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Abstrakt 

 

Bakgrund: Triagesystem användes för att bedöma patientens allvarlighetsgrad av sjukdom eller 

skada på akutmottagningar. Kunskaper som erhölls genom faktakunskap var viktigt i triagebeslutet. 

Allvarliga påföljder kunde uppstå hos patienten, sjuksköterskan och organisationen vid felaktiga 

triagebeslut. Sjuksköterskor använde sig av anamnetiska uppgifter och vitalparametrar som 

underlag i sin bedömning och sitt beslut. Syfte: Att belysa triagearbetet på akutmottagning utifrån 

ett sjuksköterskeperspektiv. Metod: En litteraturöversikt gjordes och 22 vetenskapliga 

originalartiklar inkluderades. En kritisk granskning av artiklarna genomfördes med hjälp av två 

granskningsmallar. Analysarbetet innebar att identifiera huvudfynd och igenkänna likheter och 

skillnader i textinnehållet som sedan sorterades under lämpliga kategorier och subkategorier. 

Resultat: I resultatet identifierades tre kategorier som belyste sjuksköterskans triagearbete på 

akutmottagning: sjuksköterska-patientrelationer, faktorer som påverkar sjuksköterskans bedömning 

och beslutsfattning samt sjuksköterskans upplevelser och attityder i yrkesrollen. Diskussion: 

Sjuksköterskor hade en relativt god relation till patienterna. Många sjuksköterskor saknade en 

adekvat utbildning i triage. Implicit och explicit kunskap utgjorde den största grunden för 

sjuksköterskans bedömningar vid triagering. Sjuksköterskor upplevde både osäkerhet och 

tillfredsställelse i sitt arbete med triage och hade både positiv och negativ attityd till patienter som 

kom in till akutmottagningen. Slutsats: Att få kunskap genom utbildning och erfarenheter ansågs 

vara de viktigaste komponenterna som utgör en trygg plattform för triagesjuksköterskan på 

akutmottagning att grunda sig på.  
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BAKGRUND 
 

Definition av triage och dess ursprung  

 

Begreppet triage kommer från franskan och innebär att ”sortera” eller att ”välja” (Funderburke, 

2008). Triage är den initiala bedömningen av patienter som inkommer till akutmottagningen för att 

bestämma dennes angelägenhet av vård samt utse lämpliga vårdresurser kopplat till det identifierade 

problemet (Estrada, 1981). Syftet med triage är att få patienten till rätt ställe för rätt behandling i 

rätt tid (Ajani, 2012). I Hälso- och sjukvårdlagen [HSL] (SFS, 1982:736) fastställs i 2 § att ”Den 

som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården”. Redan under 

1700-talet infördes begreppet triage inom den militära sjukvården. Personen som anses vara den 

som införde triage i sjukvården var Dominique Jean Larrey, en generalläkare som verkade i 

Frankrike under 1700-talet. Han ansåg att omhändertagandet av soldater och befäl i strid skulle 

baseras på de som hade störst chans till överlevnad. Av militärstrategiska skäl skulle detta betyda att 

ju fler som överlevde, desto fler soldater och befäl i strid. Sedan dess har triage utvecklats och 

använts världen över till idag (Göransson, Eldh & Jansson, 2008, sid. 18-19).  

 

Sjuksköterskans yrkesroll och kompetens 

 

Socialstyrelsen (2005) har utformat en egen kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor 

inom hälso- och sjukvården i Sverige. Denna kompetensbeskrivning innehåller rekommendationer 

om yrkeskunnande, kompetens, erfarenhet och förhållningssätt samt beskriver tre typer av kunskap. 

En av dem är kunskap i den direkta yrkesutövningen. Den andra typen är kunskaper inom det 

tekniska, ekonomiska, organisatoriska och sociala principer samt traditioner och konventioner som 

arbetet är baserat på. Den tredje typen innefattar kunskaper omkring, dvs. förståelse av 

sammanhang och kunskap i kommunikativ art. Kompetens innebär förmåga och vilja att tillämpa 

kunskap och färdigheter i utförandet av en viss uppgift. Inom sjuksköterskeyrket krävs det att 

sjuksköterskan kan arbeta självständigt, att ha vetenskapligt förhållningsätt och mångkulturellt 

kunnande samt ha ett professionellt ansvar (Socialstyrelsen, 2005). ICN:s etiska kod för 

sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening och International Council of Nurses, 2007) beskriver 

att varje sjuksköterska har ett moraliskt ansvar för sina bedömningar och beslut. Sjuksköterskan har 

även ett personligt ansvar i sin yrkesutövning med att ständigt inhämta ny kunskap, ha ambitionen 

att omvårdnad skall ges på evidensbaserad grund och tillämpas genom godtagbara riktlinjer (Svensk 
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sjuksköterskeförening och International Council of Nurses, 2007). Kunskapsinhämtning är av stor 

betydelse för att kunna förbättra sitt beslutsfattande i samband med triage. Kunskap som erhålls 

genom faktakunskap har en väsentlig betydelse i beslutsfattandet vid triageringen (Considine, Botti 

& Thomas, 2007). Under triagen krävs det att sjuksköterskan kan göra viktiga beslut även under 

ogynnsamma omständigheter då exempelvis osäkerhet framträder vid tidsbrist eller att viktig 

information från patienten är begränsad eller oklar (Rew & Burrow, 1987; Fischer & Fonteyn 1995). 

Det finns ett riskmoment i samband med triage för patienten, sjuksköterskan och organisationen. 

Om ett dåligt beslut har fattats, kan det innebära för patienten en fördröjning av behandling eller i 

värsta fall döden, vilket kan leda till juridiska konsekvenser för både den individuella 

sjuksköterskan och organisationen (Gerdtz & Bucknall, 1999). 

 

Omvårdnad och organisation i samband med triagering 

 

Kanske den viktigaste uppgiften som sjuksköterskan har på en akutmottagning är att gradera de 

inkommande patienters angelägenhetsgrad av vård. Triagen ska helst utföras av en så kallad 

triagesjuksköterska. På många sjukhus har triagemodellen införts, där sjuksköterskan prioriterar 

patienterna utifrån strikta flödesscheman och därefter bedömer hur svårt patientens tillstånd är. När 

patienten befinner sig i triagerummet ställer sjuksköterskan ett antal frågor för att kunna få en 

korrekt anamnes som hon/han kan ha som underlag för sina prioriteringar och beslut av patienternas 

vårdbehov (Göransson, 2006).  Under triagen mäter sjuksköterskan patientens vitalparametrar enligt 

ABCDE-principen, vilket innefattar bland annat andningsfrekvens, saturation, puls, blodtryck, 

medvetandegrad och temperatur. Vitalparametrarna är mycket viktiga att mäta under triagen då det 

kan hjälpa sjuksköterskan att upptäcka allvarliga tillstånd hos patienten och minskar risken för 

undertriagering (Göransson et al., 2008, sid. 47 & 50). I en studie av Roller, Prasad, Garrison och 

Whitley (1992) visade sig att 98 % av de oväntade dödsfall som sker på akutmottagning hade 

onormala vitala parametrar eller förändrad medvetandegrad. Andra specifika områden inom 

omvårdnad som sjuksköterskan bör beakta under triagen av patienter som inte omhändertas 

omgående är att framförallt att bedöma dennes smärta och behov av smärtlindring, eftersom det är 

den vanligaste sökorsaken på akutmottagningar (Göransson et al., 2008, sid. 83). Vid utebliven 

bedömning av patientens smärta kan kvaliteten av triagen, triagebeslutet och behovet av 

smärtlindring påverkas. Det är viktigt att sjuksköterskor utbildar sig i att bedöma smärta, 

dokumenterar smärta och använder reliabla verktyg (van der Wulp et al., 2011). Nutritions- och 

trycksårsrisk är också viktigt att beakta då patienten kan få ligga och vänta länge på läkaren och inte 

får äta samt att uppmärksamma fallrisken hos patienterna. (Göransson et al., 2008, sid. 84-85).  
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Det saknas en nationell gemensam triageskala i Sverige (Göransson et al., 2008, sid. 40). Det finns 

en märkbar heterogenitet i användandet av triageskalor i Sverige. Ungefär hälften av Sveriges 

akutmottagningar använder inte någon form av triageskala alls och de skalor som används är olika 

utformade med olika innehåll. I och med den mångfalden av triageskalor i Sverige finns det 

negativa utfall på grund av detta, exempelvis att patienterna inte erhåller samma omsorg över hela 

landet, sjuksköterskor behöver anpassa sig till olika triageskalor vid byte av arbetsplats samt 

möjligheten att kunna utföra forskning och göra jämförelser inom området (Göransson, Ehrenberg, 

Marklund & Ehnfors, 2005b). 

 

Triage är en process där ett samspel mellan sjuksköterska och patient uppstår. Kirkevold (2008, sid. 

130-136) beskriver Joyce Travelbees teori om omvårdnadens mellanmänskliga aspekter att 

sjuksköterskan måste förstå vad omvårdnad handlar om och förstå begrepp såsom människan som 

individ, mänskliga relationer, mening, lidande och kommunikation. Travelbees teori har sin 

utgångspunkt att människan är ”en unik, oersättlig individ – en varelse som bara existerar en enda 

gång i denna värld; lik men också olik varje annan person som någon gång har levat eller kommer 

att leva” (Kirkevold, 2008, sid. 131). Travelbee har identifierat fem interaktionsfaser som är av 

betydelse för att uppnå den mellanmänskliga relationen: det första mötet, framväxt av identitet, 

empati, sympati samt ömsesidig förståelse och kontakt. Travelbee har ansett enligt Kirkevold (2008, 

sid. 134 & 136) att kommunikationen är ett av sjuksköterskans viktigaste redskap. I en annan teori 

av Scheel och Pedersen (2008) beskriver de att den interaktionella omvårdnadspraktiken handlar om 

en ömsesidig och förståelseorienterad kommunikation, dialog och åtgärder mellan sjuksköterskan 

och patienten.  

