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Abstrakt 

Bakgrund: Begreppet triage betyder “välja ut”. I triagen delas patienter in i olika 

kategorier utifrån hur snabbt de behöver tas om hand. Den patient som har störst behov 

av sjukvård ska ges företräde. Som teoretisk referensram till uppsatsen har Patricia 

Benners teori ”Från novis till expert” använts. 

Syfte: Att belysa sjuksköterskors upplevelse av att triagera inom hospital akutsjukvård. 

Metod: Litteraturöversikt. Vetenskapliga artiklar kvalitetsgranskades och analyserades. 

I resultatet inkluderades sex kvalitativa artiklar samt en kvantitativ artikel.  

Resultat: Anlysen ledde fram till tre kategorier: utsatthet i triagen, kunskap och 

erfarenheter samt helhetsperspektiv – att se ”hela” människan. Utsatthet i triagen 

delades in i två subkategorier: tidsbrist och stress samt rädsla och brist på förståelse. 

Resultatet visade att sjuksköterskor upplever en utsatthet i triagen där sjuksköterskors 

upplevelse av stress dominerade. Resultatet visade också att kunskap och erfarenhet har 

betydelse för sjuksköterskors upplevelse av triagering samt att det är viktigt att som 

sjuksköterska se helhetsperspektivet kring varje patient vid triagering.  

Slutsats: Nyutexaminerade sjuksköterskor, i synnerhet, anses riskera att uppleva stress 

på grund av bristande erfarenhet. Vid praktiskt omvårdnadsarbete i samband med 

triagering anser författarna att sjuksköterskor bör ha några års erfarenhet av 

sjuksköterskeyrket. Detta för att utföra ett så patientsäkert arbete som möjligt i triagen. 

För att utföra optimalt omvårdnadsarbete vid triagering kan stresstålighet ses som en 

viktig egenskap att ha som sjuksköterska. 
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1 Inledning 

Patientcentrerad omvårdnad innebär att se helheten i mötet med varje patient. Varje 

vårdsituation är unik och måste hanteras därefter (Fransson Sellgren, 2014). Under 

utbildningens gång i samband med verksamhetsförlagd utbildning på akutmottagning 

har vi fått erfara att handledare ansett att för mycket tid läggs på patientbemötande i 

samband med triagering av patienter. Det blev motsägelsefullt då det inom 

utbildningens ramar ingått ett flertal kurser i patientbemötande med betoning på att vård 

ska utformas utifrån patientens behov. Under kursen “Akut vård - bedöma och 

omhänderta akut sjuka patienter” väcktes en undran om hur sjuksköterskor upplever 

arbete i triagen. Kursmålen var bland annat att tillämpa omvårdnadsprocessen i akuta 

situationer samt att problematisera komplexiteten vid omvårdnad av akut sjuka 

patienter. Enligt Wikström (2012) är sjuksköterskor som arbetar med akutsjukvård 

grund- eller specialistutbildade.  

 

2 Bakgrund 

2.1 Patientcentrerad omvårdnad 

Patientcentrerad omvårdnad har fyra grundpelare, att kommunicera med patienten, 

hälsofrämjande åtgärder, samarbeta med patienten samt medicinsk eller fysiologisk 

behandling. Det innebär att sjuksköterskan har kunskap och förståelse för de bekymmer 

som patienten upplever angående sin sjukdom (Fransson Sellgren, 2014). 

 

Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska tar upp att legitimerad 

sjuksköterska i partnerskap med patienten ska bedöma patientens hälsotillstånd genom 

såväl patientens subjektiva upplevelser som objektiva data. Patientcentrerad omvårdnad 

innebär att både patient och närstående ska bli sedda som unika personer med 

individuella behov, resurser, värderingar och förväntningar (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2017). 

 

2.2 Akutmottagning 

Som namnet antyder är en akutmottagning en mottagning på ett sjukhus som är avsedd 

för människor med akut sjukdom eller skada (Wikström, 2012). Definitionen av en akut 

skada/sjukdom är oklar men preciseras ofta som något som uppstått plötsligt och 
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oväntat (Elmqvist, Fridlund & Ekebergh, 2012). Patienter som i olika grad behöver akut 

vård söker sig till en akutmottagning och omsättningen av patienter är hög (Wikström, 

2012).   

 

2.3 Triage  

Begreppet triage kommer från franska språkets “trier” vilket betyder “välja ut” 

(Wikström, 2012). Triage på en akutmottagning innebär att patienter systematiskt delas 

in i kategorier utifrån hur snabbt patienten behöver tas om hand med hänsyn till rådande 

hälsotillstånd (SBU, 2010). Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) ska den 

patient som har störst behov av hälso- och sjukvård ges företräde till vården.  

 

På akutmottagningen utgår triage från anamnestiska uppgifter, symtom som patienten 

uppvisar samt så kallade vitalparametrar. Till vitalparametrar räknas fysiologiska 

funktioner som andning, syreupptagningsförmåga, blodcirkulation, medvetandegrad och 

temperatur (Arvidsson, 2013). Syftet med triage är att göra en första sortering för att 

sjukdomstillstånd som kräver brådskande behandling ska kunna tas omhand omedelbart. 

På akutavdelningen där varje patients individuella behov av sjukvård måste bedömas 

krävs därför en prioriteringsordning. Det är mycket viktigt att denna första sortering och 

prioritering blir korrekt utförd för att ge varje patient rätt sorts hjälp (Wikström, 2012). 

 

2.3.1 Triageprocessen 

Triage avser processen att bedöma om patienten är akut sjuk eller inte. Triageprocessen 

ligger till grund för att kunna organisera en snabb läkarkontakt vid behov. Tiden mellan 

patientens ankomst till akutmottagningen och kontakt med läkare är direkt korrelerad 

med en effektiv triageprocess (Scrofine, 2014). Vissa patienter som söker upp 

akutmottagningen kan behandlas av en sjuksköterska och behöver inte träffa en läkare. 

Det kan i dessa fall handla om att sjuksköterskan ger råd om egenvård, hänvisar till 

vårdcentral eller lägger om mindre sårskador (Arvidsson, 2013). 

 

En flödesprocess innebär att arbetet är organiserat så att patienter behandlas i olika 

processer för att genomströmningen av patienter ska öka. Om flödet inte fungerar i 

triagen finns det en risk för att patienten lämnar akutmottagningen utan att ha blivit sedd 

av triagerande sjuksköterska. Bedömningen av patienten kan påverkas om 

sjuksköterskor pressas till att ha ett högt flöde i triagen. För att vinna tid i triagen är 
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fokus ofta på frågor om fysiska symtom samt att ta vitala parametrar (Werntoft, 2014). 

Patienter med enklare åkommor tas omhand i en process som kallas snabbspår vilket är 

en flödesprocess som ger kortare tid till första läkarkontakt samt en kortare vistelse på 

akutmottagningen (SBU, 2010). 

 

2.3.2 Triageskalor och triagemetoder 

Souza, Diniz, Silva, Mata och Chianca (2014) fann i sin studie att sjuksköterskor 

upplever en trygghet i att kunna basera beslutstagandet i triagen utifrån ett 

arbetsinstrument och studien visade att det mest betydelsefulla arbetsintrumentet är 

triageskalor. När patienter däremot inte berättar vad som är fel kan sjuksköterskor 

uppleva att triageskalan inte är till någon hjälp. De får då se bortom triageskalan och 

undersöka djupare tills de upplever att de vet vad det är som påverkar patientens hälsa 

(Souza et al., 2014). 

 

I Sverige finns ingen nationellt etablerad triageskala utan det är upp till varje landsting 

eller enskild akutmottagning att besluta utförandet av triagen (Wikström, 2012). Enligt 

SBU (2010) har de vanligaste triagemetoderna i Sverige länge varit Medical Emergency 

Triage (METTS), Adaptiv processtriage (ADAPT) och Manchester Triage Scale (MTS). 

På Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg infördes år 2005 Rapid Emergency Triage and 

Treatment System (RETTS). Ett gemensamt nordiskt utvecklingsarbete har sedan dess 

pågått inom akusjukvården och idag används RETTS av de flesta landsting i Sverige. 

RETTS-systemets grundtanke är att ge möjlighet till akutsjukvård direkt med hög 

kvalitet och säkerhet. Vid utförande av RETTS bedöms vid första undersökningen ett 

antal vitalparametrar samt att en standardiserad och strukturerad anamnes fångas upp 

där besöksorsak och aktulla symtom skrivs ner. Utifrån dessa data ger RETTS 

rekommendationer om prioritetsnivå samt om patienten är i behov av provtagning eller 

övervakning (http://predicare.se/om-retts/). The Australasian Triage Scale (ATS) och 

The Canadian Emergency Department Triage and Acuity Scale (CTAS) är andra 

exempel på triageskalor (Olofsson, Gellerstedt & Carlström, 2008). 

