut hjärt- och 

kärlsjukdom. Faktorerna redovisas i de två teman med tillhörande kategorier som skapades 

under analysen (se Tabell 2). De två temana står för de faktorer som går att härröra till 

sjuksköterskans kompetens och arbetssätt samt de faktorer som går att härröra till patienten.  

 

Faktorer relaterade till sjuksköterskan 

 

Sjuksköterskans erfarenhet och kunskap 

Den kunskap och erfarenhet sjuksköterskorna hade var avgörande för deras kompetens att 

identifiera patienter med akut hjärt- och kärlsjukdom.  

 

Kategorier Teman 

Sjuksköterskans erfarenhet Faktorer som är relaterade till 

sjuksköterskan och som påverkar 

identifiering av patienter med akut hjärt- 

och kärlsjukdom 

Sjuksköterskans kunskap  

Sjuksköterskans fortbildning 

Sjuksköterskans mål vid 

patientomhändertagande 

Sjuksköterskans användande av beslutsstöd  

Patientens demografi (ålder, kön, etnicitet) Faktorer som är relaterade till patienten och 

som påverkar identifiering av patienter med 

akut hjärt- och kärlsjukdom 
Patientens symtombild och tidigare medicinska 

historia  
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Resultaten i studierna beskrev att sjuksköterskor hade generella teoretiska kunskapsbrister om 

symtom och tecken vid hjärt- och kärlsjukdomar (Arslanian-Engoren, Hagerty & Eagle, 2010; 

Blakeman, Sarsfield & Booker, 2015; De Almeida, Muglia Araujo, Barcellos Dalri & Araujo, 

2011; Hernandez, Glembocki & McCoy, 2019; Nickasch et al., 2016; Tai, Cattermole, Mak, 

Graham & Rainer, 2010). Att sjuksköterskorna inte hade kunskap om den kliniska bilden hos 

den beskrivna patientgruppen ledde till att de inte lyckades identifiera de som var i störst 

behov av vård (Arslanian-Engoren et al., 2010; Arslanian-Engoren, Eagle, Hagerty & Reits, 

2011; De Almeida et al., 2011). Flera studier belyste sjuksköterskors bristande teoretiska 

kunskaper i elektrokardiogram (EKG) och kontinuerlig hjärtövervakning (Blakeman et al., 

2015; De Almeida et al., 2011; Hernandez et al., 2019; Nickasch et al., 2016; Tai et al., 2010). 

I studierna beskrevs en osäkerhet i både det tekniska handhavandet så väl som i att tolka 

EKG-remsor och hjärtövervakning. I en studie av De Almeida et al. (2011) visade resultatet 

att sjuksköterskor inte hade kunskap om vilka arytmier som förekommer vid hjärtstopp och 

Tai et al. (2010) lyfte det faktum att sjuksköterskor inte visste vilka av dessa arytmier som var 

defibrillerbara. Sjuksköterskorna hade en tendens att förlita sig på andra vårdprofessioner vid 

handhavandet av hjärtövervakning (Blakeman et al., 2015; Nickasch et al., 2016). 

 

Atzema, Austin, Tu & Schull (2010) visade i sitt resultat att vid sjukhus där man årligen 

vårdar ett stort antal patienter med hjärtinfarkter, och erfarenheten av dessa därmed var större, 

var sannolikheten också större att patienter med symtom på hjärtinfarkt blev identifierad. Med 

erfarenheten av liknande patientfall skapades erfarenhetsbaserad kunskap som gjorde det 

möjligt för sjuksköterskorna att känna igen mönster och som underlättade för dem att urskilja 

patientens vårdbehov (Arslanian-Engoren, 2009; Gazarian, Carrier, Cohen, Schram & 

Shiromani, 2014; Nickasch et al., 2016). En studie lyfte dock att en lång erfarenheten hos 

sjuksköterskorna tycktes ha en negativ påverkan på patientens akuta vård, Sanders och 

DeVon (2016) menade att patienten fick vänta längre på att bli triagerade om den triagerande 

sjuksköterskan hade en lång erfarenhet inom sitt yrke. Även Arslanian-Engoren et al. (2010) 

visade på ett liknande fenomen, de deltagande sjuksköterskorna i studien hade alla en lång 

erfarenhet av att arbeta på akutmottagningar, i snitt en erfarenhet på 16 år, trots detta var det i 

få av de patientfall som studerades som EKG togs inom de rekommenderade tio minuterna. 

Sanders & DeVon (2016) konstaterade vidare att sjuksköterskor med lång erfarenhet inte 

heller hade en större sannolikhet att utföra korrekta triageringar än sjuksköterskor med kortare 

erfarenhet. 

 

Sjuksköterskans fortbildning 

Fortbildning för sjuksköterskor med fokus på EKG-tolkning eller symtombilden vid akut 

hjärt- och kärlsjukdom visade sig kunna en positiv effekt på sjuksköterskornas kunskapsnivå 

och på deras förmåga att identifiera de akut sjuka och deras behov av skyndsamt 

omhändertagande (Arslanian-Engoren, et al., 2010; Blakeman et al., 2015; Hernandez et al., 

2019; Tai et al., 2010). Utbildningar ökande dessutom sjuksköterskans självförtroende och 

gjorde dem tryggare i sina bedömningar (Blakeman et al., 2015; Tai et al., 2010). I en 

intervjustudie av Nickasch et al. (2016) beskrev sjuksköterskor själva att de önskar 

fortbildning för att kunna utveckla självförtroende och bli trygga i att tolka tecken på hjärt- 

och kärlsjukdomar. 

 

Sjuksköterskans mål vid patientomhändertagande 

Sjuksköterskors individuella mål med den vård och behandling hen bedriver var ett 

återkommande tema i studierna.  

 



     BILAGA A 

15 

Målen beskrevs reflektera sjuksköterskans motivation att identifiera patientgruppen och 

fungerade även som en bidragande faktor till att sjuksköterskan i större utsträckning följde de 

rutiner och riktlinjer som fanns och som syftade till att upptäcka patienter med akut hjärt- och 

kärlsjukdom. En artikel av Arslanian-Engoren et al. (2011) undersökte i vilken utsträckning 

sjuksköterskor som arbetade med att triagera patienten följde de rekommendationer som fanns 

för vård och behandling av patientgruppen med misstänkt hjärt- och kärlsjukdom. I resultatet 

framkom att det inte fanns någon riktlinje som alla sjuksköterskor i studien alltid följde, 

endast 27 procent av sjuksköterskorna uppgav att de alltid följde riktlinjerna. 

Sjuksköterskorna svarade att de inte heller hade som mål att följa alla riktlinjer. I en annan 

studie beskrev sjuksköterskorna tre mål de hade när de träffade att en patient med misstänkt 

hjärt- och kärlsjukdom, de målen var att ta ett skyndsamt EKG, att patienten snarast får en 

läkarbedömning samt att de skulle vara patientens företrädare, det vill säga att om de 

misstänker att patienten lider av en akut hjärthändelse så var det viktigt för dem att agera 

utifrån det och säkerställa att patienten blir korrekt omhändertagen (Arslanian-Engoren, 

2009). Ett annat mål som beskrevs var att sjuksköterskans ville övervaka patienten med syfte 

att identifiera eventuell sjukdom med målet att patienten skulle återfå hälsa (Gazarian et al., 

2014).  