 

Triagesjuksköterskans huvudsakliga uppgift är att prioritera, fatta beslut och bedöma vårdbehovet 

för de patienter som inkommer till akutmottagningen som behöver akut hjälp med sitt medicinska, 

kirurgiska eller ortopediska tillstånd. Sjuksköterskan har ett stort omvårdnadsansvar i sin 

triagebedömning, beslutsfattning och interaktion med patienten. Det krävs att sjuksköterskan har 

goda kunskaper, förmågor och klinisk blick för att kunna prioritera patienter på ett pålitligt och 

patientsäkert sätt. Ibland upplever sjuksköterskan att de saknar tillräcklig kunskap till att kunna 

triagera patienter på ett korrekt sätt och kan mötas av osäkerhet och rädsla då de är medvetna om att 

deras bedömning har betydelse för patienternas vidare vård. 

 

För att öka förståelsen och fördjupa kunskaperna i sjuksköterskans triagearbete på akutmottagning 

valdes en beskrivning av problemområdet med hjälp av en litteraturöversikt. 
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SYFTE 
 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa triagearbetet på akutmottagning utifrån ett 

sjuksköterskeperspektiv. 

 

Frågeställningar 

 

 Vilka grundläggande delar har betydelse för sjuksköterska-patientrelationen under mötet i 

triagen? 

 Vilka faktorer påverkar sjuksköterskans bedömningar och beslut i samband med triage? 

 Hur upplever sjuksköterskan sin roll och vilken attityd har hon/han till triage? 

 

METOD 
 

Eftersom syftet med detta arbete var att belysa sjuksköterskans triagearbete på akutmottagning så 

valdes litteraturöversikt som metod. Detta skapade en möjlighet till att sammanfatta kunskaps- och 

forskningsläget i relation till studiens syfte (jfr Friberg, 2012, sid. 133).  

 

Litteratursökning 

 

Litteraturöversikten har gjorts genom litteratursökning med hjälp av databaserna Pubmed (Medline) 

och Cinahl med fulltext via EBSCO som är etablerade källor till medicin- och omvårdnadsforskning. 

Datainsamlingen inleddes med en generell litteratursökning av vetenskapliga artiklar inom 

ämnesområdet för att få en övergripande bild på vad som finns skrivet om sjuksköterskans 

triagearbete på akutmottagning. Efter den första överblicken valdes de olika begreppen inom 

problemområdet som var viktiga delar i skildringen av uppsatsens syfte och frågeställningar. De 

sökord som användes var MeSh-termerna Triage, Nursing, Nurse's role, Knowledge, Decision 

Making, Attitude och Emergency service, Hospital samt fritextsökningen Experience. Översikt över 

de olika sökkombinationerna och urvalet av artiklar finns i tabell 1. 
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Under litteratursökningsfasen gjordes en litteraturavgränsning i form av inklusions- och 

exklusionskriterier, så att artiklarna bättre skulle motsvara syftet och problemformuleringen. 

Inklusionskriterierna i denna litteraturöversikt var att studierna skulle innefatta både kvinnor och 

män, omfatta studier på människor, vara skrivna på engelska och vara publicerade under den 

senaste tolvårsperioden 2000-2012. De inkluderade artiklarna skulle också beröra triage på 

akutmottagning eller ha direkt anknytning till det. Exklusionskriterierna i denna litteraturöversikt 

var studier publicerade tidigare än år 2000, skriven på annat språk än engelska och reviewartiklar. 

Artiklar som riktade in sig på telefonrådgivning, enbart pediatrik och prehospital vård samt studier 

som inte klargjort något etiskt resonemang exkluderades också från detta arbete. 

 

Tabell 1. Sammanställning av litteratursökningar i relevanta databaser, gjorda 2013-02-04. 
 

Databas Sökord Begränsningar Antal 

träffar 

Förkastade Antal utvalda  

för djupare 

granskning 

Antal inkluderade 

Pubmed 

(Medline)  

Triage AND 

Nursing AND 

Nurse's role 

Humans, English, 

10 years 

165 129* 

21** 

10*** 

5 4 

 Triage AND Nursing 

AND Emergency 

Service, Hospital 

AND Knowledge 

 

Humans, English 

34 18* 

13** 

2*** 

3 

 

 

2 

 Triage AND 

Nursing AND 

Clinical Competence 

Humans, English, 

10 years 

98 80* 

16** 

1*** 

1 

 

0 

 Triage AND 

Nursing AND 

Attitude 

Humans, English, 

10 years 

125 108* 

8** 

7*** 

2 1 

 Triage AND 

Nursing AND 

Decision making 

Humans, English, 

10 years 

94 84* 

6** 

0*** 

4 2 

Cinahl 

med 

fulltext via 

EBSCO  

Triage AND 

Nurse's role 

Peer reviewed, 

Humans, English 

5 3* 

1** 

0*** 

1 1 

 Triage AND 

Nursing AND 

Experience 

Peer reviewed, 

Humans, English 

86 

 

73* 

4** 

1*** 

8 6 

  Triage AND 

Nursing AND 

Attitude 

Peer reviewed, 

Humans, English 

21 19* 

2** 

0*** 

4 3 

 Triage AND 

Nursing AND 

Decision making 

Peer reviewed, 

Humans, English 

89 79* 

7** 

0*** 

3 2 

       

* Antal exkluderade artiklar efter lästa titlar 

** Antal exkluderade artiklar efter lästa abstrakt 

*** Antal exkluderade artiklar efter läsning av deras helhet 
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Urval och granskning 

 

Urvalet av de vetenskapliga artiklarna gjordes genom att först läsa artiklarnas titel och därefter 

deras abstrakt. Sedan lästes de artiklar som bedömdes motsvara inklusionskriterierna i sin helhet 

och en bedömning av deras relevans i relation till studiens syfte och frågeställningar gjordes. En av 

de inkluderade artiklarna identifierades manuellt genom en annan artikels referenslista. De 

vetenskapliga artiklar som bedömdes vara relevanta till denna litteraturöversikt kvalitetsgranskades 

med hjälp av två granskningsmallar. Den granskningsmall som användes vid bedömningen av 

kvantitativa studier var en mall av Carlson och Eiman (2003) och det bedömningsmall som 

användes till att bedöma kvalitativa studier var ett inspirerat granskningsprotokoll av Hellzén, 

Johansson & Pejlert för urval i SBU-rapport (1999). Båda granskningsmallarna tillhandahölls under 

en föreläsning på Mittuniversitetet i Sundsvall och modifierades för att undvika plagiering, se bilaga 

1. Efter genomförd kritisk granskning bedömdes 22 artiklar motsvara studiens syfte och 

inkluderades därmed i resultatet. Översikt över de inkluderade artiklarnas kvalitet, se tabell 2.  

 

Tabell 2. Slutgiltig kvalitetsbedömning av inkluderade artiklar utifrån granskningsmallarna. 

Kvantitativa studier Kvalitativa studier 

Grad av kvalitet Antal inkluderade Grad av kvalitet Antal inkluderade 

Grad I (>80 %) 11 Hög kvalitet (>8/10 Ja) 9 

Grad II (70-79,99 %) 0 Medel kvalitet (7/10 Ja) 2 

Grad III (<70 %) 0 Låg kvalitet (<6/10 Ja) 0 

 

Analys 

 

De vetenskapliga artiklar som har inkluderats i denna litteraturöversikt analyserades genom en 

inspirerad metod av Friberg (2012, sid. 140-141) för att identifiera övergripande områden och 

slutligen göra en beskrivande sammanställning. Analysen inleddes genom att artiklarna lästes 

upprepande gånger för att få en känsla och överblick över vad de handlade om. I samtliga artiklars 

resultatdel identifierades huvudfynd, bestående av fraser och meningar, som stod i relation till 

litteraturöversiktens syfte och frågeställningar. De identifierade huvudfynden som avspeglar ett 

liknande innehåll sorterades sedan under opportuna kategorier och subkategorier. Analysprocessen 

fokuserades på att igenkänna likheter och skillnader i textinnehållet samt ha ett ständigt kritiskt 

förhållningssätt av artiklarnas innehåll och tillämplighet. För översikt över de kategorier och 

subkategorier som identifierades i denna litteraturöversikt, se tabell 3. Översikt över inkluderade 

artiklarna finns i tabell 4 i bilaga 2 och exempel på hur analysprocessen av de inkluderade artiklarna 

genomfördes finns i tabell 5 i bilaga 3. 
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Tabell 3. Översikt över de identifierade kategorier och subkategorier. 

Sjuksköterska-

patientrelationer 

Faktorer som påverkar sjuksköterskans 

bedömning och beslutsfattning 

Sjuksköterskans upplevelser 

och attityder i yrkesrollen 

 Information och 

kommunikation i 

triagemötet. 

 Patienttillfredsställelse. 

 Bedömnings- och beslutsunderlag 

vid triagering. 

 Sjuksköterskans kunskaper. 

 Utbildning i triage. 

 Erfarenhet av akutsjukvårdsarbete. 

 Sjuksköterskans egenskaper. 

 Sjuksköterskans träffsäkerhet och 

noggrannhet. 

 Att hantera sin känsla av 

osäkerhet vid triagearbete. 

 Sjuksköterskan om sin 

funktion. 

 Egna attityder och före-

ställningar om patienters 

symtom. 

 Patientnära våld och psykisk 

ohälsa. 

 

Etiska aspekter 

 

Samtliga inkluderade artiklar i denna litteraturöversikt har innehållit ett etiskt resonemang eller fått 

tillstånd av en etisk kommitté. Alla inkluderade artiklar har berört syftet till detta arbete och ingen 

artikel har uteslutits på grund av avvikande synsätt från uppsatsförfattaren. Uppsatsförfattaren har 

inte gjort sig till ägare till den text som framkommer i resultatdelen genom att säkerställa korrekta 

referenser (jfr Forsberg & Wengström, 2013, sid. 69-70).  

 

RESULTAT 

 

Resultatet i denna litteraturöversikt är baserat på 22 vetenskapliga artiklar, varav 11 studier med 

kvantitativ metod och 11 med kvalitativ metod. De 22 inkluderade artiklarna är utförda i Sverige (8), 

Australien (7), USA (3), Storbritannien (1), Hong Kong (1), Taiwan (1) och Grekland (1).    