 

Färgkoder brukar användas som en hjälp att prioritera patienten i rätt grupp, se tabell 1 

nedan som visar exempel på en femgradig triageskala (Arvidsson, 2013).  

 

 

http://predicare.se/om-retts/
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Tabell 1. Femgradig trigeskala (Arvidsson, 2013). 

Nr Färg - Namn Tid till bedömning av läkare 

1 Röd - omedelbart Omedelbart 

2 Orange - mycket brådskande Inom 15 minuter 

3 Gul - brådskande Inom 120 minuter 

4 Grön - standard Inom 240 minuter 

5 Blå - icke akut Ospecificerat 

 

Enligt Souza et al. (2014) kan sjuksköterskor uppleva att det är bra att samtliga som 

arbetar på en akutavdelning förstår hur triageskalan är uppbyggd och vad de olika 

färgerna/graderna står för. Likaså upplever sjuksköterskor att samtliga som arbetar på en 

akutavdelning behöver ha förtroende för triageskalan (Souza et al., 2014). 

 

2.3.3 Sjuksköterskors funktion på akutavdelning och i triage 

Nyutbildade sjuksköterskor inom akut vård behöver ges möjlighet till handledning. Det 

tar lång tid att bygga upp en kunskapsbank. Möjligheten till handledning kan vara 

bristfällig och oavsett tidigare erfarenheter förväntas det att sjuksköterskor ska kunna 

göra egna bedömningar samt fatta snabba beslut när det handlar om svårt sjuka 

patienter. Normalt sett ingår det inte i sjuksköterskans kompetensområde att ordinera 

blodprover eller andra provtagningar, men på en akutmottagning kan utökade 

arbetsuppgifter ske strikt enligt generella direktiv alternativt enligt delegeringar. Andra 

exempel på arbetsuppgifter som kan delegeras till sjuksköterskor i triagefunktion är att 

utföra EKG-undersökning, skriva röntgenremisser, ordinera läkemedel samt enligt 

generella direktiv administrera läkemedel. Då behöver patienten inte träffa en läkare 

först vilket spar tid och resurser (Wikström, 2012).  

 

Sjuksköterskor tvingas ofta skapa ett avstånd i mötet med patienter som vårdas på 

akutmottagning på grund av tidspress och förberedelser inför nästa akut sjuka patient 

(Elmqvist, Fridlund & Ekebergh, 2012). Det finns outtalade krav på sjuksköterskan att 
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upprätthålla patientflödet och vara tillgänglig, vilket ökar avståndet ytterligare. För att 

kompensera för tidspressen så fokuserar sjuksköterskan på den fysiska vården av 

patienten och på att ge vård så snabbt som möjligt (Byrne & Heyman, 1997). Ett etiskt 

dilemma uppstår då sjuksköterskan blir splittrad mellan att erbjuda snabb vård och att 

svara an till den enskilde patientens behov av vård (Elmqvist, 2011). Sjuksköterskor 

med mycket erfarenhet och teoretiskt kunnande är mer direkta och snabbare på att 

triagera en patient (Souza et al., 2014). 

 

I triagen är sjuksköterskor i en position där de kan känna sig ensamma och utsatta. De 

kan känna sig skyldiga över att inte ha den tid som krävs för patienten vilket kan få 

patienten att höja rösten eller att bli våldsam. Verbal aggressivitet från patienter kan 

påverka sjuksköterskors arbetssituation negativt under en längre tid (Ramacciati, 

Ceccagnoli & Addey, 2015). 

 

2.4 Teoretisk referensram  

Enligt Patricia Benner (1993) genomgår en nyutexaminerad sjuksköterska fem olika 

utvecklingsstadier i sin yrkesroll. Benners teori bygger på utvecklingsstadierna från 

novis till expert som härstammar från Dreyfusmodellen av Dreyfus och Dreyfus. 

Utvecklingsstadierna återspeglar olika färdighetsnivåer som en sjuksköterska utvecklas 

till. Varje klinisk situation har betydelse för utvecklingen av färdighetsnivåerna 

(Benner, 1993).  

 

En nyutexaminerad sjuksköterska är enligt Benners teori en ”novis”. Som novis 

sjuksköterska saknas erfarenhet av situationer som sjuksköterskan förväntas kunna. För 

att erhålla erfarenhet måste sjuksköterskan tillåtas att utföra uppgifter i situationer som 

är nya och utmanande. En novis bemötande är stelt och begränsat, detta grundar sig i att 

den novisa sjuksköterskan saknar erfarenhet av de situationer som möts (Benner, 1993). 

 

Benner (1993) beskriver nästa steg i teorin genom att sjuksköterskan blir en ”avancerad 

nybörjare”. I detta steg kan godtagbara prestationer uppvisas medan förmågan att 

uppfatta hela situationen saknas. En avancerad nybörjare har klarat av ett antal verkliga 

situationer som upptäckts på egen hand eller uppmärksammats av kollega eller 

handledare. Dessa är den del av Dreyfusmodellen som även kallas “aspekter på en 
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situation”. För att kunna identifiera tidigare erfarenhet kan en avancerad nybörjare 

använda sig av en aspekt eller använda steg-för-steg listor (Benner, 1993).  

 

Enligt Benner (1993) är tredje steget för en sjuksköterska att nå nivån “kompetent”. För 

att nå nivån kompetent krävs att sjuksköterskan varit aktiv inom yrket i två till tre år. 

Kompetensen utvecklas när sjuksköterskan kan kritisera sina egna handlingar utifrån 

långsiktiga mål och att aktivt tänka på dem. En kompetent sjuksköterska ser sin egen 

handling i olika perspektiv och analyserar eventuella problem. Benner beskriver även 

den kompetenta sjuksköterskans problem när nivån kompetent är uppnådd. Dessa 

problem är att sjuksköterskan saknar anpassningsförmåga och effektivitet. I denna nivå 

har sjuksköterskan lärt sig att hantera oförutsedda händelser och medvetet genomföra 

planerade moment (Benner, 1993). 

 

Den fjärde nivån av Benners teori (1993) är att sjuksköterskan uppnår nivån “skicklig”. 

Sjuksköterskan uppfattar i fjärde nivån situationers helhet utifrån långsiktiga mål. 

När nivån är uppnådd kan sjuksköterskan utifrån egen erfarenhet uppmärksamma när 

förväntad utveckling hos en patient uteblir. En skicklig sjuksköterska får erfarenhet 

genom vanliga händelser och genom hur planer ändras för att uppnå målet (Benner, 

1993).   

 

Benner (1993) beskriver sista stadiet i en sjuksköterskas utveckling som “expert”. På 

denna nivå förlitar sig inte sjuksköterskan på analytiska principer för att finna en 

lämplig åtgärd. Sjuksköterskan har här uppnått en enorm erfarenhet och kan med denna 

erfarenhet uppfatta varje situation och se problemet utan att slösa onödig tid på ett stort 

antal undersökningar. Måttet av säkerhet ska inte överdrivas så att sjuksköterskan inte 

kan medge när ett misstag begåtts (Benner, 1993). 

 

2.4.1 Motivering till teoretisk referensram 

Benners teori om en sjuksköterskas utveckling från novis till expert kan anses lämplig 

som teoretisk referensram för denna studie eftersom en stor del av arbetet som 

triagerande sjuksköterska inom akutsjukvården är baserat på erfarenhet. Sjuksköterskor 

med god erfarenhet baserar sin bedömning på tidigare erfarenheter och medicinskt 

kunnande samt kan ifrågasätta sina beslut och fånga upp när den förväntade 

utvecklingen inte sker hos en patient. 
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2.5 Begreppsdefinition 

2.5.1 Upplevelse 

Ordet uppleva definieras enligt Nationalencyklopedin (2017) som att uppfatta och 

värdera något på ett känslomässigt sätt och ordet upplevelse är substantivformen av 

ordet uppleva. Upplevelse kan kopplas till fyra fenomenologiska områden: upplevelse 

av miljön, kroppslig upplevelse, upplevelse av tid samt hur relationer med andra 

upplevs (Orrsveden, 2008). 

 

3 Problemformulering 

I triagen på akutmottagningar arbetar sjuksköterskor mestadels självständigt och fattar 

beslut på egen hand utifrån vitala parametrar och symtom. Det finns en förväntan på 

sjuksköterskor att vårda så många patienter som möjligt och samtidigt ge en god vård. 

Sjuksköterskor kan uppleva stress då kraven på effektivitet ökar samtidigt som de kan 

känna en press över att på en begränsad tid fastställa om patienten behöver träffa en 

läkare eller inte. 

 

Mot bakgrund av detta kan det vara värdefullt att få mer kunskap om hur sjuksköterskor 

påverkas av att arbeta på en akutmottagning i samband bedömning av patientens status. 

