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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Väntetiderna på Sveriges akutmottagningar fortsätter att öka och i takt med den 
ökade belastningen har det blivit allt mer tydligt att det behövs strukturerade 
triagebedömningar. Många patienter söker akutmottagningen i onödan och sjuksköterskor kan 
genom triage och hänvisning ge barnen möjlighet att få hjälp på rätt vårdnivå. Syfte: Syftet 
med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att triagera barn på en 
akutmottagning samt identifiera faktorer som kan påverka sjuksköterskans bedömning och 
eventuell hänvisning till annan vårdinstans. Metod: Studien genomfördes som en 
enkätbaserad tvärsnittsstudie med deskriptiv design. Alla sjuksköterskor på tre 
akutmottagningar i ett län i Mellansverige tillfrågades om deltagande. Resultatet analyserades 
med hjälp av SPSS. Resultat: Triage visade sig vara en komplex uppgift som påverkades av 
många olika faktorer, några som framkom i resultatet var t ex lokalernas utformning, 
tillgänglighet till utrustning, samarbete med kollegor samt hög arbetsbelastning. Hänvisning 
visade sig vara något som inte förekom i stor utsträckning då många kände sig otrygga att 
hänvisa. Av de som svarat uppgav 58% procent att det ej stämde eller delvis ej stämde på 
frågan om de hänvisade ofta. Detta kunde förklaras till följd av avsaknad av riktlinjer från 
arbetsgivaren samt otillräcklig kunskap om barn och dess sjukdomar för att kunna hänvisa. 
Slutsats:  Hänvisning till rätt vårdnivå skulle kunna korta väntetiderna och därmed trygga 
patientsäkerheten för de patienter som har ett behov av akutsjukvård. För att fortsätta utveckla 
möjligheten till hänvisning måste arbetsgivarna prioritera denna frågan och utveckla bättre 
riktlinjer. 
 
Nyckelord: Akutmottagning, Barn, Hänvisning, Sjuksköterska, Triage  
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Abstract 
 
Background: The waiting times at the Swedish emergency departments keeps getting longer 
due to overcrowding and the need for structured triage assessment is obvious. Many patients 
seek care at the emergency departments even though they are not in need of it and registered 
nurses can with the help of triage refer them to the correct level of care such as primary care 
unit. Aim: The aim of this thesis was to describe the nurses’ experiences and knowledge of 
child triage at an emergency department and to identify factors that can affect the nurses’ 
assessments before possible referral to a primary care unit. Method: The study was conducted 
as a cross-sectional survey with a descriptive design. All nurses at three emergency 
departments in a county in central Sweden where asked to participate. The results where 
analysed using SPSS. Results: Triage turned out to be a complex task that seemed to be 
affected by many factors, some of which were; adequate place to triage adapted to children, 
availability to equipment, interaction with the colleagues and overcrowding in the emergency 
department. Not many nurses felt comfortable to refer patients. On the question if they often 
refered patients, 58% answered that they did not. This could be explained by inadequate 
guidelines from the employer and insufficient knowledge of children and their diseases. 
Conclusion: Referral to the correct level of care could shorten the waiting time and secure the 
patient saftey for those in need of emergency care. In order for this to be achieved, the 
employers must prioritize this question and improve the guidelines for referral. 
 
Keywords: Child, Emergency department, Nurse, Referral, Triage 
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Inledning 
 
Enligt den senaste rapporten från Socialstyrelsen (2017) om väntetider och flödesprocesser på 
akutmottagningarna kvarstår de långa väntetiderna på Sveriges akutmottagningar. Väntetiden 
till läkarbedömning för barn 0–19 år är i genomsnitt 3 timmar och 9 minuter. I takt med den 
ökade belastningen har det blivit allt mer tydligt att det behövs strukturerade 
triagebedömningar (Henning, Lydersen & Dollner, 2016; Abdul- Rehman & Azam- Ali, 
2015; Bambi, Ruggeri, Sansolino & Gabellieri, 2016). Triage innebär ett sorteringssystem 
med syfte att skapa en turordning baserad på varje enskild patients medicinska tillstånd 
(Göransson, Ehrenberg, Marklund & Ehnfors, 2005). På akutmottagningar är det viktigt att 
den patienten som är i behov av vård snabbast får det först, därför har det utvecklats ett flertal 
triagemetoder där sjuksköterskor på ett säkert och standardiserat sätt kan prioritera patienter 
och säkerställa att sjukast patient får vård först (Henning, Lydersen & Dollner, 2016; Abdul- 
Rehman & Azam- Ali, 2015; Bambi, Ruggeri, Sansolino & Gabellieri, 2016). 

