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SAMMANFATTNING 
  
Bakgrund   
  
På en akutmottagning råder ett högt patientflöde vilket kräver någon form av 

turordningssystem. På de flesta akutmottagningar har således triage implementerats för att 

underlätta denna turordning. Syftet med triage är att bedöma och turordna patienter utefter 

medicinsk angelägenhetsgrad. I de flesta fall är det en sjuksköterska som utför denna 

bedömning vilket ställer krav på egenskaper som kritiskt tänkande, kunskap och 

erfarenhet. Att utföra triage på akutmottagningen kan vara utmanande till följd av högt 

patientflöde, hög arbetsbelastning och resursbrist vilket kan äventyra patientsäkerheten.  

  
Syfte 
  
Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av triage på akutmottagningen. 
  
  
Metod 
  
Designen som valdes var en litteraturöversikt som omfattar vetenskapliga originalartiklar. 

Designen möjliggjorde sammanställning av en betydande del av det befintliga 

forskningsläget inom ämnesområdet. Datainsamlingen genomfördes i februari år 2020 i 

databaserna PubMed och CINAHL. En kvalitetsgranskning och integrerad analys 

genomfördes i syfte att sammanställa de 18 artiklar som slutligen ingick i resultatet.  

  
Resultat 
 
Resultatet utgjordes av sex kategorier bestående av sjuksköterskors övergripande 

upplevelser av triage på akutmottagningen. Dessa kategorier var patientflöde, 

akutmottagningens miljö, tidsaspekter, samarbete med kollegor, triageskalor samt 

yrkeserfarenheter och utbildning.  
 
  
Slutsats 

 

Tydlig kommunikation, samarbete med kollegor och ett konkret beslutsunderlag är 

essentiella aspekter för att främja sjuksköterskors förmåga att utföra triage. Resultatet 

illustrerar behovet av en adekvat utbildning och förberedelse inför triage samt att 

yrkeserfarenhet och en klinisk blick är av stor betydelse för att kunna utföra en korrekt 

bedömning och således leverera en patientsäker vård av hög kvalitet.  

  

Nyckelord: Akutmottagning, Patientsäkerhet, Sjuksköterskor, Triage, Upplevelser.  

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Background 

 

At the emergency department, there is a high flow of patients, thus some form of priority 

system is required. Therefore, most emergency departments have implemented the concept 

of triage in order to facilitate this priority system. The purpose of triage is to assess and 

prioritize between patients according to medical urgency. In most cases, a nurse is the one 

to perform this assessment, which requires characteristics such as critical thinking, 

knowledge and experience. Due to high flow of patients, heavy workload and lack of 

resources, it can be challenging to perform triage which may jeopardize patient safety.  

 

 

Aim 

 

The aim was to describe nurses’ experiences of triage at the emergency department. 

 

 

Method 

 

The design chosen was a literature review consisting of original research articles. The 

design made it possible to compile a significant amount of existing research within the 

current topic. The data collection took place in February 2020 via PubMed and CINAHL. 

Quality control and integrated analysis were conducted in order to present the 18 articles 

finally included in the results.  

 

 

Results 

 

The results consisted of six categories consisting of nurses’ overall experiences of triage at 

the emergency department. These categories were flow of patients, the emergency 

department environment, time-aspects, collaboration with colleagues, triage scales and 

experiences and education.   
 

 

Conclusions 

 

Distinct communication, collaboration with colleagues and concrete basis for decisions are 

essential aspects to promote nurses’ abilities in triage. The results illustrate the need of 

education and preparation for triage as well as professional and clinical experience in order 

to assess correctly, thus delivering patient-safe and high-quality care.  

 

 

Keywords: Emergency department, Experiences, Nurses, Patient safety, Perceptions
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INLEDNING 
 
Sjuksköterskor på akutmottagningen ställs inför ett flertal olika arbetsuppgifter, varav en 

ansvarsfull uppgift är triage. Triage innebär att prioritera patienter efter medicinsk 

angelägenhetsgrad för att säkerställa att rätt vård ges till rätt tid. Detta ställer krav på att 

sjuksköterskor känner en trygghet i att fatta beslut samt utföra korrekta bedömningar. Att 

känna trygghet i sin egen profession och därmed arbetsuppgiften i en beslutsfattande 

situation är essentiellt för att säkerställa god omvårdnad och patientsäker vård. Emellertid 

kan detta vara en utmaning på akutmottagningen till följd av högt patientflöde, resursbrist 

samt tidsbrist. En litteraturöversikt har valts som design för denna uppsats i syfte att 

sammanställa aktuell forskning inom ämnesområdet. Ämnesvalet grundar sig i författarnas 

intresse för akutsjukvård samt för triage som uppstått under tidigare kurs i 

sjuksköterskeutbildningen. Författarna vill beskriva sjuksköterskors upplevelser av triage 

på akutmottagningen för att främja en medvetenhet avseende problemområden. En ökad 

medvetenhet kring det egna förhållningssättet i en beslutsfattande roll kan främja 

möjligheten att utföra triage på ett korrekt och patientsäkert sätt.   

 

BAKGRUND 
  
Akutmottagning  

Vid sjukdomstillstånd som kräver skyndsamma åtgärder kan patienter vara i behov av att 

antingen söka själva, eller via ambulans transporteras till en akutmottagning. På en 

akutmottagning är sjuksköterskor, läkare, undersköterskor samt personal med ansvar för 

logistiken verksamma. Det ställs höga krav på de olika yrkeskategorierna för att 

upprätthålla ett effektivt patientflöde och vård av god kvalitet (Arvidsson, 2013). 

Akutmottagningar är ofta indelade i olika sektioner, exempelvis kirurgi, medicin och 

ortopedi (Arvidsson, 2013). Akutsjukvård kan bedrivas intrahospitalt, på exempelvis en 

akutmottagning samt akutvårdsavdelning eller prehospitalt, exempelvis på en olycksplats 

samt under ambulansfärden där personal kan påbörja behandlingsåtgärder (Arvidsson, 

2013). Då högt patientflöde råder på en akutmottagning ställs krav på att samtliga 

professioner besitter klinisk kompetens för att kunna erbjuda god vård av hög kvalitet och 

som inte äventyrar patientsäkerheten. Det har framkommit att dessa aspekter inte alltid 

säkerställs till följd av hög arbetsbelastning, brist på ekonomi och bristande 

kunskapsutveckling (Gomes et al., 2019). Kommunikation, samarbete och organisation är 

nödvändiga aspekter för att kunna bedriva en effektiv och säker akutsjukvård (Gomes et 

al., 2019). Batista och Peduzzi (2019) menar dock att det finns risk att dessa aspekter 

äventyras till följd av högt patientflöde, otillräcklig struktur, resursbrist samt långa 

väntetider på flertalet akutmottagningar. Dessa aspekter är förknippade med ökad 

mortalitet bland patienter (Batista & Peduzzi, 2019). 
 

Sjuksköterskans professionella ansvar 

Sjuksköterskors arbetsfält är mångfacetterat varvid arbetsuppgifter varierar beroende på 

vilken del av vården arbetet sker i. Sjuksköterskans specifika kunskapsområde är 

omvårdnad som innefattar centrala uppgifter såsom att bedöma en patients hälsotillstånd, 

fastställa omvårdnadsdiagnoser samt initiera omvårdnadsåtgärder (Svensk 
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Sjuksköterskeförening [SSF], 2017). För att kunna erbjuda god omvårdnad krävs att 

sjuksköterskor känner en trygghet i sin egen profession (Arvidsson, 2013; Sandman & 

Kjellström, 2013). International council of nurses [ICN] har tagit fram etiska riktlinjer för 

sjuksköterskor och belyser vikten av att bemöta varje enskild individ med respekt för 

dennes integritet och autonomi. Dessa riktlinjer kan främja en etisk medvetenhet och 

således en trygghet till professionen. Syftet med ICN’s etiska koder är att skapa en 

gemensam värdegrund som bidrar till en trygghet inför etiska dilemman och 

frågeställningar inom vården (International Council of Nurses, 2012). För att kunna 

bedriva en hälsofrämjande omvårdnad krävs att sjuksköterskor besitter kunskaper inom 

medicinsk vetenskap, bemötande och kommunikation samt har ett etiskt förhållningssätt 

gentemot olika vårdsituationer hen ställs inför. Det finns tydliga samband mellan god 

utbildning och förmågan att leverera säker vård av hög kvalitet (Swart, Pretorius & 

Klopper, 2015). Att vara professionell i sin yrkesroll och bedriva omvårdnad med respekt 

utifrån den enskilda individens autonomi och integritet är centralt i sjuksköterskans 

kompetensbeskrivning (SSF, 2017). Sjuksköterskor har som uppdrag att främja hälsa, 

återställa hälsa och lindra lidande (SSF, 2017). Dessa aspekter är centrala för professionen 

och återspeglas även på akutmottagningar där sjuksköterskor har som ansvar att leda och 

strukturera omvårdnadsprocessen utifrån patientens enskilda behov. Genom att planera, 

initiera, genomföra och utvärdera omvårdnadsåtgärder kan sjuksköterskor främja 

förutsättningarna till att ge patienten rätt vård till rätt tid samt ett gott omhändertagande 

(Forsberg, 2016; SSF, 2017). För att synliggöra sjuksköterskans kompetensområde har det 

under denna litteraturöversikt lyfts fram fyra av sex kärnkompetenser som en sjuksköterska 

ska besitta och bedriva omvårdnad utefter. Dessa fyra har valts ut då de anses vara mest 

relevanta för aktuellt ämnesval. 
 

Säker vård 
Säker vård innebär att vårdpersonalen har en medvetenhet avseende de risker som 

föreligger inom sjukvården (SFS, 2010:659, kap 3, 1–8 §). Vårdgivaren (exempelvis 

regionen eller kommunen) samt yrkesutövaren har en skyldighet att arbeta preventivt för 

att identifiera risker samt minimera vårdskador. En vårdskada innebär att ett lidande har 

uppstått hos patienten i form av fysisk eller psykisk skada som hade kunnat undvikas eller 

förebyggas med adekvata åtgärder. Detta innebär att patienten kan ådra sig en skada till 

följd av given vård och behandling men även i de fall där patienten inte fått den vård som 

hen var i behov av (Socialstyrelsen, 2017). Om en vårdskada uppstått har verksamheten en 

skyldighet att utreda vilka händelser som har orsakat skadan samt förhindra att dessa 

uppstår igen (SFS, 2010:659, kap 3, 1–8 §). En annan skyldighet är att begränsa 

konsekvenserna om den rådande situationen innebär att en vårdskada inte går att förhindra. 

Dessa punkter är centrala i Patientsäkerhetslagen som vårdgivare och yrkesutövare har 

skyldighet att följa (SFS, 2010:659, kap 3, 1–8 §). Säker vård innefattar inte enbart 

personalens handlingar utan även miljön inom sjukvården vilket blir särskilt märkbart på 

en akutmottagning eftersom akutsjukvård kräver snabb och effektiv handläggning i en 

miljö med högt patientflöde och resursbrist. På en akutmottagning är det således väsentligt 

att säkerställa rutiner för att kunna främja en patientsäker vård (Gomes et al., 2019). Vidare 

synliggör Gomes et al. (2019) att brist på personal och resurser samt bristfällig struktur 

inom organisationen var bidragande faktorer till en äventyrande patientsäkerhet. Det 

framkom även att patienter ofta transporteras till fel avdelning där nödvändiga resurser för 

att tillgodose det enskilda vårdbehovet inte fanns att tillgå. Även denna aspekt ansågs vara 

en orsak till bristande patientsäkerhet (Gomes et al., 2019). Sjuksköterskor lyfte även 

betydelsen av att ha en god struktur och tydliga rutiner såsom arbetsbeskrivningar och 
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protokoll för vårdprocessen på akutmottagningen. Ett proaktivt arbete ansågs nödvändigt 

där planering inför patientens ankomst är en nyckel i ledet att kunna tillgodose den 

enskilde patientens behov och främja en säker vård. Ett effektivt ledarskap i form av tydlig 

beslutsfattning, begriplig kommunikation samt optimal fördelning av resurser ansågs också 

vara väsentliga aspekter för att främja en säker vård (Gomes et al., 2019).  

Det föreligger en överhängande risk att vårdkvaliteten och patientsäkerheten äventyras till 

följd av ekonomiska utmaningar, underbemanning och utmanande arbetsförhållanden 

(Carlesi, Padilha, Toffoletto, Henriquez-Roldán & Juan, 2017). Dessa aspekter riskerar att 

resultera i fallolyckor samt sjukhusrelaterade skador och infektioner som i 

utvecklingsländer drabbar så många som var tionde patient. I studien av Carlesi et al. 

(2017) framkom en tydlig korrelation mellan hög arbetsbelastning hos personalen och 

fallolyckor bland patienter. I industriländer som exempelvis Kanada, USA, England och 

Tyskland identifierades hög arbetsbelastning, utbränd personal, högt patientflöde samt 

bristande ledning som orsaker till bristande vårdkvalitet och patientsäkerhet (Swart et al., 

2015). 