I synnerhet vid triagering finns risk att sjuksköterskor kan uppleva arbetet som 

tidspressat och fokuserat på delar istället för helheten hos patienten. Förhoppningen 

med denna litteraturöversikt är att hitta vilka faktorer som kan påverka triagerande 

sjuksköterskor på akutmottagningar, vilket i sin tur kan bidra till en mer patientsäker 

vård. 

 

4 Syfte 

Syftet var att belysa sjuksköterskors upplevelse av att triagera inom hospital 

akutsjukvård. 
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5 Metod 

5.1 Design 

Den metod som valdes till detta examensarbete är litteraturöversikt enligt Friberg 

(2017a). Att genomföra en litteraturöversikt innebär ett systematiskt arbete där stegen i 

vald sökstrategi redovisas noggrant. En litteraturöversikt förutsätter ett systematiskt 

arbete där alla steg redovisas. Valda artiklar analyseras och sammanställs och den 

sammanställda analysen kan ge kunskap om hur ett område studerats tidigare. Med 

hjälp av den kunskap som erhålls kan författarna till litteraturöversikten reflektera över 

konsekvenser för praktiskt omvårdnadsarbete (Segesten, 2017). 

 

5.2 Akademiska databaser 

Akademiska databaser hittades i MyMoodle utifrån material som Linnéuniversitetes 

universitetsbibliotek tillhandahåller. CINAHL, PubMed och PsycINFO var de tre 

databaser som författarna använde vid den systematiska litteratursökningen, se bilaga 1. 

Ämnesordlistor användes för att hitta sökord anpassade till valt ämnesområde. 

 

Enligt Östlundh (2017) består innehållet i en akademisk databas av kvalitetsgranskad 

forskning och vetenskapliga publikationer. Databaserna är ofta indelade efter 

ämnesområde. Exempelvis innehåller CINAHL information inom 

omvårdnadsvetenskap medan PubMed främst innehåller information inom medicin. 

Akademiska databaser följer samma grundstruktur i form av en ämnesordlista (eng. 

subject headings) eller tesaurus (eng. thesaurus). I vissa databaser är 

ämnesordlistorna/tesaurusarna döpta till egna “namn”, till exempel MeSH i PubMed 

(Östlundh, 2017).  

 

5.3 Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier var att artiklarnas resultat skulle stämma överens med 

litteraturöversiktens syfte. Resultatet i artiklarna skulle beröra sjuksköterskans 

upplevelse av att triagera inom hospital akutsjukvård. Publiceringsår på artiklarna skulle 

vara mellan 2007 och 2017 och artiklarna skulle vara peer reviewed. Exklusionskriterier 

var artiklar skrivna på andra språk än engelska samt artiklar publicerade utanför angivet 

åldersspann. 
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5.4 Sökprocess och sökstrategi 

Problemområdet som skulle studeras identifierades och avgränsades genom en 

inledande osystematisk litteratursökning med fritextsökning i olika databaser. För att 

komma framåt i sökprocessen provades olika söktekniker, sökfunktioner och sökord. 

Förslag på ämnesord hittades bland studier som berörde ämnet till denna studie. Artiklar 

söktes också genom att läsa igenom intressanta artiklars referenslistor. Den inledande 

litteratursökningen gav en grund till problemformulering och syfte. 

 

När förslag på ämnesord hittats prövades dessa i olika kombinationer. 

Linnéuniversitetets resurser tillvaratogs genom att diskutera med bibliotekarie vilka 

sökord som lämpligast kunde fånga in valt ämne. Eftersom ämnesorden inte var 

identiska i varje databas kombinerades ämnesord. Om ämnesordet saknades helt fick en 

synonym provas, vilket beskrivs under “systematisk litteratursökning”. Ämnesorden 

som slutligen valdes presenteras i bilaga 1. 

 

5.4.1 Systematisk litteratursökning 

Bästa möjliga resultat i sökningen uppnåddes genom att undvika att kombinera flera 

sökord i en och samma söksträng. Sökningen systematiserades genom att söka på ett 

ämnesord i taget. Den systematiska litteratursökningen lades upp enligt tekniken 

Boolesk söklogik. Boolesk söklogik, även kallad boolesk sökteknik, innebär att sätta 

samman och experimentera med en rad olika sökord och synonymer. Tekniken används 

för att markera hur valda ämnesord ska kombineras. Denna teknik är viktig för att kunna 

få fram ett bra urval av litteratur (Östlundh, 2017). De sökoperatorer som användes till 

denna litteraturöversikt var AND och OR. 

 

Systematisk sökning utifrån inklusions- och exklusionskriterier genomfördes  2017-10-

17 i databaserna CINAHL och PubMed samt 2017-10-23 i databasen PsycINFO. 

Ämnesorden som användes i CINAHL var: ”Triage”, ”Decision Making”, ”Nurse 

Attitudes. Samma sökord användes i PubMed men med skillnaden att ämnesorden 

“Nurses AND Attitudes” fick kombineras i PubMed. Detta för att få sökningen i 

PubMed så lika som möjligt som sökningen i CINAHL där “Nurse Attitudes” fanns som 

ett och samma ämnesord. En annan skillnad var att det i CINAHL och PsycINFO gick 

att använda sökfunktionen peer reviewed, vilket inte gick i PubMed. Peer reviewed 

innebär att databasen avgränsas så att endast artiklar ur vetenskapliga tidskrifter visas 
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(Östlundh, 2017). Avgränsningen ”Nursing journals” gjordes vid sökning i PubMed på 

inrådan av biblotekarie. Eftersom detta examensarbete skulle inriktas mot omvårdnad 

var det ett sätt att handskas med träffresultatet och därmed inte få artiklar från tidskrifter 

med en annan inriktning. Vid sökning i PsycINFO fungerade inte ämnesorden som 

användes i CINAHL och PubMed, och omvänt fungerade inte ämnesorden som valdes 

till PsycINFO i de andra två databaserna. Ämnesorden i PsycINFO var: ”Emergency 

Services” och ”Job Satisfaction” i kombination med ”Triage” som fritextsökning. 

Förslag till ämnesord för PsycINFO hittades i en artikel som användes i bakgrunden. 

För att se hur ämnesorden kombinerades i de olika databaserna och antal träffar, se 

bilaga 1.  

 

Samtliga titlar som sökningarna i respektive databas lett fram till lästes, se bilaga 1. 

Flera av titlarna i utvalda databaser kunde direkt avslöja att valt ämne inte berördes, 

men vid minsta tveksamhet så lästes abstrakt.  

 

Vid systematisk litteratursökning i PubMed hittades inga artiklar som berörde valt 

ämne, se bilaga 1. I CINAHL hittades åtta artiklar och i PsycINFO  hittades tre artiklar 

som kunde tas vidare till kvalitetsgranskning, se bilaga 1. 

 

5.4.2 Manuell sökning 

Manuell sökning utförs genom att författaren på egen hand letar igenom böcker, 

tidskriftsartiklar eller annat material och denna metod kan användas som en ingång i 

valt ämnesområde i starten av sökandet (Östlundh, 2017). 

 

Två artiklar hittades via manuell sökning. Den första hittades vid inledande 

fritextsökning. Den andra artikeln hittades i en referenslista i en av artiklarna i 

bakgrunden innan den systematiska sökningen genomfördes. Denna artikel fick 

beställas via fjärrlån. Ingen av dessa två artiklar kom med som alternativ vid 

systematisk litteratursökning.  

 

5.5 Kvalitetsgranskning 

Systematisk kvalitetsgranskning av artiklarna utfördes av författarna var för sig och 

sedan jämfördes bedömningarna för att se om de stämde överens. Överensstämmelsen 

var stor. Poängsystemet i den kvalitetsbedömning som gjordes har tagits från 
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bedömningsmallar som har utformats av Carlsson och Eiman (2003). Några ändringar 

har gjorts i bedömningsmallarna för att passa syftet i denna litteraturöversikt, se bilaga 2 

och 3. En ändring som gjordes i båda mallarna var att byta ut ”Patienter med 

lungcancerdiagnos” till ”Sjuksköterskor som utför triage”. De andra ändringarna var att 

i bedömningsmallen för studier med kvantitativ metod räkna bort ”Confounders” samt i 

bedömningsmallen för studier med kvalitativ metod räkna bort ”Triangulering”. 

Poängsumman räknades om i procent och graderades därefter i grad I (80 % = hög 

kvalitet), grad II (70 % = medel kvalitet) och grad III (under 70 % = låg kvalitet).  