 

Sjuksköterska-patientrelationer 

Information och kommunikation i triagemötet 

De symtom och besvär som patienten har kan skapa osäkerhet hos dem. För att minimera denna 

osäkerhet påtalar sjuksköterskor vikten av att informera patienterna och deras anhöriga om vad de 

kan förvänta sig under sin väntetid på akutmottagningen (Andersson, Jakobsson, Furåker & Nilsson, 

2012). Samtidigt beskriver Elmqvist, Fridlund och Ekebergh (2012a) i sin studie att de första 

vårdgivarna på triagen är restriktiva om att berätta förväntad väntetid i rädsla av att lova för mycket 

eller göra patienterna besvikna. Göransson och von Rosen (2010) har redogjort i sin studie att 

endast 30,9 % (n=45) av 146 patienter fick en uppskattning av väntetiden och 22,4 % (n=33) 
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informerades att väntetiden var beroende på vilken triagenivå de befann sig. De kom också fram till 

att ungefär hälften 56,5 % (n= 82) av de patienter som önskade information om väntetid ansåg att 

informationen de erhöll var tillräcklig eller delvis tillräcklig.  Elmqvist, Fridlund och Ekebergh 

(2012b) har påtalat att sjuksköterskor upplever att det tar mycket tid att förklara och diskutera med 

patienten och att de endast ger dem den information som är mest relevant. De beskriver också att 

frustration kan uppstå hos sjuksköterkorna när patientens vistelse på akutmottagningen endast 

kretsar kring av att få träffa läkaren och att sedan behöva förklara för dem när de frågar om varför 

läkaren aldrig kommer.  

 

Under tiden som patienten befinner sig på akutmottagningen, försöker vårdutövarna skapa en snabb 

kontakt med patienten och dennes anhöriga (Andersson et al., 2012). I en studie från USA (Cone & 

Murray, 2002) menade sjuksköterskorna att kommunikation handlar om att veta de rätta frågorna 

som skall ställas till patienten för att få den information som behövs och krävs och är en viktig del i 

beslutsfattandet. Kommunikationen mellan sjuksköterskan, patienten och dennes anhöriga ses som 

viktig när sjuksköterskan gör sina prioriteringar och bedömer den kliniska statusen. Detta gör 

sjuksköterskan genom att systematiskt frågar om patientens sjukdomar, symtom eller problem 

(Andersson, Omberg & Svedlund 2006). Brist på tid och utrymme för kommunikation kan leda till 

att den interna kommunikationen blir kort, som i sin tur kan leda till brist på information till 

patienten. De första vårdgivarna förväntar sig att patienterna gör som de blir tillsagda att göra och 

det svåraste i samtalet med patienten är att få dem att förstå snabbt (Elmqvist et al., 2012b).  

 

Patienttillfredsställelse 

Genom att etablera en god relation mellan vårdgivare och patient samt dennes närstående utgör 

grunden för ett gott förtroende. De som utför triage försöker skapa ett förtroende genom både 

verbalt och kroppsligt språk så snabbt som möjligt (Andersson et al., 2006). I triagemötet med 

patienten blir sjuksköterskan djupt engagerad i att utesluta livshotade tillstånd och för att säkerställa 

en medicinsk bedömning. När sjuksköterskan blir så djupt engagerad upplever patienten att de 

förlorar både sin kroppsliga och tidsmässiga kontroll och hamnar i ett ”tomt rum”. Dock känner 

patienterna sig säkra att veta att den biologiska kroppen får den bästa behandlingen. I rädsla av att 

förlora tid, glömmer sjuksköterskorna ofta att föra en dialog med patienten när de fattar beslut om 

dennes behov (Elmqvist et al., 2012a). Flera studier (Göransson & von Rosen, 2010; Ekwall, Gerdtz 

& Manias, 2008) har kommit fram till att majoriteten av patienterna upplever att 

triagesjuksköterskan är kompetent nog att utföra sin roll, att de lyssnar eller delvis lyssnar på dem, 

blir behandlad med respekt och omtanke samt att deras besvär tas på allvar. 
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Faktorer som påverkar sjuksköterskans bedömning och beslutsfattning 

Bedömnings- och beslutsunderlag vid triagering 

Triageprocessen börjar redan när sjuksköterskan ser patienten, innan mötet med denne har etablerats 

(Edwards och Sines 2006). Det första sjuksköterskan gör är att inhämta kunskaper om patientens 

status genom att ställa frågor, se och undersöka patienten (Andersson et al., 2006). Fry och Burr 

(2001) har redovisat i sin studie att 48 % (n=214) av sjuksköterskorna ställer en rad förbestämda 

frågor som är fokuserade på sökorsak, medicinsk/kirurgisk historia, mediciner och allergier. 

Tillsammans med kliniska parametrar använder sjuksköterskor sig av en systematisk ifrågasättande 

teknik för att erhålla viktig fakta och inte missa patienter med allvarlig och hotande tillstånd 

(Andersson et al., 2006). Flera studier (Andersson et al., 2006; Arslanian-Engoren, 2004; Fry & 

Burr, 2001) har belyst att tidigare sjukdomar och patienthistoria är viktiga att notera i 

triagebedömningen. Dokumentationen i triagen bör även inkludera smärtbedömning, som är en 

integrerad del i triagebeslutet, följt av mer specifik dokumentation av patienten såsom vitala tecken 

och neurologisk bedömning (Andersson et al., 2006; Fry & Burr, 2001). De vanligaste 

utrustningarna som används i samband med triage är termometer, pulsoximeter och 

blodtrycksmätare (Fry & Burr, 2001). Det genomsnittliga blodtrycket är den viktigaste indikatorn 

som kan förutsäga behovet av sjukhusvård hos skadade patienter (Chalari, Paraskevas & Fildissis, 

2012). Andra faktorer som påverkar sjuksköterskors triagebeslut är brist på tid och att bli avbruten i 

sitt triagearbete, vilket kan leda till att sjuksköterskan saknar information om patienterna och 

påverka processen i beslutsfattandet (Chung, 2005). 

 

Sjuksköterskans kunskaper 

Den viktigaste funktionen som sjuksköterskan har i triagearbetet är att kunna genomföra en korrekt 

prioritering av patienten, som oftast sker inom en begränsad tid. För att kunna göra detta krävs att 

sjuksköterskan har goda kunskaper. Sjuksköterskor anser att deras kunskaper är ett viktigt redskap 

vid prioriteringar av patienter på akutmottagning (Andersson et al., 2006). Kunskap är en viktig och 

värdefull komponent i beslutsfattandet och bedömningen av tecken och symtom hos patienterna 

(Chung, 2005; Cone & Murray, 2002; Forsman, Forsgren & Carlström, 2012). Gerdtz och Bucknall 

(2000) har presenterat i sin studie att 43,7 % (n=75) av sjuksköterskorna prioriterade patienternas 

angelägenhetsgrad av vård helt baserat på sin egen bedömning, 7 % (n=12) på enbart riktlinjer och 

protokoll, samt 45,6 % (n=78) en kombination av dessa.  
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Utbildning i triage 

Tidigare triageutbildning, typ och innehåll samt var de fått sin utbildning, påverkar signifikant hur 

sjuksköterskors gör sina bedömningar vid triage. Antalet timmar av triageutbildning hade det största 

inflytandet i sjuksköterskornas noggrannhet för att göra en adekvat triagebedömning (Chen, Chen, 

Ng, Chen, Lee & Chang 2010). De flesta av sjuksköterskorna i studien av Cone och Murray (2002) 

har berättat om att det inte finns någon formell utbildning i triage. Forsman et al. (2012) beskriver i 

sin studie att endast en femtedel av 74 sjuksköterskor erbjöds en ytterligare triageutbildning inom 

ett halvår efter en introduktion av deras aktuella triagesystem på arbetsplatsen. I samma studie 

framkom det att 61 % (n=45) av deltagarna var i behov av en grundläggande och kompletterande 

triageutbildning och att 46 % (n=34) av dessa ansåg att de behövde ytterligare utbildning i form av 

simulerade patientfall. Fry & Burr (2001) kom fram till, utifrån deltagarnas rapport, att 50 % 

(n=198) av sjuksköterskorna hade fått en enhetsbaserat triageorienterad program och att 98 

deltagare rapporterade att de var tvungna att lära sig genom ”praktisk erfarenhet”. 

 

Erfarenhet av akutsjukvårdsarbete 

En deltagare i studien av Cone och Murray (2002) beskrev att “Experience is probably the most 

important part—your base, your experience, your background in the emergency department—before 

you go out to triage. That’s your basis for making decisions.” (sid. 404). I en annan studie (Chen et 

al., 2010) har det framkommit att antal år av erfarenhet på akutmottagning är en signifikant 

association till sjuksköterskans noggrannhet i triagebedömningen. De flesta deltagarna i Chungs 

(2005) studie rapporterade att tidigare klinisk erfarenhet var den viktigaste komponenten i 

beslutsprocessen i triagearbetet. År av klinisk erfarenhet som sjuksköterska på akutmottagning eller 

som sjuksköterska i allmänhet är signifikant relaterat till förmågan att utföra triage på ett adekvat 

sätt, men ingen signifikant relation fanns mellan sjuksköterskor med erfarenhet längre eller kortare 

än fem år (Göransson et al., 2006). Det föreligger varierande åsikter om hur mycket erfarenheter 

inom akutsjukvård som behövs innan sjuksköterskan kan ta sig an den komplexa rollen som 

triagesjuksköterska (Fry & Burr, 2001). Studien visar också att 6 % (n=24) av deltagarna ansåg att 

det mest berodde på de personliga egenskaperna medan 57 % (n=226) hävdade att det krävs 7-18 

månaders akuterfarenhet.  I en annan studie (Cone & Murray, 2002) var sjuksköterskorna överrens 

om att ett års erfarenhet på akutmottagningen är nödvändigt för kompetent beslutsfattande. Genom 

erfarenhet kan sjuksköterkor upptäcka odefinierbara tecken på besvär som annars inte går att 

upptäcka genom befintliga standardiserade manualer (Elmqvist et al., 2012b). Ju längre erfarenhet 

sjuksköterskan har av triage desto mer ökad patientsäkerhet (Forsman et al., 2012). 
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Sjuksköterskans egenskaper 

Det krävs både mod och självförtroende för att kunna prioritera patienter och vara säker på sitt 

beslut. Det är sjuksköterskans bedömning som avgör hur patientens vidare behandling kommer att 

ledas till (Andersson et al., 2006). Deltagarna i en studie (Cone och Murray, 2002) har beskrivit tre 

egenskaper hos sjuksköterskor som arbetar i triagemiljö. Den första egenskapen är de personliga 

förutsättningarna, vilket omfattar flexibilitet, autonomi, god kommunikationsförmåga, självtillit, 

tålamod, sympati, viljan att lära och lyssna samt förmågan att prioritera. Den andra handlar om de 

kognitiva karaktärsdragen, vilket avser en bred kunskapsbas, inneha ett kritiskt tänkande och att 

kunna fatta snabba beslut. Tredje området är de rent beteendemässiga, som består av att kunna vara 

patientens advokat, arbeta väl under press, vara organiserad och inte minst kunna improvisera om 

det så krävs. Intuition är en betydande faktor i triagebeslutet och den slutgiltiga bedömningen 

(Andersson et al., 2006; Arslanian-Engoren, 2000; Chung, 2005). Sjuksköterskan bör kunna fatta 

beslut självständigt och under press utan att förlora kontrollen (Cone & Murray, 2002).  