Bakgrund  
 
Enligt en rapport från Socialstyrelsen (2017) finns det 63 akutmottagningar i Sverige som kan 
omfattas av definitionen akutmottagning, vilket innebär att det finns två eller flera somatiska 
specialiteter som håller till i samma lokaler. Dessa 63 akutmottagningar innefattar både rena 
barnakutmottagningar och akutmottagningar som tar emot patienter i alla åldrar. En 
akutmottagning är en mottagning där balansen mellan behovet av akutsjukvård och 
tillgängliga resurser alltid vägs mot varandra. Flödet är inte konstant och går inte att styra och 
det ställer höga krav på personalen (Van der Linden, Meester & Van der Linden, 2016; 
Aronsky et al., 2008). 
  
Flertalet patienter som hamnar på fel vårdnivå kan ge ett högt patienttryck vilket kan resultera 
i långa väntetider som i sin tur medför risker för patientsäkerheten (Socialstyrelsen, 2017). 
Gemensamt för de som söker vård på en akutmottagning är att de oftast känner stor oro för sin 
hälsa och snabbt upplever att de behöver få hjälp (Statens beredning för medicinsk 
utvärdering [SBU], 2010). Enligt en rapport från socialstyrelsen (2015) om patientflöden på 
akutmottagningar så är 80 % av de patienter som söker inom de lägre prioriteringsnivåerna. 
Många besök på akutmottagningar sker utan någon tidigare hänvisning eller bedömning vilket 
leder till att flertalet barn hamnar på fel vårdnivå. I en studie av Van der Linden et al. (2016) 
framkom det att alla patienter inte behöver träffa läkare efter triagebedömning utan många 
patienter med mindre åkommor kan få hjälp direkt av sjuksköterska. Studien tar även upp att 
föräldrar hellre söker akutsjukvård än vänder sig till andra vårdinstanser eller behandlar 
hemma om de känner sig osäkra på barnets svårighetsgrad av symtom. Föräldrar upplever att 
barnen får mer kvalificerad vård om de söker sig direkt till akutmottagningen, samt att det är 
bekvämt då akutmottagningen har öppet dygnet runt (Van der Linden et al. 2016; Berry, 
Brousseau, Brotanek, Tomany- Korman & Flores, 2008).  
  
På akutmottagningarna används triage som bedömningsform. Det huvudsakliga målet med 
triage är att snabbt kunna identifiera patienter med kritiska och allvarliga tillstånd (Berendsen 
Russell, Dinh & Bell, 2016; Farrokhina & Göransson, 2011; Moll & Van Veen, 2009; Chen et 
al., 2010). Effektiv triage krävs när efterfrågan på vård överstiger kapaciteten av personal, 
vilket är vanligt på akutmottagningar världen över. Högt patienttryck har erkänts som ett av 
de stora hoten mot patientsäkerhet och kvalitet i vården (Hinson et al., 2018).  
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I det aktuella länet där studien genomfördes används idag Rapid emergency treatment (retts) 
som triagesystem. I bedömning med retts sågs inkonsekvens i triagebedömningen främst 
bland de små barnen och de mest akut sjuka barnen. Detta visade på ett behov av att utveckla 
ett triagesystem som var anpassat för barn vilket resulterade i att, rapid emergency treatment 
pediatric (retts-p) utvecklades. Retts-p är anpassat för barn mellan 0 och 18 år (Agans, 
Katznelson, Traver & Waller, 2009). Retts-p är baserad på en kombination av vitalparametrar 
som inkluderar fri luftväg, andningsfrekvens, syrgasmättnad, hjärtfrekvens, vakenhetsgrad 
som mäts med hjälp av Glasgow Coma Scale (GCS), och temperatur. Dessa parametrar 
sammanvägs med sökorsaker såsom buksmärta eller andningsbesvär. Vitalparametrarna är 
indelade i prioriteringsnivåer baserat på barnets ålder. Tillsammans med sökorsak och 
vitalparametrar fås en prioriteringsnivå för tid till läkare, det högsta värdet på 
vitalparametrarna eller färg orsakad av sökorsak anger tid till läkarbedömning. 
Prioriteringsnivåerna är uppdelade i färger där varje färg indikerar tid till läkarbedömning. 
Färgerna är röd, orange, gul, grön och blå. En patient som triageras röd bör bedömas av läkare 
omedelbart medan blå färg indikerar att det inte föreligger behov av triage och undersökning 
vid en akutmottagning (Henning et al. 2016). 
 
