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Abstrakt  

 
Brist på kommunikation och koordination mellan vårdenheter utgör ett hot mot 

patientsäkerheten. Överrapportering bör vara kort, koncis, strukturerad och relevant. Det 

behövs en samsyn mellan prehospital och inhospital triagering. Triagering enligt ADAPT har 

visats vara ett tydligt kommunikationsinstrument som ökar patientsäkerheten i samband med 

överlämningar. Syftet med denna studie var att undersöka om prehospital triage kan öka 

patientsäkerheten och förkorta ledtiderna i samband med överlämning av patient mellan 

ambulanssjukvård och akutmottagning. En kvantitativ enkätundersökning riktad mot 

sjuksköterskor som har triagering bland sina arbetsuppgifter delades ut på två 

akutmottagningar. Insamlad data sammanställdes via statistikprogrammet Statistical Package 

for Social Sciences (SPSS) version 19.0 och analyserades i deskriptiv och analytisk statistik. 

Resultatet visade att deltagarna önskade att överrapportering från ambulans till akuten skulle 

ske i en kombination av muntlig rapport och med ett skriftligt underlag som motsvarade det 

triageringsunderlag de själva använde. Deltagarna trodde att en prehospital triagering 

motsvarande den inhospitala kunde leda till att patientens vårdbehov snabbare kunde 

identifieras och väntetider kortas. Där sågs även en signifikant korrelation mellan både ålder 

och antal yrkesverksamma år och i vilken utsträckning sjuksköterskorna trodde att patienten 

snabbare kunde få rätt medicinsk hjälp med stöd av en prehospital triagering. Majoriteten 

litade helt eller delvis på den bedömning som gjorts av ambulanspersonalen, trots det ansåg 

de flesta att en inhospital triagering var nödvändig även i de fall en prehospital triagering 

utförts. Tilliten till ambulanspersonalens bedömningar var högre bland de manliga 

sjuksköterskorna men de kvinnliga sjuksköterskorna angav i större utsträckning att deras 

fortsatta hantering av patienten påverkades av bedömningen från ambulanspersonalen.  

Majoriteten av deltagarna i studien var nöjda med överrapportering från ambulanspersonal 

idag men efterfrågade ett strukturerat rapporteringsunderlag i form av till exempel ett 

triageringsunderlag motsvarande det som användes på akutmottagningen. De menade att 

detta kunde bidra till att patientens vårdbehov fortare identifieras, att patienten kan få rätt 

medicinsk hjälp tidigare och att väntetiderna för patienten kan kortas. 

 

Nyckelord: triage, ADAPT, prehospital, patientsäkerhet, överrapportering, kvantitativ, 

enkätstudie 
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INTRODUKTION 

För att uppnå en effektiv vårdkedja måste sjukvården identifiera överflödiga och icke-

värdeskapande processer och exkludera dessa ur vårdkedjan (Lethvall, Enander, Letterstål & 

Öhlén, 2007). Under 2000-talet genomfördes en rad förändringar inom ambulanssjukvården i 

Sverige i en strävan att kompetensstärka den prehospitala vården. Detta innebär att sedan år 

2005 bemannas varje akutambulans med minst en legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 

2009). Prehospitalt innebär kompetenshöjningen en ökad möjlighet för ambulanspersonal att 

göra kvalificerade bedömningar av patienter innan de anländer till ett sjukhus. Patientens 

första personliga möte i vårdkedjan innebär idag ofta en specialistutbildad sjuksköterska från 

ambulanssjukvården som prehospitalt bedömer/triagerar och påbörjar behandling innan 

patienten anländer till en akutmottagning. Vid ankomsten till sjukhuset genomgår patienten 

ytterligare en triagering av mottagande sjuksköterska, en process som enligt Lethvall et al. 

(2007) som inte är till fördel för patienten utan förlänger vårdkedjan och förlänger 

ambulansens uppdragstid. Om ambulansens triagering motsvarar sjukhusets så att ytterligare 

triagering inte blir nödvändig leder detta till en ökad patientsäkerhet. En förutsättning för att 

genomföra denna typ av förändring har varit att säkerställa att ambulanssjukvårdens 

triagering är av samma kvalitet som akutmottagningens (Svensson & Lindlöf, 2011). Enligt 

Lethvall et al. (2007) medför detta att patientens vårdbehov snabbare identifieras och att 

patienten kan få rätt medicinsk hjälp med kortare väntetider och att ambulansen blir 

disponibel för nya uppdrag snabbare. Ett optimalt arbetssätt för en ökad patientsäkerhet. 
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BAKGRUND 

PATIENTSÄKERHET 

Den vanligaste enskilda orsaken till vårdskador och ett stort hot mot patientsäkerhet brist på 

kommunikation och koordination inte bara inne på sjukhus utan även när det gäller 

koordination mellan olika enheter och organisationer och bristande informationsöverföring 

vid överlämnande mellan enheter (World Health Organization [WHO], 2009). Flera studier 

(Bruce & Suserud, 2005; Currie, 2002; Talbot & Bleetman, 2007) om överrapportering visar 

att denna bör vara kort, koncis, strukturerad och relevant. Bruce och Suserud (2005) lyfter 

dock fram att överrapporteringen ej får bli alltför schematisk då risken finns att individens 

behov får stå åt sidan för medicinsk information. I samma studie framkommer även att 

felaktig information vid en överrapportering medför en förhöjd risk att det diagnostiska 

arbetet av patienten tar längre tid vilket är en direkt fara för patientsäkerheten. Talbot och 

Bleetman (2007) menar att en bidragande faktor till att misstag begås inom sjukvården är när 

kommunikationen brister. Lethvall et al. (2007) lyfter fram ett behov av samsyn mellan 

prehospital och inhospital triagering och att triagesystemen bör vara samma men anpassade 

för respektive organisations förutsättningar. Svensson och Lindlöf (2011) skriver att de ser 

ADAptive Process Triage (ADAPT) som ett tydligt kommunikationsinstrument som ökar 

patientsäkerheten i samband med triagering och överrapportering. 

TRIAGE 

Ordet triage kommer ursprungligen från franskan och betyder prioritering (Grossman, 2003; 

Göransson, Ehrenberg, Marklund & Ehnfors, 2005b). Triagering definieras som den process 

där patienter sorteras och prioriteras för vård (Manchester Triage Group, 1997). Denna 

prioritering innebär i sjukvårdssammanhang en bedömning av patientens tillstånd som sedan 

ligger till grund för hur resurser ska fördelas och i vilken ordning patienterna skall tas om 

hand. Olika modeller för triagering på akutmottagningar har funnits och använts 

internationellt i ett par decennier (Göransson, Ehrenberg & Ehnfors, 2005a; Palmquist & 

Lindell, 2000). Anledningen till att olika former av triagemodeller började användas inne på 

akutmottagningar var en önskan att öka patientsäkerheten genom att tillhandahålla medicinskt 

säker vård och rimliga väntetider för svårt sjuka patienter. Tidigare hade triagering används 

mestadels vid stora olycksplatser och vid skadeplatser vid krig (Grossman, 2003; Göransson 

et al., 2005b). Skillnaden med den triagering som utförs inne på akutmottagning är att 

patienten får sin angelägenhetsgrad, det vill säga hur snart denne bör bedömas av en läkare, 
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fastställt utifrån hur sjuk eller skadad han eller hon är, oberoende av andra medpatienters 

behov. Det handlar om det vardagliga arbetet och innefattar en stor variation av tillstånd och 

sjukdomar, från inte särskilt brådskande situationer till väldigt allvarliga och brådskande fall 

(Gerber Zimmerman & McNair, 2006; Göransson et al., 2005b). 

 

Det finns flera olika triagesystem och modeller som skiljer sig åt en del men alla har vissa 

gemensamma drag. Prioriteringen utgår från patientens symtom. Symtomen bedöms med 

hjälp av vad patienten själv berättar och beskriver och vad den mottagande sjuksköterskan 

noterar. Det finns en tidsskala som anger den maximala väntetiden för varje patient utifrån 

bedömt symtom, denna tidskala varierar en del mellan de olika modellerna. Det finns även 

som komplement till tidsskalan utarbetade medicinska beslutstöd (Beveridge et al., 1998; 

Worster et al., 2004). Implementeringen och användandet av triagemodeller i Sverige är 

svårbeskrivet då det finns relativt begränsat med dokumentation om detta. Palmquist och 

Lindell (2000) har presenterat en nationell kartläggning från 1996 som visade att cirka hälften 

av landets akutmottagningar då använde triagering i någon form.  Under 1990-talet 

utvecklade ett flertal svenska sjukhus egna triageskalor. Triageringen utfördes oftast av 

sjuksköterskor eller undersköterskor med varierande grad av medicinsk säkerhet. De olika 

triageskalorna infördes under ganska okontrollerade former och utan samverkan mellan 

sjukhusen. I början på 2000-talet valde några sjukhus, främst i Västra Götalandsregionen, att 

implementera Manchester Triage System (MTS) som ursprungligen kommer från England. 