 

Sjuksköterskans användande av beslutsstöd 

Forskningen pekade mot att sjuksköterskors bedömning av hjärt- och kärlsjuka patienter 

förbättrades om de använde sig av validerade beslutsstöd (Ho & Suen, 2013; Watts Carlton, 

Khattab & Greaves, 2016). Sjuksköterskor kunde med hjälp av riskbedömningsprotokoll, 

framtagna för att identifiera patienter med låg risk för kardiellt orsakad bröstsmärta, göra 

likvärdiga bedömningar som läkare (Watts Carlton et al., 2016). När sjuksköterskor använde 

sig av klassiska triageringsmodeller tenderar de att både övertriagera och undertriagera 

patienter i större utsträckning än om hen använde sig av andra, mer specifika, beslutsstöd (Ho 

& Suen, 2013). Ett exempel på detta kan ses i en studie genomförd av Ho och Suen (2013), 

när sjuksköterskorna använde sig av beslutsstödet Front Door Score (FDS) så bedömdes 55 

procent av patienterna med bröstsmärta ha en låg risk för att lida av en kardiologisk åkomma. 

Sjuksköterskorna som triagerade samma patienter, men enligt en traditionell 

triageringsmodell, identifierade i jämförelse endast 4,5 procent som med låg risk, vilket 

innebar en stor andel övertriagerade patienter i den gruppen. 

 

Faktorer relaterade till patienten 

 

Patientens demografi 

Sjuksköterskor uppgav att patientens kön och ålder påverkade hur de triagerade patienter 

(Arslanian-Engoren, 2009). Ett antal studieresultat befäste detta påstående, kvinnor och män 

med akut hjärt- och kärlsjukdom visade sig ha olika förutsättningar för att bli identifierade av 

triagerande sjuksköterskor på akutmottagningar. Kvinnor blev i större utsträckning än män 

feltriagerade (Atzema et al., 2010; Ryan et al., 2015; Saban, Zaretsky, Patito, Salama & 

Darawsha, 2018). Även äldre patienter blev i större utsträckning feltriagerade, det vill säga att 

de inte identifierades riktigt (Atzema et al., 2010; Ryan et al., 2015). Detta resultat kan dock 

ifrågasättas utifrån Sanders och DeVon (2016) som inte ansåg att det fanns en signifikant 

relation mellan korrekt triagering och patientens kön eller ålder, däremot konstaterade de att 

kvinnor hade längre väntetider på akutmottagningarna. 

 

Patientens etnicitet lyftes i flera av studierna. Etnicitet kunde konstateras ha en betydelse för 

huruvida de akut hjärtsjuka patienterna identifieras eller inte (Arslanian-Engoren, 2009; 

Saban et al., 2018; Sanders & DeVon, 2016).  
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Att ha en vit hudfärgen kunde innebära en ökad sannolikhet att triageras till en korrekt 

triageringsnivå enligt Sanders & DeVon (2016). I en studie av Arslanian-Engoren (2009) med 

syfte att förklara sjuksköterskors beslutsfattande process vid triagering av patienter med 

misstänkt hjärt- och kärlsjukdomar lyfte de deltagande sjuksköterskor i studien själva aspekter 

som var fördomsfulla gentemot andra kulturer och etniciteter. 

 

Patientens symtombild och tidigare medicinska historia 

I flertalet av studierna blev en stor del av de patienter som senare diagnostiserande med 

hjärtinfarkt feltriagerade på akutmottagningen (Arslanian-Engoren et al., 2010; Ho & Suen, 

2013; Saban et al., 2018; Sanders, 2016). I Saban et al., (2018) blir hälften av patienterna 

feltriagerade. Den främst förekommande parametern som påverkade huruvida triagering blev 

korrekt var om patienten hade bröstsmärta eller inte. Patienter som inte uppgav bröstsmärta 

som symtom fick längre väntetider på akutmottagningarna och i större utsträckning också 

felaktiga triageringar (Arslanian-Engoren, 2009; Arslanian et al., 2010; Sanders et al., 2016; 

Ryan et al., 2015). Kvinnor som beskrev bröstsmärta som symtom hade fyra gånger så stor 

chans att få ett EKG inom tio minuter än kvinnor som inte beskrev bröstsmärta (Arslanian et 

al., 2010). Ryan et al. (2015) lyfte det faktum att de patienter som undertriagerades i deras 

studie hade atypiska symtom och att 63 procent av dessa var kvinnor. 

 

Patientens tidigare diagnoser samt eventuell historia av tidigare hjärt- eller kärlhändelser var 

en ytterligare återkommande faktor som påverkade identifieringen. Sjuksköterskor 

identifierade oftare patienter med akut hjärtsjukdom om de hade en historia av tidigare hjärt- 

eller kärlhändelser (Arslanian-Engoren, 2009; Atzema et al., 2010; Gazarian et al., 2014; 

Ryan et al., 2015; Saban et al., 2018). Även patienter som hade riskfaktorer för hjärt- & 

kärlsjukdomar blev i större utsträckning identifierade korrekt (Arslanian-Engoren, 2009; 

Atzema et al., 2010; Saban et al., 2018). 

 

DISKUSSION 

 

Resultatdiskussion 

 

Akutsjukvården är hårt pressad med många sökande patienter (Socialstyrelsen, 2019b). Av de 

sökande patienterna är det en stor andel som inte är i faktiskt behov av akutsjukvård (Akpinar 

et al., 2018; Backman et al., 2008; Coster et al., 2017; Durand et al., 2012; SBU, 

2010). Tidigare forskning har visat att sjuksköterskor misslyckas med att, ur den stora 

mängden vårdsökande personer, identifiera vilka av dessa som lider av akut hjärt- och 

kärlsjukdom vilket i sin tur leder till att dessa patienter felprioriteras med följden att utredning 

och behandling fördröjs (Arslanian-Engoren, 2004; Castello et al., 2017; Nishi, de Oliveira 

Motta Maia, de Souza Santos, de Almeida & Moteiro de Cruz, 2017; Weeks & Johnson, 

2017). Vårt resultat visar, samstämmigt med tidigare forskning, att ett stort antal patienter blir 

felprioriterade. Vid akut hjärt- och kärlsjukdom är det snabba omhändertagandet avgörande 

för patientens behandlingsresultat och överlevnad (Clementy et al., 2018; Ibanez et al., 2017; 

Matsue et al., 2017; Mebazza et al., 2015; Ponikowski, et al., 2016). En ytterligare faktor som 

gör att utredning och behandling fördröjs är att personer som drabbas av hjärt- och 

kärlsjukdomar tenderar att dröja med att söka vård (Davis, 2017; Mohan et al., 2018; 

Sederholm Lawesson, et al., 2018). Sammantaget innebär detta att sjuksköterskans kompetens 

att skyndsamt identifiera dessa patienter vid deras första kontakt med vården är av största 

vikt. 
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Vi har granskat vårt resultat utifrån förståelsen om att sjuksköterskors kompetens bygger på 

dels den teoretisk kunskap hen besitter men också på den erfarenhetsbaserade kunskap hen 

utvecklar (Benner et al., 1999; Sandvik et al., 2015). Vårt resultat visar att sjuksköterskor 

brister i den teoretiska kunskapen, exempel från resultatet är att de inte har tillräckligt med 

kunskap om symtombild hos denna patientgrupp, de har inte insikt i hur sjukdomarnas uttryck 

kan skilja sig mellan de olika könen och de har bristande kunskap i att använda sig, av samt 

tolka, hjärtövervakning. Vårt resultat belyser också att sjuksköterskor utvecklar en 

erfarenhetsbaserad kompetens, något som stämmer väl överens med tidigare forskning 

(Benner et al., 1999; Douw et al., 2015; Purling & King, 2012; Robert et al., 2014). Vid 

sjukhus där personalen hade större erfarenhet av att möta patienter med akut hjärt- och 

kärlsjukdom skedde ett större antal korrekta triageringar av denna patientgrupp samtidigt som 

sjuksköterskor själva också beskriver att deras kompetens skulle öka om de fick möjlighet att 

höja sin erfarenhet av att tolka objektiva tecken hos den beskrivna patientgruppen.  