 

Samverkan i team  
Betydelsefulla kompetenser som en sjuksköterska ska besitta är ett tydligt ledarskap och en 

god förmåga att konsultera med olika yrkeskategorier i syfte att utbyta kunskap och på så 

sätt berika varandras kunskaper och kvaliteter (Grover, Porter & Morphet, 2017). En god 

kommunikationsförmåga är väsentlig för att kunna möta akutmottagningens utmaningar 

och upprätthålla ett gott samarbete i team (Grover et al., 2017). Samverkan i team kan 

främja ett effektivare vårdarbete och således patientsäkerheten till följd av ett gott utbyte 

av förmågor, erfarenheter och expertis mellan professionerna varvid ett gemensamt mål är 

att tillgodose patientens unika behov och främja hälsa (Grover et al., 2017).  
 

Evidensbaserad vård  
Evidensbaserad vård är en utav sjuksköterskans kärnkompetenser och innebär att en 

sjuksköterska grundar omvårdnadshandlingar på bästa tillgängliga kunskap och expertis 

(Socialstyrelsen, 2019). Verksamma sjuksköterskor bör alltid sträva efter att uppdatera sin 

kunskap genom ett kritiskt förhållningssätt och intresse för den senaste forskningen samt 

bedriva omvårdnad utefter beprövad och evidensbaserad kunskap (Socialstyrelsen, 2019). 

Genom att reflektera och identifiera områden som har förbättringspotential utifrån 

individers individuella behov kan sjuksköterskan främja en evidensbaserad och säker vård 

(Svensk Sjuksköterskeförening, 2016a). Uppmuntran och stöd från arbetsgivare krävs 

också för att personal ska vidareutbildas och införskaffa högre kompetens vilket resulterar i 

att vårdpersonalen i högre utsträckning kan tillämpa ett evidensbaserat och patientsäkert 

arbete (Gomes et al., 2019).  
 

Personcentrerad vård 
Personcentrerad vård innebär att ta tillvara på patientens egna resurser och värderingar 

(SFF, 2017). Patienten ses som en individ med egen vilja och kapacitet att fatta egna beslut 

(Dellenborg, Wikström & Erichsen, 2019). Genom att etablera en god kommunikation med 

patienter och anhöriga kan detta främjas, eftersom god kommunikation är en väsentlig 

förutsättning för att säkerställa en överenskommelse mellan patient och vårdpersonal 

(Dellenborg et al., 2019). Att uppnå en överenskommelse förutsätter även att patienten 

känner delaktighet i sin egen vård samt får vara med och besluta om denna så långt det är 

möjligt (SFS, 2014:821, Kap 1, § 1–7). God kommunikation och delaktighet är två 

grundpelare inom personcentrerat vård och gagnar respekten för patientens autonomi och 
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tillit till vården (Dellenborg et al., 2019). Patientens integritet är en annan essentiell aspekt 

inom personcentrerad vård (Svensk Sjuksköterskeförening, [SSF], 2016b). Enligt en studie 

uppgav patienter att integriteten hotas på grund av den rådande omgivningen på 

akutmottagningen med öppna ytor, många människor i rörelse och brist på avskildhet 

(Swallmeh, Byers & Arisha, 2017). Vidare menar Innes, Elliot, Plummer och Jackson 

(2018) att öppna ytor även kan försvåra kommunikationen mellan patient och vårdpersonal 

till följd av en högljudd miljö. På en akutmottagning där studien genomfördes, upplevde 

såväl personal som patienter och anhöriga svårigheter att inhämta information och 

interagera sinsemellan. Dellenborg et al. (2019) framhäver att ett personcentrerat 

förhållningssätt hos personalen kan främja möjligheten att skapa en god relation med 

patienten. Ögonkontakt, empati och lyhördhet i mötet med patient och anhörig är 

förutsättningar för att skapa ett förtroende och således en god relation i vårdmötet varvid 

möjligheten att upprätthålla personcentrerad vård kan främjas (SSF, 2016b).  
 

Triage  

Triage är ett begrepp som härstammar från franskans “trier” som innebär att sortera eller 

sålla (Nationalencyklopedin, u.å.). Att turordna patienter efter medicinsk 

angelägenhetsgrad har stöd i hälso-och sjukvårdslagen som säger att den patient som har 

störst behov av sjukvårdsinsatser ska ges företräde (SFS, 2017:30, kap. 3, 1 §). Vid triage 

är det enbart sjukdomsbilden som ska avgöra i vilken turordning patienten får vård, således 

har väntetider eller dylikt ingen betydelse (Eldh, Göransson & Jansson, 2008). De patienter 

som kan vänta utan risk för försämring får en lägre prioritet alternativt hänvisas till annan 

vårdnivå, exempelvis primärvården. Triage kan utföras på sjukhuset men även prehospitalt, 

det vill säga innan ankomst till sjukhus. Sammanfattningsvis kan triage förklaras som ett 

turordningssystem för hur fort patienten bedöms behöva träffa läkare (Eldh et al., 2008).  

 
Triagemodeller 
Att prioritera patienter med stora variationer av olika sjukdomstillstånd kan vara en 

utmaning (Tam, Chung & Lou, 2018). Således behövs någon form utav beslutsunderlag för 

att utföra en korrekt bedömning. Inom sjukvården har det därför sedan 80-talet utvecklats 

flertalet modeller för att utföra triage samt för att minimera risker för felbedömningar 

(Swedish Council on Health Technology Assessment, 2010; Tam, Chung & Lou, 2018; 

Wireklint, Elmqvist, Parenti & Göransson, 2018). Några av de triageskalor som används 

världen över är Rapid Emergency Triage and Treatment System [RETTS], Canadian 

Emergency Department Triage and Acuity Scale [CTAS] samt Emergency Severity Index 

[ESI] (Wireklint et al., 2018).  
 

RETTS 
Denna triageskala består utav två moduler. Den första modulen innefattar en objektiv bild 

av patientens tillstånd som grundar sig i vitalparametrar enligt principen ABCDE, där A= 

Luftväg (Airway), B= Andning (Breathing), C= Cirkulation (Circulation), D= 

Vakenhetsgrad (Disability) och E= Exponering (Exposure). För varje vitalparameter i detta 

fall finns en så kallad beslutsgräns för avvikelser av de olika värdena (Wireklint et al., 

2018). Den andra modulen kallas Emergency Symptoms and Signs (ESS) och består av 99 

algoritmer för vuxna som är baserade på symtom och tecken. Dessa är graderade utifrån 

angelägenhetsgrad och identifieras genom en kort anamnes vid ankomst (Widgren, 2012). 

De ovanstående två modulerna i kombination ger ett beslutsunderlag för vilken prioritet 
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patienten får, dock är alltid algoritmen i ESS-modulen överordnad alla andra. Detta innebär 

att om en högre algoritm påvisas i ESS-modulen än vitalparametrar, så är det denna som 

avgör vilken prioritet som gäller (Widgren, 2012). Turordningen består utav fem nivåer 

och uttrycker sig i färgerna röd, orange, gul, grön eller blå (Widgren, 2012). De två 

förstnämnda innebär att patient är instabil och klassificeras som livshotande eller 

potentiellt livshotande, där angelägenhetsgraden är att få en läkarbedömning omedelbart. 

När det gäller omprioritering av angelägenhetsgrad är det endast legitimerad personal, det 

vill säga sjuksköterskor och läkare, som får göra detta. Sjuksköterskor kan besluta att 

omprioritera utifrån vitalparametrar samt prioritera uppåt i ESS-modulen. Dock är det 

endast legitimerad läkare som får nedprioritera färg i ESS-modulen (Widgren, 2012).  
 

 
CTAS 
Denna triagemodell är liksom RETTS baserad på prioriteringsnivå efter vitalparametrar. 

Den är graderad i olika nivåer från ett till fem. Nivå ett är blå och innebär att patientens 

tillstånd är livshotande och kräver omedelbara insatser. Nivå två är röd, vilket innebär 

potentiellt livshotande tillstånd och kräver akuta insatser då patienter i denna kategori 

snabbt kan försämras och hamna i kategori blå/ett. Nivå tre är gul och innebär att 

patientens tillstånd potentiellt skulle kunna utvecklas till något mer allvarligt och kräver 

brådskande insatser. Dock brukar vitalparametrarna vara normala eller inom den övre 

ramen för ett normalt tillstånd, varför det gäller att vara observant. Nivå fyra är grön och 

tillämpas när patientens tillstånd är som sådant att det kan anses bero på naturliga 

fysiologiska orsaker eller förvärvade av yttre miljön, exempelvis patientens ålder och 

stress. Viss risk föreligger för försämring och bedömning bör ske inom en till två timmar, 

varför denna nivå anses som mindre brådskande. Nivå fem är vit och tillämpas i de 

situationer då patientens tillstånd anses vara som sådant att det kan vara akut likväl som det 

kan vara en del av en kronisk sjukdom som patienten har i botten. Om inga tecken på 

försämring identifieras, kan dessa patienter eventuellt hänvisas till annan vårdnivå (The 

Canadian Triage and Acuity scale, 2013).  

 

ESI  
Denna skala har som syfte liksom de andra skalorna att vara ett underlag för att kunna 

prioritera patienter utifrån angelägenhetsgrad och för att identifiera de patienter som inte 

kan vänta på vård. Det är huvudsakligen sjuksköterskor på akutmottagningar som använder 

detta underlag och utför en bedömning. Skalan innehåller fem nivåer som rangordnas ett 

till fem. Initialt anges prioriteringsgrad utifrån vem som behöver medicinsk bedömning 

först. Bedömningen grundar sig i sjuksköterskans kliniska kompetens, erfarenhet, 

tillgängliga resurser samt objektiva mätmetoder såsom smärtskalor och vitalparametrar. I 

ett scenario där flera patienter har högsta prioritet behöver sjuksköterskan ställa sig frågan 

hur länge varje patient kan vänta utan att det kompromissar sjukdomsbilden. Förutom detta 

måste sjuksköterskan även bedöma vilka resurser som finns att tillgå för att patienten ska 

hamna på rätt plats och få rätt vård (Emergency Severity Index, 2012). Utöver dessa 

triageskalor finns det ytterligare beslutsfattande material världen över som används i syfte 

att prioritera patienter inom sjukvården.  
 

 

 

 



 

 

6 

Triage på akutmottagningen 
Implementering av triage har successivt ökat på akutmottagningar i takt med ett ökat 

vårdbehov och patientflöde, vilket har resulterat i ett betydande behov av att kunna 

prioritera patienter (Socialstyrelsen, 2017). Detta för att säkerställa att rätt vård ges till rätt 

patient samt till rätt tid och för att upprätthålla en patientsäker vård (Shea & Hoyt, 2012; 

Swedish Council on Health Technology Assessment, 2010; Wireklint et al., 2018). På de 

flesta akutmottagningar är det en sjuksköterska som har första vårdkontakt med patienten 

och utför triage. Sjuksköterskans uppgift blir att kunna utföra en preliminär bedömning av 

patientens tillstånd samt prioritering av vilket behov av vård patienten har (Chen et al., 

2010; Socialstyrelsen, 2017). Enligt Smith och Cone (2010) är det väsentligt att den 

sjuksköterska som utför triage besitter egenskaper som kritisk tänkande, kunskap, intuition 

och erfarenhet, vilka blir betydelsefulla för att identifiera ett kritiskt tillstånd som inte alltid 

är uppenbart. Ett kritiskt tänkande är inte nödvändigtvis synonymt med utbildning, dock 

har yrkeserfarenhet en väsentlig betydelse. Genom ett kritiskt förhållningssätt blir 

beslutsfattandet mer konsekvent samt att erfarenhet kan främja sjuksköterskors mod och 

tillit till sin egen förmåga att prioritera patienter (Smith & Cone, 2010). 
 

Högt patientflöde, otillräckliga resurser samt brist på material och vårdalternativ är 

utmaningar som kan påverka en triagebedömning (Toloo, Aitken, Crilly & FitzGerald, 

2016). Det har även framkommit att patienter ofta upplever sitt tillstånd som mer 

brådskande än den prioritet de tilldelats vilket resulterar i ett missnöje. Patientens 

upplevelse av sitt tillstånd kolliderar med sjuksköterskans uppfattning av patientens 

tillstånd. Detta eftersom sjuksköterskan besitter den professionella expertis och erfarenhet 

som beslutet grundar sig i (Toloo et al., 2016). Chen et al. (2010) synliggör att över- 

respektive undertriage är vanligt förekommande vilket innebär att en patient får en högre, 

respektive lägre prioritet än vad det medicinska behovet kräver. Övertriage av en patient 

kan resultera i att andra patienter på akutmottagningen inte får sitt medicinska behov 

tillgodosett i tid, då däremot undertriage av en patient kan leda till att denna individ inte får 

den vård som sjukdomsbilden kräver och risk för försämring föreligger (Chen et al., 2010). 

För att minimera risken för felprioriteringar, synliggjordes att erfarenhet, utbildning, ålder 

samt klinisk kompetens är avgörande för utfallet vid en triagebedömning. Sjuksköterskor 

som utför triage behöver ett väl strukturerat utbildningsprogram samt kontinuerlig 

färdighetsträning för att kunna hantera ansvaret det innebär att fatta skyndsamma och 

adekvata beslut i en miljö bestående av högt patientflöde och därmed kunna leverera en 

patientsäker och kvalitativ vård i framtiden (Chen et al., 2010). 
 