 

Sjuksköterskans träffsäkerhet och noggrannhet 

Göransson, Ehrenberg, Marklund och Ehnfors (2005a) har kommit fram till i sitt resultat att 57, 7 % 

(n=4356) av 7550 triagebedömningar utifrån 18 imaginära patientfall stämmer överrens med de 

förväntade utfallen, varav 28,4 % (n=2144) blev för högt prioriterade respektive 13,9 % (n=1049) 

för lågt prioriterade. De kom också fram till att 99,9 % av alla sjuksköterskor triagerade samtliga 

patientfall inom tre triagenivåer av fem möjliga. Chen et al. (2010) har funnit i sin studie att 24,3 % 

(n=68) av sjuksköterskornas triagebeslut var undertriagerade och 19,7 % (n=55) var övertriagerade. 

Sjuksköterskor som arbetar på vårdcentral hade en högre andel av övertriagerade beslut än de som 

arbetar på regionsjukhus eller länssjukhus och att sjuksköterskor som arbetar på länssjukhus hade 

en högre andel av undertriagerade beslut än vårdcentral och regionssjukhus (Chen et al. 2010). 

Faktorer som påverkar noggrannheten i triagebedömningen är de fysikaliska egenskaperna i miljön, 

strukturen, den tillgängliga tiden som finns för att bedöma patienter och den höga aktiviten i 

väntrummet (Gerdtz, Weiland, Jelinek, Mackinlay & Hill, 2012).  Ålder, antal år som 

sjuksköterska/akutsjuksköterska och olika typer av professionell certifiering är andra faktorer som 

signifikant påverkar sjuksköterskors noggrannhet i triagebedömningen. Det inte finns någon 

signifikant skillnad mellan sjuksköterskors noggrannhet och patientvolym eller på vilket sätt 

triageringen utförs (Chen et al., 2010). 
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Sjuksköterskans upplevelser och attityder i yrkesrollen 

Att hantera sin känsla av osäkerhet vid triagearbete 

Sjuksköterkor förstår att det är deras ansvar att göra en korrekt bedömning av patienten, men ibland 

upplever de att de blir osäkra i sina triagebeslut eller när patientens tillstånd kan ändras under en 

längre tid i väntan på läkaren (Chung, 2005). När sjuksköterkor blir osäkra i sin triagebedömning 

tenderar de att prioritera patienterna till en högre angelägenhetsgrad för att minska risken för 

undertriagering (Arslanian-Engoren, 2000; Elmqvist et al., 2012b). Många sjuksköterskor vänder 

sig till de mer erfarna sjuksköterskorna för att få råd och stöd när de känner sig osäkra i sina 

prioriteringar av patienten (Andersson et al., 2006). I en studie av Fry och Burr (2001) rapporterar 

42 % (n=169) av sjuksköterskorna att de inte känner sig väl förberedda att ta sig an rollen som 

triagesjuksköterska och andra upplever att de fortfarande känner sig oförberedda efter genomfört 

utbildningsprogram i triage. Vid triagering av patienter med symtom på akut hjärtsjukdom upplevde 

sjuksköterskor att de var mer säkra när de dragit slutsatsen om en akut hjärtsjukdom än att utesluta 

det (Arslanian-Engoren, 2004). Osäkerhet framkommer även vid överlämnandet av patient som de 

själva inte har bedömt (Andersson et al., 2006). 

 

Sjuksköterskan om sin funktion 

I triagearbetet genomför sjuksköterskan snabba bedömningar av en okänd persons hälsotillstånd på 

minsta möjliga tid (Edwards & Sines 2006). Att inte veta hur dagen kommer se ut eller vad som 

kommer hända upplever sjuksköterskorna som en tjusning och utmaning i arbetet, men samtidigt en 

stress (Elmqvist et al. 2012b). Sjuksköterskor har en positiv attityd till rollen som 

triagesjuksköterska eftersom det ger dem självständighet och tillfredsställelse i sitt beslutsfattande 

(Chung 2005). En majoritet av sjuksköterskorna i Fry och Burrs (2001) studie omfattande 412 

sjuksköterskor, ansåg att triagerollen borde vara en obligatorisk arbetsuppgift och att alla borde vara 

kompetenta nog att kunna utföra rollen. Flertalet ansåg även att triagerollen borde utvecklas till att 

kunna beställa röntgen, ge smärtlindring och utföra hemodynamiska observationer. Studien visade 

också att 5 % (n=22) av sjuksköterskorna upplevde extrem ångest och 11 % (n=44) upplever ingen 

ångest i början av sin triageroll. Däremellan upplevde 22 % (n=87) av sjuksköterskorna att de var 

mycket oroliga, 34 % (n=136) måttlig ångest och 28 % (n=110) mild ångest. Forsman et al. (2012) 

har belyst i sin studie att patientsäkerheten anses ökar något när sjuksköterskan har tillräckligt med 

tid till att bedöma patienten och om organisationen erbjöd triagesjuksköterskan kamratstöd. 
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Egna attityder och föreställningar om patienters symtom 

Sjuksköterskor upplever att kvinnor och män kan uttrycka sina symtom på hjärtinfarkt olika. De 

upplever att män är mer dramatiska, mer nervösa, hade mer specifika symtom och indikation på 

hjärtinfarkt än hos kvinnor. När en kvinna kommer in med smärta i bröstet tenderar sjuksköterskor 

mer till att tänka att det eventuellt finns andra bakomliggande orsaker till bröstsmärtan. Även ålder 

spelar en roll i triagebeslutet hos patienter med symtom på hjärtinfarkt. Personer i åldrarna mellan 

30-40 år uppfattas som mer dramatiska och mer sårbara av smärtan än äldre när de kommer in för 

bröstsmärta. Andra skäl till varför sjuksköterskor inte omedelbart överväger någon hjärtsjukdom 

hos yngre personer är för att det kan finnas andra saker som kunde ge upphov till smärtan i bröstet 

(Arslanian-Engoren, 2000).  I en annan studie av Arslanian-Engoren (2004) visade det sig att 

sjuksköterskor är lika benägna att tilldela samma angelägenhetsgrad av vård hos både kvinnor och 

män med akut hjärtsjukdom.  

 

Sjuksköterskors bedömningar skiljer sig mellan patienter som är nöjda eller mindre nöjda. De nöjda 

patienterna tenderades till att triageras till en högre angelägenhetsgrad av vård än de patienter som 

var mindre nöjda (Ekwall et al., 2008). Olika trosystem och kulturen på akutmottagningen kan 

påverka triagemönstret, åtgärderna och beslutsfattandet i triagearbetet. Underlåtelse att ta hänsyn till 

patientens integritet och sekretess kan resultera i negativa meningsutbyten mellan sjuksköterskan 

och patient, vilket därmed kan påverka triagebeslutet. Sjuksköterskor förväntade sig att patienten 

tog kontroll och ansvar över sitt tillstånd, exempelvis smärta eller feber, innan de kommer in till 

akutmottagningen. De upplevde också att vissa patienter förtjänade mer eller mindre vård än andra. 

Patienter som kom till akutmottagningen med banala tillstånd slösade på resurser, satte andra 

patienter i riskzonen och bidrog med bitterhet hos sjuksköterskorna. De banala tillstånden kunde 

vara de fall då patienten kunnat behandla sig själv, inte behövde behandling eller som hade kunnat 

hanteras på en vårdcentral. I och med detta tenderade sjuksköterskorna att göra 

bedömningsprocessen kortare med mindre frågor och sökte därefter ingen mer information om 

patienten. Sjuksköterskorna hävdade också att de gav alla patienter vård på lika villkor, oavsett om 

patienterna hade privat sjukförsäkring eller inte, vilket inte skulle påverka tilldelningen av 

triagenivå eller resurser (Fry, 2012).  

 

Patientnära våld och psykisk ohälsa 

I en kvalitativ studie av Pich, Hazelton, Sundin och Kable (2011) med sex deltagare rapporterade 

alla att de periodvis upplever patientnära våld på sin arbetsplats. De menar att det är oundvikligt och 

ökande i både intensitet och frekvens. Det vanligaste förekommande verbala övergreppen var 
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svordomar. Fysiskt våld i form av sparkar, smällar och slag från patienterna är också förekommande. 

Frustration och maktlöshet var några av de känslor som deltagarna uttryckte vid patientrelaterat 

våld. Långa väntetider var den största utlösande faktorn av patientnära våld på arbetsplatsen och att 

även alkoholintoxikation hade en betydande inverkan på patienternas våldsamhet. I studien 

framkom det också att tre av de sex deltagarna hade fått utbildning om att kunna minimera 

aggressiviteten hos våldsamma patienter. 

 

Kunskap och erfarenhet om psykiatriska tillstånd påverka sjuksköterskornas noggrannhet i sitt 

triagebeslut. Sjuksköterskor upplevde att kunskap och erfarenhet om att kunna ta han om patienter 

med psykiatriskt tillstånd har en avgörande inverkan på noggrannheten och patientsäkerheten i 

triagebeslutet av dessa patienter. Att ha en nedvärderande syn på patienter med psykisk sjukdom var 

ett signifikant hinder för en korrekt bedömning (Gerdtz et al., 2012). I en annan studie av McCann, 

Clark, McConnachie och Harvey (2007) framkom det att sjuksköterskor i allmänhet visade positiva 

attityder till patienter med självskadebeteende. Samtidigt visade det sig att 88,4 % (n=38) av 

deltagarna i studien hade hört uttalanden som ”why didn’t he do it right this time and save us a lot 

of trouble” (sid. 1708) från sina kollegor. Nästan alla deltagare i studien menade att de gav samma 

vård som de normalt hade gjort, men att endast en deltagare gav mer vård än vanligt. 