Med inspiration av MTS började triageringen att vidareutvecklas och kom att även inkludera 

beslut och processtöd. MTS baseras på i huvudsak subjektiva parametrar och därför 

kompletterades triagesystemet på de flesta akutmottagningar med mer objektiva ingångsdata 

som vitalparametrar i bedömningen (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 

2010). Cooke et al. (2004) anser dock inte att MTS är tillräckligt applicerbart då modellen 

kan motverka flödeslogistik och därmed öka köerna på akutmottagningarna. 

 

Sverige har utvecklat två system för triagering. Den första svenska modellen för triage var 

Medical Emergency Triage and Treatment System (METTS) som infördes 2005. Utifrån den 

och även delvis parallellt med METTS utvecklades ADAPT.  Båda systemen bygger på tre 

steg eller moduler som i METTS kallas för: 1. vitalparametrar enligt ABCDE-metoden, 

2. kontaktorsak kopplat till symtom och 3. process eller åtgärdsmodul som bestämmer till 

exempel monitoreringsbehov och provtagning. För ADAPT benämns dessa tre moduler som: 
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1. vitalparametrar, 2. vitalhistoria eller sökorsak och 3. process. ADAPT har flera olika 

besöksorsaker med prioritetsbedömningar som i sin tur bygger på frågor och svar. Modellen 

omfattar samma processer som METTS men i ADAPT har även en process för 

inläggningsfall utvecklats där vissa patientgrupper som exempelvis strokepatienter, vissa 

infektionspatienter, hjärtpatienter och höftfrakturpatienter i hög grad kan förflyttas till en 

mottagande specialavdelning på en gång (SBU, 2010). Göransson et al. (2005a) beskriver att 

det år 2002 fanns totalt 37 olika triageringssystem på Sveriges akutmottagningar. År 2009 

hade dessa siffror ändrats radikalt enligt Widgren och Jourak (2011) som visade att det i 

huvudsak användes tre olika triageringssystem på de Svenska akutmottagningarna, MTS, 

METTS och ADAPT. Ofta utförs denna prioritering av en sjuksköterska (Göransson, 2006). I 

en jämförelse gjord av Göransson och von Rosen (2011) beskrivs att ADAPT minskar 

spridningen vad gäller till vilken nivå som patienterna bedömdes till jämfört med den äldre 

triagemetod som tidigare använts på det aktuella sjukhuset för studien. De påpekar dock att 

för att ADAPT ska kunna ses som ett säkert verktyg för triagering krävs vidare forskning på 

de olika, för systemet använda, parametrarna.  

PREHOSPITALT ADAPTIVE PROCESS TRIAGE 

Benämningen prehospital triagering har tidigare använts för att beskriva den sortering och 

prioritering av patienter som till exempel sker på skadeplats men under de senaste åren 

använder ambulansen i flera olika län triagering liknande den som utförs inne på 

akutmottagning på alla patienter som av någon anledning åker ambulans till en 

akutmottagning. Det har som ett led i att öka tillgängligheten inom akutsjukvårdssystemet i 

Stockholm arbetats fram ett sätt att triagera och bedöma patienter prehospitalt som 

överensstämmer med den triagering som utförs på akutmottagningarna i länet (Svensson & 

Lindlöf, 2011). Enligt Lethvall et al. (2007) framgår att Stockholms läns landsting skall ha ett 

kvalitetssäkrat beslutsstödsystem som säkerställer att intervju och medicinsk bedömning 

genomförs på ett optimalt sätt och bygger på evidensbaserad kunskap. Syftet med en sådan 

anpassning skulle vara att möjliggöra för leverantören, i detta fall de olika ambulansföretagen 

i Stockholm, att tillsammans med andra vårdgivare i olika vårdkedjor, följa upp och utveckla 

kvalitén i bedömningar och utlarmning.  Ambulansföretagens beslutsstöd ska enligt denna 

kravspecifikation kunna anpassas till triagesystemet ADAPT.  
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RELIABILITET FÖR PREHOSPITAL TRIAGERING 

Enligt Göransson et al. (2005a) har svenska akutmottagningar svårare att implementera och 

använda etablerade standardmodeller och riktlinjer för triagering i akutsjukvård än vad som 

är fallet i många andra länder. År 1996 var det endast cirka 50 procent av akutmottagningarna 

i Sverige som hade som rutin att det skulle vara en sjuksköterska som utförde triagering av 

patienter. I en studie gjord av Palmquist och Lindell (2000) där 70 av landets då 81 

akutmottagningar undersöktes var siffrorna ungefär desamma som år 1996 vad gällde vilken 

kompetens som krävdes av den triagerande personalen. Göransson et al. (2005a) nämner att 

det finns flera studier som påvisar skillnad i krav på kompetens för de som triagerar patienter 

på olika akutmottagningar och det föreslås i samtliga av dessa att det bör krävas en viss nivå 

av kunskap för att triagera patienter. Göransson et al. (2005a) beskriver att det existerar 

olikheter i hur patienter triageras trots användande av samma triagemodell och att detta 

medför en risk för patienten. 

 

Göransson et al. (2005b) och Olofsson, Gellerstedt och Carlström (2008) har undersökt de 

olika triageringssystemens validitet och reliabilitet och i vilken utsträckning den triagerande 

sjuksköterskans kunskap och förmåga avgör till vilken kategori en patient triageras. När 

validitet skall mätas utförs en mätning på triagemodellens sensitivitet. Det vill säga att 

triagemodellen både identifierar de patienter som snabbt behöver sjukhusets resurser och de 

patienter som inte behöver vård lika snabb. Är reliabiliteten god så ska triagenivån bli den 

samma oavsett vilken sjuksköterska som gör bedömning. Enligt Polit och Beck (2006) är det 

instrumentets giltighet och kvalitet som eftersträvas när reliabiliteten för ett kvantitativt 

mätinstrument skall mätas. Svensson och Lindlöf (2011) bekräftar reliabiliteten hos 

prehospital ADAPT och således bör en prehospital triagering inte anses vara mindre adekvat 

än en inhospital. Enligt Lethvall et al. (2007) är dessutom kompetensnivån generellt sett 

högre prehospitalt jämfört med kompetensnivån på en akutmottagning. 
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RATIONAL 

En förhöjd kompetensnivå hos sjuksköterskor prehospitalt ger stora möjligheter till en mer 

avancerad prehospital hälso- och sjukvård. Ambulanssjuksköterskan genomför ett primärt 

omhändertagande och med hjälp av vitala parametrar och bakomliggande anamnes ställer hon 

ett prehospitalt bedömt tillstånd, prioriterar och tar beslut om behandlingen skall påbörjas på 

plats eller i ambulansen (Bruce & Suserud, 2005). Jones och Woollard (2003) kom fram till 

att ett bra beslutsstöd bidrar till en förhöjd patientsäkerhet och framkallar trygghet i arbetet 

för specialistsjuksköterskan. Widgren, Örninge, Grauman och Thörn (2009b) menar att 

genom att sjukvården standardiserar bedömningar och handläggning utifrån vitalparametrar, 

symtom och tecken på liknande sätt prehospitalt och inhospitalt skapas möjligheten för 

vårdnätverket att använda samma akutjournal under hela det akuta förloppet. Då samma 

språk och dokumentation används minskar risken för att information ska gå förlorad i 

överlämningen mellan prehospital och hospital akutsjukvård. Som bakgrunden visar 

fokuserar tidigare forskning på triagemodellerna och dess reliabilitet men författarna har inte 

funnit några tidigare studier om hur en prehospital bedömning/triagering upplevs av 

mottagande sjuksköterska inhospitalt och om det föreligger ett förtroende att ta vid och inte 

börja om för att bilda sig en egen uppfattning. Med ett skarpt verktyg som visat sig vara 

reliabelt fast med en vårdkedja som saknar inblick och förtroende för varandras bedömningar 

kommer verktyget inte medföra att patientsäkerheten förhöjs. Med bakgrund av detta vill 

författarna undersöka dels hur triagering används vid överlämning av patient mellan 

ambulanssjukvård och akutmottagning, vilka faktorer som påverkar akutsjuksköterskans 

hantering av patienten och tillit till ambulanssjuksköterskans bedömning och om 

akutsjuksköterskan anser att ledtiderna i samband med överlämning av patient mellan 

ambulanssjukvård och akutmottagning kan förkortas genom prehospital triagering. 
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SYFTE 

Syftet med denna studie var att beskriva akutsjuksköterskors erfarenheter av prehospital 

triagering och om prehospital triagering kan öka patientsäkerheten genom att förkorta 

ledtiderna i samband med överlämning av patient mellan ambulanssjukvård och 

akutmottagning. 