 

Teoretisk utgångspunkt - Patientsäkerhet 

Patientsäkerhet innebär att patienter skyddas mot skador som kan uppstå i samband med en 

vårdsituation. Det är såväl personalens som vårdgivarens skyldighet att arbeta preventivt 

för att vårdskador inte ska uppstå (Socialstyrelsen, 2017; SFS, 2010:659, kap 3, 1–8 §). Att 

arbeta patientsäkert innebär att vården som ges ska vara av god kvalitet och lättillgänglig. 

Det innebär också att åtgärder som utförs bygger på en respekt för patientens autonomi och 

integritet samt att vårdpersonalen tillgodoser det individuella behovet (Socialstyrelsen, 

2017).  
 

Feng, Bobay, Krejci och McCormick (2012) beskriver att det fanns ett samband mellan 

huvudsakligen fyra aspekter och patientsäkerheten, vilka var trovärdighet till ledningen, 

arbetsgivarens prioriteringar gällande patientsäkerhet, sjuksköterskors yrkeserfarenheter 



 

 

7 

samt chefers engagemang avseende säkerhetsarbeten (Feng et al., 2012). Enligt Brenna och 

Farmer (2016) finns det ett flertal faktorer som kan påverka patientsäkerheten på 

akutmottagningen, däribland högt patientflöde, skyndsamt beslutsfattande, 

överbeläggningar och bristande kunskap och erfarenhet om olika medicinska åkommor 

(Brenna & Farmer, 2016). Vidare menar Brenna och Farmer (2016) att ett etablerande av 

en vårdkultur som sätter patientsäkerhet främst leder till ett effektivare samarbete och 

kommunikation mellan professionerna samt högre benägenhet att rapportera incidenter och 

misstag. För att främja en sådan kultur är det väsentligt att det råder “högt i tak”, det vill 

säga att det finns utrymme för personal att rapportera en incident eller misstag utan att 

känna skuldbeläggning eller till och med rädsla att förlora sitt jobb (Brenna & Farmer, 

2016). Akutmottagningar med denna vårdkultur lyckas i större utsträckning att förhindra 

eventuella vårdskador samt identifiera säkerhetsproblem (Brenna & Farmer, 2016). Enligt 

Gomes et al. (2019) är patientsäkerhet en förutsättning för att leverera vård av god kvalitet. 

Människors rätt att söka vård utan att drabbas av vårdskador är en essentiell aspekt som 

samtlig vårdpersonal bör fokusera på (Gomes et al., 2019). Eftersom patientsäkerhet är 

centralt i en vårdsituation, inte minst när det gäller triage, blir detta begrepp ytterst relevant 

för föreliggande litteraturöversikt. Att utföra triage ställer krav på den person som utför 

prioriteringen, i de flesta fall sjuksköterskor. För att upprätthålla patientsäkerhet genom 

hela processen behövs tydliga rutiner, struktur och erfarenhet (Gomes et al., 2019).  
 

Problemformulering 

Akutmottagningen är en utav de delar i sjukvården som har högst arbetsbelastning. Det 

finns flertalet orsaker bakom den höga arbetsbelastningen, däribland att samhället står inför 

en ökad andel äldre patienter med ett omfattande vårdbehov vilket leder till högt 

patientflöde och därmed längre väntetider. Således råder det idag utmaningar att 

upprätthålla patientsäkerheten på akutmottagningen. Det finns tydliga samband mellan 

högt patientflöde, resursbrist och högre mortalitet vilket ställer krav på att kunna utföra en 

effektiv och korrekt bedömning vid triage. Placeringen i turordningen ger betydande 

påverkan på varje enskild patients vårdprocess. Att vara sjuksköterska på en 

akutmottagning innebär således ett väsentligt ansvar att säkerställa att den som har störst 

behov av vård ska prioriteras för att upprätthålla såväl personcentrerad vård som säker 

vård. Tidsbrist samt oförutsedda händelser till följd av ovanstående aspekter riskerar att 

påverka sjuksköterskors bedömning, varvid över och- undertriage blir ett faktum och 

patientsäkerheten äventyras. För att främja möjligheten till en korrekt triagebedömning är 

samverkan i team en essentiell aspekt för att ett utbyte av kunskaper och förmågor ska 

kunna ske mellan professioner. Det finns variationer i världen avseende vilken utbildning 

som krävs för triage samt vilka rutiner som finns och vem som utför triage vilket leder till 

utmaningar att upprätthålla en patientsäker vård. Genom att beskriva sjuksköterskors 

upplevelser av triage på akutmottagningen, kan problemområden synliggöras och tillika 

framhäva en medvetenhet och reflektion kring den egna professionen i en beslutsfattande 

roll.  
 

 

 

SYFTE 

 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av triage på akutmottagningen. 
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METOD  

 

Design 

En litteraturöversikt valdes som design för denna uppsats i syfte att sammanställa 

tillgänglig forskning inom ett specifikt ämnesområde och således framställa ett tillförlitligt 

resultat (Friberg, 2017; Kristensson, 2014). Syftet med en litteraturöversikt är att genom 

tydliga steg och kriterier kunna presentera tillförlitliga slutsatser snarare än slutsatser som 

blivit påverkade av godtycklighet vilket är risken om studien baseras på en enskild 

författares kännedom (Friberg, 2017). Med hjälp av en litteraturöversikt som design kan 

områden som är föremål för forskning identifieras och sammanställning av såväl 

kvalitativa som kvantitativa originalartiklar kan presenteras (Friberg, 2017). 

Studiedesignen är relevant för denna uppsats för att kunna sammanställa en betydande del 

av det befintliga forskningsläget i en presenterad översikt (Kristensson, 2014). 

 

Urval  

Avgränsningar 
För att anpassa litteraturöversikten till en röd tråd, har forskningsområdet avgränsats vilket 

beskrivs i litteraturöversikten som avgränsningar samt inklusionskriterier och 

exklusionskriterier. Med hjälp av avgränsningar i form av ålder, språk, tidsaspekt och 

publikationstyp samt tydliga kriterier kan litteraturöversikten leva upp till högre krav på 

reproducerbarhet (Karlsson, 2017). Valet av inklusionskriterier grundades på 

litteraturöversiktens syfte i enlighet med Friberg (2017).  
 
Avgränsningar som lades till i båda databaserna, som presenteras närmare nedan, var 

engelska språket samt artiklar som inte var äldre än tio år (2010–2020). Anledningen till 

detta var att författarna behärskar det engelska språket till den grad att en trovärdig 

tolkning var möjlig. En avgränsning avseende tidsperiod genomfördes för att framställa 

den senaste forskningen. I enlighet med Fribergs (2017) noteringar om betydelsen av 

originalartiklar i en litteraturöversikt, valdes även peer review sam research article som 

avgränsningar i Cumulative Index to Nursing and Allied Health literature [CINAHL] för 

att identifiera artiklar som var granskade avseende etik och kvalitet samt klassades som 

originalartiklar. Då peer review samt research article som avgränsningar inte var 

tillgängliga i Public Medline [PubMed], granskades artiklarna manuellt för att säkerställa 

att de var originalartiklar. En originalartikel är en publikation som beskriver sitt resultat 

utifrån en studie för första gången. Originalartiklar är således primära publikationer och 

innehar en hög trovärdighet och validitet och kan därmed stärka tillförlitligheten i 

litteraturöversiktens resultat (Kristensson, 2014).  
 

Inklusionskriterier 
Inklusionskriterier bestod av sjuksköterskors upplevelser som utgångspunkt samt 

akutmottagningar. Både kvalitativa och kvantitativa originalartiklar inkluderades i denna 

litteraturöversikt.   

 
Exklusionskriterier  
Exklusionskriterier i denna litteraturöversikt bestod av studier med annan vårdpersonal än 

sjuksköterskors perspektiv som utgångspunkt samt triage som utförs prehospitalt. 
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Översiktsartiklar har exkluderats eftersom dessa består av sammanställt resultat av tidigare 

forskning och är således inte primära publikationer. 
 

Datainsamling  

Datainsamlingen genomfördes under februari år 2020. De databaser som användes i 

litteraturöversikten var PubMed och CINAHL. Anledningen till valet av databaser grundar 

sig i att PubMed främst tillhandahåller vetenskapliga artiklar inom medicinsk vetenskap 

och CINAHL är en omfattande databas avseende publicering av vårdvetenskapliga artiklar 

(Karlsson, 2017; Kristensson, 2014). Eftersom föreliggande litteraturöversikt berörde 

forskningsområdet omvårdnadsvetenskap, ansågs ovanstående databaser som mest 

lämpliga.  
 

En god sökstrategi är nödvändig för att få en hög kvalitet på litteratursökningen vilket 

stärker validiteten i form av reproducerbarhet samt tillförlitligt resultat (Kristensson, 2014). 

Författarnas sökstrategi inleddes med identifiering av nyckelbegrepp som baserades på 

litteraturöversiktens syfte. Sedan antecknades en lista med potentiella synonymer till varje 

begrepp för att expandera sökstrategin. För att identifiera synonymer användes Svensk 

MesH som tillhandahålls av Karolinska Institutet. De begrepp och synonymer som 

identifierades antecknades och delades sedan in i block. Enligt Kristensson (2014) krävs 

specifika sökord för att få en så sensitiv sökning som möjligt och för att lättare kunna 

sortera bort irrelevanta träffar. De specifika sökorden benämns som indexord och kallas för 

Medical Subject Headings [MesH] i PubMed och Subject Headings [SH] i CINAHL 

(Kristensson, 2014). Sökorden kan även bestå av fritextord samt title/abstract för att 

expandera sökningen och således generera i en ökad sensitivitet (Kristensson, 2014). De 

MesH-termer, SH-termer och fritextord samt title/abstract som identifierades inför 

sökningarna nämns inom parentes efter sökorden nedan.  
 
Inför sökningen i PubMed (se Tabell 1) var blocken och sökorden som följande:  
Första blocket bestod av “Nurses”(MesH-term) som även markerades som Major topic, 

“Nurse” (title/abstract), “Nurse’s role”(MesH-term). Andra blocket bestod av 

“Triage”(MesH-term) som även markerades som Major topic i syfte att göra sökningen 

mer sensitiv och säkerställa att artiklarna till största delen berörde ämnet triage. Tredje 

blocket bestod av “Emergency service, hospital” (MesH-term), “Emergency nursing 

(MesH-term),“Emergency medical services” (MesH-term), “Emergency care” 

(title/abstract), “Emergency room” (title/abstract), “Emergency unit” (title/abstract) samt 

“Emergency ward” (title/abstract). Inom varje block användes den booleska sökoperanden 

OR i syfte att öka sensitiviteten i sökningen i enlighet med Kristensson (2014). Dessa tre 

block sparades separat i sökhistoriken och kombinerades slutligen med den booleska 

sökoperanden AND till en slutlig sökning för att göra den mer specifik, varpå 

avgränsningarna senaste tio åren (2010–2020) och engelska adderades. Detta genererade i 

321 träffar (se Tabell 1). En andra och sista sökning genomfördes, där även “emergency 

department” (title/abstract) användes i tredje blocket samt att ytterligare ett block 

adderades, bestående av “Experience” (title/abstract), “Perception” (title/abstract) samt 

“Perspective” (title/abstract), “attitudes” (title/abstracts), “attitude” (MesH-term) samt 

“attitude of health personnel” (MesH-term) i syfte att avgränsa sökningen ytterligare och få 

relevanta träffar baserade på syftet. Inom detta block användes OR och blocket 

kombinerades sedan med ovanstående tre block genom booleska sökoperanden AND. 

Denna sökning genererade i 131 träffar (se Tabell 1). 
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Inför sökningen i CINAHL (se Tabell 1) användes samma typ av sökstrategi, dock med en 

viss skillnad av begrepp för att anpassa till de SH-termer som återfanns i CINAHL. Första 

blocket bestod av “Nurses” (SH) som även markerades som Major concept, “Nurse” 

(fritext), “Nursing role” (SH), “Emergency nurse practitioners” samt “Registered nurses” 

(SH). Andra blocket bestod av “Triage” (SH) som även markerades som Major concept för 

att begränsa sökningen till relevant område. Tredje blocket bestod av “Emergency service” 

(SH), “Emergency nursing” (SH), “Emergency department” (fritext), “Emergency unit” 

(fritext), “Emergency ward” (fritext), “Emergency room” (fritext) samt “Emergency 

medical services” (SH). Inom varje block användes den booleska sökoperanden OR. 

Blocken kombinerades sedan med AND varpå avgränsningarna peer review, research 

article, english och senaste tio åren (2010–2020) adderades. Denna sökning genererade i 

266 träffar (se Tabell 1). Liksom sökningen i PubMed, adderades ytterligare ett block 

bestående av “Perception” (fritext), “Experience”(fritext) och “Perspective”(fritext), 

“attitudes” (fritext), “attitude” (fritext), “Nurse attitudes” (SH) samt “attitude of health 

personnel” (SH). Blocket kombinerades med AND tillsammans med ovanstående tre block 

i ytterligare en sökning och genererade i 87 träffar (se Tabell 1). För att inkludera samtliga 

underkategorier i syfte att specificera sökningen ytterligare, har även “explode” använts på 

följande ord: “Nurses”, “emergency nursing”, “emergency service”, “emergency medical 

services” samt “attitude of health personnel”. 
 