 

DISKUSSION 
 

Resultatdiskussion 

 

Eftersom syftet med denna litteraturöversikt var att belysa triagearbetet på akutmottagning utifrån 

ett sjuksköterskeperspektiv framkom det tre huvudkategorier som kan omfatta triagearbetet i stora 

drag. De kategorier som presenterades i resultatet var sjuksköterska-patientrelationer, faktorer som 

påverkar sjuksköterskans bedömning och beslutsfattning samt sjuksköterskans upplevelser och 

attityder i yrkesrollen. De grundläggande förutsättningarna i sjuksköterska-patientrelationen består 

av att erhålla patienten med tillräcklig information, etablera en god kommunikation och kontakt 

samt tillfredsställa patientens olika behov. Faktorer som påverkade sjuksköterskans bedömning och 

beslutsfattning var ett relativt brett område som handlar både om de interna och externa 

förhållandena som har betydelse för sjuksköterskans triagearbete. Sjuksköterskor upplevde sin roll 

som triagesjuksköterska både tillfredsställande och mindre tillfredsställande. Sjuksköterskor hade 

en allmänt positiv attityd till patienter med psykisk ohälsa men tämligen negativ attityd till patienter 

som inkommer för triviala besvär. 
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Under mötet med triagesjuksköterskan blir patienten undersökt och blir tilldelad en triagekod som 

är kopplad till hur brådskande det är tills patienten måste få träffa läkaren. Denna väntetid efter att 

patienten blivit prioriterad i triagen fram tills denne får träffa läkaren kan ta varierande lång tid. 

Sjuksköterskor är tämligen dåliga på att informera patienterna om vad de kan förvänta sig tills de 

får träffa läkaren och det är viktigt att sjuksköterskor informerar patienten om detta för att minska 

deras oro av att bli bortglömd då patienten kan få vänta länge på läkaren. Elmqvist (2011) beskrev 

att bristande information är en förklaring till varför patienter upplever negativa erfarenheter i mötet 

med vårdare. Med detta blir patientens relation till vårdaren sårbar, inte sjukdomen eller skadan i sig 

(Mitchell & Bournes, 2000). Det framkom i resultatet att de få patienter som fick information om 

förväntad väntetid ansågs ändå vara otillräcklig. Patienter behöver information om sin situation och 

behandlingar så att ilska och kränkt värdighet kan förhindras (Edlund, 2012, sid. 369) samt få svar 

på sina frågor och funderingar för att förhindra ytterligare osäkerhet hos dem (McDonald & 

McIntyre, 2011). Kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienten är relativt komplicerad 

under det korta mötet i triagen. Det kan vara svårt för sjuksköterskor att etablera ett meningsfullt 

möte med patienten. Den största utmaningen är att etablera en kontakt med patienter och att få dem 

att snabbt förstå det sjuksköterskan säger under den korta tiden vid triage. Resultatet visar också hur 

viktigt det är med kommunikationen för sjuksköterskans del för att hon eller han på bästa sätt ska 

kunna erhålla viktig information från patienten som kan användas i beslutsunderlaget. För att uppnå 

detta använder sjuksköterskor sig av olika strategier för att få den information som är relevant och 

har betydelse för bedömningen. Detta kan jämföras med Travelbees teori om kommunikationens 

betydelse för den mellanmänskliga relationen. Hanssen (2007, sid. 45) beskriver att vid 

kommunikationsproblem kan missförstånd och osäkerhet uppstå hos både patient och vårdgivaren 

och kan därmed begränsa patientens möjlighet till att förmedla sina tankar och känslor. 

 

Resultatet visar att en av grunderna till att kunna tillfredsställa patienten är att skapa både en god 

kontakt och ett gott förtroende. Genom att vårdarna uppmärksammar patientens olika behov uppstår 

en vårdrelation (Elmqvist & Frank, 2012, sid. 61). I resultatet framkom det att sjuksköterskor utför 

ett väl medicinskt omhändertagande och får patienterna att känna sig trygga i den somatiska 

bedömningen, men att patienterna även upplevde att de kände sig utlämnade i andras händer.  Det 

görs en alltför stark fokusering på medicinska insatser, vilket kan innebära för patienten att det blir 

svårt att upprätthålla sin egen kontroll (Elmqvist & Frank, 2012, sid. 59) och att patientens 

välbefinnande åsidosätts när sjuksköterskan enbart utför de tekniska uppgifterna (Wilkin & Slevin, 

2004). Birkler (2007, sid. 41) beskriver också att kunskapssökandet inte bara ska vara fokuserad på 

det objektiva fysiska tillståndet när sjuksköterskan vårdar patienten, utan också förstå patienten som 

lidande subjekt. Resultatet i arbetet visade att majoriteten av patienterna upplevde att de blev sedda, 
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tagna på allvar och lyssnade på. Triagesjuksköterskor anses vara är relativt bra på att kunna bevara 

patienternas värdighet, trots den utsatta situationen som patienten befinner sig i. Detta styrks av 

Frank, Asp och Dahlberg (2009a) som menar att om patienten inte blir tagen på allvar, blir sedd och 

lyssnad på så kan det orsaka lidande för patienten. Att vara någon och känna sig betydelsefull 

resulterar i att den egna värdigheten bekräftas (Edlund, 2012, sid. 366). Ett etiskt dilemma som är 

värt att nämnas är hur sjuksköterskan skall förhålla sig till patienten för att erhålla den bästa 

medicinska bedömningen och samtidigt kunna tillgodose patientens olika behov under den relativt 

tidsbegränsade triageprocessen, så att inte det ena eller andra blir försummat vid hög aktivitet på 

akutmottagningen. Ett etiskt problem uppstår när värden, principer och intressen står emot varandra 

och är oense om vilket handlingsalternativ som är det bästa. Reflektioner över etiska aspekter borde 

vara en naturlig del i omvårdnadsplanen samtidigt som patientens hälsoproblem, resurser och mål 

för omvårdnaden beaktas (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2008, sid. 173). 

 

Resultatet visade i denna studie att vitalparametrar var en viktig del sjuksköterskans triagebeslut. 

Cooper et al. (2001) beskrev i sin studie att 7,9 % (n=1129) av patienterna upp- eller nedgraderades 

i brådskan av vård efter att sjuksköterskor noterat vitalparametrarna, främst barn under 2 år och 

äldre över 75 år samt patienter med kommunikationsproblem. Att göra bedömning av patientens 

hälsostatus med hjälp av vitalparametrar är förståeligt, men det är viktigt att hela underlaget i 

sjuksköterskans bedömning och beslutsfattning blir så omfattande som möjligt och bör omfatta tre 

viktiga delar för att kunna göra ett pålitligt triagebeslut. De tre delarna består av en objektiv 

bedömning såsom vitalparametrar, en subjektiv bedömning i form av sökorsak och tidigare 

hälsorelaterad historia samt en visuell bedömning genom att se och känna på patienten. För att 

kunna göra bedömning utifrån de förslagen som nämns ovan krävs en bra kunskapsbas, som är ett 

viktigt redskap och har ett starkt inflytande i prioritering av patienter på akutmottagning. Resultatet 

i denna studie visade att utbildning inom triage inte är en given förutsättning. Det är inte ett 

grundläggande krav med utbildning inom området att få utföra arbetsuppgifterna som 

triagesjuksköterska. Vilket är förvånansvärt eftersom kunskap bland annat kan erhållas genom 

utbildning. Utbildning i triage borde vara en självklarhet då prioritering av patienter utgör en av de 

viktigaste arbetsuppgifterna på akutmottagningarna. Möjlighet till utbildning i triage skulle innebära 

både ökad trygghet hos sjuksköterskorna och ökad säkerhet för patienterna. Det borde finnas 

kriterier över att få arbeta som triagesjuksköterska. Kriterierna skulle kunna vara att sjuksköterskor 

får utbildning i triage, utför praktiska övningar i form av simulerade patientfall samt vara godkända 

i både praktiska och teoretiska prov.  Utbildning i triage anses vara essentiellt i utvecklingen av 

expertis och mentorskap värderas högt bland sjuksköterskor (McNally, 2001). I en sammanställd 

studie av Considine et al. (2007) belyste de att god kunskap resulterar i bättre triagebeslut. 
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Det framkom tydligt att erfarenhet utgör en viktig del i sjuksköterskans bedömning och 

beslutsfattning i triagen.  Det var varierade åsikter huruvida lång erfarenhet som krävdes för att 

kunna triagera, men runt ett års erfarenhet kan anses vara tillräckligt för att kunna ta sig an den 

komplexa rollen. Erfarenhet visade sig påverka signifikant sjuksköterskans noggrannhet och 

förmåga att utföra triage. Genom erfarenhet kan sjuksköterskor upptäcka livsavgörande avvikelser 

hos patienten som standardiserade manualer inte hade kunnat göra. Det identifierades flera 

egenskaper som karaktäriserar en bra triagesjuksköterska. Egenskaperna kan betraktas i tre olika 

nivåer: de personliga, de kognitiva och de beteendemässiga egenskaperna. Utifrån resultatet anses 

självtillit, förmågan att fatta snabba beslut och att kunna arbeta under press utgöra grundpelarna i att 

kunna utföra de arbetsuppgifter som triagearbetet innebär. Även intuition är en betydande faktor i 

sjuksköterskans bedömningar och beslut.  

 

Det råder brister i sjuksköterskors träffsäkerhet och noggrannhet i sina triagebeslut. Två studier 

visade liknande procentandel där sjuksköterskor hade över- eller undertriagerat patienterna, 44 % 

respektive 42,3 % av samtliga triagebeslut. Detta kan anses vara ohållbart och detta bör ses kritiskt 

på hur kompetensen ser ut hos triagesjuksköterskorna och att radikala förändringar bör göras för att 

öka deras träffsäkerhet och noggrannhet så att patienternas hälsa inte äventyras. Resultatet visar 

även att noggrannheten i triagebesluten är beroende på vilken typ av sjukhus sjuksköterskor arbetar 

på. En annan faktor som är otydlig, är huruvida högt antalet patienter som inkommer till 

akutmottagningen påverkar triagebedömningen där två studier i resultatet visar varandras motsatser.   