 

Göransson, Ehnfors, Fonteyn och Ehrenberg (2008) beskriver att sjuksköterskor som har 

utvecklat sin kompetens med erfarenhetsbaserad kunskap lär sig känna igen mönster kring de 

patienter och sjukdomstillstånd som de normalt vårdar. De har i och med detta möjlighet att 

reflektera kring vilka symtom som brukar uppstå vid vissa sjukdomstillstånd men även vilka 

symtom som inte brukar uppstå och kan utifrån det göra en analys av patientens tillstånd. 

Sjuksköterskor med en långt utvecklad erfarenhetsbaserade kunskap märker när något inte ter 

sig som det brukar och när de inte känner igen mönstret som ett normalförlopp så reagerar de. 

Brist på erfarenhetsbaserad kunskap innebär således att sjuksköterskan inte har utvecklat sin 

kompetens och dessutom inte utvecklat denna intuition. Detta är en barriär för att lyckas 

identifiera de patienter som är svårt sjuka och i stort behov av vård (Purling & King, 2012). 

Att ha erfarenhet av hur sjukdomsförlopp tenderar att se ut samt patientens reaktion på dessa 

anser vi ger sjuksköterskan viktiga verktyg i sitt arbete med att identifiera patienter med akut 

hjärt- och kärlsjukdom. Patienter som drabbas av akuta hjärtåkommor är ofta ångestfyllda och 

rädda vilket kan leda till att de i ren självbevarelsedrift förklarar sina symtom med andra 

orsaker, så som läkemedelspåverkan (Fors et al., 2014). Detta menar vi kan göra att 

anamnesen som patienten lämnar kan bli påverkad av att patienten egna uppfattning om vad 

det underliggande problemet är. Har då mötande sjuksköterskor en stor erfarenhet av att vårda 

patienter med dessa åkommor bör det rimligtvis underlätta för henom att trots detta göra en 

korrekt analys av patientens tillstånd. Viktig att lyfta är dock att det har gjorts 

forskningsstudier där sjuksköterskans erfarenhet inte har visat sig ha en signifikant betydelse 

för henoms triageringsbeslut. I en artikel från 2007 undersöktes den teoretiska kunskap och 

den erfarenhetsbaserad kunskapens inverkan på sjuksköterskors beslut vid triagering. Den 

studien visar att den teoretiska kunskapen har en direkt inverkan, sjuksköterskor som fick 

fortbildning hade en signifikant ökning av korrekta triageringsbeslut. Däremot gav inte 

erfarenhet i form av antal år som arbetade sjuksköterska någon signifikant skillnad i antalet 

korrekta triageringsbeslut i jämförelse med sjuksköterskor med kortare erfarenhet (Considine, 

Botti & Thomas, 2007). Göransson et al. (2008) menar att de strategier sjuksköterskan 

använder sig av vid triagering inte skiljer sig nämnvärt mellan sjuksköterskor oavsett om de 

gör korrekta triagering eller inte och att erfarenhet därmed inte nödvändigtvis ger bättre 

triageringar. Det här skulle kunna styrkas med den del av vårt resultat där sjuksköterskor med 

lång erfarenhet istället visade sig leda till längre väntetider för patienterna.  

 

Vidare visar vårt resultat att fortbildning och beslutsstöd har en positiv effekt på huruvida 

patienter med hjärt- och kärlsjukdomar blir identifierade.  

 



     BILAGA A 

18 

Vid användandet av mer hjärtspecifika beslutsstöd vid triagering har vi kunnat se att en stor 

del av de patienter som tidigare skulle ha blivit övertriagerade, det vill säga triagerade till en 

mer akut prioritering än nödvändigt, minskade. Övertriageringar är negativt då en 

övertriagerade patient kan innebära att sjukvården fördelar sina resurser felaktigt och att 

patienter med större behov av skyndsamt omhändertagande får längre väntetid. Den positiva 

effekten av fortbildning och beslutsstöd menar vi delvis kan förklaras av sjuksköterskans 

bristfälliga kompetens, där utbildning och beslutsstöd kan ge en vägledning för 

sjuksköterskan i henoms handlade. Genom fortbildning och beslutsstöd stöttas sjuksköterskan 

i att ställa rätt frågor och leta efter adekvata tecken som tyder på att patienten kan vara 

drabbad av hjärt- och kärlsjukdom. Vi vill hävda att om sjuksköterskor hade fullgod 

kompetens hade inte fortbildning och beslutsstöd gjort den skillnad som de har gjort i 

resultatet. Utifrån detta drar vi slutsatsen att sjuksköterskor brister i sin kompetens att 

identifiera patienter med akut hjärt- och kärlsjukdom, där kompetensen står både för att de har 

bristfälliga teoretiska kunskap och otillräcklig erfarenhet. Sjuksköterskor behöver således 

kontinuerlig fortbildning och stöd för att få möjlighet att genom den kliniska erfarenheten 

utveckla sin kompetens. 

 

Med vetskapen från vårt resultat om att ett stort antal patienter blir feltriagerade, att 

sjuksköterskor har bristande kompetens i att identifiera hjärt- och kärlsjukdom och det faktum 

att vården är hårt belastad, kan man reflektera kring vilka slutsatser man kan dra utifrån detta. 

Studier har visat på att arbetsmiljön i form av bemanning och antalet patienter per 

sjuksköterska har en direkt påverkan på patienternas överlevnad (McHugh et al., 2017; 

Socialstyrelsen, 2018b; West et al., 2014). Socialstyrelsen rapporterar att det inom 

akutsjukvården i Sverige är ett problem att det finns otillräcklig bemanning och kompetens, 

det saknas både grundutbildade sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor att anställa. Till 

följd av detta utsätts den befintliga personalen för stor arbetsbelastning och stress 

(Socialstyrelsen, 2018b). Vi tror att det här kan vara en del av förklaringen till att så många av 

patienterna feltriagerades. Sjuksköterskan som är triageringsansvarig kan vara relativt ny 

inom sitt yrke och inte ännu hunnit få tillräckligt med erfarenhetsbaserad kunskap innan hen 

blir satt som ansvarig för triageringarna, då mer erfarna sjuksköterskor saknas. Kan 

situationen i akutsjukvården också vara förklaringen till att en så stor andel patienter 

övertriageras av den triageringsansvariga sjuksköterskan. Kan det handla om att 

sjuksköterskan är rädd att patienter, i den pressade akutsjukvården som råder, inte ska träffa 

läkare i tid och riskera att hinna försämras?  