FRÅGESTÄLLNINGAR 

Studien har utgått från följande frågeställningar: 

Hur används prehospital triagering vid överlämning av patient mellan ambulanssjukvård och 

akutmottagning? 

Anser akutsjuksköterskan att ledtiderna i samband med överlämning av patient mellan 

ambulanssjukvård och akutmottagning kan förkortas genom prehospital triagering? 

Vilka faktorer påverkar akutsjuksköterskans hantering av patienten och tillit till 

ambulanssjuksköterskans bedömning?  

METOD 

DESIGN 

Som metod valdes en kvantitativ enkätbaserad tvärsnittsstudie. Enligt Polit och Beck (2006) 

kan en kvantitativ tvärsnittsstudie användas för att få en bild över en population vid en viss 

tidpunkt eller under ett kort tidsintervall. Att använda enkäter medför att fler respondenter 

kan delta i studien. En studie med kvantitativ ansats ger dess resultat en möjlighet att bli mer 

kvantitativt och i vissa fall generaliseras till liknande sammanhang. 

DELTAGARE 

Deltagare till denna studie rekryterades genom att en kontakt etablerades med ansvarig 

verksamhetschef på akutmottagning som gav sitt medgivande till studien. Därefter 

etablerades kontakt med klinikens forskningsansvarige sjuksköterska som kom att fungera 

som studiens kontaktperson vilken enligt Polit och Beck (2006) ger forskarna tillgång till 

fältet genom sin yrkesroll samt innehar information om och sköter om kontakten med 

deltagarna. Denna kontaktperson ställde därefter en förfrågan om medverkan i studien till de 

sjuksköterskor på akutmottagningen som arbetade med patienttriagering via e-post. 

Inkluderingskriterier var; sjuksköterskor som arbetar med triagering på en akutmottagning 

där ADAPT användes som vedertaget instrument vid patienttriagering. 
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Totalt kom 73 individer att delta i studien. Det förekom inget partiellt bortfall bland den 

demografiska delen av enkäten. Deltagarna arbetade som legitimerad sjuksköterska på 

akutmottagning inom Stockholms läns landsting. Könsfördelningen inom deltagargruppen 

var 64 kvinnor och 9 män. Av studiens deltagare var 83.6 % (n=61) grundutbildade 

sjuksköterskor, resterande deltagare hade någon form av specialistutbildning (Tabell 1). 

 

Tabell 1. Demografisk beskrivning av undersökningsgruppen, utbildning 

Kön Utbildning n 

 SSK* IVA* ANE* AKUT* ONK* BARN*  

Man 9 0 0 0 0 0 9 

Kvinna 52 4 3 3 1 1 64 

Totalt 61 4 3 3 1 1 73 

*SSK = Sjuksköterska, IVA = Intensivvårdssjuksköterska, ANE = Anestesisjuksköterska, 

ONK = Onkologisjuksköterska, BARN = Barnsjuksköterska 

 

Deltagargruppens åldersfördelning varierade mellan 23 år och 64 år. Antal år som 

yrkesverksam sjuksköterska (oavsett arbetsplats) varierade mellan 1 år till 34 år, antal år på 

akutmottagning varierade mellan 1 år och 26 år och antal år med patienttriagering bland 

arbetsuppgifterna varierade mellan 1 år och 10 år (Tabell 2). 

 

Tabell 2. Demografisk beskrivning av undersökningsgruppen, ålder och yrkesår 

Variabel Mätvärden 

 
n Min Max Medel 

Std. 

avvikelse 

Ålder 73 23 64 36.5 10.0 

Verksamma år som sjuksköterska 73 1 34 9.2 7.9 

Verksamma år på akutmottagning 73 1 26 6.0 5.9 

Verksamma år inom triagering 73 1 10 3.7 2.3 
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MÄTINSTRUMENT 

I denna studie har datainsamling genomfört med en enkät (bilaga 2) avsedd för 

sjuksköterskor på akutmottagning. Då någon tidigare validerad enkät inte fanns att tillgå som 

matchade studiens syfte utarbetades en enkät baserad på litteraturgenomgång och enligt de 

riktlinjer som rekommenderas av Trost (2007). Enkäten innehöll 18 frågor varav sex frågor 

var av demografisk natur där kön, ålder och utbildning efterfrågades. Därefter ställdes frågor 

om yrkesverksamma år som sjuksköterska, som sjuksköterska på akutmottagning och hur 

länge deltagaren arbetat med triagering på akutmottagning. Tolv frågor var relaterade till 

studiens syfte och frågeställningar där tre frågor behandlar överrapportering mellan 

ambulanssjukvård och akutmottagning (fråga 7, 14 och 18). Två frågor behandlar tillit 

ambulanspersonalens bedömning och hur den påverkar akutsjuksköterskans fortsatta 

hantering av patienten (fråga 13 och 15). Tre frågor behandlar prehospital och inhospital 

triagering (fråga 8, 9 och 17). Två frågor rör vårdkedjans ledtider och huruvida patientens 

vårdbehov snabbare kan identifieras med hjälp av prehospital triagering (fråga 10 och 16). 

Slutligen fanns två frågor som var valfria och där deltagaren själv fyllde i kommentarer som 

berör ADAPT som verktyg och om det fanns vitalparametrar eller annan anamnes som 

deltagaren oavsett om en prehospital triagering utförts ändå skulle ta om (fråga 11 och 12).  

 

Enkäten var överskådlig, enkel, lätt att förstå samt tog maximalt 5 minuter att fylla i för att 

underlätta deltagandet. I syfte att öka instrumentets trovärdighet genomfördes en pilotstudie 

där en första version av enkäten testades för face-validity för att säkerställa att enkäten mäter 

det som den avser att mäta (Altman, 1999) på 3 sjuksköterskor med erfarenhet från 

akutmottagning och triagering. Pilotstudien resulterade i två förändringar gällande fråga 7 

och 18 som från början endast tillät ett svarsalternativ men som reviderades till att tillåta flera 

svarsalternativ då överrapportering visade sig i princip alltid genomföras muntligt initialt 

samt sekundärt via ambulansjournal efter att den skrivits vilket kan ta 10-20 minuter efter 

överlämnandet av patienten. 

DATAINSAMLING 

Tillsammans med svarskuvert samt informationsbrev (bilaga 1) distribuerades totalt 120 

enkäter till den forskningsansvarige sjuksköterska som kom att fungera som studiens 

kontaktperson. I samband med detta distribuerades enkät, svarskuvert och informationsbrev 

till respektive sjuksköterskas personliga postfack på arbetsplatsen. I samband med att en 

deltagare fyllt i sin enkät och skickat den i returkuvertet uppnådde vi informerat samtycke. 



 

10 

 

Varje enkät var märkt med ett löpnummer som inte på något sätt identifierade respondenten 

men gav densamma en möjlighet att i efterhand kontakta kontaktpersonen eller forskarna och 

be att få sin enkät exkluderad ur studien utan att ange något skäl till detta. Svarstendens var 

initialt hög men mattades ut varpå kontaktpersonen vid två tillfällen påminde samtliga 

deltagare om studien via e-post. 

DATAANALYS 

All data har analyserats och sammanställts med statistikprogrammet Statistical Package for 

Social Sciences (SPSS) version 19.0 och presenteras med beskrivande statistik. Analysen har 

genomförts i deskriptiv statistik samt analytisk statistik. Deskriptiv statistik nyttjades för att 

beskriva och sammanställa data. Detta har därefter presenterats i tabeller samt löpande text. 