 

Resultaten i denna litteraturöversikt visar hur olika interna och externa faktorer har signifikant 

betydelse för sjuksköterskans bedömning och beslutsfattning. Av resultatet framkom det att de 

beståndsdelar som kanske är de mest betydelsefulla i triagebedömningen är den sammanlagda 

kompetensen som omfattar erfarenheter, kunskaper, egenskaper och utbildning. Dessa beståndsdelar 

kan identifieras som implicit och explicit kunskap och är de faktorer som utgör den största inverkan 

på sjuksköterskans triagering av patienter på akutmottagning. 

 

Många oerfarna sjuksköterskor upplever osäkerhet och känner sig oförberedda att ta sig an den 

arbetsuppgift som triagesjuksköterskan utför. Vid osäkerhet tenderar sjuksköterskor att prioritera 

patienterna högre för att undvika att riskera patientens hälsa. De känner sig mer bekväma i sitt 

beslut om de konsulterar mer erfarna sjuksköterskor. Upplevelse av osäkerhet i triagearbetet är en 

viktig aspekt som potentiellt kan ha stora konsekvenser för patientsäkerheten och prioriteringen av 

patienter till rätt vårdnivå. Denna osäkerhet hade kunnat bearbetas och minskas genom att 

sjuksköterskor får adekvat utbildning i triage och därmed kunna känna sig trygga i sin yrkesroll. 
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Genom klinisk erfarenhet är också av betydelse innan de tar sig an den komplexa rollen som 

triagesjuksköterska. Det är viktigt med support från kollegor för att sjuksköterskor ska känna sig 

mer komfortabla i triagebesluten. Samtidigt upplever sjuksköterskor osäkerhet och ångest i början 

av sin roll som triagesjuksköterska och de känner sig relativt tillfreds med arbetet och att kunna vara 

självständiga i sina beslut. Sjuksköterskor upplever det som en utmaning och lockas av att inte veta 

hur dagen kommer att avlöpa. De önskade även att de kunde göra mer för patienten och att triagen 

borde utvecklas mer till att kunna utföra fler åtgärder, som bland annat smärtlindra och beställa 

röntgen. 

 

I detta resultat framkom det att det sjuksköterskor hade olika föreställningar och attityder 

beträffande kön och ålder i sin triagebedömning av patienter med bröstsmärta. Kvinnor och yngre 

patienter tenderades till att inte bli tagna på lika allvar som hos äldre och manliga patienter med 

bröstsmärta, med förklaringen att andra orsaker kunde ligga bakom smärtan. Alla patienter bör tas 

på lika allvar och ska inte generaliseras utifrån kön eller ålder för att de är mer eller mindre benägna 

till någon sjukdom och riskera dennes hälsa. Kuhn, Page, Davidson och Worral-Carter (2011) menar 

utifrån sin sammanställda studie att ålder, kön och symtom påverkar sjuksköterskans noggrannhet i 

triagebedömningen av akut hjärtsjukdom och att speciellt kvinnor hanteras annorlunda än män. Det 

framkom i resultatet att sjuksköterskor har tämligen en negativ attityd till de patienter som kommer 

in med besvär som inte är akut och inte behövde en särskilt omfattande behandling som istället hade 

kunnat hanteras inom primärvården eller att patienten själv hade kunnat utföra egenvård, vilket kan 

leda till att dessa patienter inte får samma möjlighet till vård. Detta resultat stämmer överrens med 

en studie av Frank, Asp och Dahlberg (2009b) att vårdarna blir mer stimulerade av den akuta 

patienten. Det är lätt att förstå varför sjuksköterskor upplever bitterhet till de patienter som kommer 

in med enkla icke-akuta besvär, även de här patienterna bör bli tagna på lika stort allvar. 

Sjuksköterskan måste förstå och kunna leva sig in i patienternas situation. Det finns en anledning 

till varför patienten söker sig till akutmottagningen. De relativt banala besvären som upplevs av 

sjuksköterskorna kan upplevas som helt annan hos patienterna. Det är viktigt att sjuksköterskan har 

ett professionellt förhållningssätt och inte på något sätt åsidosätter den här typen av patienter. Det 

kan i sin tur påverka patienters upplevelse av sin vistelse på akutmottagningen och kvaliteten i 

vården. Birkler (2007, sid. 35) menar att det är viktigt att sjuksköterskan skapar en förståelse av 

patientens livsvärld för att på så sätt inse hur olika patienter upplever sin respektive värld. 

 

Patientnära våld är en förekommande företeelse i triageringen av patienter på akutmottagning och är 

ett växande problem. Triagesjuksköterskan och övrig vårdpersonal som jobbar i triagemiljö befinner 

sig i en utsatt situation som första vårdgivare när de tar hand om agiterade eller alkohol- och 
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drogpåverkade patienter som inkommer till akutmottagningen. Framförallt alkohol och de långa 

väntetiderna uppfattas som de största utlösande faktorerna för våld. Liknande resultat presenterades 

i en studie av Lau, Magarey och Wiechula (2012) att långa väntetider, avslag på begäran, bakgrund, 

droger, alkohol och psykiatriska problem är vanliga utlösande faktorer till patientnära våld på 

akutmottagning. Resultatet i detta arbete kom fram till att sjuksköterskor blir påtagligt 

otillfredsställda och vet inte riktigt hur de skall hantera våldsamma situationer med patienten. Även 

här saknas tillräcklig utbildning hur sjuksköterskor skall hantera sådana situationer. Stor vikt bör 

läggas på hur sjuksköterskor skall kunna förebygga patientnära våld på arbetsplatsen. Jag menar att 

förebyggande åtgärder bland annat skulle kunna innebära att sjuksköterskan har ett professionellt 

förhållningssätt, är empatisk och inte åsidosätter patienten. Lau et al. (2012) beskriver att det kan 

resultera i att en positiv mellanmänslig relation uppstår. All sjukvårdspersonal bör ha möjlighet att 

känna sig trygga på sina arbetsplatser, vilket Sarvimäki och Stenbock-Hult (2008, sid. 125) menar 

att arbetsgivarna bör eftersträva. Sjuksköterskor i allmänhet hade en positiv attityd till patienter med 

psykisk ohälsa i form av självskadebeteende, vilket styrks av en sammanställd studie av Arbuthnot 

och Gillespie (2005). Det framkom dock i denna litteraturöversikts resultat att majoriteten av 

sjuksköterskor hade hört kollegor som hade en negativ attityd till patienter med självskadebeteende. 

Detta kan tolkas som att sjuksköterskor i allmänhet uppträder professionellt gentemot patienterna, 

men den sanna attityden kan vara den motsatta. Här anser uppsatsförfattaren att sjuksköterskor 

behöver större kunskaper och förståelse av patienter med psykisk ohälsa så att risken för 

försummelse av patienterna kan minskas. Sjuksköterskan har som uppdrag att lindra smärta och 

lidande samt förhindra att patienterna skadar sig själv (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2008, sid. 124). 

 

Metoddiskussion 

 

Detta vetenskapliga arbete utfördes genom en litteraturöversikt där relevanta vetenskapliga artiklar 

söktes och inhämtades från två databaser inom medicin- och omvårdnadsforskning. Efter den 

inledande litteratursökningen inom det valda området fanns det aktuell forskning i ämnet triage, 

men allt mindre om triage utifrån sjuksköterskans perspektiv. De flesta av sökorden som användes i 

litteratursökning var lämpliga Mesh-termer, varav ett sökord var fritextsökning med anledningen att 

få bättre träffar. De avgränsningar som användes i hela litteratursökningen var Humans och English 

för att hålla fokus på människor och att artiklarna var skrivna på engelska. Som tillägg användes 

andra avgränsningar som 10 years i databasen PubMed och Peer reviewed i databasen Cinahl för att 

få bättre träffar av aktuella artiklar och säkerställa att de var vetenskapligt granskade. Av de sökord 

som användes, kombinationen av dessa och de begränsningar som användes gav bra och hanterbara 
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träffar. Till slut hittades ej ytterligare vetenskapliga artiklar i databaserna som kunde tillföra arbetet 

något mer utöver den litteratursökning som redovisas i tabell 1. Med detta ansågs det att mättnad av 

datainsamling uppnåtts. Det var lika många studier av kvantitativ metod (11) och kvalitativ metod 

(11) som inkluderades i resultatet. Detta ansågs som en styrka då resultatet blev mer djupgående 

och belyst utifrån olika perspektiv inom det valda området. Översiktstabeller över de inkluderade 

artiklarna och översikt över exempel på hur analysprocessen genomfördes finns som bilagor för att 

göra det lättare för läsaren att förstå artiklarnas relevans och hur resultatet byggdes upp. 

 

Flera studier som inkluderades i detta arbete var genomförda från olika delar av världen än i Sverige, 

främst Australien där mer forskning finns om triage och USA som är ledande inom akutsjukvård. 

Det ansågs som en styrka att inkludera artiklar från flera länder för att få ett större perspektiv på hur 

triagearbetet ser ut internationellt. En annan styrka var att åtta av de inkluderade artiklarna var 

genomförda i Sverige för att få tydligare uppfattning på hur forskningen inom triage ser ut nationellt 

och öka tillämpbarheten i resultatet. Flera författare dök upp i flera artiklar och detta kan ses som 

både en styrka och en begränsning. Styrkan var att dessa författare var väl insatta i ämnet och 

begränsningen kunde vara att deras intresse och tidigare kunskap inom ämnet kan ha påverkat deras 

resultat och att fler författare hade varit önskvärt för att få ett ännu bredare perspektiv. 

 

Det finns flera begränsningar i detta vetenskapliga arbete. Dessa var att en del av artiklarna hade 

relativt litet urval och var genomförda inom begränsade områden som bör beaktas, att samtliga 

artiklar var skrivna på engelska och risken för feltolkningar kan ha förekommit samt att arbetet 

genomfördes självständigt av endast en författare då analys och tolkning av artiklarnas resultat kan 

ha påverkats. Trovärdigheten i denna litteraturöversikt hade kunnat vara högre om granskningen av 

artiklarna, analysen och tolkning av artiklarnas resultat genomfördes av fler författare. En annan 

begränsning med denna litteraturöversikt var att två av de inkluderade artiklarna hade stort bortfall, 

men ansågs ändå som värdig att inkluderas i resultatet och kunde svara upp bra på syftet. En 

ytterligare styrka med detta arbete var att de flesta av artiklarna som inkluderats var av Hög 

kvalitet/Grad I och att endast två av artiklarna värderades till Medel kvalitet. Resultatet bestod av en 

objektiv och neutral beskrivning från de inkluderade artiklarnas resultatdel.  De resultat som baseras 

från de inkluderade kvantitativa studierna har ett p-värde < 0.05, undantaget de resultat som 

analyserats genom deskriptiv statistik.  
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Slutsats 

 

Sjuksköterskans triagearbete omfattar information och kommunikation under triagemötet, 

patienttillfredsställelse, Bedömnings- och beslutsunderlag vid triagering, sjuksköterskans kunskaper, 

utbildning i triage, erfarenheter av akutsjukvårdsarbete, sjuksköterskans egenskaper, 

sjuksköterskans träffsäkerhet och noggrannhet, att hantera sin känsla av osäkerhet vid triagearbete, 

egna attityder och föreställningar om patienters symtom samt patientnära våld och psykisk ohälsa. 