 

Som vi tidigare har beskrivit så är en bra gruppsammanhållning samt arbetsgivarens stöd två 

viktiga faktorer för att säkerställa ett högt säkerhetsklimat vilket i sin tur minskar risken för 

avvikelser och vårdskador på arbetsplatsen (Törner, 2019). Ett respektlöst beteende från 

medarbetare eller arbetsgivare kan således ha en påverkan på den generella patientsäkerheten 

på arbetsplatsen (Lind, Bergens & Andreen Sachs, 2015; Törner, 2019). Ett exempel på ett 

sådant respektlöst beteende från arbetsgivaren är att man accepterar att det inte finns 

tillräckligt med bemanning eller kompetens bland personalen (Lind et al., 2015). 

Patientsäkerhetslagen säger dessutom att ”vårdgivaren ska vidta de åtgärder som behövs för 

att förebygga att patienter drabbas av vårdskador…” (SFS, 2010:659). Vilket kan innebära att 

säkerställa att kompetensen på arbetsplatsen är tillräcklig för att trygga patientsäkerheten men 

också för att säkra att sjuksköterskor arbetar under anständiga arbetsvillkor, vilket är ett 

viktigt hållbarhetsmål (Förenta nationerna, 2018). Lind et al. (2015) belyser i en artikel för 

Läkartidningen att vi behöver se och erkänna respektlöst beteende för att komma till botten 

med problemet och öka patientsäkerheten, men att det behövs organisatoriska åtgärder för att 

säkerställa att de som drabbas ska våga lyfta problemet.  
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Förenta nationerna (FN) har tagit fram 17 universella mål för hållbar utveckling - de globala 

målen i Agenda 2030. Målen ska vara uppnådda 2030 och ska då ha bidragit till hållbar 

utveckling socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Ett av målen är jämställdhet där ett av 

delmålen är att ta bort all form av diskriminering av kvinnor. Ett annat mål är minskad 

ojämlikhet genom att säkerställa att alla oavsett ålder, kön, etnicitet eller funktionsnedsättning 

ska bli inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet (Förenta nationerna, 2018). 

Även en de sex kärnkompetenserna för vårdprofessioner belyser vikten av en jämlik vård 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Vi har reflekterat över delar av vårt resultat i relation 

till jämställdhet och jämlikhet. Tidigare forskning har befäst att kvinnor i större utsträckning 

beskriver atypiska symtom när de drabbas av akut hjärt- och kärlsjukdom (Mehta et al., 2016; 

Rosenfeld, et al., 2015). Vårt resultat visar att kvinnor i större utsträckning har längre 

väntetider på akutmottagningar och i större utsträckning triageras felaktigt, vidare visar vårt 

resultat att patienter som inte uppger bröstsmärta som symtom också blir felaktigt 

identifierade i en större utsträckning. Vi ser här ett samband som vi anser är viktigt att 

begrunda. Vi anser att man kan tolka vårt resultat som att patienter med atypiska symtom i 

större utsträckning triageras fel. Med vad klassas egentligen som atypiska symtom? European 

Society of Cardiology (ESC) som tar fram riktlinjer för hjärt- och kärlsjukvården i Europa 

beskriver att de typiska symtomen vid hjärtinfarkt är ihållande bröstsmärta med utstrålning 

och att de atypiska symtomen är andningsbesvär, illamående, trötthet och palpationer. 

Forskningar visar att fler män än kvinnor upplever bröstsmärta vid en akut hjärt- och 

kärlhändelse, medan kvinnor har mer av andra symtom så som yrsel, illamående, svettningar, 

trötthet och andningsbesvär (de Araujo Gouveia, et al., 2015; Ibanez, et al., 2017; O’Donell, 

et al., 2012). Detta betyder att de symtom som oftare drabbar kvinnor är de som klassas som 

atypiska. Vi anser att det faktum att man fortfarande klassar dessa symtom som atypiska 

symtom bygger på föreställningen om män är normen. Forskningen talar sitt tydliga språk – 

de symtom som klassas som atypiska är inte ovanliga eller på något annat sätt avvikande. Vi 

tror att det skulle gynna alla patienter, män som kvinnor, om man slutade prata om dessa 

symtom som atypiska. Som ett steg i visionen om att alla patienter med akut hjärt- och 

kärlsjukdom ska identifierat korrekt måste dessa symtom vara lika självklara indikationer som 

bröstsmärta. 

 

Vi vill också lyfta de delar i vårt resultat som pekar mot att patientens etnicitet gör skillnad 

vid identifieringen av patientgruppen, även detta i relation till jämlik vård men också i 

relation till de mänskliga rättigheterna - att alla oavsett kön, etnicitet, kultur eller 

sammanhäng ska ha samma rättigheter (Regeringen, 2018). I vårt resultat var det tre studierna 

som lyfte etnicitet, dessa var genomförda i Israel och USA. Varför etnicitet framkom som en 

faktor i vårt resultat kan man reflektera kring. Förutom språkförbristningar kan etnicitetens 

betydelse relateras till kulturella skillnader i sjukdomsuttryck och hjälpsökande beteende, att 

sjuksköterskan är medveten om förekomsten av kulturella skillnader är en viktig del i att 

kunna bedriva god vård enligt Bäärnhielm & Hollander (2015). Vi anser att alla 

vårdprofessioner har en skyldighet att göra sig medveten om kulturella skillnader och skapa 

en förståelse för hur det påverkar oss i mötet med människor, det är vi skyldiga för att göra 

vår del i att upprätta de mänskliga rättigheterna. Vi tror förutom detta att användandet av 

beslutstöd vid mötet av en patient med symtom på akut hjärt- och kärlsjukdom kan hjälpa 

sjuksköterskan att se förbi sina egna fördomar och/eller förutfattade meningar om etnicitet. 

Språkliga barriärer kommer alltid att uppstå inom vården och där kan vi bara stressa vikten av 

att använda sig av professionella tolkar.  
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Vi har även tagit del av en artikel som har studerat just skillnader i det akuta 

omhändertagandet vid hjärtinfarkt mellan olika etniciteter har kommit fram till att de 

glädjande nog inte fanns någon skillnad i hur personer med olika etniciteter vårdades 

(Mackay et al., 2019). 