 

Sammanlagt var det 13 artiklar som gick vidare till kvalitetsgranskning inklusive de två 

artiklar som hittats vid manuell sökning. Tre artiklar från CINAHL fick exkluderas efter 

kvalitetsgranskning då de bedömdes ha låg kvalitet. Av de tre artiklar som gick vidare 

till kvalitetsgranskning från PsycINFO fick samtliga exkluderas i samband med 

kvalitetsgranskningen. I en av dessa artiklar visade det sig att det var mest fokus på 

sjuksköterskor inom intensivvård, n=203 jämfört med sjuksköterskor inom akutsjukvård 

som var n=32. Det gjorde resultatet svårtolkat. De andra två artiklarna från psycINFO 

uttryckte inte specifikt att akutsjuksköterskorna arbetade med triage och valdes av den 

anledningen bort. De två artiklar som hittats via manuell sökning bedömdes vid 

kvalitetsgranskning ha hög kvalitet och de redovisas som nummer 6 och 7 i 

artikelmatrisen, se bilaga 4. Sammantaget blev det sju artiklar som gick vidare till 

analys, fem artiklar från systematisk sökning i CINAHL samt de två artiklarna från den 

manuella sökningen. Samtliga utvalda artiklar bedömdes ha hög kvalitet, se bilaga 4. 

Enligt Friberg (2017b) tränas det kritiska tänkandet vid kvalitetsgranskning av artiklar 

och granskningen klargör ytterligare om texterna passar syftet. 

 

5.6 Analysprocessen 

Av de sju artiklar som gick vidare till analys var det sex kvalitativa artiklar och en 

kvantitativ artikel. Analysförfarandet skedde i olika steg (Friberg, 2017a). Första steget 

innebar att de valda artiklarna lästes igenom flera gånger för att förstå innehåll och 

sammanhang i artiklarna. I detta steg sammanfattades ett par sidor text per artikel som 

stöd i kommande analysarbete. Nästa steg var att sätta in studiernas karaktär respektive 

syfte och resultat i översiktstabeller för att få en grundläggande översikt över likheter 

och skillnader mellan studierna, se bilaga 4 och 5. Det tredje steget i analysen innebar 

att söka efter likheter och skillnader mellan studiernas resultat där fokus låg på att hitta 
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information som svarade an mot syftet i denna litteraturöversikt (Friberg, 2017a).  

Många artiklar belyste liknande upplevelser och en sortering av materialet kunde 

påbörjas. Allt som kunde relateras till syftet skrevs ner. Under den processen växte olika 

kategorier och några subkategorier av sjuksköterskors upplevelser fram. För att 

underlätta processen färglades de olika textavsnitten och det gick då lättare att se vilken 

kategori varje textavsnitt kunde relateras till. Resultatet formulerades utifrån vad som 

framkom vid kategoriseringen.  

 

5.7 Forskningsetiska överväganden 

Etiska aspekter beaktades för att återge materialet på ett ärligt sätt. Även 

litteraturbaserade studier kräver forskningsetiska överväganden eftersom etiken i andras 

studier granskas (Kristensson, 2014). Samtliga studier som ingår i denna 

litteraturöversikt har bedömts som etiskt försvarbara. Kristensson (2014) skriver om 

vikten av att ta ställning till om de studier som granskats är etiskt försvarbara eller inte.  

 

Polit & Beck (2014) redogör för riktlinjer gällande kritik av de etiska aspekterna av en 

studie och skriver bland annat att studierna ska vara godkända av etisk 

granskningkommitté, att deltagarna inte har rekryterats med tvång, att informerat 

samtycke har använts samt att deltagarnas integritet har skyddats. Vid granskning av 

artiklarna anser vi att dessa riktlinjer har följts. Vidare tillämpas vetenskapsrådets regler 

i uppsatsen, det vill säga att tala sanning om forskningen, att medvetet granska och 

redovisa utgångspunkterna för studien, att öppet redovisa metoder och resultat, att inte 

stjäla forskningsresultat från andra samt att vara rättvis i bedömningen av andras 

forskning (Vetenskapsrådet, 2017).  

 

6 Resultat 

Litteraturöversikten bygger på sex studier med kvalitativ ansats och en studie med 

kvantitativ ansats. Tre kategorier som belyser sjuksköterskors upplevelser kan 

identifieras efter genomgången analys: utsatthet i triagen, kunskap och erfarenheter 

samt helhetsperspektiv – att se ”hela” människan. 
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6.1 Utsatthet i  triagen 

Subkategorierna tidsbrist och stress samt rädsla och brist på förståelse framträder i 

denna kategori efter genomgången analys.  

 

6.1.1 Tidsbrist och stress 

Artikeln av Sanders & Minick (2014) är den enda artikel som inte berör tidsbrist eller 

stress för triagerande sjuksköterskor. Övriga sex artiklar berör denna subkategori i 

någon form.  

 

Sjuksköterskor har två till fem minuter på sig att utföra en triagering men egentlig 

triagering pågår i cirka nio minuter (Castner, 2011). Sjuksköterskan ska på tre minuter 

avgöra vilken vård patienten behöver, akut- eller inte akutvård. Vidare beskrivs hur 

sjuksköterskor upplever stress  när det är många patienter som ska triageras då de 

därmed behöver öka arbetstempot (Chang, Liu, Goopy, Chen & Han, 2016). 

Sjuksköterskor upplever hög arbetsbelastning till följd av höga krav och tidspress vid 

triagering vilket kan påverka deras hälsa både fysiskt och psykiskt (Roncalli, Oliveira, 

Melo, Viegas & Brito, 2017). Studien av Chang et al. (2016) visar att om ett stort antal 

patienter väntar på att bli bedömda i triagen så upplever sjuksköterskor stress över att 

inte hinna se alla patienter. Att ha en tidsbegränsning gör att sjuksköterskor upplever att 

en gräns skapas för den vård som kan ges. Enligt studien av Rodrigues, Ribeiro, Santos, 

Moura, Mesquita & Brito (2014) upplever sjuksköterskor att de ska ge en snabb vård på 

akutmottagningen och därför inte hinner lyssna på sin patient.  

 

Sjuksköterskans inställning till triagering blir lidande när stressnivån blir för hög. Det 

som är en bidragande faktor till en stressad arbetssituation för sjuksköterskor är att 

patienter vill bli sedda direkt av den triagerande sjuksköterskan när de anländer till 

akutmottagningen (Angland, Dowling & Casey, 2014). Sjuksköterskor upplever en 

stress när vården av patienter måste hanteras i kombination med begränsade 

personalresurser i och med att tidsramen för triageringen samtidigt behöver hållas 

(Wolf, Delado, Perhats, Moon & Zavotsky, 2017). 

 

6.1.2 Rädsla och brist på förståelse 

Fyra av artiklarna beskriver att sjuksköterskor upplever rädsla eller brist på förståelse 

under triagering. 
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Angland, Dowling & Casey (2014) beskriver triagen som den mest utsatta platsen att 

arbeta på som sjuksköterska vilket gör att sjuksköterskan kan känna sig sårbar och 

utsatt. De patienter som inte godtar sin triageringsgrad kan visa brist på respekt mot 

sjuksköterskans profession och uppträda respektlöst, vilket får sjuksköterskor att känna 

att osäkerheten i triagen ökar och att de inte kan försvara sig (Roncalli et al., 2017). 

Triagen är utformad på ett begränsat utrymme och bristen på yta, överbefolkning och 

lång väntetid kan göra att patienter blir aggressiva (Angland, Dowling & Casey, 2014; 

Chang et al., 2016). Även Roncalli et al. (2017) fann i sin studie att verbal aggressivitet 

hos patienter ökar på grund av väntetiden på akutmottagningen. Enligt Angland, 

Dowling & Casey (2014) anser sjuksköterskor att det är patientens brist på förståelse 

som leder till att patienten brusar upp. När patienten eller dess anhöriga är oförskämda 

eller verbalt aggressiva upplever många sjuksköterskor att triageringsförmågan påverkas 

negativt. Sjuksköterskor upplever att om de skapar  en kommunikation med patienten 

och dess anhöriga så minskar ett eventuellt aggressivitet beetende från patient och 

anhöriga i ett senare skede. Det är viktigt att behålla lugnet för att minska risken att 

patienten eller dess anhöriga ska brusa upp. Genom att utbilda sjuksköterskor i 

kommunikation gentemot patienter och anhöriga kan onödiga konfrontationer i triagen 

motverkas (Angland, Dowling & Casey, 2014). Patienters klagomål och 

argumentationer får sjuksköterskor att öka tempot i triagen vilket ökar risken för att 

triagera fel (Chang et al., 2016). Sjuksköterskor upplever en rädsla att triagiera fel 

(Roncalli et al., 2017; Wolf et al., 2017). 

 

6.2 Betydelsen av kunskap och erfarenhet 

Fem artiklar belyser sjuksköterskors upplevelse av kunskap och erfarenhet. 

Sjuksköterskor bör ha kompetens, erfarenhet och kommunikativa egenskaper för att 

arbeta i triagen.  