Barn definieras enligt FN:s barnkonvention (Unicef, 2009) som varje människa under 18 år. 
Barn är i regel känsliga för förändringar i sin omgivning, sjuka barn är utsatta och ännu mer 
känsliga för yttre faktorer. Det är viktigt att mötet med sjukvården blir så anpassat efter barnet 
som möjligt för att skapa goda förutsättningar för ett fortsatt förtroende för vården (Forsner, 
Jansson & Söderberg, 2009). Enligt Nordiskt nätverk för barn och ungas rätt och behov inom 
hälso- och sjukvården [NOBAB] (2018) ska personal som vårdar och behandlar barn ha sådan 
utbildning och kompetens att de kan bemöta de fysiska och psykiska behoven både hos barnet 
och dess anhöriga.  
 
Svensk sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning (2017) för legitimerad sjuksköterska 
beskriver att det är sjuksköterskan som leder och ansvarar för omvårdnadsarbetet. Det 
innefattar att både självständigt och i olika team ta ansvar för bedömning, diagnostik, 
planering, genomförande och slutligen utvärdering av omvårdnaden. En stor del av arbete på 
en akutmottagning är triage. Triage är en dynamisk process som innefattar klinisk 
utvärderingsförmåga och kunskapen att bedöma graden av allvarlighet på symtomen hos 
patienter som söker vård (Berendsen Russell et al. 2016). Sjuksköterskan som triagerar har en 
viktig roll på akutmottagningen då det är dennes beslut som ligger till grund för fortsatt 
planering och en av de viktigaste uppgifterna är att på kort tid och ofta under stress kunna 
göra en korrekt klinisk bedömning och prioritering (Andersson, Omberg & Svedlund, 2006; 
Chen et al, 2010). 
  

Säker vård som centralt begrepp 
En av de grundläggande kärnkompetenserna för sjuksköterskor är säker vård vilket innebär 
kunskap om risker och att arbeta för att minimera riskerna inom vården (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2016; Ödegård, 2013). Enligt patientsäkerhetslagen handlar 
patientsäkerhet ytterst om skydd mot vårdskada som definieras som lidande, kroppslig eller 
psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikits om rätt åtgärder hade 
vidtagits när patienten varit i kontakt med hälso- och sjukvården. Hälso-och 
sjukvårdspersonal ska arbeta för att främja så hög patientsäkerhet som möjligt genom att 
jobba evidensbaserat och vetenskapligt. Det är den enskilde medarbetarens skyldighet att 
säkerhetsställa att den vård som ges är i enlighet med patientsäkerhetslagen. Vården ska ske 
inom rimlig tid och inte påverka patienten negativt och personal ska jobba patientfokuserat 
(Patientsäkerhetslagen, SSF 2010:659). Att läkarbedöma barn i tidsordning på en fullbelagd 
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akutmottagning kan innebära att svårt sjuka barn riskerar långa väntetider, det är därför viktigt 
att genom triage kunna prioritera dem som är svårt sjuka och minska risken för fördröjd 
behandling (Moll & Van Veen, 2009).  
 

Problemformulering 

 
Utvecklingen i samhället medför att antalet besök på landets akutmottagningar fortsätter öka 
(Socialstyrelsen, 2015). Många barn som söker akutmottagningen hamnar på fel vårdnivå då 
ingen tidigare kontakt med vården tagits. Det blir sjuksköterskans uppgift att genom triage 
sortera ut de barn som är svårt sjuka från de som inte har ett omedelbart behov av 
akutsjukvård utan kan hänvisas vidare. I tidigare forskning om hur överbelastning påverkar 
triageringsprocessen framkom det att sjuksköterskans triage kan ha betydelse för flödet på 
akutmottagningen (Van der Linden et al, 2016). Tidigare studier om hur sjuksköterskan 
uppfattar att hänvisa barn och vilka faktorer som påverkar vid triage av barn saknas. Det är 
därför av intresse att vidare undersöka hur sjuksköterskor uppfattar att triagera barn och vilka 
faktorer som kan påverka deras triage och beslut att eventuellt hänvisa barn till annan 
vårdnivå. Kunskapen om vilka faktorer som påverkar kan leda till ett förbättringsarbete som i 
framtiden kan innebära en förbättrad triage vilket i sin tur leder till ökad patientsäkerhet. 
 
Syfte 

 
Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att triagera barn på en 
akutmottagning samt identifiera faktorer som kan påverka sjuksköterskans bedömning och 
eventuell hänvisning till annan vårdnivå. 
 

Frågeställningar 
1. Vilka erfarenheter har sjuksköterskan av att triagera barn?  
2. Hur uppfattar sjuksköterskan det att efter triage eventuellt hänvisa patienter till annan 
vårdnivå? 
3. Vilka faktorer kan påverka sjuksköterskans bedömning vid triage och hänvisning? 

 
  



  
 

7 

Metod 
 

Design 
Utifrån studiens syfte valdes en enkätbaserad tvärsnittsstudie med deskriptiv design (Polit & 
Beck, 2017). 
 