Att få kunskap genom utbildning och erfarenheter anses vara de viktigaste komponenterna som 

utgör en trygg plattform för triagesjuksköterskan på akutmottagning att grunda sig på och 

utveckling av expertis. Sjuksköterskan hade till största del en god mellanmänsklig relation till 

patienterna i sitt triagearbete, men att vissa brister framkom vid informationsgivning till patienterna 

och att de ibland kände sig utlämnade när sjuksköterskor blev alltför djupt engagerad i 

livsavgörande åtgärder. Underlaget består av en objektiv, subjektiv och visuell bedömning av 

patienten för ett pålitligt triagebeslut. Erfarenheter, kunskap, utbildning och egenskaper kan 

identifieras som implicit och explicit kunskap och är de faktorer som utgör den största inverkan på 

sjuksköterskans triagering av patienter på akutmottagning. Noggrannheten och träffsäkerheten i 

triagebesluten är oroväckande dålig bland sjuksköterskorna. Sjuksköterskor upplever både 

tillfredsställelse och mindre tillfredsställelse i triagearbetet och hade olika attityder till patienter som 

inkommer till akutmottagningen. 

 

Denna litteraturöversikts värde och bidrag till kunskapsutveckling var att få insikt och ökad 

kunskap inom området triage utifrån sjuksköterskans perspektiv och identifiera grundläggande 

komponenter till att öka sjuksköterskans kompetens och roll i samband med triagering av patienter 

på akutmottagning. Resultaten bidrar även till grunden för en holistisk och säkrare omvårdnad av 

patienter som triageras av sjuksköterskor. Vidare forskning bör fokusera på vilka faktorer som 

påverkar sjuksköterskans beslutsfattande, vilken specifik utbildning som krävs för att kunna öka 

kompetensen hos triagesjuksköterskan, förbättra kommunikationen mellan sjuksköterska och 

patient samt handlingsstrategier vid ogynnsamma förhållanden i triage. Intressanta forskningsfält 

skulle också kunna vara hur sjuksköterskor använder sig av tyst kunskap och hur sjuksköterskan 

grundar sina bedömningar på icke-verbal kommunikation med patienten i akuta situationer. 
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first encounter with 

emergency care at the 

emergency depart-

ment. 

Att beskriva och förstå 

patientens första möte på 

akutmottagning, som 

upplevs av patienten, 

närstående och första 

vårdgivare från olika 

professioner. 

Kvalitativ studie. 

 

Fenomenologisk 

ansats. 

 

Bandinspelade 

djupintervjuer med 

open-ended frågor. 

14 informanter 

deltog: patienter 

(n=4), närstående 

(n=2), sjuksköt-

erskor (n=4), 

undersköterska 

(n=1) och läkare 

(n=3) från ett 

sjukhus i södra 

Sverige.  

Patienterna känner inte till 

spelreglerna vid första 

mötet på akutmot-

tagningen. Reglerna är 

inte kommunicerade och 

konflikter förväntas upp-

komma mellan patient och 

vårdgivare. Vårdgivarna är 

djupt fokuserade på livs-

avgörande åtgärder och 

patienten hamnar i 

ett ”tomt rum”. Patienter 

och deras närstående söker 

uppmärksamhet hos vård-

givaren för att veta vad, 

hur, varför, när och hur 

länge. 

Utförd på endast 

ett sjukhus och 

resultaten kan 

möjligtvis inte 

överföras till 

andra sjukhus 

p.g.a. olika vård-

system mellan 

avdelningar och 

länder, i sådana 

fall andra 

akutmottagningar.  

 

Lite skrivet om 

närståendes 

perspektiv. 

Hög Kvalitet 

(9/10 Ja) 

Elmqvist et.al 

(2012b) 

Sverige 

 

Trapped between 

doing and being: 

First provider’s 

experience of 

”front line” work. 

Att beskriva och förstå 

upplevelsen av att vara 

på ”frontlinjen” på en 

akutmottagning, utifrån 

undersköterskors, 

sjuksköterskors och 

läkares perspektiv.  

Kvalitativ studie. 

 

Fenomenologi. 

 

Open-ended 

djupintervjuer som 

bandinspelades.  

Sjuksköterskor 

(n=4), Under-

sköteskor (n=1) & 

läkare (n=3) från en 

akutmottagning i 

södra Sverige.  

Resultatet i denna studie 

beskriver upplevelsen av 

att vara den första vård-

givaren på en akutmot-

tagning och dess 

komplexitet. 

Ett sjukhus. 

 

 

Medel kvalitet 

(7/10 Ja) 

Forsman et.al 

(2012) 

Sverige 

 

Nurses working with 

Manchester triage – 

The impact of 

experience on patient 

security. 

Att klargöra 

sjuksköterskors upp-

fattningar om erfarenhet 

och säkerheten av MTS-

systemet på akutmot-

tagningar i Västsverige. 

Kvantitativ studie. 

 

Deskriptiv data, 

bivariat och 

multivariat 

regression.  

Sjuksköterskor 

(n=74) från fyra 

akutmottagningar i 

Västsverige. 

 

Bortfall 27 %  

(n=28). 

Kombination mellan 

MTS-metoden, erfarenhet 

och organisatoriska 

faktorer stod för 65 % av 

patientsäkerheten. 

Generaliser-

barheten utanför 

Västsverige. 

 

Endast MTS. 

 

 

Grad I 

(85 %) 
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Författare 

Årtal 

Land 

Titel 

Studiens syfte/ 

 

Design/ 

Analysmetod/ 

Instrument 

Deltagare (n)/ 

Bortfall (n) 

Huvudresultat Kommentar 

gällande  

begränsad 

kvalitet 

Kvalitetsbedömning 

Grad I-II alt. 

Hög/Medel kvalitet 

Fry 

(2012) 

Australien 

 

An ethnography: 

Understanding 

emergency nursing 

practice belief system. 

Att skapa försåelse och få 

insikt för hur trosystem 

kan påverka triage-

sjuksköterskans besluts-

fattande, åtgärder och 

mönster. 

Kvalitativ studie. 

 

Etnografi. 

 

Icke-deltagande 

observationer och 

intervjuer under 12 

mån. 

 

Triage-

sjuksköterskor 

(n=10) från 4 olika 

akutmottagningar. 

Resultatet identifierade 7 

sorter föreställningar som 

påverkade triagesjuks-

köterskans handlingar och 

beteende. Resultaten 

speglar hur kulturen kan 

se ut på en akutmot-

tagning. 

Möjligtvis olika 

åsikter mellan 

erfarna och 

oerfarna 

sjuksköterskor. 

 

 

Hög kvalitet 

(9/10 Ja) 

Fry & Burr 

(2001) 

Australien 

 

Current triage 

practice and 

influences affecting 

clinical decision-

making in emergency 

departments in NSW, 

Australia. 

Att undersöka de aktuella 

triagemetoder som 

används i NSW och 

beskriva olika kliniska 

resonemang bland 

sjuksköterskor vid triage. 

Kvantitativ 

beskrivande studie. 

 

Deskriptiv statistisk 

analys. 

 

50-objekts 

frågeformulär. 

Sjuksköterskor 

(n=412) från 50 

sjukhus. 

 

Bortfall av 

sjuksköterskor 54 % 

(n=488) och sjukhus 

6 % (n=3). 

Resultatet beskriver 

sjuksköterskornas 

nuvarande praxis och 

triageprocesser 

tillsammans med kliniska 

uppgifter. 

Begränsat område 

i New South 

Wales. 

 

Frågeformulärets 

reliabilitet 

behöver 

utvärderas mer 

genom fler tester. 

 

 

Grad I 

(80 %) 

Gerdtz & Bucknall 

(2000) 

Australien 

 

Australian Triage 

Nurse’s decision-

making and scope of 

practice.  

Att först beskriva 

omfattningen av kliniska 

beslut. För det andra 

beskriva nivåer av 

erfarenhet, utbildning och 

särskilt utbildning som 

krävs för sjuksköterskor 

att utöva triagerollen. För 

det tredje att undersöka 

influenser som påverkar 

triagesjuksköterskors 

beslutsfattande. 

Kvantitativ 

beskrivande studie.  

 

Kvalitativ 

innehållsanalys, 

chi-test och 

inferential statistik.  

 

Självrapporterande 

frågeformulär. 

Sjuksköterskor från 

37 akutmottagningar 

som var medlem i 

ENA (n=172). 

 

Bortfall 60 % 

(n=113). 

Många triagesjuk-

sköterskor erhåller ingen 

specifik triageutbildning. 

De demografiska och 

organisatoriska egen-

skaperna har en liten 

påverkan på sjuksköt-

erskans primära triage-

beslut. 

Bekvämlighets-

urval. 

 

Stort bortfall. 

 

Deltagarna kan ha 

under- eller 

överskattat sitt 

beslutsfattande. 

 

Sjuksköterskornas 

olika synsätt om 

deltagande. 

Grad I  

(85 %) 
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Författare 

Årtal 

Land 

Titel 

Studiens syfte/ 

 

Design/ 

Analysmetod/ 

Instrument 

Deltagare (n)/ 

Bortfall (n) 

Huvudresultat Kommentar 

gällande  

begränsad 

kvalitet 

Kvalitetsbedömning 

Grad I-II alt. 

Hög/Medel kvalitet 

Gerdtz  et.al 

(2012) 

Australien 

 

Perspectives of 

emergency 

department staff on 

the triage of mental 

health-related pre-

sentation: Implication 

for education, policy 

and practice. 

Att utforska 

akutvårdspersonalens 

uppfattningar om de 

faktorer som påverkar 

noggrannheten i 

triagebedömningen av 

människor med psykisk 

ohälsa. 

Kvalitativ 

beskrivande studie. 