 

Sanders & Minick (2014) belyser att den triagerande sjuksköterskan bör besitta 

egenskapen av att kunna kommunicera samt att sjuksköterskan bör vara 

kompetent. Genom att skapa ett förtroende hos patienten och ta en mer detaljerad 

anamnes kan subtil information lättare uppfattas. Studien av Wolf et al. (2017) visar att  

sjuksköterskor i triagen använder sig av tidigare kunskaper och erfarenheter. De lyssnar 

på patientens upplevda fysiska symtom samt mäter vitala parametrar för att skapa sig en 

bild av patientens mående. Det händer att sjuksköterskor inte riktigt litar på de värden 
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som patientens vitala parametrar visar utan att de förlitar sig på sin kliniska blick. 

Samtidigt upplever sjuksköterskor att förmågan att fatta kliniska besut försvåras om 

patientens vitala parametrar eller medicinska historia inte hunnit fångas upp.  

 

En sjuksköterskas kliniska blick kan vara avgörande i den första kontakten med 

patienten. Sjuksköterskor kan med den kliniska blicken avgöra om patienten är i ett 

kritiskt eller icke kritiskt tillstånd (Wolf et al., 2017). Sjuksköterskor upplever att det är 

ett ansvarstagande att hålla sin kunskap uppdaterad för att kunna möta patientens behov 

under triagering (Roncalli et al., 2017).  

 

Nyutbildade sjuksköterskor är mindre lämpade i triagerollen på grund av sin begränsade 

kunskapsbas och brist på klinisk erfarenhet av beslutsfattande (Rodrigues et al., 2014; 

Wolf et al, 2017). Mindre erfarna sjuksköterskor saknar den bredd av klinisk erfarenhet 

som krävs för att känna igen en sjuk patient. Erfarenhet anses som en viktig 

förutsättning för kompetens i triage (Wolf et al., 2017).  

 

Studien av Sanders & Minick (2014) visar att patientmöten i triagen är mångfacetterade 

och att akutsjuksköterskor behöver ha erfarenhet och goda kunskaper för att fatta bra 

beslut. Det går i linje med Chang et al. (2016)  som i sin studie tar upp att 

sjuksköterskor upplever att tidigare erfarenhet av att arbeta på en akutmottagning ger 

dem hjälp att fatta korrekta beslut vid triagering och att de förutom tidigare erfarenheter 

använder sig av kliniska kunskaper och känsla för att fatta bra triagebeslut. Erfarenhet är 

av vikt för att sjuksköterskor ska uppleva trygghet i att genomföra korrekta 

bedömningar i triagen (Chang et al., 2016; Rodrigues et al., 2014).  

 

Rodrigues et al. (2014) kom fram till att oerfarna sjuksköterskor bör få träna ihop med 

erfarna sjuksköterskor för att öka kunnandet kring att triagera. Den sjuksköterska som 

handleder bör har en väl kvalificerad bakgrund i att ta beslut och göra rätt hänvisningar 

till patienter som inte behöver akutsjukvård (Rodrigues et al., 2014). 

 

6.3 Helhetsperspektiv – att se ”hela” människan 

 

Fyra artiklar berör sjuksköterskors upplevelser kopplade till att se helhetsperspektivet 

kring patienten i samband med triagering. 
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Rodrigues et al. (2014) belyser vikten av att sjuksköterskor ser patientens emotionella 

aspekter och hur viktigt sjuksköterskor upplever att det är att stödja patienten 

emotionellt. Sjuksköterskor upplever att de måste fokusera på patienten som människa 

och därmed vid vissa tillfällen i triagen lägga mer tid på patienten (Sanders & Minick, 

2014). 

 

Enligt Roncalli et al. (2017) är förändringar nödvändiga för att akutsjukvården ska 

humaniseras och sjuksköterskor behöver visa patienter uppmärksamhet utöver den 

kliniska vården i samband med triage. Studien av Wolf et al. (2017) visar att 

möjligheterna för optimal triage ökar om sjuksköterskorna känner ett engagemang i 

patienterna samt om de känner ett ansvarstagande för patienterna i stort.  

 

7 Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 

I metoddiskussionen värderas vald metod, urvalsförfarande och analys (Friberg, 2017). 

Metoddiskussionen syftar till att styrkor och svagheter i examensarbetet lyfts fram där 

sökstragegi, granskningsprocess samt valda artiklars kvalitet och relevans diskuteras 

(Kristensson, 2014).  

 

7.1.1 Val av metod  

Friberg (2017a) förklarar litteraturöversikt som en metod att lära sig söka, välja och 

analysera vetenskapliga artiklar relaterat till ett noggrant formulerat syfte vartefter 

tillvägagångssätt och resultat kritiskt diskuteras. En litteraturöversikt innebär en 

sammanställning av andras forskningsresultat (Kristensson, 2014). 

 

Att välja litteraturöversikt som metod var lärorikt. Det var en ny metod för båda 

författarna. Metoden ansågs vara lämplig med tanke på att tiden för uppsatsskrivandet 

var begränsad. En empirisk studie hade blivit mer omfattande och tidsramen för arbetet 

gav inte möjlighet att tillämpa den metoden. Det är svårt att förutspå om resultatet hade 

sett annorlunda ut om en empirisk studie hade kunnat genomföras av författarna själva.   

 

Svårigheten i metoddelen inledningsvis var att hitta gångbara sökord. Det var en 

lärprocess att sätta sig in i vilka sökkommandon som skulle användas i respektive 
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databas. Uppfattningen är att ämnet är relativt outforskat då enbart sju artiklar hittades 

som kunde användas i litteraturöversikten, något som kan anses som en svaghet. 

Gällande urvalsförfarande var författarna restriktiva genom en noggrann systematisk 

kvalitetsbedömning av artiklarna, något författarna ser som en styrka. Förmågan att 

arbeta strukturerat och systematiskt under både litteratursökning och analys har 

utvecklats efter att ha genomfört denna litteraturöversikt.  

 

7.1.2 Inklusions- och exklusionskriterier 

Författarna valde tidsspannet tio år utifrån föreställningen att hospital akutsjukvård har 

förändrats en hel del under senaste åren. Exempel på förändringar kan vara att 

journalsystem och triagemetoder har utvecklats. Förändring har med största sannolikhet 

även skett de senaste tio åren men för att inte göra en allt för stor avgränsning och 

riskera att bli utan sökresultat så valdes tio år som inklusionkriterie. Att ingen artikel var 

äldre än tio år kan ses som en styrka då artiklarna kan anses relevanta i dagens samhälle.  

 

Peer reviwed valdes för att artiklarna skulle hålla en hög vetenskaplig kvalitet. Ännu ett 

kriterium var att artiklarna skulle vara på engelska. Artiklar på andra språk togs inte 

med i studien för att undvika språkförbistring. Om beslutet att exkludera artiklar på 

andra språk än engelska kan ha påverkat studiens resultat kan inte författarna svara på. 

Det beslutet togs för att inga översättningsfel skulle förekomma som skulle leda till att 

resultatet blev förvanskat. 

 

7.1.3 Sökprocessen 

Författarna lade ner mycket tid på att hitta en konkret sökstrategi. Den inledande 

osystematiska sökningen gav inspriation till valt ämne. En styrka är att olika 

söktekniker, sökfunktioner, sökord och ämnesord provades i hög utsträckning. En 

svaghet är att det var svårt att hitta sökord som täckte in syftet. Det blev ännu färre 

träffar av relevans om till exempel ämnesordet ”experience” användes i den 

systematiska sökningen. Av den anledningen valdes ”experience” bort som sökord.  

 

Författaren bör tänka på närliggande begrepp och synonymer (Kristensson, 2014). 

Ämnesord valdes till “Triage”, “Decision Making” samt “Nurse Attitudes”. “Decision 

Making” kan anses vara synonym till “Triage” och därför användes båda ämnesorden så 

inga artiklar skulle missas vilket kunde skett om enbart “Decision Making” alternativt 
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“Triage” använts som ämnesord vid sökningen. Till hjälp användes sökoperatorn OR 

mellan dessa båda sökord. Östlundh (2017) skriver att synonymer kan ringas in genom 

att använda OR samt att OR är användbar för att söka på termer som inte går att 

trunkera.  

 

Vid en litteraturöversikt ska så många abstrakt som möjligt av sökresultatet läsas för att 

därefter göra ett urval över vilka artiklar som ska läsas i fulltext (Kristensson, 2014).  

Vid litteratursökning i databaserna CINAHL, PubMed och PsycINFO hoppades 

författarna på att hitta material från respektive datatbas. Författarna läste samtliga 

artiklars titlar men valde att inte läsa samtliga abstrakt av sökresultatet då flera av 

artiklarnas titlar inte handlade om triagering inom hospital akutsjukvård. Några artiklars 

titlar i sökresultatet handlade om triagering inom neonatalavdelning och även triagering 

inom intensivvårdsavdelningar. Om resultatet har påverkats av att författarna valde att 

inte läsa samtliga abstrakt i sökresultaten kan författarna inte besvara.  