Urval 
Studien genomfördes på tre akutmottagningar i ett län i Mellansverige under våren 2018. Ett 
universitetssjukhus samt två länssjukhus. Urvalet var en totalundersökning (Polit & Beck, 
2017) där samtliga sjuksköterskor som arbetade på de tre akutmottagningarna under perioden 
då datainsamlingen utfördes tillfrågades. För att delta i studien var inklusionskriteriet att jobba 
som sjuksköterska och ha erfarenhet av att triagera barn. De sjuksköterskor som inte jobbat 
med triagering av barn svarade enbart på första frågan i enkäten och exkluderades då ur 
studien. 
 

Datainsamling 
Studien ägde rum under de tre sista veckorna i februari och första veckan i mars 2018. Ett 
informationsblad om deltagande i studien skickades via mail ut till verksamhetscheferna på de 
utvalda akutmottagningarna. För att få bedriva studien inhämtades ett skriftligt eller muntligt 
godkännande av verksamhetscheferna vid samtliga akutmottagningar. Sammanlagt skickades 
138 enkäter ut till samtliga sjuksköterskor som var tillgängliga i tjänst (fig.1). Av de som 
erhöll enkäten hade 46 (33%) av 138 en specialistutbildning. En enkät påbörjades och 
skickades sedan in utan några ifyllda svar denna exkluderades ur studien. Den totala 
svarsfrekvensen var 47 %. Resultatet baserades på de 64 fullständigt ifyllda enkäterna.  
 
Ett informationsbrev om studien skickades ut i samband med webbenkäten till alla 
sjuksköterskor för att redogöra för enkätens syfte. Sjuksköterskorna informerades om hur de 
skulle besvara enkäten och ungefär hur lång tid det beräknades ta. Informationen innehöll 
även kontaktuppgifter till författarna för att deltagarna skulle kunna ställa eventuella frågor. 
 
Verksamhetscheferna på två av akutmottagningarna hjälpte författarna att vidarebefordra 
informationsbrevet och enkäten till alla tillgängliga sjuksköterskor på akutmottagningarna. På 
den tredje akutmottagningen skickade författarna själva ut informationen till alla 
sjuksköterskor.  
 
Författarna valde att göra en egen enkät då det inte fanns någon tidigare validerad enkät 
tillgänglig som stämde överens med studiens syfte. Frågorna har framkommit genom 
diskussion mellan författarna. Enkäten bestod av 16 frågor (bilaga 1). De första två frågorna 
bestod av demografiska frågor för att få information om var studiedeltagarna jobbar och om 
de hade specialistsjuksköterskeutbildning. De demografiska frågornas svarsalternativ var i 
nominalskala där studiedeltagarna själva fick kryssa i alternativ. Därefter följde 14 frågor om 
triage och hänvisning. Enkäten innehöll både öppna frågor och slutna frågor. De slutna 
frågorna hade svarsalternativ uppbyggda enligt likertskala. Svaren gav data på ordinalnivå. De 
öppna frågorna lämnade utrymme för studiedeltagarna att själva formulera sina svar i skrift. 
Alla frågor i enkäten presenterades på en enskild sida i webbenkäten för att lättare få en 
överblick. Enkäten besvarades anonymt samt att resultatet behandlades konfidentiellt. 
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För att testa enkäten genomfördes en pilotstudie på två sjuksköterskor som har jobbat på 
någon av länets akutmottagningar senaste året samt jobbat med triagering av barn. Främsta 
syftet med pilotstudien var att kontrollera om frågorna var lättförstådda eller om något 
behövde förtydligas. Deras synpunkter samlades in för att förtydliga och bearbeta tänkbara 
brister i enkäten. Efter kommentarer av de två sjuksköterskorna förtydligades två av frågorna 
och ordningsföljden på frågorna justerades. Det lades även till ett par alternativ i svaren i den 
frågan som handlade om specialistutbildning. Detta ändrades innan enkäten skickades ut till 
alla sjuksköterskor i länet. Enkäterna med svar från pilottestet inkluderades inte i studien.  
 