Analytisk statistik har utförts genom att vi sökt statistiskt signifikanta samband genom Mann-

Whitney U-test och Kruskal-Wallis test. Sambandsanalyser har utförts med Spearmans 

rangkorrelationskoefficient (rho) och Pearsons korrelationstest (r). En bivariat analys enligt 

Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2010, p. 137) studerar sambandet eller korrelationen 

mellan två variabler. Frågan som ställs vid denna analys är om sambandet återger ett reellt 

orsakssamband eller ett samband som beror på tillfälligheter, ett skensamband. Vi har 

genomgående valt att stärka trovärdigheten i dessa tester genom att sätta gränsen för 

signifikanta samband till < 0.05 (p-värde). Denna gräns är enligt Djurfeldt et al. (2010) ett 

vanligt förekommande gränsvärde. Det innebär att om uppmätt p-värde är lika med eller 

under 0.05 anses det uppmätta sambandet vara statistiskt signifikant vilket innebär att det är 

med fem procents sannolikhet att det uppmätta sambandet beror på slumpen. Mann-Whitney 

U-test har använts för att testa hypoteser om kön påverkar dels hur sjuksköterskan litar på den 

bedömning som åstadkoms av ambulanspersonal och om det har betydelse för i vilken grad 

ambulanspersonalens egen bedömning påverkar sjuksköterskans fortsatta hantering av 

patienten. Kruskal-Wallis test har använts för att testa hypoteser om antal yrkesverksamma år 

påverkar dels hur sjuksköterskan litar på den bedömning som åstadkoms av 

ambulanspersonal (fråga 13) och om det har betydelse för i vilken grad ambulanspersonalens 

egen bedömning påverkar sjuksköterskans fortsatta hantering av patienten (fråga 15). 

Enkätens öppna frågor har sammanfattats genom textanalys. Enligt Polit och Beck (2006) kan 

textanalys användas för att sammanfatta och beskriva likheter och skillnader i en text. 
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BORTFALL 

Bortfall kan delas in i individbortfall och partiellt bortfall. Med individbortfall menas att en 

individ har erbjudits deltagande men att individen av olika anledningar ej kommer att 

medverka i studien (Dahmström, 2005). Av 120 utdelade enkäter svarade 73 personer vilket 

ger ett individbortfall på 39.2 %. Partiellt bortfall syftar till bortfall på enskilda frågor 

(Dahmström, 2005). Partiellt bortfall hade i denna studie resulterat i det som Polit och Beck 

(2006) kallar delete the missing cases, vilket innebär att om deltagaren inte besvarat någon 

fråga så kommer individens svar på aktuell fråga att strykas ur sammanställningen. Det 

förekom dock inget partiellt bortfall i denna studie förutom på de valfria öppna frågor där 

enstaka respondenter inte angivit någon kommentar. 

ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Enligt Medicinska forskningsrådets nämnd för forskningsetik [MRF] (2000) bör det i 

forskning med människor beaktas fyra etiskt grundläggande principer, dessa är respekt för 

personer (autonomiprincipen), godhetsprincipen, principen att inte skada samt 

rättviseprincipen. I denna studie informerades deltagarna dels om syftet med studien och dels 

om att eventuellt deltagande är frivilligt. I samband med att en enkät fyllts i och skickats in 

har vi uppnått informerat samtycke. Varje enkät var märkt med ett löpnummer som inte på 

något sätt identifierade respondenten men gav densamma en möjlighet att i efterhand 

kontakta kontaktpersonen eller forskarna och be att få sin enkät exkluderad ur studien utan att 

ange något skäl till detta. Deltagarna i studien garanterades anonymitet, vilket betyder att 

inga svar kan härledas till specifika personer. Risken för skada eller obehag i samband med 

undersökningen får därför ses som minimal. I aktuell studie är urvalet ekvivalent med 

populationen och således har samtliga individer i populationen exakt samma möjligheter att 

delta. En etikansökan med bifogad projektplan har granskats och godkänts av etiska gruppen, 

institutionen för hälsovetenskap på Luleå tekniska universitet.  
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RESULTAT 

TRIAGERING OCH ÖVERLÄMNING AV PATIENT MELLAN AMBULANSSJUKVÅRD OCH 

AKUTMOTTAGNING 

Resultatet visar att 61.6 % av de överrapporteringar som sker mellan ambulanssjukvård och 

akutmottagning sker muntligt. Resterande 38.4 % visar att det sker både muntligt och 

skriftligt med stöd av en skriven ambulansjournal. Inga övriga rapporteringssätt förekom. 

Majoriteten (50.7 %) önskade en överrapportering i kombination av muntlig rapport och 

skriftligt via ett prehospitalt triageringsunderlag, exempelvis pre-ADAPT. Det förekom även 

andra alternativ men i mindre utsträckning ( Figur 1). 

Figur 1. Överrapportering mellan ambulanssjukvården och mottagande akutmottagning 
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Resultatet visade att 43.8 % sällan eller aldrig upplevt att en prehospital triagering utförts. 

Majoriteten (56.2 %) upplevde dock att detta utförts mer frekvent (Figur 2). 

 

Figur 2. Upplevelser om någon form av prehospital triagering skett 

 

 

Fortsättningsvis visar resultatet att 91.8 % är nöjda eller mycket nöjda med den 

överrapportering som idag sker mellan ambulanssjukvård och mottagande sjuksköterska på 

akutmottagning (Tabell 3). 

 

Tabell 3. Överrapportering från ambulanspersonal till akutsjuksköterskan 

Fråga Svarsalternativ % (n) 

 Mycket 

nöjd 
Nöjd Missnöjd 

Hur nöjd är akutsjuksköterskan med 

överrapportering från ambulanspersonalen? 
9.6 (7) 82.2 (60) 8.2 (6) 
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PREHOSPITAL TRIAGERING OCH LEDTIDER I SAMBAND MED ÖVERLÄMNING AV 

PATIENT MELLAN AMBULANSSJUKVÅRD OCH AKUTMOTTAGNING 

Resultatet visar att om ambulansens triageringsmodell skulle motsvara den som används på 

sjukhus så anser 12.3 % att ytterligare en inhospital triagering inte vore nödvändig. 

Majoriteten anser dock att ytterligare triagering är nödvändig eller delvis nödvändig. 

Resultatet visar att majoriteten (89 %) anser att om ambulansens triageringsmodell skulle 

motsvara den som används på sjukhus så skulle patientens vårdbehov helt eller delvis fortare 

identifieras och att ledtiderna förkortas. Vad gäller tilliten till ambulanspersonalens åtgärder 

och bedömningar så visar resultatet att samtliga deltagare helt eller delvis litar på det som 

utförts prehospitalt och att 69.8 % helt eller delvis skulle låta en patient gå vidare i vårdflödet 

utifrån ambulanspersonalens triagering. Dock visar resultatet att 88.1 % av deltagarna helt 

eller delvis anser att en inhospital triagering är nödvändig oavsett om patienten triagerats 

prehospitalt (Tabell 4). 

 

Tabell 4. Prehospital triagering och ledtider i samband med överlämning av patient mellan 

ambulanssjukvård och akutmottagning 

Fråga Svarsalternativ % (n) 

 Ja Nej Delvis 

9. Om ambulansens triagering skulle 

motsvara/motsvarar sjukhusets krav på information 

behövs ytterligare en inhospital triagering då? 

38.4 (28) 12.3 (9) 49.3 (36) 

10. Om ambulansens triagering skulle 

motsvara/motsvarar sjukhusets tror du att detta 

medför att patientens vårdbehov snabbare identifieras 

och att patienten kan få rätt medicinsk hjälp med 

kortare väntetider? 

63 (46) 11 (8) 26 (19) 

13. Litar du generellt på ambulanspersonalens 

åtgärder och bedömningar? 
46.6 (34) 0 (0) 53.4 (39) 

16. Skulle du känna dig bekväm att utifrån 

ambulansens triagering låta patienten oavkortat gå 

vidare i vårdflödet till respektive enhet/klinik? 

12.3 (9) 30.1 (22) 57.5 (42) 

17. Enligt din åsikt, behöver alla patienter genomgå 

en inhospital triagering? 
56.2 (41) 21.9 (16) 21.9 (16) 
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Vidare visar resultatet att 97.3 % påverkas mycket eller lite av ambulanspersonalens 

bedömning vad gäller den egna fortsatta hanteringen av en patient (Tabell 5). 

 

Tabell 5. Akutsjuksköterskans uppfattning om påverkan gällande den prehospital 

bedömningen 

Fråga Svarsalternativ % (n) 

 Mycket Lite Inte alls 

15. Hur påverkar ambulanspersonalens egen 

bedömning din hantering vad gäller patientens 

tillstånd? 