 
Vårt resultat styrker Benner et al. (1999) beskrivning av hur sjuksköterskor identifierar akut 

sjuka patienter. Benner et al. (1999) menar att sjuksköterskan samlar in information om 

patienten och utifrån sin kompetens, bestående av teoretiskt och erfarenhetsbaserad kunskap, 

analyserar och tolkar patientens tillstånd. Vårt resultat visar att dessa faktorer också är just de 

som påverkar huruvida sjuksköterskan lyckas identifiera en patient med akut hjärt- och 

kärlsjukdom. Vi anser att det är av största vikt att vi är medvetna om att varje gång en patient 

inte identifieras korrekt finns risken för vårdskador. Alla händelser som har gjort att patienten 

tagit skada, eller avlidit, på grund av att sjukvården inte har tagit till nödvändiga åtgärder 

klassas som en vårdskada (SFS, 2010:659). Vid en felaktig triagering kan behandlingar bli 

försenade eller i värsta fall utebli och patienten kan utveckla skador som hade kunnat 

undvikas om patienten korrekt hade identifierats som akut hjärt- och kärlsjuk (Ibanez, et al., 

2017). Vårdskador handlar inte endast om frånvaro av medicinska åtgärder. Även i 

medicinskt akuta tillstånd uppstår omvårdnadsbehov och dessa är sjuksköterskan ansvarig för 

att tillgodose (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). När patienten inte får sina 

omvårdnadsbehov tillfredsställda kan de får konsekvenser för patienten som kan orsaka både 

fysiska och psykiska skador. Otillräcklig symtomlindring, ett otillfredsställt 

informationsbehov hos patienten och situationer där patientens självbestämmande och 

integritet har blivit påverkad eller hotad är andra exempel på vårdskador som ska uppstå om 

ingen hör patienten eller identifierar denna. Det är i mötet mellan sjuksköterskan och 

patienten som sjuksköterskan har möjlighet att analysera patientens tillstånd, vara lyhörd för 

patientens individuella omvårdnadsbehov samt ge patientens möjlighet att vara delaktig i 

besluten kring sin egen utredning och behandling, vilket är en förutsättning för god vård (SFS, 

2017:30). Patienten är expert på sin egen kropp och sin upplevelse av sitt sjukdomstillstånd 

medan hen samtidigt är beroende av sjuksköterskans kompetens och bemötande för att kunna 

vara delaktig och använda sig av sin expertis. Det är viktigt att vara medveten om att en 

fungerade kommunikation där patientens får möjlighet att vara delaktig i sin egen vård har en 

påverkan på patientsäkerheten (Socialstyrelsen, 2015b).  

Metoddiskussion 

 

För att besvara vårt syfte valde vi att göra en litteraturöversikt då det är en studiedesign som 

passar väl när man har för avsikt att kritiskt bedöma och generalisera kring det nuvarande 

kunskapsläget relaterat till sitt syfte samt för att identifiera områden i behov utav mera 

forskning (Polit & Beck, 2016). En litteraturöversikt ger möjlighet att lyfta eventuella 

motsägelser som har framkommit i forskningen vilket också kan ge en bild av vilka områden 

som det skulle behöva forskas mer på. Hade vi valt att göra en intervjustudie hade vi däremot 

kunnat ge svar på vad sjuksköterskorna själva anser är de främsta faktorerna som påverkar när 

de identifierar patienter med hjärt- och kärlsjukdomar och hade vi valt att göra en systematisk 

litteraturöversikt hade genererat i en större mängd inkluderat material.  

 

Tillvägagångssättet i arbetet med litteraturöversikten var systematisk på sådant sätt att vi tog 

stöd i Polit och Beck (2016) och deras beskrivning av att genomföra en litteraturöversikt 

genom nio steg, denna illustreras i arbetet som ett modifierat flödesschema (Se figur 1.)  
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Detta systematiska arbetssätt har bidragit till en transparens av vårt tillvägagångssätt under 

hela processen samt förenklat för oss då det varit hade lätt att följa upp och gå tillbaka till 

föregående steg vid behov. 

 

Vi gjorde en systematisk artikelsökning i databaserna PubMed och CINAHL Complete, dessa 

databaser är relevanta då de har ett stort utbud av forskningsartiklar inom medicin och 

omvårdnad (Polit & Beck, 2016). Samtidigt skriver Willman et al. (2016) att en 

litteraturstudie baserad på artiklar från bara två databaser kan vara en svaghet genom att det 

kan påverka möjligheterna för att skapa en nyanserad bild. Vårt resultat är baserat på femton 

artiklar som alla svarar på syftet och är publicerade under de senaste tio åren. Beslutet om att 

ha ett inklusionskriterie kring publiceringsåren togs för att upprätthålla en hög kvalitét på 

resultatet genom att grunda den på den mest aktuella forskningen (Polit & Beck, 2016). Ett 

ytterligare argument har för oss varit att hjärtsjukvården är ett ämne som snabbt utvecklas och 

det är därför önskvärt att förhålla sig till den nyaste forskningen som har gått att hitta. Vid 

artikelsökningarna gjorde vi inga geografiska begränsningar vilket enligt Polit och Beck 

(2016) gynnar studiens resultat då man får en mer övergripande bild kring forskningsområde. 

Den geografiska spridningen som litteraturöversikten kan bidra med är såldes en fördel. 

Samtidigt kan det vara svårt att generalisera ett resultat till ett specifikt land när det baseras på 

studier från olika världsdelar (Polit & Beck, 2016). Arbetssätten, sjuksköterskans roll och 

arbetsuppgifter kan skilja sig mellan de olika länderna och göra avtryck på resultaten. Under 

sökningarna valde vi att söka artiklar som var skrivna på svenska eller engelska, detta då båda 

författarna behärskar dessa språk flytande. I slutändan inkluderades bara engelska artiklar av 

den anledning att artikelsökningarna inte gav några studier skrivna på svenska. Enligt Polit & 

Beck (2016) är i stort sett alla artiklar som publiceras skrivna på engelska. Vidare följde vi 

rekommendationer från Polit och Beck (2016) och valde att endast inkludera primärkällor i 

resultatet. Styrkan i dessa är att resultat i dessa artiklar baseras på ett forskningsarbete 

genomfört av forskaren själv. Sekundärkällor baseras på beskrivningen av tidigare 

forskningar och innebär att studiens författare har gjort en egen tolkning av inkluderade 

studier. 

 

Vår initiala sökstrategi bestod av att använda oss av blocksökningar, boolesk sökteknik och 

sökord som vi tog fram genom att bryta ner vårt syfte med hjälp av modellen PICO (Polit & 

Beck, 2016). Blocksökningarna ledde dock relativt snabbt till mättade sökresultat och 

resterande sökningar baserades på sökord hämtade från de artiklar som vi redan hade 

identifierat som relevanta. Detta kan till viss del ha vinklat resterande artikelsökningar genom 

att sökningen var smal (SBU, 2017) Å andra sidan, har vi haft flertalet dubbletter under våra 

sökningar vilket tyder på att sökningarna trots allt har haft en god sensitivitet. Inga nya 

sökningar gjordes inför publicering av arbetet, vilket innebär att nyare forskning kan ha 

publicerats sedan vi genomförde våra sökningar. 

 

För att reducera misstolkningar vid översättningarna av artiklarna läste vi igenom artiklarna 

både var för sig och gemensamt. Vi använde oss av översättningsverktyget Google-

översättare samt Thesaurus som är ett hjälpmedel som tar fram synonymer och som vi 

använde oss av om vi var osäkra på ett ords betydelse. Vi har gjort en enskild bedömning av 

varje artikel där vi har värderat deras kvalitét. Sju av de inkluderade artiklarna höll en hög 

kvalitét och resterande åtta har vi bedömt ha en medelhög nivå. Alla artiklar var väl 

genomförda studier med tydliga frågeställningar och väl presenterade metoddelar, där det 

framförallt var antalet deltagare i studierna som gjorde att ett antal artiklar bedömdes ha en 

medelhög nivå istället för en hög nivå på kvaliteten.  
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Deltagarantalet till trots så ansåg vi således att kvaliteten i dessa artiklar var tillräckligt hög 

för att kunna användas i vår litteraturöversikt. Litteraturöversikten bygger på både 

kvantitativa och kvalitativa artiklar, vi har dock endast hittat tre kvalitativa studier som svarar 

mot vårt syfte genom sjuksköterskornas beskrivningar och upplevelser kring fenomenet. Då 

en integrering av kvalitativa och kvantitativa artiklar ger ett bredare perspektiv i resultatet 

anser vi att det hade varit önskvärt att ha med flera kvalitativa artiklar som underlag i vår 

litteraturöversikt. De artiklar vi har bedömt håller en hög kvalitét kan tillsammans 

representera både våra teman och alla de underkategorier som vi skapade under analysarbetet 

vilket innebär att allt innehåll i resultatet har en grund i forskning av hög kvalitét. 