Två veckor efter första utskicket hade 57 svar inkommit. En påminnelse skickades då ut till 
alla studiedeltagare via mail. Författarna informerade även muntligt på morgonmöte och 
uppstartsmöte på en av akutmottagningarna ett par gånger. Totalt antal besvarade enkäter var 
65.  
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Fig. 1 Flödesschema urvalsprocess 
 
 
 
  

  

 

 

 

Totalt antal enkäter som skickades ut   

n =138   

Antal svar efter två veckor   

n=57   

Enkäter som besvarats efter avslutad datainsamling   

n =65   (svarsfrekvens 47%)   

Påminnelse skickades ut till studiedeltagarna   

Inkluderade   

n=64 

Exkluderade   

n = 1   
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Analys       
Data från studien exporterades från enkätprogrammet esMaker, direkt till SPSS version 24.0 
för Windows (SPSS Inc., Chicago, IL). Innan data exporterades till SPSS togs de öppna 
frågorna bort då dessa inte kunde analyseras i programmet. Frågor som besvarades ”vet ej” 
exkluderades innan dataanalysen. För att sedan beskriva kvantitativa data från studiens 
resultat användes deskriptiv statistik som presenterades i form av procent, medelvärde och 
median. Svarsalternativen var benämnda med siffror enligt följande 1= Stämmer ej, 2= 
Stämmer delvis ej, 3= Varken eller, 4= Stämmer delvis bra och 5= Stämmer bra. 

 
Resultatet presenterades med hjälp av diagram och tabeller för att göra det tydligare. 
Signifikansberäkningar gjordes med hjälp av Mann-Whitney U-test vid jämförelse mellan de 
med specialistutbildning eller inte samt Kruskal Wallis test när jämförelse gjordes mellan de 
tre olika sjukhusen. P-värde för statistisk signifikans bestämdes till <0,05. 

 
Resultatet från de öppna frågorna sammanställdes genom att först läsa igenom svaren 
upprepade gånger, sen färgmarkerades svaren som handlade om samma information. Dessa 
sammanställdes sedan under passande rubriker. Svaren från de öppna frågorna presenterades 
sedan tillsammans med den deskriptiva statistiken i löpande text under de två rubrikerna 
triage och hänvisning.      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Forskningsetiska överväganden 

 
Enligt Helsingforsdeklarationen delas de etiska principerna in i fyra huvudkrav när det 
kommer till forskning på människor. Informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav 
och nyttjandekrav (World Medical Association [WMA], 2018). Informationskravet och 
samtyckeskravet uppfylldes genom att studiedeltagarna i studien fick ett informationsbrev om 
hur studien skulle gå till och att de hade rätt att neka deltagande utan att ange orsak samt att 
de när som helst kunde avbryta sitt deltagande. Även samtycke från verksamhetschefen på 
respektive akutmottagning inhämtades. Konfidentialitetskravet tillgodosågs genom att 
materialet förvarades skyddat och endast författarna hade tillgång till det samt genom att alla 
studiedeltagare var anonyma i enkäten och inga svar kunde spåras tillbaka till respektive 
studiedeltagare. Nyttjandekravet som innefattar att materialet endast får användas till 
vetenskapliga syften respekterades av författarna. Allt material förstördes efter avslutad 
studie. Till denna studie behövdes ingen etikprövning eftersom studien inte innehåller 
uppgifter om identitet eller medicinsk information samt att den genomfördes på magisternivå. 
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Resultat 
 
Det totala antalet studiedeltagare som besvarade enkäten uppgick till 65 av 138 som erhöll 
den, av dessa inkluderades 64 i studien. Fördelningen av de som svarade var enligt följande 
avseende arbetsplats, Länssjukhus 1: 12 st. (18 %), Länssjukhus 2: 5 st. (8 %) och 
Universitetssjukhuset: 48 st. (74 %). Av de som svarat på enkäten hade 27 st. (41 %) en 
specialistutbildning och 38 st. (59 %) grundutbildning. Fördelning av de olika 
specialistutbildningarna redovisas i tabell 1. 
 
Tabell 1. Fördelning i antal över vilka olika specialistutbildningar studiedeltagarna som 
besvarat enkäten hade.  

Specialistutbildning Antal 

Akut 12 

Ambulans 4 

Anestesi 2 

Barn & Ungdom 8 

Distrikt 0 

Iva 0 

Annan 1 
 
 