De träffar vars titel direkt var irrelevant för ämnet sorterades bort i samtliga sökningar. 

Detta var exempelvis artiklar bestående av telefontriage samt prehospital triage. Bland de 

resterande träffarna lästes samtliga abstracts som en första sortering. Utifrån lästa abstracts 

genomfördes en bedömning av vilka artiklar som sedan skulle läsas i sin helhet. I enlighet 

med Kristensson (2014) baserades detta på relevans i samtliga abstracts utifrån metod, 

urval, resultat samt slutsats och jämfördes sedan med syftet i föreliggande 

litteraturöversikt. Enligt Friberg (2017) innebär detta att tillämpa ett helikopterperspektiv 

varvid öppenhet och kreativitet eftersträvas. Genom följande tillvägagångssätt kan ett 

kritiskt förhållningssätt upprätthållas genom hela processen och således förhindra att 

betydelsefullt innehåll försummas. De artiklar som skrevs ut för att läsas i sin helhet, 

genomgick sedan en kvalitetsgranskning (se Bilaga A). Sökresultaten samt inkluderade 

artiklar presenteras i Tabell 1 nedan.  
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Tabell 1. Presentation av databassökning i PubMed och CINAHL 

Databas 

Datum 

Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

PubMed  

6/2–2020 

Nurses OR Nurse OR nurse’s Role 

AND Triage  

AND Emergency Service Hospital 

OR Emergency nursing OR 

Emergency medical services OR 

Emergency Care OR Emergency 

Room OR Emergency Unit OR 

Emergency Ward  

321 86 17 7 

PubMed  

6/2–2020 

Nurses OR nurse OR Nurse’s Role 

AND Triage AND Emergency 

Service Hospital OR Emergency 

Nursing OR Emergency Medical 

Services OR Emergency Care OR 

Emergency Room OR Emergency 

Department OR Emergency Unit 

OR Emergency Ward AND 

Experience OR Perception OR 

Perspective OR Attitudes OR 

Attitude OR Attitude of Health 

Personnel 

131 22 2 2 

CINAHL 

6/2–2020 

Nurses OR Nurse OR Nursing 

Role OR emergency Nurse 

Practitioners OR Registrered Nurse 

AND Triage AND Emergency 

Service OR Emergency Nursing 

OR Emergency Department OR 

Emergency Unit OR Emergency 

Ward OR Emergency Room OR 

Emergency Medical services  

266 47       5 4 
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CINAHL 

6/2–2020 

Nurses OR Nurse OR Nursing 

Role OR emergency Nurse 

Practitioners OR Registrered Nurse 

AND Triage AND Emergency 

Service OR Emergency Nursing 

OR Emergency Department OR 

Emergency Unit OR Emergency 

Ward OR Emergency Room OR 

Emergency Medical services AND 

perception OR Perspective OR 

Experience OR Attitudes OR 

Attitude OR Attitude of Health 

Personnel OR Nurse Attitudes 

87 48 8 5 

TOTALT 805 203 32 18 

 

Kvalitetsgranskning 

För att säkerställa att artiklar som ingår i resultatet i en litteraturöversikt innehar så hög 

kvalitet som möjligt avseende validitet och trovärdighet, måste en kvalitetsgranskning 

genomföras. Granskningen syftar till att upptäcka förekomsten av bias som innebär att 

systematiska fel förekommit. Systematiska fel kan ha orsakats av felaktigt designval, urval, 

mätmetod eller markant bortfall. Bias kan även innebära att forskaren subjektivt har 

påverkat studien (Kristensson, 2014). Kvalitetsgranskningen bidrar även till en ökad 

förståelse för varje enskild artikel och dess innebörd (Friberg, 2017).  
 

I föreliggande litteraturöversikt användes Sophiahemmets egna bedömningsunderlag för 

vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ 

metodansats för kvalitetsgranskning (se Bilaga A). Denna är modifierad utifrån Berg, 

Dencker och Skärsäter (1999) samt Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016). 

Utifrån underlaget granskades artiklarna individuellt och sedan gemensamt för att besluta 

om dessa bestod av hög, medelhög eller låg kvalitet i enlighet med Kristensson (2014). 

Vidare menar Kristensson (2014) att artiklar som anses mest relevanta och innehar högst 

kvalitet bör ingå i resultatet. I denna litteraturöversikt inkluderades således artiklar 

bestående av medelhög samt hög kvalitet och därav sorterades artiklar av låg kvalitet bort. 

En artikel ansågs bestå av hög kvalitet om den innehöll en klart beskriven kontext, väl 

beskriven metod, datainsamling, analys och urval. De artiklar som även förde resonemang 

avseende etik och svagheter samt styrkor ansågs bestå av hög kvalitet. Artiklar ansågs 

bestå av medelhög kvalitet om någon av ovanstående delar var otillräckligt beskriven. 

Artiklar ansågs vara av låg kvalitet om flertalet av ovanstående delar var otillräckligt 

beskrivna. Efter genomförd kvalitetsgranskning exkluderades även flertalet artiklar baserat 
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på huruvida dessa besvarade syftet. Totalt inkluderades 18 artiklar i resultatet som 

redovisas i matrisen i bilaga B. 

Dataanalys 

En integrerad analys valdes som metod vid tolkning av inkluderade artiklar i denna 

litteraturöversikt. Syftet med en integrerad analys är att presentera resultatet på ett tydligt 

och konkret sätt utifrån ett översiktligt perspektiv (Kristensson, 2014). För att möjliggöra 

en överskådlig sammanställning sker en integrerad analys i tre olika steg (Kristensson, 

2014). I enlighet med Kristensson (2014) lästes i det första steget samtliga artiklar i sin 

helhet för att urskilja likheter och skillnader i artiklarnas resultat. Färgpennor användes för 

att framhäva de likheter som identifierats, varvid de resultat som hade likheter fick en och 

samma färg. I det andra steget skapades kategorier utifrån de likheter som identifierades i 

artiklarna i enlighet med Kristensson (2014). I det tredje steget sammanfattades likheterna i 

text och sorterades in under respektive kategori. Kategorierna gav upphov till de rubriker 

som sedan redovisades i resultatet. Enligt Kristensson (2014) kan resultatet enligt denna 

princip uppnå en tydligare struktur.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetik utgår från fyra etiska grundprinciper: göra gott-principen, där forskaren 

måste väga risk mot vetenskapens nytta, icke skada-principen, autonomiprincipen och 

rättviseprincipen (Kjellström, 2012). Gemensamt för dessa principer är målet att säkerställa 

att medverkande personer i studien skall prioriteras framför vetenskapens intresse, vilket 

innebär att deltagare har rätten att avbryta ett forskningsprojekt närhelst de vill samt att det 

ska vara frivilligt att delta (Kjellström, 2012). För att forskning ska få bedrivas, krävs 

informerat samtycke från samtliga forskningspersoner (SFS 2003:460). För att kunna ge ett 

informerat samtycke behöver deltagarna få fullständig och adekvat information om studien 

samt att deltagarna ska ha fått utrymme att fatta beslutet under en längre tidsperiod utan 

yttre påverkan eller övertalning (Kjellström, 2012; Sandman & Kjellström, 2013). Den 

publicerade forskningen skall även leva upp till samhällets förväntningar och förtroende. 

Om forskning bedrivs felaktigt kan det leda till bristande tillit till forskningen hos 

allmänheten, vilket försvårar implementering av ny kunskap i samhället (Sandman & 

Kjellström, 2013). En god forskningssed är således väsentlig vid all typ av forskning, i 

synnerhet avseende forskning som berör forskningspersoner och försöksdjur. Genom 

öppenhet, prövbarhet och reproducerbarhet kan en god forskningssed upprätthållas 

(Helgesson, 2015). Avvikelser från god forskningssed sker genom fabricering, 

förvanskning och plagiering vilket innebär att forskaren har framställt subjektiva resultat, 

modifierat mätvärden eller forskningsprocessen samt kopierat andras texter eller resultat 

(Helgesson, 2015). För att undvika ovanstående oredligheter eftersträvades användning av 

egna ord samt ett öppet sinne och således en objektiv infallsvinkel under hela processen i 

denna litteraturöversikt, i synnerhet vid framtagande av resultat. Artiklar inkluderades om 

de överensstämde med syfte och urval. Objektivitet upprätthölls då författarna inte 

exkluderade artiklar på några andra bevekelsegrunder än de som beskrivits i urvalet i 

denna litteraturöversikt, således har författarna inte fabricerat resultatet i inkluderade 

artiklar. För att undvika plagiering är det enligt Kristensson (2014) väsentligt att referera 

på ett korrekt sätt genom att använda ett vedertaget referenssystem. I denna 

litteraturöversikt har American Psychological Association (2009). Publication manual of 
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the American Psychological Association (6th ed.). Washington, DC: [APA] använts för att 

undvika plagiering av andras texter och material. Påståenden och resultat i denna 

litteraturöversikt har således varit väl förankrade och underbyggda med vetenskapliga 

referenser med hjälp av APA. Medvetenheten om missförstånd relaterat till 

språkkunskaper är något som var närvarande under hela processen, eftersom de valda 

artiklarna var skrivna på engelska vilket inte är författarnas modersmål. Ord som har varit 

svårtolkade har översatts med ett lexikon för att minimera risken att gå miste om 

betydelsefullt innehåll. 
 
Förförståelse 

Priebe och Landström (2017) menar att förförståelse handlar om förståelse och kunskap 

om ett ämne som införskaffats innan studien påbörjats men även värderingar och 

erfarenheter. Risk för subjektivitet föreligger då Priebe och Landström (2017) menar att 

såväl forskare som studenter blir influerade av förförståelsen vid såväl forskning som 

examensarbeten. För att undvika detta bör en reflektion samt överväganden kring 

förförståelse beskrivas (Priebe & Landström, 2017).  

Förförståelsen hos författarna bestod i ett gemensamt intresse för triage och akutsjukvård 

samt fåtal veckors erfarenhet inom triage under verksamhetsförlagd utbildning men även 

teoretisk kunskap från tidigare kurs under utbildningen. Detta beaktades under hela 

processen för att inte på något sätt anpassa resultatet till egen förförståelse och därmed 

subjektiv tolkning.  

 

RESULTAT 
 
Resultatet presenteras i sex kategorier i form av rubriker bestående av sjuksköterskors 

upplevelser av triage på akutmottagningen. Resultatet genomlyser likheter och skillnader i 

18 vetenskapliga artiklar.  
 

Sjuksköterskors upplevelser av patientflöde 

I flertalet studier framkom att patientflödet påverkade sjuksköterskors upplevelser av triage 

(Chang et al., 2016; Elmqvist, Fridlund & Ekebergh, 2011; Hitchcock, Gillespie, Crilly & 

Chaboyer, 2013; Mistry et al., 2017; Reay, Rankin & Then, 2015; Roscoe, Eisenberg & 

Forde, 2016; Wolf, Perhats, Delao & Moon, 2017). Bedömning av prioritetsnivå baserades 

frekvent på akutmottagningens flöde snarare än patientens behov, vilket kunde leda till 

felprioritering för att anpassa till den rådande situationen på akutmottagningen (Chang et 

al., 2016; Hitchcock et al., 2013; Mistry et al., 2017; Reay et al., 2015; Wolf et al., 2017). 

Skyndsam bedömning av patienter ansågs vara essentiellt för att upprätthålla ett effektivt 

flöde på akutmottagningen (Elmqvist et al., 2011). Dock uttrycktes en oro att inte hinna 

prioritera i tid samt ett bristfälligt inhämtande av adekvat information om patientens 

tillstånd, vilket kunde resultera i prioritering utifrån värsta tänkbara scenario snarare än det 

aktuella tillståndet (Chang et al., 2016; Hitchcock et al., 2013; Johnson & Alhaj-Ali, 2017). 

Även språkbarriärer kunde stundtals leda till en generell överprioritering till följd av 

ovisshet (Mistry et al., 2017).  
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Patienters påverkan vid triagebedömning 
Olika patientgrupper ansågs påverka triagebedömningen, exempelvis äldre patienter med 

multipla besöksorsaker och långa anamneser samt barn till följd av svårigheter att inhämta 

fullständig anamnes och kontrollera vitalparametrar (Mistry et al, 2017; Sanders & Minick, 

2014). Etablerande av en god relation med patienten och därmed förtroende kunde 

underlätta inhämtning av fullständig anamnes (Sanders & Minick, 2014). I en annan studie 

av Roscoe et al. (2016) uttryckte sjuksköterskor att patientens berättelse vanligtvis 

avfärdades till fördel för egna observationer av vitalparametrar som ansågs vara mer 

betydelsefulla. Roscoe et al. (2016) belyser emellertid att sjuksköterskor ansåg 

patientberättelsen som värdefull i situationer då det fanns ledtrådar i berättelsen om mer 

allvarliga tillstånd som exempelvis blödning och/eller smärtor i tidig graviditet, tidigare 

transplantationer och ärftliga sjukdomar (Roscoe et al., 2016). Två studier lyfte även 

sjuksköterskors upplevelser av våld i samband med triage. Sjuksköterskor uttryckte att 

fysiskt och verbalt våld eskalerade bland patienter till följd av otålighet, högt patientflöde 

och tidsbrist vilket resulterade i minskad empati från sjuksköterskor (Pich, Hazelton, 

Sundin & Kable, 2011; Ramacciati, Ceccagnoli & Addey, 2015). Sjuksköterskor upplevde 

bristfälligt stöd från ledning och arbetsgivare vilket resulterade i en känsla av sårbarhet 

(Ramacciati et al., 2015). 
 