 

För oss var det ett krav att de artiklar vi inkluderade i litteraturöversikten var godkända av en 

etisk kommitté. Forskning på människor kräver att studien utförs med respekt för 

människovärdet och att forskningen som bedrivs är av samhällsnytta (Codex, 2020). Vi anser 

att vår litteraturöversikt har en absolut samhällsnytta genom att bidra till att förbättra det akuta 

omhändertagandet av patienter med akut hjärt- och kärlsjukdom och minska risken för 

vårdskador för dessa patienter vilket i längden ger en minskad ekonomisk belastning på 

vården genom kortare vårdtider och möjlighet att lägga resurser på andra ställen. Att 

minimera riskerna för de deltagarna i studierna är ett sätt att respektera människovärdet och 

som forskare tar man ansvar för deltagarnas välbefinnande (Codex, 2020). Vi har inte 

identifierat några risker med deltagandet, varken i de artiklar vi har använt eller i att genom 

dessa även bli deltagare i våran studie. Det kan uppstå en etisk diskussion kring de artiklar där 

det har framkommit att patienter har blivit feltriagerade, dessa patienter har löpt risk för 

vårdskador och det kan diskuteras kring hur forskarna har hanterat den informationen. Viktigt 

här är att påpeka att studierna med dessa resultat är retrospektiva. Det innebär att forskarna 

har tittat på gamla patientregister och noterat dessa feltriageringar, de har inte observerat på 

en akutmottagning och noterat feltriageringar utan att ha agerat på det. Hade så varit fallet 

hade den etiska problematiken naturligtvis varit stor. 

 

Vi har genom vår utbildning fått den kunskap som krävs för att skriva en litteraturöversikt. Vi 

studerar olika specialistutbildningar och har olika yrkesmässiga erfarenheter vilket har lett till 

att vi har haft ett gemensamt fokus men med skilda förförståelse i ämnet, vilket vi tror har 

varit en fördel. Stora delar av vårt resultat har kommit att handla om sjuksköterskor med 

anställning på akutmottagningar och med triageringsansvar och vi har setts det som en 

ytterligare fördel att ingen av oss har erfarenhet av att arbeta på en akutmottagning. Det har 

gjort att vi till stor del tog vi oss an vårt syfte utan en förförståelse men med ett behov och en 

absolut vilja att förstå processen.  

Förslag till vidare forskning  

 

Det har varit svårt att hitta artiklar som avhandlar sjuksköterskors identifiering av denna 

patientgrupp inom slutenvården, det behövs såldes mer forskning på vilka faktorer som 

påverkar identifiering av akut hjärt- och kärlsjuka patienter hos sjuksköterskor vars primära 

uppgift inte är att identifiera patienter med varierande akuta tillstånd. Vårt resultat visar på att 

sjuksköterskans erfarenhet är en av de faktorer som påverkar huruvida sjuksköterskan 

identifierar den beskrivna patientgruppen medan annan forskning pekar på att sjuksköterskans 

erfarenhet inte har en signifikant påverkan. Denna motsägelse bör forskas vidare på. Hur 

definierar vi erfarenhet - som antal år som arbetade sjuksköterska, som antal år som triagerade 

sjuksköterska på en akutmottagning, som sjuksköterskans ålder?  
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Och om inte erfarenheten spelar en avgörande roll då behöver man istället lägga fokus på 

sjuksköterskors teoretiska kunskap och forska kring hur kontinuerlig fortbildning kan 

upprättas och lagstadgas för att kunna garantera patientsäkerhet. 

Slutsats 

 

Vid felaktiga triageringar och andra tillfällen där sjuksköterskan brister i att identifiera 

patienter med akut hjärt- och kärlsjukdom löper patienten en hög risk för att drabbas av en 

vårdskada. Vi har en pressad akutsjukvård i Sverige och Socialstyrelsen larmar om en 

sjukvård med brist på både bemanning och kompetens. Att vi brister i kompetensen att 

identifiera denna svårt utsatta patientgrupp är ett hot mot patientsäkerheten, de mänskliga 

rättigheterna och vår förmåga att bedriva en god vård. Vi har i den här litteraturöversikten 

belyst de faktorer som påverkar identifiering av akut hjärt- och kärlsjuka patienter. Efter 

granskning och analys av femton studier finner vi att det finns flera faktorer som påverkar 

identifieringen av denna patientgrupp. Dessa faktorer är sjuksköterskans kunskap och 

erfarenhet samt dennes individuella mål med den vård och behandling hen driver. Patientens 

symtombild, demografi och tidigare medicinska historia påverkade också identifieringen, 

framförallt förekomst av bröstsmärta eller hjärt- och kärlsjukdomar i anamnesen var starka 

indikationer för korrekt identifiering. Vårt resultat visar också att fortbildning och beslutsstöd 

hade positiva effekter. Utifrån dessa faktorer anser vi att sjuksköterskor är i behov av 

kontinuerlig fortbildning och specifika beslutsstöd samt stöd i det kliniska arbetet för att nå 

optimala förutsättningar för att lyckas identifiera patientgruppen. 

 

Klinisk tillämpbarhet 

 

Litteraturöversiktens resultat är applicerbart och tillämpbart inom hela hälso- och sjukvården. 

Sjuksköterskor möter patienter som drabbas av akut hjärt- och kärlsjukdom inom 

akutsjukvården men även inom exempelvis primärvården, äldreomsorg eller elektiv vård. 

Framförallt är resultatet tillämpbart inom akutsjukvården och då inom den pre-hospitala 

vården och på akutmottagningar, där det arbetar sjuksköterskor med särskilt triageringsansvar 

vars arbetsuppgift är just att identifiera patienter med varierande akuta tillstånd. Resultatet i 

litteraturöversikten kan dels användas av den enskilda sjuksköterskan för att öka förståelsen 

och väcka tankar kring sina egna förutsättningar för att identifiera patienter med akut hjärt- 

och kärlsjukdom men det kan också användas av verksamhetsområden och arbetsplatser för 

att motivera och motiveras till arbetet med att ge sjuksköterskor bättre förutsättningar för att 

utföra ansvarsuppgiften. Genom litteraturöversiktens bidrag till forskningen är vår 

förhoppning att resultatet ska kunna bidra till en mer jämlik vård där de patienter med störst 

behov av akutvård får förtur, vilket skulle ge en ökad patientsäkerheten. 
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förlitar sig på andra vid tolkning och 

användning av ischemiövervakning. 

Sjuksköterskor har en bristande 

kunskap om det praktiska 

användandet och tolkning. 