43.8 (32) 53.4 (39) 2.7 (2) 

  



 

16 

 

FAKTORER SOM PÅVERKAR AKUTSJUKSKÖTERSKANS HANTERING AV PATIENTEN OCH 

TILLIT TILL AMBULANSSJUKSKÖTERSKANS BEDÖMNING 

Resultatet visar att antal yrkesverksamma år inte påverkar hur sjuksköterskan litar på den 

bedömning som åstadkoms av ambulanspersonal (p=0.094). Det finns dock ett samband 

mellan kön och att det påverkar hur sjuksköterskan litar på den bedömning som åstadkoms av 

ambulanspersonal (p=0.047). Resultatet visar att antal yrkesverksamma år inte har någon 

betydelse för hur ambulanspersonalens egen bedömning påverkar deltagarens fortsatta 

hantering vad gäller patientens tillstånd (p=0.275). Det finns dock ett samband mellan kön 

och hur ambulanspersonalens egen bedömning påverkar deltagarens fortsatta hantering vad 

gäller patientens tillstånd (p= 0.012) (Tabell 6). 

 

Tabell 6. Samband mellan tillit och egen hantering ställt mot antal yrkesverksamma år som 

sjuksköterska och kön 

 13. Litar du generellt på ambulanspersonalens åtgärder 

och bedömningar? 

Påverkande variabel n p-värde 

Antal verksamma år som 

sjuksköterska 

73 0.094 

Kön 73 0.047* 

 15. Hur påverkar ambulanspersonalens egen bedömning 

din hantering vad gäller patientens tillstånd? 

Påverkande variabel n p-värde 

Antal verksamma år som 

sjuksköterska 

73 0.275 

Kön 73 0.012* 

* Signifikant med p-värde <0.05 (Mann-Whitney) 

** Signifikant med p-värde <0.05 (Kruskal-Wallis) 

 

Resultatet visar att det finns en positivt stark signifikant korrelation mellan både ålder och 

antal yrkesverksamma år och att patientens vårdbehov snabbare identifieras och att patienten 

kan få rätt medicinsk hjälp med kortare väntetider om ambulansens triageringsmodell 

motsvarade sjukhusets. Det finns även en negativt signifikant korrelation fast svagare mellan 

ålder och tilliten till ambulanspersonalens åtgärder och bedömningar (Tabell 7). 
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Tabell 7. Samband mellan ålder/yrkesverksamma år samt frågeställningar gällande huruvida 

ytterligare triagering behövs, om patientens vårdbehov fortare kan identifieras, om det råder 

en tillit till prehospitala bedömningar och om detta påverkar den egna hanteringen av 

patienten 

Fråga Ålder Yrkesår 

9. Om ambulansens triagering skulle motsvara/motsvarar 

sjukhusets krav på information behövs ytterligare en 

inhospital triagering då? 

rho 0.215 

p=0.068 

rho 0.164 

p=0.164 

10. Om ambulansens triagering skulle motsvara/motsvarar 

sjukhusets tror du att detta medför att patientens vårdbehov 

snabbare identifieras och att patienten kan få rätt medicinsk 

hjälp med kortare väntetider? 

rho 0.482 

p=0.003* 

rho 0.570 

p=0.007* 

13. Litar du generellt på ambulanspersonalens åtgärder och 

bedömningar? 

rho -0.264 

p=0.024* 

rho -0.197 

p=0.094 

15. Hur påverkar ambulanspersonalens egen bedömning din 

hantering vad gäller patientens tillstånd? 

rho -0.065 

p=0.585 

rho -0.168 

p=0.155 

16. Skulle du känna dig bekväm att utifrån ambulansens 

triagering låta patienten oavkortat gå vidare i vårdflödet till 

respektive enhet/klinik? 

rho -0.166 

p=0.160 

rho -0.057 

p=0.634 

* Signifikant med p-värde <0.05 (Spearmans) 
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Resultatet visar ingen signifikant korrelation mellan fråga 9 och 13. Dock framkom en 

negativt svag signifikant korrelation mellan fråga 10 och 16 (Tabell 8). 

 

Tabell 8. Samband mellan tillit och om ytterligare triagering behövs intrahospitalt samt om 

patienten kan gå vidare i vårdflödet utifrån en prehospital triagering och om patientens 

vårdbehov fortare kan identifieras om det prehospitalt triageras med ett liknande verktyg som 

intrahospitalt 

 13. Litar du generellt på ambulanspersonalens åtgärder och 

bedömningar? 

Relationsvariabel n r p-värde 

9. Om ambulansens 

triagering skulle 

motsvara/motsvarar 

sjukhusets krav på 

information behövs 

ytterligare en 

inhospital triagering 

då? 

73 -0.156 0.188 

 16. Skulle du känna dig bekväm att utifrån ambulansens 

triagering låta patienten oavkortat gå vidare i vårdflödet till 

respektive enhet/klinik? 

Relationsvariabel n r p-värde 

10. Om ambulansens 

triagering skulle 

motsvara/motsvarar 

sjukhusets tror du att 

detta medför att 

patientens vårdbehov 

snabbare identifieras 

och att patienten kan 

få rätt medicinsk hjälp 

med kortare 

väntetider? 

73 -0.265 0.024* 

* Signifikant med p-värde <0.05 (Pearsons) 
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RESULTAT AV ANALYS AV ENKÄTENS ÖPPNA FRÅGOR 

Nedan följer en deskriptiv sammanställning av de öppna frågorna nr 11 och 12.  

 

ADAPT anses vara ett vedertaget verktyg men upplever användarna att det är ett komplett 

och fungerande verktyg, vi ställde frågan i enkäten om det saknades delar som försvårade 

användandet av verktyget. 

Resultatet visar att 26 % (n=19) valde att besvara frågan med fritext. Mest förekommande 

svaret gällde vitalhistorier, det vill säga den del i ADAPT där patientens anamnes placerar 

honom eller henne bland ett antal förvalda olika dynamiska symtom av varierande 

allvarlighetsgrad. Möjlighet att ange sår, synpåverkan, smärta i extremiteter, neurologiskt 

bortfall, DVT och VAS saknades. Det framkom att deltagarna saknade möjligheten att 

komplettera angiven information om åtgärd vid exempelvis högt blodtryck, om 

saturationsvärdet var med eller utan syrgas, feber med eller utan antipyretika. Fler valbara 

sökorsaker önskades men ej specificerat närmare vilka. 

 

När det gäller patienter som triagerats prehospitalt med ADAPT så ställde vi frågan om det 

fanns några delar som användaren ändå visste med sig att de skulle ta om. 

Av studiens deltagare har 59 % (n=43) valt att kommentera frågan i fritext. Vad gäller 

vitalparametrar visade resultatet att de togs om när något avvek från det normala, när 

patienten var påverkad eller dålig, vid prio 1 eller prio 2 eller när tid för senaste mätvärden 

inte framgick. Det fanns deltagare som tog om samtliga vitalparametrar i och med att de blev 

ansvariga för patienten. Lång väntetid och bristande förtroende för överlämnande 

ambulanspersonal var andra orsaker till ny kontroll. Puls, saturation, andningsfrekvens och 

blodtryck var de mest förekommande parametrar som kontrollerades om. Vad gäller anamnes 

sågs att uppgifter om identifikation och allergier ofta kontrollerades igen. Ett mindre antal 

angav att endast uppgifter som saknades kompletterades, inspektion av hudkostym efter 

skador, kontroll av medvetandegrad angavs som exempel. 
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DISKUSSION 

Syftet med denna studie var att beskriva akutsjuksköterskors erfarenheter om prehospital 

triage kan öka patientsäkerheten genom att förkorta ledtiderna i samband med överlämning 

av patient mellan ambulanssjukvård och akutmottagning. 