Sjuksköterskors upplevelser av akutmottagningens miljö 

I flertalet studier framkom att sjuksköterskor upplevde den fysiska miljön som ett hinder 

vid triage (Chang et al., 2016; Gerdtz, Weiland, Jelinek, Mackinlay & Hill, 2012; Mistry et 

al., 2017; Reay et al., 2015). Begränsat medicinsktekniskt material resulterade i behovet att 

utföra inventering av materialtillgång innan en triagebedömning (Chang et al., 2016). 

Stundtals kunde detta resultera i att en patient blev tilldelad en högre prioritet än vad det 

medicinska behovet krävde för att placera patienten där material fanns att tillgå, vilket 

emellertid kunde bli problematiskt när sjuksköterskor bedömde resursbehovet olika (Chang 

et al., 2016; Mistry et al., 2017; Hitchcock et al., 2013; Reay et al., 2015). Även resursbrist 

i form av britsar, utrustning, lediga sängar och brist på personal påverkade sjuksköterskors 

bedömning vid triage (Hitchcock et al., 2013; Reay et al., 2015). Gemensamt för flertalet 

studier var upplevelsen av att öppna ytor försvårade inhämtning av fullständig anamnes 

(Chang et al., 2016; Gerdtz et al., 2012; Mistry et al., 2017). Sjuksköterskor upplevde att 

patienter på grund av denna aspekt undvek att uppge sina åkommor i detalj vilket 

försvårade möjligheten att inhämta adekvat information som var avgörande för placeringen 

i turordningen (Chang et al., 2016). 

 

Sjuksköterskors upplevelser av tid 

I flertalet studier framkom att sjuksköterskor upplevde tidsbrist vid triage (Chang et al., 

2016; Elmqvist et al., 2011; Gertz et al., 2012; Hitchcock et al., 2013; Johansen & Forberg, 

2011; Wolf et al., 2017). Beroende på åkommor, som exempelvis psykisk sjukdom, kunde 

bedömningen ta längre tid än tidsramen som fanns att tillgå, vilket försvårade möjligheten 

att ställa obekväma men likväl väsentliga frågor till patienten (Gertz et al., 2012). I studien 

av Chang et al. (2016) var det vanligt förekommande att påskynda en triagebedömning till 

följd av oro för klagomål och rädsla för ökat patientflöde. I studien av Elmqvist et al. 

(2011) kunde tidsbristen på akutmottagningen resultera i upplevda känslor av att ideligen 

behöva prestera till hundra procent, samt minskat utrymme för återhämtning (Elmqvist et 

al., 2011). Tidsbristen kunde även leda till att inhämtning av fullständig anamnes i form av 
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läkemedel och allergier försvårades och viktig information förbisågs (Hitchcock et al., 

2013; Wolf et al., 2017). Tidsbristen upplevdes även som problematisk i situationer där en 

oerfaren sjuksköterska utförde bedömningar i jämförelse med en erfaren sjuksköterska. 

Skillnaden mellan dessa två bestod i att en oerfaren sjuksköterska spenderar längre tid vid 

triage och risk föreligger att patienter inte hinner få läkarbedömning inom rätt tidsram 

(Hitchcock et al., 2013). I en studie av Johansen och Forberg (2011) upplevde flertalet 

sjuksköterskor att, även om patienter med hög medicinsk angelägenhetsgrad hastigare får 

vård, ansågs tidspressen vid triage bidra till att den humanistiska delen av omvårdnaden 

försummas.  

 

Sjuksköterskors upplevelser av samarbete med kollegor 

I flertalet studier upplevde sjuksköterskor att samarbete med kollegor och god 

kommunikation var essentiellt vid triage (Elmqvist et al., 2011; Mistry et al., 2017; 

Mulindwa & Blitz, 2016; Reay et al., 2015). I en studie av Reay et al. (2015) uttryckte 

sjuksköterskor att triage är en teamprocess. God kommunikation ansågs vara en väsentlig 

aspekt för ett gott samarbete för att hantera det tillgängliga utrymmet (Reay et al., 2015). I 

studien av Elmqvist et al. (2011) upplevde sjuksköterskor att övertriage var relativt vanligt 

förekommande. Anledningen till detta var en oro att få kritik av läkare om 

akutmottagningen till största del bestod av icke akuta fall. Det fanns en oro att avfärda ett 

fall som icke akut och patienter fick därmed en högre prioritet (Elmqvist et al., 2011). 

Även informationsöverföringen mellan kollegor ansågs vara bristfällig till följd av tidsbrist 

och knapphändig kommunikation (Elmqvist et al., 2011). I en annan studie av Mistry et al. 

(2017) uttryckte sjuksköterskor att det stundtals uppstod delade åsikter om vilken 

prioritetsnivå som var lämplig, vilket kunde leda till konflikter kollegor emellan. Orsaken 

till detta upplevdes vara att patienter tenderar att uppge olika anamneser till sjuksköterskor 

och läkare (Mistry et al., 2017).  

 

Sjuksköterskors upplevelser av triageskalor 

Flertalet studier synliggjorde sjuksköterskors upplevelser av triageskalor (Forsman, 

Forsgren & Carlström, 2012; Hammad et al., 2017; Jordi et al., 2015; Johansen & Forberg, 

2011; Mistry et al., 2017; Mulindwa & Blitz, 2016). Det uppmärksammades att 

erfarenheterna kring att använda en triageskala generellt var positiva (Forsman et al, 2012; 

Hammad et al., 2017; Jordi et al., 2015). Dock uttrycktes det även att bedömning med hjälp 

av en skala stundtals var otillräckligt för patienters komplexa sjukdomsbild (Forsman et al., 

2012; Hammad et al., 2017). I en studie framkom att sjuksköterskor upplevde svårigheter 

att använda Manchester Triage Scale då flertalet diagnoser inte stämmer överens med 

skalan (Forsman et al., 2012). Skalans kriterier kunde stundtals motsäga sjuksköterskans 

kliniska blick vilket resulterade i svårigheter att prioritera bland kritiskt sjuka (Forsman et 

al., 2012). I en annan studie av Mistry et al. (2017) ansåg de flesta sjuksköterskor att ESI 

som triageskala var fördelaktig att använda men att den stundtals gav betydande utrymme 

för subjektiva bedömningar (Mistry et al., 2017). I studien av Mulindwa och Blitz (2016) 

upplevde sjuksköterskor att South African Triage Scale var tidskrävande då en 

förutsättning för denna är noggrann anamnes. I kombination med underbemanning vid 

hektiska timmar blev skalan därmed vansklig att applicera, i synnerhet för en oerfaren 

sjuksköterska. Dock ansågs den vara av stort värde med adekvat träning och utbildning 

(Mulindwa & Blitz, 2016). RETTS som triageskala upplevdes problematisk vid bristfällig 
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anamnes och diffusa symtom till följd av försvårad tillämpning av rätt ESS algoritm 

(Johansen & Forberg, 2011). Vilken bedömning som till slut verkställdes var beroende av 

sjuksköterskornas erfarenheter och kunskaper (Johansen & Forberg, 2011). Trots tillfälliga 

svårigheter att använda RETTS, upplevdes ändå en trygghet att basera bedömningar utefter 

en triageskala då detta bidrog till ett konkret beslutsunderlag och därmed minskad risk för 

konflikter som tidigare uppstod med kollegor i samband med prioriteringsbeslut (Johansen 

& Forberg, 2011). 
 

Sjuksköterskors yrkeserfarenheter och utbildning 

I flertalet studier upplevde sjuksköterskor att utbildning och erfarenheter var essentiella 

aspekter inom triage (Chang et al., 2016; Elmqvist et al., 2011; Forsman et al., 2012; 

Gerdtz et al., 2012; Hammad et al., 2017; Innes, Plummer & Considine, 2011; Johansen & 

Forberg, 2011; Mistry et al., 2017; Reay et al., 2015; Roscoe et al., 2016; Sanders & 

Minick, 2014; Wolf et al., 2017). En studie lyfte vikten av att konsultera med en erfaren 

sjuksköterska vid triage (Hammad et al., 2017). En annan studie synliggjorde variationer 

avseende utbildning och förberedelse inför triage där de flesta sjuksköterskor hade fått 

förberedelseträning i form av övervakad scenarioövning medan några inte fått någon 

förberedelseträning (Innes et al., 2011). I studien av Gerdtz et al. (2012) ansågs utbildning 

och kunskap inom såväl triage som psykisk sjukdom vara essentiellt för att utföra en 

korrekt bedömning (Gerdtz et al., 2012). Även i studier gjorda av Chang et al. (2016), 

Mistry et al. (2017) och Reay et al. (2015) uttrycktes att både förberedelse och utbildning 

samt erfarenheter av flertalet sjukdomar, var viktiga komponenter för att underlätta 

effektiviteten och beslutsfattandet vid triage. Utbrändhet, språkbarriärer samt bristande 

utbildning och erfarenheter var aspekter som upplevdes vara barriärer för effektiv 

handläggning vid triage (Wolf et al., 2017). I flertalet studier framkom att en klinisk blick 

och således förmåga att upptäcka symtom och tecken som inte alltid är uppenbara, var 

betydelsefullt vid triage (Forsman et al., 2012; Chang et al., 2016; Hitchcock et al., 2013; 

Johansen & Forberg, 2011; Roscoe et al., 2016; Sanders & Minick, 2014; Wolf et al., 

2017). Detta ansågs dock vara svårhanterligt av en oerfaren sjuksköterska (Sanders & 

Minick, 2014). Vidare menar Elmqvist et al. (2011) att erfarenhet emellertid kunde vara till 

en nackdel i somliga avseenden. I synnerhet erfarenheter av flertalet kritiska men ovanliga 

sjukdomar eftersom detta kunde resultera i förhastade beslut och minskat utrymme för 

reflektion. Således genererade detta i en generell överprioritering. 
 

DISKUSSION 
 
Resultatdiskussion  

Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av triage på 

akutmottagningen. Resultatets fynd besvarade litteraturöversiktens syfte i det hänseendet 

att sjuksköterskors upplevelser av triage identifierades i samtliga inkluderade artiklar. 

Resultatets huvudfynd illustrerade att sjuksköterskor upplevde patientflödet, 

akutmottagningens miljö, tidsaspekter, samarbete med kollegor, triageskalor samt 

yrkeserfarenhet och utbildning som väsentliga aspekter vid triage. Resultatet i föreliggande 

litteraturöversikt ansågs vara föga förvånande. Den omfattande litteraturgenomgång som 

genomfördes i bakgrunden bidrog till en ökad kunskap och förståelse vid framtagande av 

resultatet utan att för den delen föranleda subjektiva värderingar av dito. Resultatets 
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huvudfynd innehöll övervägande likheter med forskning som allaredan synliggjorts i 

bakgrunden. Således har en tydlig sammanställning och tillika en röd tråd i föreliggande 

litteraturöversikt kunnat utrönas. Patientsäkerhet har i efterhand konstaterats vara en given 

teoretisk utgångspunkt av den orsaken att samtliga huvudfynd i resultatet kunnat 

sammanfogas med denna. Huvudfynden i samtliga artiklar innehöll övervägande likheter 

utan nämnvärda avvikelser. Endast Elmqvist et al (2011) synliggjorde det faktum att 

erfarenhet kan vara till en nackdel i somliga avseenden vilket inledningsvis var ett 

förvånansvärt fynd. I efterhand ansåg författarna att detta fynd till trots var en givande 

kunskap och nyanserat bidrag till resultatet. Resultatet I studierna av Elmqvist et al., 2011 

och Mulindwa och Blitz, 2016 bestod av såväl sjuksköterskors som annan vårdpersonals 

perspektiv. Detta ansågs dock inte ha påverkat resultatet nämnvärt eftersom det vid 

tolkning av artiklarnas resultat beaktades en särskild noggrannhet för att enbart synliggöra 

sjuksköterskors upplevelser. Citat samt en tydlig uppdelning av olika upplevelser hos 

vårdpersonalen redovisades, vilket möjliggjorde urskiljning av vilka upplevelser som 

uttrycktes av sjuksköterskor. Utan denna tydliga uppdelning kan det förutses att tolkning 

av artiklarna influerats av olika perspektiv och således påverkat resultatet.  
Flertalet artiklar synliggjorde att ett högt patientflöde påverkade sjuksköterskors 

bedömning vid triage till följd av att prioritetsnivåer anpassades efter flödet snarare än 

patientens behov vilket kunde resultera felprioriteringar (Chang et al., 2016; Elmqvist et 

al., 2011; Hitchcock et al., 2013; Mistry et al., 2017; Wolf et al., 2017). Utifrån denna 

aspekt identifierade författarna en problematik avseende patientsäkerhet. Med ovanstående 

tillvägagångssätt vid prioritering finns en överhängande risk att patienter inte får det 

medicinska behovet tillgodosett och vårdas på fel del av akutmottagningen med en ökad 

risk för vårdrelaterade skador. Detta samband bekräftas av Gomes et al. (2019) som 

belyser en problematik kring att patienter transporteras till fel avdelning då risk föreligger 

att nödvändiga resurser inte finns att tillgå och patientsäkerheten således äventyras. Därtill 

varierar patientflödet under dygnets timmar, varvid författarna funderar över hur 

prioriteringar ser ut under dygnet då patientflödet varierar vid olika tidpunkter. 