Posttesten visar att sjuksköterskans 

kunskap och självförtroende har ökat 

i användandet av 

ischemiövervakning. 

R 

II 

De Almeida, I. 

Araujo, Dalri & 

S. Araujo 

 

2011 

 

Brasilien 

Theoretical 

knowledge of 

nurses workning 

in Non-hospital 

urgent and 

emergency care 

units concerning 

cardiopulmonar

y arrest and 

resuscitation. 

Undersöka 

sjuksköterskors 

teoretiska kunskap om 

hjärtstopp och hjärt- 

och lungräddning 

(HLR). 

Design: en kvantitativ, 

deskriptiv studie. 

Urval: sjuksköterskor som 

arbetar inom akutsjukvård. 

Datainsamling: ett 

frågeformulär. 

Analys: mann-whitney test och 

Kruskal-Wallis tests. 

Spearmens rangkorrelation 

användes för att analysera 

relationen mellan 

sjuksköterskans demografi och 

kunskap. 

73 (18) Sjuksköterskor har bristfällig 

kunskap i att konstatera hjärtstopp 

(38,4% svarade helt rätt), 12,3% 

visste vilka arytmier som kan 

förekomma vid hjärtstopp och 67,1% 

svarade felaktigt på hur riktlinjerna 

för HLR ser ut. Majoriteten hade 

kunskap om hur paddlarna ska 

placeras vid defibrillering men få 

visste hur många joule som ska 

användas vid defibrilleringen.  

R  

II 



     BILAGA A 

IV 

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/

Typ 

Gazarian, 

Carrier, Cohen, 

Schram & 

Shiromani 

 

2014 

 

USA 

A description of 

nurses’ 

decision-making 

in managing 

electrocardio-

graphic monitor 

alarms. 

Beskriva vilka faktorer 

påverkar 

sjuksköterskors 

beslutsfattande vid 

larm från 

hjärtövervakning. 

Design: en kvalitativ, 

deskriptiv studie.  

Urval: sjuksköterskor som 

vårdade regelbundet vuxna 

patienter med 

hjärtövervakning. 

Datainsamling:  

observation av deltagarna 

under deras arbetspass. 

Intervjuering av alla 

deltagarna. 

Analys: critical decion 

method. Lincoln & Guba´s 

metod användes för att 

fastställa trovärdigheten i 

resultatet. 

8 Sjuksköterskans erfarenhet 

påverkade deras agerande på larm 

från hjärtövervakning. 

Sjuksköterska använde sig av 

kollegor och andra vårdprofessioner 

för vägledning. 

Sjuksköterskan satte larmen i relation 

till vad som vad målet med 

behandling/övervakningen för 

patienten. 

Tekniken upplevs som en barriär för 

sjuksköterskorna, de kan inte fullt ut 

hantera den. 

K 

I 



     BILAGA A 

V 

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/

Typ 

Hernandez, 

Glembocki & 

McCoy 

 

2019 

 

USA 

Increasing 

nursing 

knowledge of 

ST-elevated 

myocardial 

infarction 

recognition on 

12-lead 

electrocardio-

grams to 

improve patient 

outcomes. 

Undersöka effekten av 

utbildning given med 

syfte att höja 

sjuksköterskors 

kunskap i att 

identifiera patienter 

med ST-

höjningsinfarkt 

(STEMI). 

Design: pre- och posttest.  

Urval: sjuksköterskor på ett 

sjukhus (61,8% 

akutmottagnings 

sjuksköterskor). 

Datainsamling: pre- och 

posttest. 

Analys:Ett statistiskt program, 

SPSS Base version, användes 

för att beräkna signifikans 

samt deskriptiv statistik och 

medelvärden. T-test användes 

för att analysera pre- och 

posttest. 

34(64) Pretest visade att sjuksköterskor har 

relativt goda kunskap om när man 

bör ta ett EKG (88,8% svarade rätt) 

och hur man fastställer en STEMI på 

EKG (87,9%). Färre hade dock 

teoretisk kunskap kring avledningar 

och korrelationen till hjärtats 

anatomi. Vid posttest såg man en 

signifikant förbättring, 97,3% förstod 

när man bör ta ett EKG och 91,3% 

kunde fastställa en STEMI. 

Även den teoretiska kunskapen 

förbättrades till att 89,2% svarade rätt  

R 

II 

Ho & Suen 

 

2013 

 

Kina 

Effectiveness of 

using the front 

door score to 

enhance the 

chest pain triage 

accuracy of 

emergency 

nurse triage 

decisions. 

Undersöka effekten av 

verktyget front door 

score (FDS) vid 

triagering av patienter 

med bröstsmärta i 

jämförelse med 

klassiskt triagesystem. 

Design: en tvärsnittsstudie 

med deskriptiv design.  

Urval: Två sjuksköterskor på 

akutmottagningen samt 200 

vuxna patienter som sökte vård 

i samband med bröstsmärta på 

respektive akutmottagning. 

Datainsamling: patientjournal. 

Analys: Deskriptiv statistik 

användes för att beräkna 

variabler som sedan jämfördes 

för att hitta likheter/skillnader. 

Korrelationer identifierades 

genom att beräkna k-värden. 

202(30) Vid det klassiska triageringsmodellen 

blev 61,5% av patienterna 

övertriagerade och 5% blev 

undertriagerade. 

När sjuksköterskan bedömde med 

stöd av FDS bedömdes 12% med en 

högre risk än vad de hade och 4% 

bedömdes med en lägre risk än de 

hade.  Bedömningarna enligt FDS 

var oförändrad mellan patientens 

kön.  

R 

I 



     BILAGA A 

VI 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/

Typ 

Nickasch, 

Marnocha, 

Grebe, Scheelk 

& Kuehl 

 

2016 

 

USA 

’What do I do 

next?’ Nurses’ 

confusion and 

uncertainty with 

ECG 

monitoring. 

Beskriva 

sjuksköterskans 

upplevelse av sin 

kunskap och förmåga 

att agera på EKG-

förändringar 

Design: en kvalitativ, 

deskriptiv studie. 

Urval: 11 sjuksköterskor som 

arbetar med hjärtövertag/EKG 

på sjukhus. 

Datainsamling: Sjuksköterska 

fyllde i enkäter samt blev 

intervjuade.  

Analys: För analys av 

innehållet användes 

Spiegelberg’s teknik för 

intuition, analys och 

beskrivning. 

11 (0) Det övergripande teman som 

identifierades var att sjuksköterskor 

kände förvirring och osäkerhet kring 

handhavandet av hjärtövervakning. 

Sjuksköterskorna kände sig inte 

självsäkra eller hade självförtroende 

nog att göra självständiga tolkningar 

och tenderade istället att lita på andra 

vårdprofessioner vid handhavandet. 

Sjuksköterskorna i studien uppgav att 

de önskade mer utbildning och att 

exponeras för mer patienter med 

hjärtövervakning för att höja sin 

erfarenhet. 

K 

I 



     BILAGA A 

VII 

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/

Typ 

Ryan, 

Greenslade, 

Dalton, Chu, 

Brown & 

Cullen 

 

2015 

 

Australien 

Factors 

associated with 

triage 

assignment of 

emergency 

department 

patients 

ultimately 

diagnosed with 

acute 

myocardial 

infarction. 