 

Valda ämnesord gav 173 träffar i CINAHL innan alla titlar lästes. Utifrån relevanta 

abstrakt kan resultatet anses som litet. Det kan bero på att valda sökord inte var rätt 

utifrån studiens tänkta syfte, dock så gjorde författarna en testsökning där nurse bytes ut 

mot ”Emergency nursing”. Det gjordes för att kontrollera om fler artiklar på ämnet 

fanns under “emergency nursing” som major headings i CINAHL. “Emergency 

nursing”, “Triage” OR “Decision making” gav ännu färre träffar med 

inklusionskriterierna på tio år och peer reviewed.  

 

7.1.4 Granskningsprocess och analys 

Enligt Kristensson (2014) är inte alla artiklar i sökresultaten relevanta för 

granskningsprocessen på grund av att de inte svarar an mot studiens syfte. 

 

Författarna ansåg det som lämpligt att i analysen använda artiklar från CINAHL på 

grund av att de artiklar som fanns i CINAHL är inriktade på vårdvetenskap. Författarnas 

examensarbete skulle utgå från vårdvetenskapligt förhållningssätt varför valet av 

artiklar från CINAHL var logiskt. 

 

Vid granskningen av artiklarna framgick enbart i två artiklar hur könsfördelningen var 

mellan män och kvinnor. Resterande fem artiklar framhävde inte könsfördelningen och 
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om frånvaro av information om könsfördelningen har påverkat resultatet i 

litteraturöversikten kan författarna inte yttra sig om. Författarna anser att det hade varit 

av intresse att se om det var skillnad i upplevelsen för män och kvinnor men på grund 

av avsaknad av den informationen i huvuddelen av artiklarna var det inte genomförbart.  

 

Ett mål med litteraturöversikten har varit att resultatet efter genomgången analys ska 

vara väl indelat i kategorier samt subkategorier där det har krävts. Detta för att läsaren 

lätt ska kunna följa med i texten och förstå den. Några kategorier hade tendens att flyta 

samman. Efter bearbetning och fortsatt analys anser författarna att kategoriseringen 

bidrog till att göra litteraturöversiktens resultat tydligt. Flera författare skrev nästintill 

samma sak vilket underlättade kategoriseringen.  

 

Efter en mer ingående analys över innehållet av valda artiklar kom kategorier naturligt 

då många artiklar belyste samma upplevelse för sjuksköterskor. Samtidigt var det delvis 

svårt att hitta täckande kategorier och därför fick “Tidsbrist och stress” sättas samman 

till en gemensam subkategori under kategorin “Utsatthet i triagen”. Likaså fick ”Rädsla 

och brist på förståelse” sättas samman till en gemensam subkategori under ”Utsatthet i 

triagen”. Upprepade gånger diskuterade författarna kring hur kategorier och 

subkategorier skulle brytas ner vilket resulterade i det slutgiltiga resultatet. Under tiden 

kategorierer skapades har tidigare skrivet resultat exkluderats och raderats, vilket 

författarna ansåg var en naturlig del i analysprocessen då de inte tillhörde någon av de 

kategorier som var framträdande och de var för små för att utgöra en kategori eller 

subkategori på egen hand. Det bör inte ha påverkat studiens resultat då de kategorier 

som valdes blev framträdande.  

 

7.1.5 Valda artiklars kvalitet och relevans 

Översiktstabellerna i bilaga 3 och 4 med beskrivning av artiklarnas urval och metod 

samt andra fakta sammanfattades för att ge läsaren en allmän uppfattning om artiklarnas 

kvalitet. Att sammanfatta studiernas syfte och huvudresultat, se bilaga 5, gjordes för att 

få en överblick inför fortsatt analys. Styrkor är att artiklarna höll  hög kvalitet och att de 

belyste området som skulle utforskas på ett bra sätt. Artiklarna var få men ansågs 

relevanta då de stämt överens med syftet. Att artiklarna stämt överens med syftet kan 

även det ses som en styrka i genomförd litteraturöversikt.  
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7.1.6 Val av teoretisk referensram 

Valet av arbetes teoretiska referensram ansåg författarna vara logiskt då det krävs 

klinisk kunskap och erfarenhet för att kunna utföra säker triage. Kliniskt kunnande 

kommer från att få utföra vårdande uppgifter och utvecklas inom sin profession. Valet 

av referensramen kan diskuteras då den kan uppfattas som en chefs syn på sina anställda 

och inte beskriver hur de anställda upplever sin utveckling inom professionen. 

Författarna vet inte om valet av en annan teoretisk referensram hade inneburit skillnad 

för resultatet av litteraturöversikten. 

 

7.1.7 Trovärdighet 

Lincoln och Guba grundade trovärdighetsbegreppet vilket är ett sätt att bedöma en 

kvalitativ studies övergripande hållbarhet. De fyra dimensionerna tillförlitlighet, 

överförbarhet, giltighet och verifierbarhet kan knytas till trovärdighetsbegreppet. Att 

beskriva tillvägagångssättet är ett sätt att säkerställa trovärdigheten (Kristensson, 2014). 

Att så noggrant som möjligt redogöra för de olika stegen i litteraturöversikten kan ha 

bidragit till överförbarhet i detta fall. Enligt Kristensson (2014) handlar överförbarhet 

om att låta läsaren göra en rimlighetsbedömning av arbetet.  

 

Det var intressant att se att triage förekom i flera olika länder och att sjuksköterskor 

upplevde snarlika scenarion i de länder som involverades i denna studie. Involverade 

länder var Brasilien, Irland, USA och Taiwan. Det hade varit önskvärt med fler än fyra 

olika länder. Att till exempel involvera svenska studier i resultatet hade kunnat stärka 

trovärdigheten i litteraturöversikten. En svensk studie hittades sent via manuell sökning 

när artiklar till resultatsdiskussionen eftersöktes. Tiden var för knapp för att hinna ta 

med den svenska artikeln i analysen, den blev däremot intressant att ta med i 

resultatdiskussionen. Redogörelse för när i tiden materialet har samlats in finns med i 

detta examensarbete. En sådan redogörelse kan enligt Kristensson (2014) bidra till 

giltighet. Redovisning av bedömningsmallarna för artikelgranskningen i form av bilagor 

kan enligt vår mening kopplas till verifierbarhet då läsaren på ett tydligt sätt kan se hur 

artiklarna har kvalitetsgranskats.  

 

7.1.8 Resultatets överförbarhet 

Överförbarhet innebär att avgöra om resultaten kan vara giltiga i andra sammanhang än 

de som presenteras i litteraturöversikten (Kristensson, 2014).  
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Det resultat som dominerade i litteraturöversikten var att sjuksköterskor i triagen 

upplever stress. Författarna anser att resultatet är överförbart på andra grundutbildade 

sjuksköterskor som arbetar inom hälso- och sjukvård då stress är individuellt samt att 

det sannolikt inte är endast i triagen som sjuksköterskor upplever hög arbetsbelastning 

och tidspress. Sannolikt upplever även sjuksköterskor på andra avdelningar stress på 

grund av begränsade personalresurer och tidsramar som behöver hållas. 

 

Resultatet som visar att sjuksköterskor som utför triage upplever rädsla och brist på 

förståelse från patienter och deras anhöriga kan författarna inte uttrycka sig om. Det 

hade krävts vidare forskning om det förekommer inom hälso- och sjukvårdens övriga 

verksamhet för att uttrycka sig om det resultatet är överförbart vilket inte fanns 

möjlighet till på grund av rådande tidsram för arbetet.  

 

7.2 Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturöversikten var att belysa sjuksköterskors upplevelse av att triagera 

inom hospital akutsjukvård. Resultatet visade att sjuksköterskor upplever en utsatthet i 

triagen där sjuksköterskors upplevelse av stress dominerade. Resultatet visade också att 

kunskap och erfarenhet har betydelse för sjuksköterskors upplevelse av triagering samt 

att det är viktigt att som sjuksköterska se helhetsperspektivet kring varje patient vid 

triagering.  