Konsekvensen kan förutses vara att patienter får varierande prioritetsnivåer beroende på 

tidpunkt vid ankomst. Emellertid kan det anses vara nödvändigt att stundtals prioritera 

utefter patientflödet eftersom det blir oundvikligt i somliga situationer. Ett högt 

patientflöde vid enstaka tidpunkter kan medföra att flertalet kritiska patienter är i behov av 

vård inom snäv tidsram. Därtill förefaller en prioritering utefter flödet vara oumbärlig i 

syfte att säkerställa att den patient som har högst medicinsk angelägenhetsgrad ges 

företräde. Vid tidpunkter då lägre patientflöde förekommer kan det antas att färre antal 

kritiska patienter kräver vårdinsatser, varvid prioritering emellanåt indirekt sker utefter 

rådande patientflöde. I resultatet framkom även en oro över att inte hinna prioritera 

patienter inom rimlig tidsram (Elmqvist et al., 2011; Hitchcock, 2013). Denna aspekt kan 

anses äventyra patientsäkerheten om den rådande situationen leder till att patienter inte får 

bedömning inom rätt tid och det medicinska behovet inte blir tillgodosett. Att 

patientsäkerheten kunde äventyras till följd av högt patientflöde bekräftas även av Batista 

och Peduzzi (2019), Gomes et al. (2019), Swart et al. (2015) och Chen et al. (2010).  
 
Flertalet sjuksköterskor upplevde att miljön på akutmottagningen avseende resursbrist och 

öppna ytor hade en negativ påverkan på bedömningen vid triage (Chang et al., 2016; 

Gerdtz et al., 2012; Hitchcock et al., 2013; Mistry et al., 2017; Reay et al., 2015). Öppna 

ytor kan resultera i att patientens integritet hotas, varvid detaljerad information som kan 

vara väsentlig för prioritetsnivån, riskerar att försummas. Problematiken avseende öppna 

ytor på akutmottagningen bekräftas även av Swallmeh et al. (2017) som belyser det faktum 

att patientens integritet är svår att upprätthålla till följd av brist på avskildhet. Även om 
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resultatet illustrerar överhängande negativa aspekter med öppna ytor, önskar författarna 

därtill att synliggöra det faktum att öppna ytor även är en förutsättning för personalen att få 

en tydlig överblick i en miljö där ett kritiskt tillstånd hastigt kan försämras. Således kan 

denna aspekt främja patientsäkerheten, dock blir den ofördelaktig avseende patientens 

integritet.  
 
En annan aspekt som synliggjordes i flertalet studier var sjuksköterskors upplevelser av 

tidsbrist vid triage (Chang et al., 2016; Elmqvist et al., 2011; Gerdtz et al., 2012; Hitchcock 

et al., 2013; Johansen & Forberg, 2011). Denna tidsbrist upplevdes av många 

sjuksköterskor leda till en begränsad möjlighet att skapa en relation och förtroende med 

patienten vilket också försvårade insamling av adekvat anamnes (Hitchcock et al., 2013). 

Det kan anses att tidsaspekten vid triage har en betydande påverkan på patientsäkerheten. 

Det åligger sjuksköterskor att hantera tidsbrist och den stress som medföljer för att 

prioritera korrekt. Vid avsaknad av tydliga rutiner och strukturer finns en överhängande 

risk att betydelsefulla steg i vårdprocessen och därmed detaljer försummas med 

felbedömningar som följd. Denna aspekt styrks av Gomes et al. (2017) som belyser vikten 

av en god struktur och tydliga arbetsbeskrivningar för att utföra en korrekt bedömning vid 

triage. Författarna ser även att tidsbristen leder till en begränsad möjlighet att skapa en 

relation till patienten och därmed föreligger svårigheter att främja patientens autonomi och 

delaktighet i vårdprocessen. Således blir det en utmaning att tillämpa personcentrerad vård 

som är en av sjuksköterskans kärnkompetenser.  
 
I flertalet studier ansågs samarbete med kollegor vara en essentiell förutsättning för 

triage (Elmqvist et al., 2011; Mistry et al., 2017; Mulindwa & Blitz, 2016; Reay et al., 

2015). Emellertid synliggjordes ett bristande samarbete till följd av knapphändig 

kommunikation och försummade detaljer i informationsöverföringen (Elmqvist et al., 

2011). Vid bristande informationsöverföring föreligger en överhängande risk att 

patientsäkerheten äventyras, inte minst avseende triage då information om patientens 

tillstånd är essentiellt för att utföra en korrekt bedömning. Denna aspekt styrks även av 

Flowerdew, Brown, Russ, Vincent och Woloshynowych (2012) som lyfter vikten av 

teamarbete, kommunikation och ledarskap för att på ett effektivt sätt hantera 

akutmottagningens utmaningar, varav triage är en utav dem. Samverkan i team är en av 

sjuksköterskans kärnkompetenser och blir således en betydelsefull aspekt vid triage för att 

kunna tillgodose patientens unika behov vilket även styrks av Grover et al. (2017).  
 
Flertalet studier synliggjorde sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av triageskalor 

(Forsman et al., 2012; Hammad et al., 2017; Johansen & Forberg, 2011; Jordi et al., 2015; 

Mistry et al., 2017; Mulindwa & Blitz, 2016). Gemensamt för studierna var en 

övervägande positiv uppfattning av att använda en triageskala vid bedömning. Emellertid 

fanns en betydande variation avseende vilket skala som användes samt hur omfattande de 

olika skalorna var. Författarna ser en problematik med den betydande variation av skalor 

som används då risk föreligger att prioritetsnivåer inte överensstämmer skalor emellan. 

Hypotetiskt kan detta innebära att en patient skulle tilldelas olika prioritetsnivåer beroende 

på vilken akutmottagning patienten vårdas på. Reflektionen därtill blir således kring vilken 

prioritet som egentligen var den korrekta.  
 
Det faktum att diagnoser stundtals var svårapplicerade mot kriterierna i flertalet skalor 

föranledde ett utrymme för godtyckliga bedömningar. Författarna ser en övervägande 

negativ aspekt avseende utrymmet för godtyckliga tolkningar som flertalet studier lyft 

fram. Risken för felbedömningar är överhängande med en påverkan på patientsäkerheten 



 

 

20 

som följd. Därtill saknar författarna forskning avseende vilken utbildning och erfarenhet 

som erfordras för olika typer av triageskalor.   
 
Flertalet av de inkluderade studierna synliggjorde det faktum att sjuksköterskor upplevde 

erfarenhet, kunskap och utbildning samt en klinisk blick som värdefulla aspekter vid triage 

(Chang et al., 2016; Elmqvist et al., 2011; Forsman et al., 2011; Innes et al., 2011; Gerdtz 

et al., 2012; Hitchcock et al., 2013; Johansen & Forberg, 2011; Mistry et al., 2017; Reay et 

al., 2015; Roscoe et al., 2016 Sanders & Minick, 2014; Wolf et al., 2017). En klinisk blick 

anses värdefull för att upprätthålla patientsäkerheten vilket även bekräftas av Chen et al. 

(2010) som menar att utbildning och erfarenhet samt klinisk kompetens är essentiella 

aspekter för att utföra en korrekt bedömning. Dock är det väsentligt att ha i åtanke att en 

klinisk blick är subjektiv och bör kombineras med ett objektivt beslutsunderlag för att 

minimera risken för felbedömningar vilket även styrks av Tam et al. (2018). För att främja 

effektivisering av utbildning och förberedelser inför triage ser författarna att 

onlineutbildning kan vara ett alternativ. Detta styrks av Rankin, Then och Atack (2013) 

som i en experimentell studie utvärderade onlineutbildning som metod. Onlineutbildning 

visade sig vara framgångsrikt då sjuksköterskor ansåg att utbildningen var behjälplig 

avseende förmåga att utföra korrekta bedömningar vid triage. Korrelationen mellan god 

utbildning och förmåga att leverera en patientsäker vård styrks av Swart et al. (2015). 

Författarna ser även att ett utbyte av kunskap mellan erfarna och oerfarna sjuksköterskor 

kan främja patientsäkerheten. Detta eftersom oerfarna sjuksköterskor innehar ny 

evidensbaserad kunskap från utbildningen och erfarna sjuksköterskor har god erfarenhet 

från den kliniska verksamheten, varvid två betydelsefulla perspektiv kan kombineras. 

Denna aspekt styrks även av Batista och Peduzzi (2019) som framhäver det faktum att ett 

utbyte av kunskap kollegor emellan är en viktig förutsättning för patientsäkerheten.  

Hållbar utveckling 
Genom att synliggöra sjuksköterskors upplevelser av triage på akutmottagningen kan en 

medvetenhet samt trygghet till professionen och beslutsfattandet främjas med 

förhoppningen om ett effektivare triagearbete. Detta främjar även effektivisering av 

akutsjukvården som helhet eftersom triage i många fall är den första åtgärden som utförs. 

Således är triage essentiellt för att främja vårdkedjans process. En trygghet i professionen 

kan även utveckla förmågan att bedriva en omvårdnad av god kvalitet vilket bidrar till 

hållbar utveckling. Detta styrks även av Förenta Nationernas globala mål nummer tre för 

god hälsa och välbefinnande som lyfter vikten av en effektiv och modern sjukvård av god 

kvalitet för att främja samhällsutvecklingen och människors grundläggande rättigheter till 

vård (United Nations Development Programme, u.å.).  

 

Metoddiskussion  

En styrka med designen litteraturöversikt var möjligheten att sammanställa forskning inom 

ett omfattande geografiskt och demografiskt område. Således stärktes tillförlitligheten i 

resultatet eftersom forskning från flertal olika studier sammanställdes och tillika 

minimerade risken för ett slumpmässigt resultat. Vid undersökning av upplevelser och 

fenomen är det enligt Kristensson (2014) fördelaktigt att genomföra kvalitativa 

intervjustudier. Dock upplevde författarna att syftet likväl kunde besvaras med hjälp av en 

litteraturöversikt då syftet genom hela processen varit adekvat och tagits i beaktning. 

Eftersom syftet kunde besvaras ansågs designen litteraturöversikt inneha en hög validitet i 

denna kontext. Enligt Kristensson (2014) innehar en systematisk litteraturöversikt en stor 
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vetenskaplig tyngd eftersom all tillgänglig litteratur undersöks i jämförelse med en icke 

systematisk som inte har samma krav på litteraturgenomgång (Kristensson, 2014). I denna 

icke systematiska litteraturöversikt var således möjligheten att genomgå all tillgänglig 

forskning begränsad med risk för att intressant och relevant forskning förbisetts. Emellertid 

ansågs utbudet av vetenskapliga artiklar likväl vara tillräckligt för att besvara syftet. Fastän 

syftet i denna litteraturöversikt besvarades, väcktes flertalet frågeställningar under 

processen. Författarna efterfrågar ett större utbud av forskning som undersöker vilka 

kvalifikationer avseende erfarenhet och utbildning som är väsentliga för att utföra triage 

samt hur det varierande antalet triageskalor påverkar patientsäkerheten. Vidare vore det 

önskvärt med studier som utgår från patientsäkerhet som huvudsakligt ämne vid triage.   
 
Avgränsningar valdes för att litteraturöversikten skulle leva upp till högre grad av 

reproducerbarhet och relevans i enlighet med Karlsson (2017). Avgränsningen peer review 

applicerades i CINAHL vilket främjade tillförlitligheten avseende vetenskaplig kvalitet. 

Denna avgränsning var dock inte tillgänglig i PubMed vilket resulterade i en manuell 

granskning av tidskrifter för att säkerställa vetenskaplig kvalitet varvid risk för 

systematiska fel kan ha förekommit. Avgränsning beträffande tidsperiod applicerades i 

strävan att identifiera relevant och aktuell forskning i enlighet med Kristensson (2014). I 

litteraturöversikten var tidsbegränsningen tio år vilket kan ha varit såväl en styrka som en 

svaghet. Styrkan avsåg artiklarnas tidsmässiga relevans för resultatet, emellertid kan 

avgränsningen förorsakat att relevant forskning publicerad innan år 2010 har försummats. 

Då en betydande mängd artiklar (18) sammanställdes till resultatet ansågs 

tidsbegränsningen likväl vara befogad. Inga geografiska avgränsningar applicerades vilket 

resulterade i en nyanserad bild av sjuksköterskors upplevelser från hela världen. Emellertid 

föreligger variationer avseende sjukvårdssystem och lagstiftning vilket kan försvåra 

appliceringen av resultatet i en och samma kontext. Som exempel kan det antas att resultat 

som utgår från Nordamerika inte nödvändigtvis är överförbara till akutmottagningar i 

Sverige. Överförbarhet till annan vårdmiljö än akutmottagningar kan också anses som 

tvivelaktig då vårdverksamheter varierar avseende rutiner och arbetsuppgifter. Urval i form 

av exklusion samt inklusionskriterier baserades på litteraturöversiktens syfte samt det 

aktuella ämnesområdet omvårdnadsvetenskap i enlighet med Friberg (2017). Inkludering 

av prehospital triage hade möjligtvis bidragit till en bredare kunskap och förståelse för 

likheter och skillnader i hur triage utförs inom olika miljöer. Likväl ansågs det vara 

nödvändigt att begränsa forskningsområdet till en och samma miljö för att framställa ett 

tydligt syfte och främja förutsättningarna för överförbarhet.  
 