 

Spencer och 

Ritchies’s 

Framework 

approach för 

analys. 

 

Semistrukturerade 

telefonintervjuer 

som ljudinspelades 

under 6 månader. 

Sjuksköterskor 

(n=16) och läkare 

(n=20) från en akut-

mottagning i 

Australien. 

Resultatet belyser fyra 

huvudfaktorer som 

påverkar sjuksköterskors 

noggrannhet i triage-

bedömningen av patienter 

med psykisk sjukdom. 

Litet urval 

 

 

Hög kvalitet 

(8/10 Ja) 

Göransson et.al 

(2005a) 

Sverige 

 

Accuracy and 

concordance of nurses 

in emergency 

department triage. 

Att undersöka 

sjuksköterskors 

noggrannhet och 

överrensstämmelse bland 

deras prioriteringar, 

utifrån fiktiva patientfall 

på akutmottagning. 

Kvantitativ studie. 

 

Deskriptiv statistisk 

analys. 

 

Frågeformulär med 

18 utarbetade 

patientfall. 

Sjuksköterskor 

(n=423) från 48 

olika akutmot-

tagningar. 

Av 7550 triagebeslut var 

det endast 57,6 % i 

överrensstämmelse med 

det förväntade utfallet. 

Bekvämlighets-

urval. 

 

Användning av 

utarbetade 

patientsenarion. 

 

Deltagarna var 

ovana med den 

aktuella triage-

modellen. 

Grad I 

(90 %) 

Göransson et.al 

(2006) 

Sverige 

 

Emergency 

department triage: is 

there a link between 

nurses’ personal 

charachteristics and 

accuracy in triage 

decisions? 

Att igenkänna relationer 

mellan noggrannheten av 

beslutsfattande i triage 

hos sjuksköterskor och 

deras personliga 

egenskaper. 

Kvantitativ studie.  

 

Statistisk analys 

med SPSS, 

Pearson’s 

korrelations-

koefficient och 

ANOVA.  

 

18 utarbetade 

patientfall. 

Sjuksköterskor 

(n=423) från 48 

olika akutmot-

tagningar. 

 

Bortfall av 

akutmottagningar 

38 % (n=30). 

Av alla patientfall var den 

endast 58 % som 

uppnådde förväntningarna 

av en korrekt bedömning. 

Vidare fann de inga 

signifikanta skillnader 

mellan sjuksköterskors 

noggrannhet i sitt besluts-

fattande och deras egens-

kaper.  

Ett triagesystem 

som inte användes 

i det dagliga 

arbetet. 

 

Användning av 

utarbetade 

patientfall. 

Grad I 

(90 %) 
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Författare 

Årtal 

Land 

Titel 

Studiens syfte/ 

 

Design/ 

Analysmetod/ 

Instrument 

Deltagare (n)/ 

Bortfall (n) 

Huvudresultat Kommentar 

gällande  

begränsad 

kvalitet 

Kvalitetsbedömning 

Grad I-II alt. 

Hög/Medel kvalitet 

Göransson &  

von Rosen 

(2012) 

Sverige 

 

Patient experience of 

the triage encounter 

in a Swedish emer-

gency department 

Att identifiera patientens 

upplevelse i triagemötet. 

Kvantitativ kohort 

studie. 

 

Deskriptiv statistisk 

analys. 

 

Frågeformulär. 

Patienter (n=146) 

från en akutmot-

tagning i Solna. 

 

Bortfall 11,5 % 

(n=19) 

 

 

Patienerna var i allmänhet 

nöjda i mottagandet av 

sjuksköterskan och tyckte 

att de var kompetent nog 

att utföra uppgiften. 

Patienterna var mindre 

nöjda med informationen 

om väntetid. 

Inga allvarligt 

sjuka eller 

skadade patienter. 

 

Datainsamling 

under en kort 

period. 

Grad I 

(80 %) 

McCann et.al 

(2007) 

Australien 

 

Deliberate self-harm: 

emergency 

department nurses’ 

attitudes, triage and 

care intentions. 

Att undersöka sjuksköt-

erskors attityder till 

patienter som bedriver 

avsiktlig självskada i 

triagarbetet. 

Kvantitativ studie. 

 

SPSS och Likert-

skala. 

 

Frågeformulär. 

Sjuksköterskor 

(n=43) från en 

akutmottagning på 

ett stort sjukhus i 

Australien. 

 

Bortfall 34,8 % 

(n=15) 

Sjuksköterskor hade 

positiva attityder till 

patienter med avsiktlig 

självskada men att 

utbildning inom området 

inte är tillräcklig. 

Inget slump-

mässigt urval. 

 

Litet urval med 

deltagare från 

bara ett sjukhus. 

Grad I 

(88 %) 

Pich et.al 

(2011) 

Australien 

 

Patient-related 

violence at triage: A 

qualitative descriptive 

study. 

Att beskriva upplevelsen 

av patientnära våld på 

arbetsplatsen hos en 

grupp triagesjuk-

sköterskor. 

Kvalitativ 

beskrivande studie. 

 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

 

Semistrukturerade 

intervjuer som 

ljudinspelades 

under 2 månader. 

Sjuksköterskor 

(n=6) från en 

akutmottagning i 

New South Wales. 

Sjuksköterskor upplevde 

episoder av patientnära 

våld på sin arbetsplats. 

Vanliga orsaker var 

drogmissbruk, alkohol och 

långa väntetider. Det finns 

brist på utbildning hur 

sjuksköterskor skall kunna 

hantera patientnära våld. 

Litet urval. 

 

Studien utfördes 

endast på en 

akutmottagning. 

 

 

Hög kvalitet 

(9/10 Ja) 
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Artikel Huvudfynd Kategori Subkategori 

Andersson et.al  

(2006) 

Triage in the emergency department – a 

qualitative study of the factors which 

nurses consider when making decisions 

Nurses consider their knowledge as an 

important tool when prioritizing. 

Faktorer som påverkar sjuksköterskans 

bedömning och beslutsfattning 

Sjuksköterskans kunskaper 

Arslanian-Engoren 

(2000) 

Gender an age bias in triage decisions. 

Participants held different perceptions of 

the patient based on the age of the pa-

tient. 

Sjuksköterskans upplevelser och attityder  

i yrkesrollen 

Egna attityder och föreställningar 

om patienters symtom 

Arslanian-Engoren  

(2004) 

Do Emergency Nurses’ Triage Decisions 

Predict Differences in Admission or 

Discharge Diagnoses for Acute 

Coronary Syndromes. 

While a patient history of coronary heart 

disease, MI, chest pain, and smoking 

were significant predictors of nurses’ 

initial inference of ACS,  

Faktorer som påverkar sjuksköterskans 

bedömning och beslutsfattning 

Bedömnings- och 

beslutsunderlag vid triagering 

Chen et.al  

(2010) 

Factors that influence the accuracy of 

triage nurses’ judgement in emergency 

departments 

When analysing the effect of triage 

education on the accuracy of nurses’ 

judgement, we found that whether nurses 

had had triage education before, the 

hours, type and content of the triage 

education they had received and the 

triage education facility from which they 

received their education significantly 

affected their acuity ratings (p<0.05, 

table 4). 

Faktorer som påverkar sjuksköterskans 

bedömning och beslutsfattning 

Utbildning i triage 

Chung 

(2005) 

An exploration of accident and 

emergency nurse experiences of triage 

decision making in Hong Kong. 

The participants understood that it was 

their responsibility to make an accurate 

decision when prioritizing patient 

urgency. However, they were sometimes 

uncertain in triage decision making. 

Sjuksköterskans upplevelser och attityder  

i yrkesrollen 

Att hantera sin känsla av 

osäkerhet vid triagearbete 

Cone & Murray 

(2002) 

Charachteristics, Insight, Decision 

Making, and Preparation of ED Triage 

Nurses. 

The characteristics included in personal 

traits were flexibility, autonomy, good 

communication skills, assertiveness, 

patience, compassion, willingness to 

learn and listen, and the ability to 

prioritize. 

Faktorer som påverkar sjuksköterskans 

bedömning och beslutsfattning 

Sjuksköterskans egenskaper 
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Artikel Huvudfynd Kategori Subkategori 

Elmqvist et.al  

(2012a) 

On a hidden gameboard: the patient’s 

first encounter with emergency care at 

the emergency department. 

Fearing that they can promise too much 

or disappoint the patient, the first 

providers are vague about priority levels 

and expected waiting times. 

Sjuksköterska-patientrelationer Information och kommunikation  

i triagemötet 

Forsman et.al 

(2012) 

Nurses working with Manchester Triage 

– The impact of experience on patient 

security. 

Experienced nurses could sometimes 

have a ‘‘gut feeling’’ or intuition that 

something important had been missed 

in the assessment. 

Faktorer som påverkar sjuksköterskans 

bedömning och beslutsfattning 

Erfarenhet av akutsjukvårds-

arbete 

Fry & Burr 

(2001) 

Current triage practice and influences 

affecting clinical decision-making in 

emergency departments in NSW, 

Australia. 

The majority of respondents (n = 298; 

75%) believed that the triage role needs 

to encompass more than the brief 

patient assessment and allocation of a 

triage code. 

Sjuksköterskans upplevelser och attityder  

i yrkesrollen 

Sjuksköterskan om sin funktion 

Göransson et.al  

(2005a) 

Accuracy and concordance of nurses in 

emergency department triage. 

Totally, 57.7% of the acuity ratings (n = 

7550) allocated to the 18 patient 

scenarios were in concordance with the 

expected outcome. 

Faktorer som påverkar sjuksköterskans 

bedömning och beslutsfattning 

Sjuksköterskans träffsäkerhet  

och noggrannhet 

 

Göransson & von Rosen  

(2010) 

Patient experience of triage encounter in 

a Swedish emergency department. 

Nearly all (97.8%) patients felt that the 

triage nurses were competent in 

performing triage, while slightly fewer 

(87.7%) felt confidence in their triage 

nurse. 

Sjuksköterska-patientrelationer Patienttillfredsställelse 

Pich et.al  

(2011) 

Patient-related violence at triage: A 

qualitative descriptive study. 

All participants reported experiencing 

episodes of patient-related violence that 

were perceived as inevitable and 

increasing in intensity and frequency. 

Sjuksköterskans upplevelser och attityder  

i yrkesrollen 

Patientnära våld och psykisk 

ohälsa 

 

 