 

7.2.1 Utsatthet i triagen 

7.2.1.1 Tidsbrist och stress 

Författarnas tolkning av fyndet i den dominerande kategorin ”Tidsbrist och stress” är att 

sjuksköterskor upplever stress över att patienter ska triageras på en utsatt tid samt att de 

upplever en rädsla för att triagera patienter felaktigt. Kopplat till arbetets teoretiska 

referensram (Benner, 1993) ser författarna det som att sjuksköterskor med erfarenhet av 

olika situationer har en ökad stresstålighet då de har upplevt fler situationer och därmed 

blivit trygga i sin yrkesroll. Utifrån Benners teoretiska referensram (1993) diskuterades 

tidsbristen och stressen sjuksköterskor i triagen upplever och hur dessa faktorer 

påverkar noviser gentemot avancerade nybörjare. Författarna till denna litteraturöversikt 

anser att en avancerad nybörjare inte har samma kunskap i att kunna se helheten i en 

situation och av den anledningen kan uppleva arbete i triagen som stressande, ofta på 

grund av att tidigare erfarenhet av liknande situationer saknas. Avancerade nybörjare 
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anses därför kunna vara mer stresskänsliga än sjuksköterskor som har kommit längre 

upp i färdighetsnivåerna (Benner, 1993). En studie av Hayward, Bungay, Wolff & 

MacDonald (2016) visar dock att även erfarna sjuksköterskor upplever stress vid arbete 

i triagen och att upplevelsen av stress ökar när antalet personer i väntrummet ökar. 

Sjuksköterskors välmående påverkas av stress. Generellt lämnar sjuksköterskor med 

lång erfarenhet sina arbetsplatser på grund av utbrändhet, sömnstörningar och fysisk 

utmattning (Hayward et al., 2016). 

 

Asp och Ekstedt (2014) beskriver att stress kan upplevas som stressande vid ett tillfälle 

men som vid liknande situationer vid ett senare tillfälle inte upplevs som stress. Stress 

är en tolkning av personens upplevelse av situationen. Alla individer kan uppleva stress. 

Följdreaktionen av stress blir utmattning. Vid utmattning blir kognitiva förmågor och 

minnesfunktioner sämre och därmed påverkas tankeprocessen. Individen kan förlora sin 

tidigare kända trygghet och fingertoppskänsla vid stress. När en individ upplever stress 

ökar toleransen för stress, en så kallad adaption sker. Det innebär att stressnivån ökar 

innan utmattningsgränsen uppnås (Asp & Ekstedt 2014). Enligt beskrivningen av Asp 

och Ekstedt (2014) tolkar författarna att förmågan att hantera stressade situationer ökar 

allt eftersom individen får mer erfarenhet av stressade situationer. En sjuksköterska som 

har erfarenheter av stress i yrkeslivet kan uppleva att förmågan att hantera stressade 

situationer ökar fram till den punkt att sjuksköterskan upplever utmattning.  

 

Om antalet vårdskador reduceras så minskar belastningen på sjukvården varav 

sjuksköterskornas stress kan lindras (Socialstyrelsen, 2008). Författarnas reflektioner på 

hur en sjuksköterska reagerar på stress är att stress är en enskild upplevelse där 

upplevelsen av stress delvis kan kopplas till sjuksköterskans grundläggande 

personlighet. Beroende på vad sjuksköterskan har för tidigare erfarenheter eller kunskap 

så hanteras stressade situationer utifrån den egna stresstoleransen. Oavsett anser 

författarna det som viktigt att sjuksköterskor får utbildning i stresshantering med målet 

att vårdmissar på grund av stress ska reduceras i antal.  

 

7.2.1.2 Rädsla och brist på förståelse 

Författarnas tolkning utifrån analysen är att rädslan sjuksköterskor i triagen upplever 

kan bottna i en rädsla att triagera patienter fel på grund av bristande erfarenhet.  
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Med anledning av att flera av artiklarna (Angland, Dowling & Casey, 2014; Chang et 

al., 2016; Roncalli et al., 2017, Wolf et al., 2017) beskriver att sjuksköterskor upplever 

rädsla eller brist på förståelse under triagering har en diskussion förts mellan författarna 

angående det ökade våldet mot sjukvårdspersonal idag. Bland annat har det i media 

framkommit att ett antal sjukhus i Sverige överväger att utrusta personalen med 

överfallslarm. Angland, Dowling & Casey (2014)  menar att en satsning bör göras på att 

utbilda sjukvårdspersonal i kommunikation gentemot patienter och anhöriga för att 

motverka onödiga konfrontationer i triagen. Asp (2012) beskriver hur en individ som 

upplever en otrygg arbetssituation kan få försämrat självförtroende och av den 

anledningen begå misstag. En diskussion har förts mellan författarna angående hur 

sjukvården ska kunna skapa en tryggare arbetsmiljö för triagerande sjuksköterskor. Ett 

förslag är att utrusta dem med samma typ av överfallslarm som sjukvårdspersonal inom 

psykiatrin använder. Enligt Souza et al. (2014) behöver sjuksköterskor ha ett kritiskt 

tänkande och ett lugn för att känna sig trygga i att triagera patienter.  

 

Som motpol till subkategorin ”Rädsla och brist på förståelse” fann vi det intressant att 

vid kompletterande manuell litteratursökning inför resultatdiskussionen hitta en studie 

som berörde sjuksköterskors trivsel under triage vid akutmottagningar i Västra Sverige 

(Forsgren, Forsman & Carlström, 2009). I studien ingick 74 triagesjuksköterskor som 

fick svara utifrån frågeformulär och innehållsanalys tillämpades. Resultat visade att 

sjuksköterskorna upplevde en hög grad av arbetsnöjdhet (88 %). Bidragande orsaker till 

arbetsnöjdheten var att triage uppskattades som arbetsmetod och att sjuksköterskorna 

upplevde en viss frihet i samband med triageuppgifterna som ingick i deras arbete. Det 

förekom ett visst missnöje på grund av hög arbetsbelastning och bristande komptens 

bland sjuksköterskorna men i huvudsak upplevde de sitt arbete som intressant och 

stimulerande (Forsgren et al., 2009). Inget i studien pekade på att sjuksköterskorna 

upplevde rädsla eller brist på förståelse i samband med triagering. En fråga som därmed 

väcktes var om triagering i Sverige upplevs annorlunda jämfört med upplevelser 

sjuksköterskor har av triagering i andra länder. 

 

7.2.2 Betydelsen av kunskap och erfarenhet 

Wolf et al. (2017) skriver att sjuksköterskor med mindre än två års yrkeserfarenhet inte 

tidigare fick triagera men att det idag är vanligare med en oerfaren sjuksköterska i 

triagen. När sjuksköterskor har begränsat kliniskt kunnande kan det leda till att 
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triageringen blir felaktig och att patienter kan få vänta längre på att få korrekt vård 

(Wolf et al., 2017). Där ser vi en risk att patientens lidande kan öka. Om Wolf et al. 

(2017) ställs mot Benners teoretiska referensram (1993) blir författarnas tolkning att 

nyutexaminerade sjuksköterskor saknar erfarenhet av situationer som för en skicklig 

sjuksköterska är en självklarhet. Det framgår tydligt att en nyutexaminerad 

sjuksköterska inte besitter den breda kliniska kunskap som en sjuksköterska i det sista 

steg “expert” gör (Benner, 1993). Rodriges et al. (2014) studie visade att en 

sjuksköterska som utför triage för första gången bör ges möjlighet till handledning från 

erfaren kollega. En vinst vi ser i att ha en erfaren handledare är att den mer ovana 

sjuksköterskan kan uppleva trygghet i sin roll i triagen.  

 

Den svenska studien av Forsgren et al. (2009) tar upp att triagemetodens uppbyggnad 

inte kan ta hänsyn till de parametrar som sjuksköterskor med erfarenhet tar hänsyn till. 

Den triagemetod som studerades var Manchester Triage Scale (MTS). Slutsatsen i 

studien var att om MTS-metoden får företräde framför erfarenhet kan den utgöra ett 

hinder och istället bidra till att bedömningar som inte motsvarar patientens behov utförs 

(Forsgren et al., 2009). Reflektioner på denna slutsats är att författarna mellan raderna i 

denna litteraturöversikts resultat kunnat utläsa det samma, det vill säga att 

sjuksköterskans erfarenhet har stor betydelse vid triage.  

 

7.2.3 Vikten av att se helhetsperspektivet kring varje patient 

Tolkningen utifrån genomförd analys är att triagerande sjuksköterskor utöver kunskap 

och erfarenhet behöver ha förmåga att ge emotionellt stöd åt patienter som ska 

trigagebedömas. Det optimala vore om emotionellt stöd kunde ges redan vid patientens 

ankomst till akutmottagningen, tolkningen är dock att bristande personalresurser inte 

möjliggör detta. Patienter som uppsöker en akutmottagning kan uppleva många känslor 

som till exempel smärta, rädsla och oro. Hur påverkar det sjuksköterskans upplevelse?  

Dahlberg och Segesten (2010) för utifrån empirisk forskning ett resonemang om att en 

personlig vårdande stil är en optimal förutsättning för ett framgångsrikt vårdande i alla 

vårdsammanhang där närvaro handlar om vårdarens engagemang i patienten. Det går i 

linje med resultatet i studien av Wolf et al. (2017) som visar att sjuksköterskor upplever 

att engagemang i patienterna underlättar vid triagagering. Att visa engagemang för 

patienten som människa anser vi kan öka möjligheten att som sjuksköterska bilda sig ett 
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helhetsperspektiv kring patientens mående. Av dessa orsaker bör helhetsperspektivet 

vara i centrum även i samband med en tidspressad triage. 