De identifierade sökorden baserades på litteraturöversiktens syfte. För samtliga sökord 

identifierades sedan synonymer för att bredda sökningens omfattning av relevanta träffar 

vilket enligt Henricson (2017) genererar i en ökad sensitivitet. Detta bekräftades då 

flertalet träffar återkom i såväl CINAHL som PubMed. Kombination av såväl indexord 

som fritextord genomfördes för att, i enlighet med Henricson (2017) öka specificiteten i 

sökningen. Trots denna strävan identifierades flertal irrelevanta träffar om exempelvis 

telefontriage samt prehospital triage. Sökningen var inte möjlig att specificera till den grad 

att dessa artiklar kunde undvikas, varför författarna fick sortera bort dem manuellt. Det kan 

antas att en högre grad av specificitet uppnåtts om orden “perception”, “experience” och 

“perspective” återfunnits som indexord av den orsaken att samtliga sökningar hade 

genererat i färre träffar men med högre relevans. Fyra sökningar genomfördes, varvid 

andra sökningen i respektive databas innehöll blocket med ovanstående ord. Dessa två 

sökningar hade emellertid varit tillräckliga för litteraturöversikten eftersom färre men 

likväl relevanta träffar återfanns vilket kan jämföras med de första sökningarna som var 
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omfattande men innehöll en betydande mängd irrelevanta träffar. Färre sökningar hade 

möjliggjort en tydligare datainsamling och således främjat reproducerbarheten i 

föreliggande litteraturöversikt. För att öka validiteten i litteraturöversikten genomfördes 

sökningar i två databaser som innehar stor mängd vetenskapliga artiklar inom 

omvårdnadsvetenskap. Henricson (2017) poängterar emellertid att sökningar i tre eller fler 

databaser kan stärka tillförlitligheten ytterligare. Därav kan validiteten ha försvagats 

eftersom sökningar enbart genomfördes i två databaser. Likväl ansågs föreliggande 

databaser ha varit de mest aktuella för ämnesvalet i denna litteraturöversikt. Kristensson 

(2014) belyser vikten av en tydlig sökstrategi för att främja reproducerbarhet. De 

sökstrategier som applicerades i de olika databaserna var således väl beprövade inför den 

slutliga sökningen vilket underlättade beskrivningen av datainsamlingen. I enlighet med 

Henricsons (2017) noteringar om vikten av en tydligt beskriven datainsamling för att 

främja reproducerbarhet, motiverades författarna att beskriva datainsamlingen detaljerat i 

text för en djupare inblick i processen i syfte att underlätta läsarens förståelse.  

Enligt Kristensson (2014) kan en litteraturöversikt inneha såväl kvalitativa som 

kvantitativa artiklar. Emellertid menar Henricson (2017) att validiteten i 

litteraturöversikten främjas vid användning av enbart en design. Eftersom syftet i denna 

litteraturöversikt var att beskriva upplevelser, var de flesta inkluderade artiklar kvalitativa 

då Kristensson (2014) menar att studier med kvalitativ ansats lämpar sig i de fall 

upplevelser ska undersökas. De fyra kvantitativa artiklarna som inkluderades, ansågs likväl 

relevanta till resultatet då sjuksköterskors upplevelser av utbildning, erfarenheter samt 

användning av ESI synliggjordes i en del av studiernas resultat. Dock användes inte dessa i 

samma omfattning till följd av svårtolkat resultat och begränsad del som besvarade syftet. 

Samtliga kvalitativa artiklar som inkluderats i resultatet har använt innehållsanalys där 

kategorisering eller tematisering förekommit. I de kvantitativa artiklarna har såväl enkäter 

som datakodning förekommit. De enkäter som användes bestod övervägande av öppna 

frågor samt följdfrågor vilket enligt Billhult (2017) minimerar risken för ledande frågor 

och feltolkningar. I samtliga kvalitativa studier har intervjuer med öppna frågor 

konstruerats, varvid deltagare har formulerat sina upplevelser utan yttre påverkan och 

således främjat tillförlitligheten i resultatet. Till följd av en varierad mängd mätmetoder i 

de inkluderande artiklarna föreligger en risk för minskad validitet. Emellertid ansåg 

författarna att designen i inkluderade artiklar var av högre relevans i avseendet att kunna 

dra slutsatser av resultatet. Därav hade en litteraturöversikt bestående av enbart kvalitativa 

artiklar, oavsett mätinstrument, kunnat stärka validiteten.  

Samtliga artiklar granskades individuellt och sedan gemensamt för att stärka resultatets 

tillförlitlighet i enlighet med Henricson (2017). Artiklar av låg kvalitet sorterades bort 

vilket har stärkt resultatets kvalitet. En generell svaghet beträffande kvalitetsgranskningen 

ansågs emellertid vara utrymmet för subjektivitet till följd av bristande riktlinjer samt det 

faktum att ingen av författarna bedömt vetenskaplig kvalitet tidigare. Denna subjektivitet 

kan ha föranlett felbedömningar och således trovärdigheten i bedömningsgrad. 18 artiklar 

inkluderades i resultatet, varav 15 artiklar bedömdes inneha hög kvalitet och tre artiklar 

medelhög kvalitet. Den betydande mängd artiklar av hög kvalitet ansågs vara en styrka i 

föreliggande litteraturöversikt. Möjligtvis hade de artiklar av medelhög kvalitet kunnat 

exkluderas och således stärkt resultatets tillförlitlighet och kvalitet ytterligare.  

Den integrerade analysen genomfördes inledningsvis individuellt och sedan gemensamt för 

att minimera risken att resultatet baserades på en enskild persons förförståelse. Kristensson 

(2014) benämner detta som triangulering och menar att det är en viktig del i att stärka 

tillförlitligheten i resultatet. Trots en strävan att uppnå tillförlitligt resultat uppdagades 
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stundtals svårigheter att tolka innehållet i artiklarna till följd av språkbarriärer. Det går 

således inte att undgå det faktum att feltolkningar kan ha påverkat resultatet. I studierna av 

Mulindwa och Blitz (2016) och Elmqvist et al. (2011) identifierades perspektiv från flertal 

olika yrkeskategorier. Detta ansågs dock inte vara en svaghet i litteraturöversikten eftersom 

inklusionskriterierna beaktades omsorgsfullt vid tolkning av föreliggande artiklar. En 

tydlig uppdelning redovisades avseende de yrkeskategorier som uttryckte olika aspekter 

vilket bidrog till en möjlig tolkning. Kristenssons (2014) integrerade analys ansågs vara 

lättapplicerad med tydliga steg. Alternativt hade en mer djupgående analys kunnat 

möjliggöra en mer detaljerad tolkning och således främjat en tydligare förståelse för 

sammantaget innehåll. Enligt Henricson (2014) kan reliabiliteten i dataanalysen stärkas 

med hjälp av granskning från utomstående. Dataanalysen i föreliggande litteraturöversikt 

granskades av handledare, studiekamrater samt examinerande lärare vid 

bedömningstillfällen för att säkerställa att analysen utförts i enlighet med vald 

analysmetod. Således har dataanalysen i denna litteraturöversikt kvalitetssäkrats.  

Samtliga inkluderade artiklar bedrev ett eller flera resonemang avseende etiska aspekter 

vilket ansågs vara en styrka i föreliggande litteraturöversikt. Förförståelsen hos författarna 

bestod i ett gemensamt intresse för triage och akutsjukvård samt fåtal veckors erfarenhet av 

triage under verksamhetsförlagd utbildning men även teoretisk kunskap från tidigare kurs 

under utbildningen. Författarna hade detta i beaktning under hela processen tillämpade ett 

öppet sinne för att inte anpassa resultatet till egen förförståelse och subjektivitet. En högre 

grad av förförståelse och erfarenheter hade möjligtvis bidragit till djupare förståelse av 

innehållet i inkluderade artiklar. Dock finns en överhängande risk att en högre grad av 

förförståelse även resulterat i minskad objektivitet vid framtagande av resultatet. Således 

ansåg författarna att den ringa förförståelsen i denna litteraturöversikt var en övervägande 

styrka men även till viss del en svaghet.  

 

Slutsats 

Tydlig kommunikation, samarbete med kollegor och ett konkret beslutsunderlag är 

essentiella aspekter för att främja sjuksköterskors förmåga att utföra triage. Resultatet 

illustrerar behovet av en adekvat utbildning och förberedelse inför triage samt att 

yrkeserfarenhet och en klinisk blick är av stor betydelse för att kunna utföra en korrekt 

bedömning och således leverera en patientsäker vård av hög kvalitet.  

 

Klinisk tillämpbarhet  

Genom att beskriva sjuksköterskors upplevelser av triage på akutmottagningen har 

föreliggande litteraturöversikt bidragit till ökad kunskap inom området triage samt en 

medvetenhet avseende problemområden. Att beskriva sjuksköterskors upplevelser är av 

betydande klinisk relevans eftersom det huvudsakligen är sjuksköterskor som utför triage. 

Således kan föreliggande litteraturöversikt synliggöra problemområden som är i behov av 

åtgärder. Resultatet i denna litteraturöversikt kan öka medvetenheten om den egna 

professionens roll vid beslutfattande med förhoppningen om bättre förutsättningar att 

leverera en patientsäker vård. Strävan efter att upprätthålla patientsäkerhet vid triage bör 

vara av intresse hos samtliga vårdgivare och vårdprofessioner, varför denna aspekt blir 

betydelsefull i den kliniska verksamheten.  
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Fortsatta studier  

Denna litteraturöversikt är ett bidrag till vidare forskning avseende sjuksköterskors 

upplevelser av triage. Forskningsområdet är idag relativt stort, emellertid efterfrågas mer 

forskning kring vilka kvalifikationer som är nödvändiga för att utföra triage samt hur 

sjuksköterskor upplever de egna kvalifikationerna och huruvida de är tillräckliga. Erfordras 

ett gemensamt utbildningsprogram? Den betydande variation av skalor som används 

väcker även frågeställningar kring betydelsen av triageskalor vid bedömning. Vidare 

forskning som berör ovanstående aspekter vore betydelsefullt, i synnerhet avseende 

patientsäkerhet.  

 

SJÄLVSTÄNDIGHETSDEKLARATION 
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metodansats, modifierad utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016). 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised 

controlled trial (RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och en eller 

flera experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet deltagare tillräckligt 

stort för att besvara frågeställningen. Adekvata 

statistiska metoder. 
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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 välgenomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 
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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. 
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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 välgenomförd 

studie med adekvat beskrivning av protokoll, 

material och metoder.  
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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. 
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Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 

Deltagargruppen är otillräckligt beskriven. 

Metod/analys otillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 
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Land  
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datainsamling och 
analys) 
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(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Chang, W., Liu, H-E., 

Goopy, S., Chen, L-

C., Chen, H-J., Han, 

C-Y. 

2016 

Taiwan  

Using the Five-Level 

Taiwan Triage and 

Acuity Scale 

computerized System: 

Factors in decision 

making by 

Emergency 

department Triage 

nurses 

Att få en förståelse för 

vilka faktorer som 

påverkar 

beslutsfattandet hos 

triagesjuksköterskor 

under implementering 

av det nya TTAS 

verktyget och 

datasystem 

Design: 

Kvalitativ 

Urval: 

Sjuksköterskor 

Datainsamling: 

Semistrukturerade/ 

Djupintervjuer 

Analys: 

Innehållsanalys 

16 

(-) 

Resultatet visade att faktorer som 

påverkade sjuksköterskornas 

beslutsfattande i implementering av 

TTAS, delades upp i tre 

huvudkategorier: yttre miljö, patienters 

hälsotillstånd och sjuksköterskors 

upplevelser. 

K 

I 

Elmqvist, C., 

Fridlund, B., & 

Ekebergh, M. 

2011 

Sverige 

Trapped between 

doing and being: First 

providers experience 

of “front line” work 

Att beskriva och 

förstå upplevelser av 

att vara första 

vårdkedjan på 

akutmottagningen, ur 

undersköterskors, 

sjuksköterskors och 

läkares perspektiv.  

Design: 

Kvalitativ 

Urval: 

Undersköterskor, 

sjuksköterskor och 

läkare 

Datainsamling: 

Intervjuer med öppna 

frågor 

Analys: 

Livsvärldsteori i syfte 

att söka efter fenomen 

och mening 

8 

(-) 

Resultatet gav bättre insyn i upplevelser 

av att befinna sig i första vårdkedjan på 

akutmottagningen.  

K 
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(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 
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(bortfall) 

Resultat Typ 
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Forsman, B., 

Forsgren, S., & 

Carlström, E. 

2012 

Sverige 

Nurses working 

with Manchester 

triage – The impact 

of experience on 

patient security 

Att lyfta fram 

sjuksköterskors 

uppfattning om hur 

Manchester Triage 

System (MTS) 

påverkar erfarenhet 

och säkerhet på 

akutmottagningar i 

Sverige 

Design: 

Mixad metod 

Urval: 

Sjuksköterskor 

Datainsamling: 

Frågeformulär 

Analys: 

Såväl kvalitativ som 

kvantitativ analys. 