 

Det förekom ingen uttalad prehospital triagering vid överrapportering från ambulanspersonal 

till sjuksköterskorna på akuten. På frågan om hur överrapporteringen går till svarade 

deltagarna i studien att det till största delen sker muntligt (61 procent) eller i kombination av 

muntlig rapport och skriftligt via ambulansjournal (38 procent). Vi vet att prehospital 

triagering enbart förkommit tidigare i samband med den pilotstudie som genomförts av 

Svensson och Lindlöf (2011) så detta resultat var inte anmärkningsvärt. Sjukhuset där vi 

rekryterade deltagare till denna studie deltog inte i den studien. Det som däremot är intressant 

är att de flesta av studiens deltagare, 51 procent, svarade att de önskade att 

överrapporteringen skulle ske i kombination av en muntlig rapport och ett skriftligt underlag 

såsom ett prehospitalt triageringsunderlag som motsvarade det de själva använde i 

triageringen på akuten, exempelvis pre-ADAPT. Detta önskemål är intressant för studiens 

syfte och paralleller kan dras till studien av Lethvall et al. (2007) som lyfter fram betydelsen 

av ett gemensamt triagesystem anpassat för respektive verksamhets förutsättningar. Lethvall 

et al. menar att detta kan öka patientsäkerheten i samband med att en patient överförs mellan 

ambulanssjukvården och sjukhus samt förkorta ledtiderna i vårdkedjan för patienten. Det kan 

tänkas att just en sådan kombination av muntlig rapport och skriftligt triageringsunderlag som 

deltagarna i denna studie önskat skulle kunna resultera i en mer strukturerad, kort och koncis 

och relevant rapport. Flera studier (Bruce & Suserud, 2005; Currie, 2002; Talbot & 

Bleetman, 2007) visar att sådan struktur på överrapportering är fördelaktig för 

patientsäkerheten. Det kan därför tyckas beklagligt att den prehospitala sjukvården i regionen 

där denna studie är utförd inte lyckats ta fram ett sådant gemensamt underlag för att 

strukturera överrapportering mellan ambulanssjukvård. 

 

I resultatet framkommer det att 43.8 procent av deltagarna uppgav att de sällan eller aldrig 

upplevt att en prehospital triagering utförts. Hänsyn till resultatet skall dock tas då 

akutsjuksköterskor kanske saknar insyn i hur en prehospital vård ser ut och att vi prehospitalt 

alltid gör en initial bedömning för att kunna påbörja en behandling utifrån våra 

behandlingsriktlinjer. Att den sedan inte finns tydligt dokumenterad i ett triageringsunderlag 



 

21 

 

utan nämns i den muntliga överrapporteringen och dokumenteras som ett bedömt tillstånd i 

ambulansjournalen är uppenbart otydligt för andra. Det är oavsett bakomliggande skäl 

beklagligt att det i dagsläget inte uppmärksammas av fler akutsjuksköterskor att ett 

prehospitalt bedömt tillstånd ställts och att en prehospital triagering utförts prehospitalt. 

Resultatet blir dock lite motsägelsefullt då 81.2 procent av studiens deltagare svarat att de är 

nöjda med den överrapportering de får från ambulanspersonal idag. Det får anses vara 

oroväckande när mindre än hälften av deltagarna inte upplever att det utförts en prehospital 

bedömning av patientens tillstånd samtidigt som majoriteten är nöjd med överrapporteringen. 

Widgren et al. (2009b) menar att om sjukvården standardiserar bedömningar och 

handläggning utifrån vitalparametrar, symtom och tecken på liknande sätt prehospitalt och 

inhospitalt så ger detta möjligheten för vårdkedjan att använda samma akutjournal under hela 

det akuta förloppet. Detta skulle i sin tur möjliggöra en gemensam dokumentation där det 

tydligt framgår ett initialt bedömt tillstånd prehospitalt med utgångsvärden gällande vitala 

parametrar där patientens tillstånd gällande försämring, förbättring och effekt av given 

behandling tydligt kan följas. Risken för att information ska gå förlorad i överlämningen 

mellan prehospital och hospital akutsjukvård minskar påtagligt vilket talar för både en ökad 

patientsäkerhet och ett införande av en ekvivalent triageringsmodell både i och utanför 

sjukhus. Att det finns utrymme till förbättring och behov av att ta fram ett strukturerat 

underlag för överrapportering men att personal på akuten ändå generellt är relativt nöjda med 

rapportering i samband med överlämning av patienter från ambulanspersonal ses även i 

studien av Thakore och Morrison (2001). Där framkom att kvalitén på rapporteringen 

varierade i stor grad från person till person inom ambulansen och att ambulanspersonalen 

saknade struktur i rapporteringen. Sammanfattningsvis så sker all överrapportering muntligt 

och den prehospitala triageringen är otydlig i de rapporter som ges men att en dokumenterad 

prehospital triagering är önskvärd av sjuksköterskorna på akutmottagningen. 

 

Majoriteten av deltagarna ansåg att en inhospital triagering var helt eller delvis nödvändig 

även i de fall en prehospital triagering motsvarande den inhospitala genomförts. Trots detta 

trodde majoriteten ändå att en prehospital triagering skulle leda till att patienternas vårdbehov 

snabbare kunde identifieras och att ledtiderna i samband med överlämning av patient mellan 

ambulanssjukvård och akutmottagning kunde förkortas. Widgren, Nilsson och Örtenwall 

(2009a) menar att akutsjukvården har visat sig bli mer effektiv och säker med gemensamma 

triageringsmodeller och att både patientsäkerheten höjts och att vårdkedjan förkortats när 
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olika moment effektiviserats. Owen, Hemmings och Brown (2009) menar att olika 

personalkategorier kan ha svårt att förstå varandra då de inte har ett gemensamt språk och att 

en unison struktur i överrapporteringen ansågs kunna bidra till en mer effektiv och tydlig 

process. Resultatet kan ha påverkats av lokala rutiner där varje enskild patient alltid passerar 

en inhospital triageringsstation men det är ändå anmärkningsvärt när deltagarnas svar reellt 

innebär dubbelarbete vilket i princip borde innebära en förlängd handlingsplan så tror de att 

patienternas vårdbehov snabbare kan identifieras och att ledtiderna i samband med 

överlämning av patient mellan ambulanssjukvård och akutmottagning på detta sätt kan 

förkortas. 

 

Resultatet visar att de flesta (69.8 procent) litade helt eller delvis på de åtgärder och 

bedömningar som ambulanspersonalen gjort. Flera studier (Levine et al., 2006; Pointer et al., 

2001) visar att ambulanspersonal i hög grad bedömer och triagerar patienter likvärdigt med 

akutmottagningens personal. Trots detta ansåg 88.1 procent att en inhospital triagering var 

helt eller delvis nödvändig även i de fall en prehospital triagering med motsvarande 

triageringsinstrument utförts. Detta är något som kan tänkas påverka både patientsäkerhet och 

ledtider negativt då patienten i onödan får genomgå dubbla triageringar med samma mål. En 

process som enligt Lethvall et al. (2007) inte är till fördel för patienten utan förlänger 

vårdkedjan. Owen et al. (2009) framhäver behovet av en ökad kunskap av varandras 

arbetsuppgifter för att underlätta och optimera ett samarbete. Resultatet visar vidare att 

ambulanspersonalens bedömning påverkade 97.3 procent av akutsjuksköterskornas fortsatta 

hantering av patienten men majoriteten svarade att den prehospitala bedömningen påverkade 

deras hantering i liten grad. Enligt de fynd som framkom i av Pointer et al. studie (2001) 

överensstämde ambulanspersonalens bedömning av patientens tillstånd och sjukhusets 

slutliga diagnoskod (ICD-10) varandra till 91 procent. Det är anmärkningsvärt att resultatet i 

denna studie är så tvetydigt i det här avseendet när akutsjuksköterskorna väljer att börja om 

proceduren från början istället för att arbeta vidare utifrån den bedömning de får rapporterat 

till sig från ambulanssjuksköterskan och att så många uppger att de litar på de prehospitala 

åtgärderna och bedömningarna men ändå uppger att den endast påverkar deras fortsatta 

hantering av patienten i liten grad. För att ytterligare förstärka trovärdigheten i en prehospital 

bedömning påpekar Lethvall et al. (2007) det anmärkningsvärda att Socialstyrelsen sedan 

2008 fastslagit att landets akutambulanser skall bemannas med specialistutbildade 

sjuksköterskor men att det inte finns samma utbildningsplan eller krav på specialistutbildad 
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personal inom akutsjukvård på akutmottagningar. Det är en frågeställning som inte kan 

besvaras utifrån denna studie men kan vara av intresse att undersöka närmare. Vi får även ta 

med i beräkningarna att akutmottagningen hade ett väl utvecklat arbetssätt där alla patienter 

passerar en triagestation för att därefter slussas vidare till respektive vårddisk, exempelvis 

medicin, ortopedi, kirurgi och så vidare. Resultatet kan därför ha påverkats av arbetsrutiner 

och inte nödvändigtvis den enskildes åsikt men oavsett bakomliggande anledning är det 

anmärkningsvärt att en specialistutbildad sjuksköterskas prehospitala bedömning inte 

påverkar akutsjuksköterskan i högre grad särskilt då drygt 84 procent av deltagargruppen 

hade en lägre utbildning än den prehospitala resursen. 