Triage 
 
Trygghet vid triage 
Av de som besvarat enkäten uppgav 86 % att det stämde delvis bra eller bra när de fick frågan 
“Känner du dig trygg med att använda retts-p vid triagering av barn?”. I en jämförelse 
mellan de olika sjukhusen sågs en viss skillnad dock ej signifikant (p= 0,059). Medianen för 
Universitetssjukhuset var 4,0 (3,0–4,0) och medelvärdet var 3,51 (0,80). Medianen för 
Länssjukhus 1 var 3,0 (2,2–4,0) och medelvärdet 3,08 (1,0). Medianen för Länssjukhus 2 var 
3,0 (1,5–3,5) och medelvärde 2,60 (1,14). Frågan jämfördes även mellan grupperna 
specialistutbildning eller ej och inte heller där sågs någon signifikant skillnad (p= 0,134). För 
de med specialistutbildning var medianen 4,0 (3,0–4,0) och medelvärdet 3,52 (0,85). För de 
utan specialistutbildning var medianen 3,0 (3,0–4,0) och medelvärdet 3,27 (0,92). 
Studiedeltagarna fick sedan frågan “Tycker du att du fått tillräckligt mycket utbildning om 
retts-p för att använda det på rätt sätt?”. Här svarade 85 % att stämde delvis bra eller bra att 
de fått tillräckligt med utbildning. Detta jämfördes mellan de tre olika sjukhusen och ingen 
signifikant skillnad kunde påvisas (p=0,826). Medianen för Universitetssjukhuset var 3,0 
(3,0–4,0) och medelvärdet 3,23 (0,81). För Länssjukhus 1 var medianen 3,0 (1,5–4,0) och 
medelvärdet 2,83 (1,40). Medianen för Länssjukhus 2 var 3,0 (3,0-3-5) och medelvärdet 3,20 
(0,45). 
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I frågan om det fanns andra faktorer som kunde påverka triage utryckte ett antal 
studiedeltagare att otillräcklig kunskap om barnsjukdomar påverkade deras triagebedömning 
negativt. Flera angav i svaren att löpande föreläsningar av barnläkare eller erfarna kollegor 
skulle kunna öka kunskapen om barn och deras sjukdomar och på detta sätt bidra till en bättre 
triage. Några önskade möjligheten att hospitera på andra mottagningar med inriktning mot 
barn då detta skulle ge möjlighet till en bättre triage. Ett fåtal menade att praktisk träning 
skulle kunna bidra till en bättre triage av barn. 
 
Strukturella aspekter 
Studiedeltagarna tillfrågades om “Tycker du att lokalerna du arbetar i lämpar sig för 
triage?” samt om “Finns all nödvändig utrustning för triagering nära till hands?”. På frågan 
ansåg 77% att det stämde delvis bra eller bra att lokalerna lämpar sig för triage. Frågan 
jämfördes mellan det tre olika sjukhusen, ingen signifikant skillnad sågs (tabell 2). Men i 
frågan om all utrustning fanns nära till hands vid triagering (tabell 3), sågs det en signifikant 
skillnad mellan de olika sjukhusen (p = 0,026). Där länssjukhus 2 uppgav att det ej stämde 
eller varken eller, medans de andra två uppgav varken eller stämde delvis bra att utrustning 
fanns nära tillhands. 
 
Tabell 2. Svar på frågan “Tycker du att lokalerna du arbetar i lämpar sig för triage?” 

Sjukhus Median (IQR) Medelvärde 
(standardavvikelse) 

p-värde 

Universitetssjukhus 3,0 (3,0–4,0) 3,08 (1,03) 0,111 

Länssjukhus 1 3,0 (3,0–4,0) 3,08 (1,08)  

Länssjukhus 2 2,0 (0,5–3,0) 1,80 (1,48)  

 
Tabell 3. Svar på frågan “Finns all nödvändig utrustning för triagering nära till hands?” 

Sjukhus Median (IQR) Medelvärde 
(standardavvikelse) 

p-värde 

Universitetssjukhus 3,0 (3,0–4,0) 3,19 (1,03) 0,026 

Länssjukhus 1 3,0 (3,0–40) 3,17 (0,72)  

Länssjukhus 2 1,0 (0,5–3,0) 1,60 (1,34)  

 
 
I fritextsvar angav många att krånglande utrustning och dålig tillgänglighet till utrustningen 
var betydande faktorer vid triage. Även brist på lediga undersökningsrum och rum som inte 
var anpassade efter barn ansågs av ett fåtal påverka triagen negativt. Någon tyckte också att 
tillgång till dator med retts-p på undersökningsrummen kunde underlätta vid triagering. 
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Överbelastning 
Av studiedeltagarna var det 60 % som upplevde att de hade lugn och ro vid triagering. Det 
sågs ingen signifikant skillnad (p= 0,890) vid jämförelse mellan de olika sjukhusen. Medianen 
för Universitetssjukhuset var 3,0 (1,0–3,0) och medelvärdet 2,38 (1,10). För Länssjukhus 1 
var medianen 3,0 (2,0–3,0) och medelvärdet var 2,50 (0,80). För Länssjukhus 2 var medianen 
2,0 (2,0–3,0) och medelvärdet 2,40 (0,55). 
 