Deskriptiv analys, 

sannolikhetsteori, 

Critical Incident 

Technique samt 

innehållsanalys. 

 

74 

(-28) 
Resultatet visade att 

kombination av MTS-

metoden och sjuksköterskor 

erfarenheter samt 

organisatoriska faktorer stod 

för 65% av patientsäkerheten. 

Sjuksköterskors erfarenheter 

bidrog i större utsträckning 

till högre patientsäkerhet än 

själva MTS-metoden. 

P 

I 

Gerdtz, M., 

Weiland, T., 

Jelinek, G., 

Mackinlay, C., & 

Hill, N. 

2012 

Australien 

Perspectives of 

emergency 

department staff on 

the triage of mental 

health-related 

presentations: 

Implications for 

education, policy 

and practice 

Att utforska 

personalens 

perspektiv gällande 

faktorer som 

påverkar 

noggrannheten vid 

triagering av 

personer med 

psykisk ohälsa 

Design: 

Kvalitativ 

Urval: 

Sjuksköterskor och 

läkare 

Datainsamling: 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Analys: 

Tematisk analys 

36 

(-) 
Fyra huvudsakliga faktorer 

synliggjordes som orsaker till 

att påverka noggrannheten: 

miljöfaktorer, policy, 

utbildning, 

kunskap/erfarenheter/attityder 

hos personal samt patientens 

kliniska tillstånd, beteende 

och om polis var närvarande.  

K 

I 

Randomiserad kontrollerade studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke-kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ 

studie (K) I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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datainsamling och 
analys) 
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(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Hammad, K., Peng, 

L., Anikeeva, O., 

Arbon, P., Du, H., & 

Li, Y. 

2017 

Kina 

Emergency nurses’ 

knowledge and 

experience with the 

triage process in 

Hunan Province, 

China 

Att undersöka 

nuvarande 

användning av triage 

och kunskap bland 

triagesjuksköterskor i 

Changsha, Hunan 

provinsen, Kina.  

Design: 

Mixad metod 

Urval: 

Sjuksköterskor 

Datainsamling: 

Enkäter 

Analys: 

Kvantitativa data + 

tematisk analys 

193 

(-107) 

Ungefär hälften 

uppgav att de fått 

någon form av 

utbildning inom 

triage och hälften 

uppgav att de 

använde någon form 

av triageskala som 

antingen var 

fyrgradig eller 

femgradig.  

P 

I 

Hitchcock, M., 

Gillespie, B., Crilly, 

J., & Chaboyer, W. 

2013 

Australien 

Triage: an 

investigation of the 

process and potential 

vulnerabilities 

Att identifiera 

problem och 

potentiella svagheter 

som sjuksköterskor 

upplever har en 

påverkan 

triageprocessen 

Design: 

Kvalitativ 

Urval: 

Sjuksköterskor, 

skiftledare, läkare, 

ambulansvårdare, 

kontorister 

Datainsamling: 

Ostrukturerade 

observationer, 

anteckningar, 

informella samt 

formella intervjuer 

Analys: 

Tematisk analys 

45 

(-) 
Resultatet visade att 

svagheter i 

triageprocessen 

påverka 

sjuksköterskors 

förmåga att leverera 

en säker och effektiv 

vård. 

K 

I 

Randomiserad kontrollerade studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke-kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ 

studie (K) I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

 



 

 

V 

 

 
Författare 

År 
Land 

 

Titel Syfte Metod 
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Innes, K., Plummer, 

V., & Considine, J. 

2011 

Australien 

Nurses’ perceptions 

of their preparation 

for triage 

Att utvärdera om 

utbildning inom 

triage möter AAENs 

rekommendationer 

för triageutbildning  

Design: 

Retrospektiv 

Urval: 

Sjuksköterskor 

Datainsamling: 

Frågeformulär 

Analys: 

Deskriptiv statistisk 

metod. 

Innehållsanalys för de 

kvalitativa delarna.  

 

71 

(-) 
Tillhandahållande av 

triageutbildning 

ökade efter 

introduktion av 

AAENs 

rekom´mendationer 

för triageutbildning. 

Dock har deltagandet 

vid triagegranskning 

minskat sedan 

rekommendationerna 

infördes.  

R 

II 

Johansen, M., & 

Forberg, J.  

2011 

Danmark 

Nurses’ evaluation of 

a new formalized 

triage system in the 

emergency 

department – a 

qualitative study. 

 

Att utvärdera effekter 

av att implementera 

en femskalig 

triageprocess på en 

dansk akutmottagning 

Design: 

Kvalitativ 

Urval: 

Sjuksköterskor 

Datainsamling: 

Observationer och 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Analys: 

Tematisk analys 

15 

(1) 
Implementering av ett 

formellt triagesystem 

hjälpte 

sjuksköterskorna att 

få en överblick och 

stärkte deras 

förtroende i att 

prioritera patienter 

K 

I 

Randomiserad kontrollerade studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke-kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ 

studie (K) I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

 

 

 

 



 

 

VI 

 

 
Författare 

År 

Land 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Johnson, K., & Alhaj-

Ali, A. 

2017 

USA 

Using simulation to 

assess the impact of 

triage interruptions. 

Att undersöka 

betydelsen av avbrott 

vid triage och 

beslutsfattande 

processen i en 

simulerad situation.  

Design: 

Mixad metod (Enbart 

använt kvalitativ del) 

Urval: 

Sjuksköterskor 

Datainsamling: 

Observation, 

simulering, intervjuer 

Analys: 

Deskriptiv statistik, 

fenomenologisk 

dataanalys.  

9 

(-3) 
Triage tog längre tid 

vid simulerade 

avbrott. Av 18 olika 

scenarion hade 3 som 

var oavbrutna, 

inkorrekta ESI poäng 

och ett scenario hade 

ett avbrutet scenario 

hade inga poäng alls.  

K 

I 

Jordi, K., Grossmann, 

F., Gaddis, G., 

Cignacco, E., 

Schwendimann, R., & 

Nickel C.  

2015 

Schweiz  

Nurses’ accuracy and 

self-perceived ability 

using the Emergency 

Severity Index triage 

tool: a cross-sectional 

study in four swiss 

hospitals 

Att utvärdera 

sjuksköterskors 

upplevda erfarenheter 

av att använda ESI 

Design: 

Tvärsnittstudie 

Urval: 

Sjuksköterskor från 

fyra olika 

akutmottagningar 

Datainsamling:  

Frågeformulär 

Analys: 

Krippendorff’s alpha, 

Likert scale 

69 

(-) 

 

De flesta, (78%) av 

deltagarna kände god 

tillit till att använda 

ESI.  

P 

I 

Randomiserad kontrollerade studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke-kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ 

studie (K) I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

 

 

 

 



 

 

VII 

 

 
Författare 

År 

Land 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Mistry, B, m.fl.  

2017 

Förenade 

arabemiraten 

Nursing perceptions 

of the Emergency 

Severity Index as a 

Triage tool in the 

United Arab 

Emirates: A 

qualitative analysis 

Att genom 

sjuksköterskors 

upplevelser, 

identifiera styrkor 

och svagheter vid 

implementering av 

ESI 

Design: 

Kvalitativ 

Urval: 

Sjuksköterskor på 

akutmottagningen 

Datainsamling: 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Analys: 

Kodning av teman 

som plockats fram ur 

intervjuerna.  

27 

(-) 
De flesta upplevde att 

det är stor variation 

och subjektivitet vid 

användning av ESI 

K 

I 

Mulindwa, F., & 

Blitz, J. 

2016 

Uganda 

Perceptions of 

doctors and nurses at 

Ugandan hospital 

regarding the 

introduction and use 

of the South African 

Triage Scale 

Att utvärdera om 

South African Triage 

Scale uppfattades 

som användbar och 

värdefull av personal 

på ett sjukhus i 

Uganda 

Design:  

Kvalitativ 

Urval: 

Sjuksköterskor och 

läkare från 

öppenvårdsmottagning 

och akutmottagning. 

Datainsamling: 

Djupintervjuer 

Analys: 

Innehållsanalys 

16 

(-) 
Skalan ansågs vara 

användbar av 

personalen och 

bidrog även till 

förbättrad 

kommunikation och 

relation med patienter 

K 

I 

Randomiserad kontrollerade studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke-kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ 

studie (K) I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

 

 

 



 

 

VIII 

 
Författare 

År 

Land 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Pich, J., Hazelton, 

M., Sundin, D., & 

Kable, A. 

2011 

Australien 

Patient-related 

violence at triage: A 

qualitative descriptive 

study 

Att beskriva 

triagesjuksköterskors 

upplevelser av 

patientrelaterat våld 

på arbetsplatsen den 

föregående månaden.  

Design: 

Kvalitativ 

Urval: 

Sjuksköterskor 

Datainsamling: 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Analys: 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

6 

(-) 
Samtliga deltagare 

uppgav att de upplevt 

episoder av 

patientrelaterat våld 

som uppfattades som 

oundvikligt och 

ökade i intensitet och 

frekvens. 

K 

I 

Ramacciati, N., 

Ceccagnoli, A., & 

Addey, B. 

2015 

Italien 

Violence aganst 

nurses in the triage 

area: An Italian 

qualitative study 

Att undersöka hur 

sjuksköterskor 

upplever sina känslor 

efter våldsepisoder på 

arbetsplatsen.  

Design: 

Kvalitativ 

Urval: 

Sjuksköterskor 

Datainsamling: 

Intervjuer 

Analys: 

Tematisk analys 

9 

(-) 
10 olika teman 

identifierades: Känsla 

av sårbarhet, 

ensamhet, 

otillräcklighet, 

orättvisa, långvariga 

effekter, rädsla, 

oundviklighet, 

ursäkter, 

könsskillnader, 

självmedvetenhet 

K 

II 

Randomiserad kontrollerade studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke-kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ 

studie (K) I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IX 

 
Författare 

År 

Land 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Reay, G., Rankin, J., 

&Then, K. 

2015 

Kanada 

Momentary fitting in 

a fluid environment: 

A grounded theory of 

triage nurse decision 

making 

Att generera en 

materiell grundad 

teori gällande 

beslutsfattande för 

legitimerade 

triagesjuksköterskor 

Design: 

Kvalitativ 

Urval: 

Sjuksköterskor  

Datainsamling: 

Observationer och 

intervjuer 

Analys: 

Induktiv 

datakodningsprocess 

38 

(-) 
Triagesjuksköterskor 

behöver strukturerad 

miljö och digital 

teknik för att 

möjliggöra kunskap 

om akutmottagningen 

och upprätthålla 

situationsmedvetenhet 

K 

I 

Roscoe, L., 

Eisenberg, E., & 

Forde, C.  

2016 

USA 

The Role of Patient’s 

Stories in Emergency 

Medicine Triage 

Att undersöka 

triageprocessen för att 

identifiera vilka 

beslutsregler och 

informationskällor 

sjuksköterskor 

använder sig utav för 

att besluta om 

patientens 

angelägenhetsgrad 

och för att tydliggöra 

hur patientberättelsen 

kan användas som 

information.  

Design: 

Kvalitativ 

Urval: 

Sjuksköterskor 

Datainsamling: 

Observationer, 

semistrukturerade 

intervjuer. 

Analys: 

Tematisk analys 

16 

(-) 
Sjuksköterskor 

avfärdade som regel 

patientberättelsen för 

att istället använda sig 

av visuella tecken och 

symtom. Endast när 

patientberättelsen 

innehöll betydelsefull 

information togs den i 

beaktande.  

K 

I 

Randomiserad kontrollerade studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke-kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ 

studie (K) I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

 

 

 

 



 

 

X 

Författare 

År 

Land 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Sanders, S., & 

Minick, P. 

2015 

USA 

Making better 

decisions during 

triage 

Att utforska hur 

sjuksköterskor 

upplever sin 

triageroll. 

Design: 

Kvalitativ 

Urval: 

Sjusköterskor 

Datainsamling: 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Analys: 

Deskriptiv 

fenomenologi 

7 

(-) 
Triage var krävande 

och sjuksköterskor 

behöver erfarenhet 

och kunskap för att 

fatta bra beslut genom 

att läsa mellan 

raderna och skapa en 

relation med 

patienter. 

K 

II 

Wolf, L., Perhatc, C., 

Delao, A., & Moon, 

M. 

2017 

USA 

 

Triaging the 

Emergency 

Department, Not the 

patient: United States 

Emergency Nurses’ 

Experience of the 

Triage Process 

 

Att utforska 

sjuksköterskors 

förståelse och 

upplevelse av 

triageprocessen samt 

identifiera hinder för 

korrekta bedömningar 

 

Design: 

Kvalitativ 

Urval: 

Sjuksköterskor 

Datainsamling: 

Enkäter, 

anteckningar, 

ljudinspelade 

intervjuer 

Analys: 

Tematisk analys 

26 

(-) 
Fem olika teman 

uppdagades: sjuk 

eller inte sjuk, 

Triagera 

akutmottagningen, 

istället för patienten, 

det oväntade samt 

Hinder och redskap. 

K 

I 

Randomiserad kontrollerade studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke-kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ 

studie (K) I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

 

 