 

Resultatet visar även en del yttre faktorer som påverkar akutsjuksköterskan hantering av 

patienten och tillit till ambulanssjuksköterskans prehospitala bedömning. Det framkom ett 

signifikant samband där manlig personal litade på ambulanspersonalens bedömning i större 

utsträckning än kvinnlig personal. Trots detta tycks de kvinnliga sjuksköterskornas fortsatta 

hantering av patienten påverkas i större utsträckning av ambulanspersonalens bedömning än 

de manliga sjuksköterskorna. Sambandet mellan kön och i vilken utsträckning mottagande 

personal påverkas vad gäller deras fortsatta hantering av patientens tillstånd är signifikant. Av 

studiens kvinnliga deltagare uppgav 53.3 procent att deras hantering av patientens tillstånd 

påverkas i hög grad av bedömningen från ambulanspersonal vilket kan jämföras med de 

manliga deltagarna där ingen svarade att de påverkas i hög grad. Nilsson och Sätterlund 

Larsson (2005) visade att de manliga sjuksköterskorna i deras studie hade ett bättre 

självförtroende än kvinnliga kollegor med samma kunskaper och att de manliga 

sjuksköterskorna oftare upplevde arbetsklimatet som mer avslappnat och prestigelöst och att 

de hade lättare för att överlåta arbetsuppgifter till kollegor än sina kvinnliga kollegor. Antal 

yrkesverksamma år tycks inte vara en faktor som påverkar i vilken utsträckning 

ambulanspersonalens bedömning influerar akutsjuksköterskans fortsatta hantering av 

patienten då inget signifikant samband kunde finnas. Det finns även ett signifikant samband 

mellan deltagarnas ålder och antal yrkesverksamma år och huruvida deltagarna tror att 

patientens vårdbehov snabbare identifieras och att patienten kan få rätt medicinsk hjälp med 

kortare väntetider om ambulansens triageringsmodell motsvarade sjukhusets. 

 

Svensson och Lindlöf (2011) anser att ADAPT som triageringsunderlag är ett tydligt 

kommunikationsinstrument som ökar patientsäkerheten i samband med överlämningar. 
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ADAPT som triageringsinstrument minskar även spridningen till vilken allvarlighetsgrad 

patienter bedöms av olika personal (Göransson & von Rosen, 2011). Mer forskning på de 

enskilda parametrarna och vitalhistorier som används i instrumentet efterfrågas dock i den 

studien. När det gäller vitalhistorier och kompletterande information till vitalparametrar 

framkom i denna studie bland annat att möjligheten att ange sår, synpåverkan, smärta i 

extremiteter och neurologiskt bortfall samt att kunna kommentera olika vitalparametrar med 

information som till exempel om feber var uppmätt med antipyretika i kroppen eller om 

saturationsvärdet var mätt med eller utan syrgas saknades.  

 

METODDISKUSSION 

En kvantitativ tvärsnittsstudie användes för att studera en population vid en viss tidpunkt och 

under ett kort tidsintervall. Polit och Beck (2006) menar att en kvantitativ tvärsnittsstudie kan 

användas om syftet är att få en bild över en population under en viss period. Att använda 

enkäter ger fler respondenter möjlighet att delta i studien och med en kvantitativ ansats kan 

resultatet då i vissa fall generaliseras till liknande sammanhang. Hela populationen inom det 

aktuella området kunde nås vilket gjorde urvalet ekvivalent med populationen och detta gav 

studiens resultat ytterligare möjlighet att anses generaliserbart (Dahmström, 2005). Det skall 

dock påpekas att urvalet gjorts på två akutmottagningar i en region där det existerar 

ytterligare fem akutmottagningar vars enda skillnad är upptagningsområde och inte specifik 

sjukhusvård.  

 

Något tidigare validerat instrument fanns inte att tillgå så därför konstruerades en egen enkät 

baserad på litteraturgenomgång, tidigare forskning och enkäter samt enligt de riktlinjer som 

rekommenderas av Trost (2007). För att öka trovärdigheten testades enkäten men den är inte 

validerad som instrument. Ingen deltagare har via telefon eller e-post kontaktat någon av 

författarna vilket tolkas som att enkäten inte orsakat några direkta hinder eller 

frågeställningar som påverkat medverkandet. 

 

En nackdel med att använda enkäter och samtidigt garantera anonymitet är att forskaren har 

svårt att motivera respondenterna till ett deltagande (Dahmström, 2005). Enligt Polit och 

Beck (2006) bör en svarsfrekvens över 65 procent uppnås för att resultatet skall anses vara 

representativt för en population. Enligt Trost (2007) är dock svarsfrekvenser från 50 procent 

och uppåt mer vanligt förekommande. Svarsfrekvens i denna studie var 60.8 procent och får 
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därmed anses ligga på en godkänd nivå. Vi vet inte med säkerhet vad som orsakar ett lågt 

deltagarantal, om det är generell enkättrötthet, tristess eller bara ovilja att medverka i 

forskning. De sjukhus vi vände oss till för att rekrytera deltagare till denna studie är 

universitetssjukhus med mycket studenter på olika nivåer och antalet kandidat- och 

magisteruppsatser som årligen skall samla in underlag kanske påverkar svarsfrekvensen. 

Urvalsgruppen var enligt verksamhetschef enkättrött och i tidigare studier hade svarsfrekvens 

ned mot 40 procent uppmätts vilket ger våra 60.8 procent ett gott betyg. Vår förhoppning var 

att nå över 65 procent för att därigenom erhålla ett så bra material som möjligt, för att få 

tillräckligt omfattande forskningsdata och därigenom uppnå studiens syfte. Vår bedömning är 

dock att insamlat material ger tillräckligt med underlag för att bearbeta och diskutera. Det 

partiella bortfall som förekom gällande enkätens öppna frågor anses inte påverka studien 

nämnvärt då dessa kommentarer inte mäts eller undersöks på annat sätt än att sammanfattas 

för att fånga likheter och skillnader. 

 

Det förekom inget partiellt bortfall förutom i frågorna som hade en öppen karaktär med en 

valfri möjlighet för deltagaren att själv skriva en kommentar. Vad gäller de öppna frågorna 

kan dessa bara anses vara upplysande och inte generaliserbara då det förekommer partiella 

bortfall och författarna endast sammanställt kommentarerna utan någon djupare textanalys. 

Majoriteten av frågorna tillät ett svar bland alternativen vilket kan skapa en viss felmarginal 

då något av de av oss förvalda svarsalternativen kanske inte passar deltagaren. 

 

Materialet gav bra möjligheter till analyser av varierande slag. För kvalitativa variabler 

användes icke parametriska test som Mann-Whitney och Kruskal-Wallis för att göra 

hypotesprövningar. Bivariata sambandsanalyser gjordes för att undersöka samvariation 

genom Spearmans rangkorrelationsanalys och Pearsons korrelationsanalys (Djurfeldt et al., 

2010). Både signifikanta och icke signifikanta samband har kunnat ses. 

 

I studien föreligger ingen normalfördelning vad gäller kön, endast 12.3 procent (n=9) av 

deltagarna var män. Enligt statistik för 2008 från Socialstyrelsen (2011) var 8.9 procent av 

Sveriges legitimerade sjuksköterskor män. Minoritetsgrupper som utgör högst 15 procent av 

en population kan enligt Kanter (1977) representera en hel kategori, i detta fall manliga 

sjuksköterskor. 
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Resultatet skall beaktas med hänsyn till att de vårdinrättningar vi rekryterat deltagare från 

inte är bekanta med prehospital triagering idag så både lokala rutiner, föreskrifter och ovana 

kan ha påverkat resultatet. 

 

KONKLUSION 

Då denna studie är begränsad i storlek kan inga definitiva slutsatser dras men likheter mellan 

vårt resultat och andra studier existerar. Majoriteten av de sjuksköterskor som deltog i studien 

var nöjda med rapporteringen. Deltagarna efterfrågade ett strukturerat rapporteringsunderlag i 

form av ett triageringsunderlag motsvarande det som används på akutmottagningen. De ansåg 

att en prehospital triagering som motsvarar den som utförs inne på sjukhuset kan bidra till att 

patientens vårdbehov fortare kan identifieras, att patienten kan få rätt medicinsk hjälp tidigare 

och att det kan korta väntetider för patienten.  

FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

Studier som fokuserar på hur sjuksköterskor på akutmottagning ser på prehospital triagering 

är idag sällsynta. Studier tenderar att fokusera på att se om utfallet utifrån triagemodeller blir 

lika prehospitalt och intrahospitalt. Även om triageringen till stor del blir likvärdig på det sätt 

som bland annat Svensson och Lindlöf (2011) visat måste det finnas en tilltro till 

triagemodellen och en tillit till den personal som utför de oavsett arbetsplats. Vår studie är 

utförd på deltagare som saknar vana om prehospital triagering och rutinerna på arbetsplatsen 

var att alla patienter skall passera en triageringsstation bemannad med en sjuksköterska. 

Därför kan det vara svårt att få ett korrekt utfall på våra frågor då de kanske strider mot 

gällande rutiner så därför behövs liknande studier utföras i de regioner som redan idag 

använder sig av prehospital triagering för att se hur sjuksköterskorna där tar till sig 

triageringsunderlag
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 Bilaga 1 

 
 

Förfrågan om deltagande i enkätstudie 
 

I många delar av Sverige har det pågått studier och försök till att integrera 

ambulanssjukvården i vårdförloppet genom att lämpliga patienter triageras prehospitalt. 

Tanken är att ambulanspersonal redan prehospitalt skall påbörja sin triagering av prio 2 och 

prio 3 patienter och att sjukhusets akutmottagning tar vid efter överlämnandet. Utfallet i 

studier har visat en stark korrelation mellan pre- och inhospital triagering vilket talar för ett 

gott resultat. Det saknas dock evidens på hur pass starkt förankrad denna prehospitala 

triagering är inhospitalt och om mottagande personal känner tillit till den triagering som 

genomförts eller om det ändå kommer genomföras en ny bedömning efter mottagandet av 

patienten. 

 

Syftet med denna studie är att beskriva om prehospital triage kan öka patientsäkerheten och 

förkorta ledtiderna i samband med överlämning av patient enheter emellan. 

 

Mot bakgrund av detta erbjuds sjuksköterskor med erfarenhet från triagering och som arbetar 

med inre och yttre triagering på akutmottagning att delta i denna studie genom att besvara ett 

frågeformulär.  

 

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. 

Frågorna tar cirka 5-10 minuter att besvara och när Du är klar skickar Du tillbaka 

frågeformuläret genom att använda det bifogade färdigfrankerade svarskuvertet. Vi ser helst 

att Du skickar tillbaka frågeformuläret så fort som möjligt, dock senast den 31 mars. 

De svar Du lämnar kommer att behandlas anonymt. Detta innebär att ingen, inte ens vi som 

ansvarar för undersökningen, kommer att kunna härleda hur Du som enskild individ har 

svarat. 

 

Vi som genomför studien är båda sjuksköterskor tillika studenter på specialistutbildningen 

med inriktning ambulanssjukvård vid Luleå tekniska universitet. Aktuell studie är en del av 

examensarbetet på avancerad nivå vid nämnda utbildning och färdig rapport kommer att 

finnas tillgänglig via http://pure.ltu.se/portal/. 

 

 

Vid eventuella frågor vänligen kontakta någon av oss. 

 

Tack för er tid. 

 

Studerande Handledare 

Thomas Lennholm Maria Hermansen Lisa Skär 

Tel: 0760-17 14 00 Tel: 0731-50 48 57 Docent i omvårdnad 

E-post: tholen-0@student.ltu.se E-post: hermar-0@student.ltu.se 0920-49 10 00 (växel) 

http://pure.ltu.se/portal/


 

 

 

 

 Bilaga 2 

 
 

 

Frågeformulär om prehospital triage kan öka patientsäkerheten och 

förkorta ledtiderna i samband med överlämning av patient mellan enheter 
 

Detta frågeformulär består av sjutton frågor och berör prehospital triagering. Frågorna berör 

endast de patienter som inkommer med ambulans och som inte på något sätt förvarnats innan 

ankomst. Detta utesluter patienter där läkare är närvarande, så som exempelvis vid 

traumalarm och dylikt. 

 

Vi har full förståelse för att mycket rörande överrapportering skiljer sig åt från fall till fall, 

dock ber vi Dig ändå ta ställning till varje fråga så gott Du kan. 

Kom ihåg att Du bara kan välja ett svarsalternativ på frågor där svarsalternativ förekommer 

och Du kan heller inte markera mellan svarsalternativen. 

 

 

Bakgrundsfrågor 

 

 

1. Är du?  □ Man □ Kvinna 

2. Din ålder? __________________ 

3. Din utbildning 

□ Sjuksköterska 

□ Specialistutbildad: 

Vilken: ______________________________________________ 

 

4. Hur länge har du arbetat som sjuksköterska?  ____________________ 

 

5. Hur länge har du arbetat på akutmottagning?  ____________________ 

 

6. Hur länge har du arbetat med triagering?  ____________________ 



 

 

 

 

Tolv frågor rörande prehospital triagering 

 

Patientens första personliga möte i vårdkedjan innebär idag ofta en specialistutbildad 

sjuksköterska från ambulanssjukvården som triagerar och påbörjar behandling innan 

patienten anländer till en akutmottagning. Vid ankomsten till sjukhuset genomgår patienten 

ytterligare en triagering av mottagande sjuksköterska. 

 

Här följer tolv frågor som handlar om hur Du generellt ser på och upplever situationen 

rörande prehospital triagering. Vi ber Dig att spontant ta ställning till varje fråga och markera 

Din inställning genom att kryssa för det svarsalternativ som bäst stämmer överens med Din 

uppfattning. Välj endast ett alternativ per fråga. 

 

 

7. Hur sker överrapporteringen idag på din arbetsplats? 

(Du kan välja flera alternativ) 

□ muntligt 

□ skriftligt via ambulansjournal 

□ skriftligt via ett prehospitalt triageringsunderlag typ pre-ADAPT 

□ annat sätt:____________________________________________________ 

 

8. Upplever du att någon form av genomtänkt prehospital triagering har 

skett av de patienter som du får överta från ambulansen, välj ett 

alternativ? 

□ ofta 

□ ganska ofta 

□ ibland  

□ sällan 

□ aldrig 

 

9. Om ambulansens triagering skulle motsvara/motsvarar sjukhusets krav 

på information behövs ytterligare en inhospital triagering då? 

□ ja 

□ nej 

□ delvis 

  



 

 

 

10. Om ambulansens triagering skulle motsvara/motsvarar sjukhusets tror 

du att detta medför att patientens vårdbehov snabbare identifieras och att 

patienten kan få rätt medicinsk hjälp med kortare väntetider? 

□ ja 

□ nej 

□ delvis  

 

11. ADAPT är ett vedertaget instrument inom Stockholms län för triagering, 

finns det något (vitalparameter, sjukdom, anamnes osv) i detta instrument 

som du saknar, vad i så fall? 

Svar: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

  

12. Om du får in en patient som är prehospitalt triagerad enligt pre-ADAPT, 

finns det några vitalparametrar eller annan anamnes som du, trots att du 

har ett aktuellt underlag, skulle ta om, vad i så fall? 

Svar: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

  

13. Litar du generellt på ambulanspersonalens åtgärder och bedömningar?  

□ ja 

□ nej 

□ delvis  



 

 

 

 

14. Hur nöjd är Du med de överrapporteringar som Du mottar från 

ambulanspersonalen idag?  

□ mycket nöjd 

□ nöjd 

□ missnöjd 

□ mycket missnöjd 

 

15. Hur påverkar ambulanspersonalens egen bedömning din hantering vad 

gäller patientens tillstånd?  

□ mycket 

□ lite 

□ inte alls 

 

16. Skulle du känna dig bekväm att utifrån ambulansens triagering låta 

patienten oavkortat gå vidare i vårdflödet till respektive enhet/klinik?  

□ ja 

□ nej 

□ delvis  

 

17. Enligt din åsikt, behöver alla patienter genomgå en inhospital triagering?  

□ ja 

□ nej 

□ delvis  

 

18. Hur skulle du vilja att överrapporteringen skall ske? 

(Du kan välja flera alternativ) 

□ muntligt 

□ skriftligt via ambulansjournal 

□ skriftligt via ett prehospitalt triageringsunderlag typ pre-ADAPT 

□ annat sätt:____________________________________________________ 

 