På frågan om de upplevde att de gör en sämre triage när de blir stressade till följd av högt 
patienttryck var det 48 % som svarade att det stämde bra eller delvis bra. I jämförelse mellan 
de tre sjukhusen sågs inte någon signifikant skillnad (p= 0,644). Medianen för 
Universitetssjukhuset var 2,0 (1,0–3,0) och medelvärdet var 2,10 (1,28). För Länssjukhus 1 
var medianen 2,0 (1,0–3,0) och medelvärdet 2,25 (1,14). För Länssjukhus 2 var medianen 3,0 
(2,0–3,0) och medelvärdet var 2,60 (0,90). Det gjordes även en jämförelse mellan om de med 
specialistutbildning upplevde det annorlunda mot de som ej hade specialistutbildning, där 
sågs ingen signifikant skillnad (p= 0,279). Medianen för de med specialistutbildning var 3,0 
(1,0–3,0) och medelvärdet 2,35 (1,30). För de utan specialistutbildning var medianen 2,0 
(1,0–3,0) och medelvärdet 2,07 (1,18). 
 
När studiedeltagarna tillfrågades om andra faktorer som hade betydelse vid triage av barn 
tyckte ett fåtal att åldern på barnet spelade roll för hur lång tid det tog att triagera. Flera 
uppgav att tidsbrist påverkade triagen, om de inte kunde triagera i lugn och ro utan att oroa sig 
för de andra patienterna på mottagningen. Även faktorer som ringade telefoner och stökiga 
syskon till patienten kunde påverka negativt. Ett flertal av de deltagarna som besvarat enkäten 
upplevde att medverkan från föräldrar var avgörande för om en triage kunde genomföras på 
ett tillfredställande sätt. Stressade, uppskrämda eller arga föräldrar kunde påverka triagen på 
ett negativ sätt. Även barnets inställning till att medverka vid triage hade stor betydelse. 
Några uppgav också att föräldrarnas språksvårigheter och eventuellt användande av tolk 
kunde försvåra bedömningen vid högt patientflöde. 
 
Hänvisning 

På länssjukhus 1 uppgav 33 % av studiedeltagarna att det stämde bra eller ganska bra att de 
ofta hänvisar till annan vårdnivå eller egenvård. Samma siffra på länssjukhus 2 uppgick till 80 
%. På Universitetssjukhuset uppgav endast 17 % att de hänvisar till annan vårdinstans eller 
egenvård. I en jämförelse mellan de studiedeltagare som hade en specialistutbildning eller inte 
när det handlade om de ofta hänvisade till egenvård eller annan vårdnivå sågs ingen 
signifikant skillnad (p= 0,887) (tabell 4). Frågan jämfördes även mellan de olika sjukhusen. 
Här sågs däremot en signifikant skillnad där de båda länssjukhusen hänvisade oftare än vad 
universitetssjukhuset gjorde (tabell 5). 
 
Tabell 4. Svar på frågan “Hänvisar du ofta till egenvård eller annan vårdnivå?” 

Utbildning Median (IQR) Medelvärde 
(standardavvikelse) 

p-värde 

Specialistutbildning 1,0 (0,0–3,0) 1,48 (1,31) 0,887 

Ej specialistutbildning 1,0 (0,7–2,2) 1,50 (1,24)  
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Tabell 5. Svar på frågan “Hänvisar du ofta till egenvård eller annan vårdnivå?” 

Sjukhus Median (IQR) Medelvärde 
(standardavvikelse) 

p-värde 

Universitetssjukhus 1,0 (0,0–2,0) 1,17 (1,12) 0,002 

Länssjukhus 1 2,0 (1,0–3,0) 2,17 (1,12)  

Länssjukhus 2 3,0 (2,0–4,0) 3,00 (1,23)  

 
 
På frågan “Hänvisar du flera då det är högt patienttryck på akutmottagningen?“ uppgav 53 
% att det ej stämde eller stämde delvis ej och 31 % svarade varken eller. Frågan jämfördes 
mellan de tre olika sjukhusen och ingen signifikant skillnad kunde påvisas (p=0,811). 
Medianen för Universitetssjukhuset var 1,0 (0,0–2,0) och medelvärdet 1,48 (1,46). För 
Länssjukhus 1 var medianen 1,0 (0,0–2,0) och medelvärdet var 1,17 (1,03). För Länssjukhus 2 
var medianen 2,0 (0,0–3,0) och medelvärdet var 1,60 (1,52). Det kunde inte heller ses någon 
signifikant skillnad när det gällde att jämföra samma fråga mellan grupperna 
specialistutbildning eller ej (p=0,228). Medianen för de med specialistutbildning var 1,0 (1,0–
2,0) och medelvärdet 1,17 (1,37). För de utan specialistutbildning var medianen 1,5 (0,0–2,0) 
och medelvärdet 1,57 (1,38). 
 