 

Dahlberg och Segesten (2010 ) skriver att sjuksköterskan istället för att blint följa 

rutiner har en fördel av att förlita sig till sin kapacitet i varje aktuell situation. En fråga 

författarna ställer sig är om helhetsperspektivet kan förloras av att sjuksköterskor i 

triagen till stor del lägger upp arbetet kring trigageskalor eller förutbestämda rutiner?  

 

8 Slutsatser 

Triagerande sjuksköterskor har ett stort ansvar, de arbetar under tidspress och tidigare 

erfarenhet inom sjuksköterskeyrket har betydelse för hur arbetssituationen i triagen 

upplevs. Nyutexaminerade sjuksköterskor, i synnerhet, anses riskera att uppleva stress 

på grund av bristande erfarenhet. Vid praktiskt omvårdnadsarbete i samband med 

triagering anser författarna att sjuksköterskor bör ha några års erfarenhet av 

sjuksköterskeyrket. Detta för att utföra ett så patientsäkert arbete som möjligt i triagen. 

För att utföra optimalt omvårdnadsarbete vid triagering kan stresstålighet ses som en 

viktig egenskap att ha som sjuksköterska. 

 

9 Förslag på fortsatt forskning 

En jämförande empirisk studie gällande arbetsnöjdhet mellan sjuksköterskor i Sverige 

och sjuksköterskor i andra länder vore intressant. Misstanken är dock att en sådan studie 

kan bli svåradministerad. Då forskningen är bristfällig gällande sjuksköterskors 

upplevelse av att triagera inom hospital akutsjukvård är det av vikt att fortsätta utforska 

området. Det vore även intressant med en jämförande studie där noviser inom triagering 

ställs gentemot sjuksköterskor som uppnått högre färdighetsnivåer enligt Benners teori 

(1993). Om forskning kan ta fram vilken kompetens som är minimum att ha som 

sjuksköterska för att kunna utföra säker triagering bör det gå att bygga upp en 

kompetensutvecklingsplan för sjuksköterskor som arbetar med triagering inom akut 

vård i Sverige. Patientsäkerheten måste sättas främst. 
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Nr Författare, land, år Design Inklusionskriterier Urval / bortfall Datainsamlingsmetod 

 

Gradering 

1 Angland, S; Dowling, M 

& Casey, D. 

Irland (2013) 

 

Kvalitativ ansats. 

Deskriptiv. 
Sjuksköterskor med 

minimum 6 månaders 

erfarenhet av akutsjukvård 

som varit involverade i 

våldsamma eller 

aggressiva incidenter 

senaste månaden. 

 

12 sjuksköterskor 

uppfyllde kriterierna. 

 

Semi-strukturerade 

intervjuer. 
Hög. 

2 Castner, J. 

USA (2011) 

Kvantitativ ansats. 

Deskriptiv. 
Sjuksköterskor i New 

York som arbetar med 

triagering. 

 

1600 formulär skickades 

ut, 430 svarade (27%). 

97 % av de som svarade 

ägnade sig åt triagering. 

 

Frågeformulär, frågor med 

öppna slutsvar (open-

ended). 

Hög. 

3 Chang, W; Liu, H.E; 

Goopy, S; Chen, L.C; 

Chen, H.J; Han, C.Y. 

Taiwan (2016) 

 

 

Kvalitativs ansats. 

Deskriptiv. 
Sjuksköterskor med minst 

2 års anställning på 

akutavdelning, undergått 

TTA:s träning och deltagit 

i triagering. Över 20 år 

gamla och villiga att delta 

i studien. 

 

16 sjuksköterskor. 

 

Semi-strukturerade 

intervjuer. 

 

Hög. 

4 Rodrigues, APB; 

Ribiero, SCL; Santos, 

AMR; Moura, MEB; 

Mesuqita, GV & Brito, 

JNPO. 

Brasilien (2014) 

Kvalitativ ansats. 

Deskriptiv. 
Sjuksköterskor som 

arbetar med risk- 

klassificering på en akut- 

mottagning. 

 

4 sjuksköterskor och 12 

nurse technichans. 

 

Semi-strukturerade 

intervjuer. 
Hög.  
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5 Roncalli, AA; Oliviera, 

DN; Melo, IC; Viegas, 

SMF & Brito, RF. 

Brasilien (2017) 

 

Kvalitativ ansats. Sjuksköterskor som 

arbetar med risk- 

klassificering på en akut-

mottagning. 

 

12 sjuksköterskor.  Ostrukturerade intervjuer. 

 
Hög. 

6 Sanders, S & Minick, P. 

USA (2014) 

Kvalitativ ansats. 

Deskriptiv 

fenomenologi. 

Akutsjuksköterskor som 

hade arbetat med triage de 

senaste 12 månaderna. 

Bekvämlighetsurval. 45 

sjuksköterskor anmälde 

sig, 7 valdes ut. 

Frågeformulär med 

demografiska detaljer och 

år av erfarenhet. Semi-

strukturerade intervjuer. 

Hög 

7 Wolf, L.A; Delao, A.M; 

Perhats, C; Moon, M.D 

& Zawotzky, K.E. 

USA (2017) 

Kvalitativ explorativ 

ansats.  

Sjuksköterskor med 

minimiålder 18 år, 

engelsktalande som för 

närvarande arbeterar med 

triage på akutmottagning. 

 

Ändamålsenligt urval. 26 

sjuksköterskor varav 23 

kvinnor och 3 män i 

åldern 25-65 år.  

Fokusgrupp, två sessioner.  Hög.  

 

 

 

 

 

 

         (Kristensson, 2014)
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Artikelmatris II. Studiernas syfte – resultat       Bilaga 5 

Nr Författare. (År).  Syfte Resultat 

1 Angland,S.,  Dowling, M; Casey, D. (2014). 

 

Utforska sjuksköterskors uppfattning om vilka 

faktorer som orsakar våld och aggression på en 

irländsk akutavdelning. 

Sjuksköterskor ansåg att lång väntetid i väntrummet 

samt bristande kommunikation var de faktorer som 

ledde till verbala påhopp på personal. 

2 Castner, J. (2011). Vilka uppgifter anser sjuksköterskor i triagen är 

viktiga att registrera vid en bedömning? Hur lång tid 

anser de att det krävs för genomsnittlig triagering? 

Sjuksköterskor ansåg att vitala parametrar, allergier, 

smärta och medicinsk historia var viktigast att få 

information om. 9 minuter/triage i snitt ansågs krävas. 

3 Chang et al. (2016) Ta reda på vilka faktorer som påverkar 

beslutsfattandet hos sjuksköterskor som tillämpar 

TTAS-systemet vid triagering. 

Faktorer som påverkade sjuksköterskors beslutstagande 

i triagering baserades på patientens hälsostatus, sjuk-

sköterskans erfarenhet och omkringliggande miljöer. 

4 Rodrigues et al. (2014). Identifiera vårdpersonalens uppfattning om 

användande av risk-klassificering-protokoll samt 

diskutera vilka faktorer som bidrar till att de inte 

använder sig av detta instrument i vårdenheten. 

 

Några av de intervjuade var medvetna om protokollet 

men vissa hade svårigheter att skilja mellan screening 

och användande av riskklassificering. Studien visade 

att protokollet behöver förtydligas samt att 

vårdpersonal behöver effektiv träning i användandet. 

5 Roncalli et al. (2017). Förstå sjuksköterskors upplevelser av användande av 

riskklassificering på en akutmottagning. 

Kraven från patienter är höga. Sjuksköterskors ledande 

och pedagogiska arbete orsakar dem överbelastning. 

6 Sanders, S., & Minick, P. (2014). 

 

Utforska sjuksköterskors synpunkter på triage och 

deras interaktioner med patienter för att bestämma 

komponenterna i framgångsrik triage. 

Sjuksköterskor som får en god kontakt med patienterna 

samt sjuksköterskor som har förmåga att “läsa mellan 

raderna” kan göra bättre triagebeslut. 

7 Wolf et al. (2017) Undersöka akutsjuksköterskors förståelse för och 

erfarenhet av triageprocessen samt att identifiera vad 

som underlättar och försvårar vid triagering. 

 

Fem teman identifierades: ”Sjuk eller inte sjuk”, 

”Kompetens/kvalifikationer”, ”Triagera 

akutavdelningen, inte patienten”, ”Det oväntade” samt 

”Hindrande och underlättande faktorer”. Användande 

av triageskalor varierade mellan sjuksköterskor och 

avdelningar. ”Quick-look-triage” som inte enbart 

vilade på fysiologiska data förekom. Engagemang i 

patienterna underlättade vid triagagering medan 

tidsbrist och underbemanning försvårade. 

 