Identifiera faktorer 

som påverkar 

triageringen av 

patienter med symtom 

på hjärtinfarkt. 

Design: en retrospektiv studie.  

Urval: vuxna patienter med 

diagnostiserad hjärtinfarkt 

efter akutmottagnings besök. 

Datainsamling: data inhämtat 

från patientregister, 

patientjournaler samt 

arbetsgivarens 

utbildningsuppgifter om 

anställda sjuksköterskor.  

Analys: deskriptiv statistik 

användes för att beskriva 

patientgruppen. Chi2 och 

Fisher exakta test användes för 

analys. 

  

153 80% av patienterna blev triagerade 

till korrekt prioriteringsnivå. 

Kvinnor och äldre blev mer sällan 

triagerade rätt, utan blev 

undertriagerade. Patienterna med en 

tidigare historia av hjärt- och 

kärlsjukdomar och som uppgav 

bröstsmärta som symtom blev i större 

utsträckning korrekt triagerade. 

Sjuksköterskans erfarenhet hade 

ingen signifikant skillnad. 

20% av patienterna blev 

undertriagerade, 63% av dessa var 

kvinnor och 93% av den totala 

undertriagerade patientgruppen här 

patientgruppen hade atypiska 

symtom. 

En något större del av de 

undertriagerade patienterna var 

triagerade av sjuksköterskor med 

längre erfarenhet, än de som blivit 

triagerade korrekt. 

R 

II 



     BILAGA A 

VIII 

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/

Typ 

Saban, 

Zaretsky, 

Patito, Salama 

& Darawsha. 

 

2018 

 

Israel 

Round-off 

decision-

making: Why do 

triage nurses 

assign STEMI 

patients with an 

average priority. 

Identifiera signifikanta 

faktorer för 

triageringsprocesser 

som resulterat i att 

patienter med 

hjärtinfarkt som hade 

(under)triagerats med 

en 3:a på femgradig 

triageringsskala. 

Design: en retrospektiv, 

kvantitativ studie. 

Urval:   

Vuxna patienter med STEMI. 

Datainsamling:  

patientregister och 

patientjournaler. 

Analys: variabler analyserades 

med 

hjälp av chi2test och t-test. 

 

N=140(0) 

 

50% av patienterna blev 

undertriagerade som en 3:a. Fler 

kvinnor än män blev triagerade som 

en 3:a. Araber likaså, i jämförelse 

med andra etniciteter. Antalet 

tidigare hjärt- eller kärlhändelser 

påverkad triageringen, en historia av 

hjärt- och kärlsjukdomar gav i större 

utsträckning korrekt triagering. 

Väntetiden till triageringen och 

väntetiden på EKG hade ingen 

signifikant påverkan på 

triageringsbeslutet. 

R 

II  

Sanders & 

DeVon 

 

2016 

 

USA 

 

Accuracy in ED 

triage for 

symptoms of 

acute 

myocardial 

infarction. 

Undersöka relationen 

mellan patientens 

karaktär och 

sjuksköterskans 

karaktär med 

tillförlitligheten vid 

triagering av patienter 

med symtom på 

hjärtinfarkt. Vidare var 

syftet att fastställa 

egenskaper som kan 

förutsäga precisionen 

av triageringen. 

Design: en retrospektiv, 

deskriptiv studie. Urval: vuxna 

patienter som sökt till 

akutmottagningen för symtom 

på hjärtinfarkt. Sjuksköterskor 

på akutmottagningen som tagit 

triageringsbeslutet. 

Datainsamling: frågeformulär 

för sjuksköterskor (n=40). 

Elektroniska patientregister 

och patientjournaler (n=283). 

Analys: data analyserades med 

hjälp av Pearsons 

korrelationskoefficient samt 

logistisk regression. 

323 54% av triageringarna var korrekta. 

Patienter som inte var vita och 

patienter som uppgav bröstsmärta 

blev mer sannolikt korrekt triagerade. 

Det fanns ingen korrelation mellan 

patientens kön och ålder i förhållande 

till korrekta triageringsbeslut. 

Sjuksköterskans erfarenhet och 

utbildningsnivå korrelerade inte 

heller. Däremot tenderade äldre 

sjuksköterskor att ta fler korrekta 

triageringsbeslut. 

R 

I 

 



     BILAGA A 

IX 

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/

Typ 

Tai, 

Cattermole, 

Graham & 

Rainer 

 

2010 

 

Kina 

Nurse-initiated 

defibillation: are 

nurses confident 

enough? 

Undersöka 

sjuksköterskor 

förmåga att identifiera 

ventrikeltakykardi och 

ventrikelflimmer på 

EKG samt villighet att 

utföra defibrillering 

utan läkarassistans. 

Design: en prospektiv 

kohortstudie.  

Urval: Sjuksköterskor som 

arbetade på akutmottagning. 

Datainsamling:  

insamling av data från pre- och 

posttests resultat.  

Analys: resultaten 

analyserades med t-test. 

 

43 (8) 67% av de deltagande 

sjuksköterskorna uppgav att de kände 

sig mer självsäkra i att vårda 

patienter med defibrillerbara arytmier 

efter utbildningen. 

P 

II 

Watts Carlton, 

Khattab & 

Greaves 

 

2016 

 

England 

Beyond triage: 

the diagnostic 

accurancy of 

emergency 

department 

nursing staff 

risk assessment 

in patients with 

suspected acute 

coronary 

syndromes. 

Belysa tillförlitligheten 

i sjuksköterskors 

bedömning av 

patienter med 

misstänkt hjärtinfarkt, 

när de använder sig av 

ett validerat 

riskberäknings 

protokoll och när de 

använder sig av ett 

validerat 

riskberäkningsprotokol

l tillsammans med 

resultatet av ett 

troponinprov. 

 

 

 

Design: en prospektiv 

observationsstudie. Urval: 

vuxna patienter, med beskrivet 

åtminstone fem minuters 

bröstsmärta och som blivit 

inskrivna i slutenvård. 

Akutmottagningens 

triageringssjuksköterskor och 

akutmottagningens läkare. 

Datainsamling: genomfört via 

patientjournaler. 

Analys: Chi2test användes för 

att beräkna resultatet. Fishers 

exact test användes för att 

beräkna signifikans och Mann-

Whitney U test för att 

identifiera skillnader mellan 

grupperna. 

960(132) (0.3%) patient i läkarens grupp och 

(1.1%) patienter i sjuksköterskans 

grupp som hade beräknats ha lågrisk 

för MACE hade haft MACE inom 

trettio dagar. 

Det fanns inga signifikanta skillnader 

i demografi mellan de två gruppernas 

patienter. 

P 

I 



        BILAGA B 

IX 

 

Bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt 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 väl genomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet deltagare tillräckligt 

stort för att besvara frågeställningen. Adekvata 

statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med få deltagare och/eller för många delstudier, 

vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal 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 väl genomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. Antalet 

deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få 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 

deltagare och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få 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 deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Väl planerad och väl 

genomförd studie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder. 

 

* 

Begränsat/för få 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. Motiverat urval. 

Välbeskriven urvalsprocess, 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess 

och analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data 

och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Deltagargruppen är otillräckligt 

beskriven. Metod/analys otillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) 

och Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016). 

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