Ett antal studiedeltagare svarade på frågorna om hänvisning i fritext att olika faktorer som 
kunde påverka om de hänvisade barn ofta eller inte var upprörda patienter eller anhöriga. 
Flera uppgav att rädsla för att ha missat något eller gjort en felaktig bedömning till följd av 
okunskap om allvarliga sjukdomstillstånd hos barn kunde minska antalet hänvisningar. 
Tidsbrist ledde till snabbare och “slarvigare” triage, detta kunde i sin tur leda till minskad 
trygghet att hänvisa barn till annan vårdinstans. En del uppgav att hänvisning ibland tog lite 
längre tid, och ibland var det bara enklare att låta barnet stanna på akutmottagningen. En del 
uppgav att bristen på tider till vårdcentralen kunde öka antalet hänvisningar till 
akutmottagningen och att dessa patienter var svårare att hänvisa bort. Flera ansåg att bättre 
tillgänglighet till vårdcentralen skulle kunna minska antalet barn som befann sig på fel 
vårdnivå. Enstaka uppgav att det skulle kännas bättre att hänvisa barn om de visste att de fick 
en tid till vårdcentralen inom en snar framtid. 
 
Stöd 
I svaren uppgav 49 % att det ej stämde eller delvis ej att de har stöd från sin arbetsgivare, 15 
% har svarat varken eller, 22 % har svarat att det stämmer bra eller ganska bra att de har stöd. 
I en jämförelse mellan de tre sjukhusen i om studiedeltagarna “Upplever du att du har stöd 
från sin arbetsgivare att hänvisa patienter, t ex.  i form av skrivna riktlinjer?” sågs en 
signifikant skillnad (p = 0, 002). Länssjukhus 1 ansåg till stor del att det stämde delvis bra 
eller bra att de hade det stöd de behövde. Medan länssjukhus 2 tyckte det stämde varken eller 
och universitetssjukhuset tyckte det stämde ganska dåligt eller dåligt att de hade stöd från 
arbetsgivaren i sin hänvisning (tabell 6 och fig. 2).   
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Tabell 6. Svar på frågan “Upplever du att du har stöd från sin arbetsgivare att hänvisa 
patienter, t ex. i form av skrivna riktlinjer?”  

Sjukhus Median (IQR) Medelvärde 
(standardavvikelse) 

p-värde 

Universitetssjukhus 1,0 (0,0–2,7) 1,52 (1,44) 0,002 

Länssjukhus 1 3,0 (2,7–4,0) 3,08 (1,0)  

Länssjukhus 2 2,0 (1,5–3,0) 2,20 (0,84)  

 
  



 

16 
 

 
 

 

 

 
Fig. 2. Fördelning av svar på svaren på frågan” Upplever du att du har stöd från din 
arbetsgivare att hänvisa patienter, t ex i form av skrivna riktlinjer?”, för respektive sjukhus. 
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Flertalet av de som besvarade enkäten uttryckte att tydligare riktlinjer och PM från 
arbetsgivaren på hur hänvisning ska gå till var något som skulle kunna öka tryggheten vid 
hänvisning av barn. Många uppgav att de saknade uttalat stöd från arbetsgivaren om 
möjligheten att hänvisa barn. Några önskade skrivna informationsblad om olika 
sjukdomstillstånd och vart patienterna ska vända sig vid eventuella frågor som ett stöd vid 
hänvisning. 
 

Trygghet 

På frågan om “Känner du dig tillräckligt trygg i din bedömning att hänvisa patienter?”  när 
det jämfördes mellan både sjukhus och specialist eller ej sågs en signifikant skillnad mellan 
länssjukhusen och universitetssjukhuset. Länssjukhusen ligger mellan varken eller stämmer 
ganska bra att de känner sig trygga medan universitetssjukhuset ligger på stämmer ganska 
dåligt. Medan på jämförelsen mellan om de kände sig trygga beroende på om de hade en 
specialistutbildning eller inte kunde ingen signifikant skillnad ses (p = 0,517) (tabell 7, tabell 
8). 
 
Tabell 7. Svar på frågan “Känner du dig tillräckligt trygg i din bedömning att hänvisa 
patienter?”  

Sjukhus Median (IQR) Medelvärde 
(standardavvikelse) 

p-värde 

Universitetssjukhus 1,0 (1,0–3,0) 1,67 (1.34) 0,030 

Länssjukhus 1 3,0 (1,0–4,0) 2,58 (1.62)  

Länssjukhus 2 3,0 (3,0–3,5) 3,20 (0,45)  

 
 
Tabell 8. Svar på frågan “Känner du dig tillräckligt trygg i din bedömning att hänvisa 
patienter?”  

Utbildning Median (IQR) Medelvärde 
(standardavvikelse) 

p-värde 

Specialistutbildning 1,0 (1,0–3.0) 1,83 (1,50) 0,517 

Ej specialistutbildning 1,5 (1,0–3,0) 2,02 (1.41)  

 
 
Flera uppgav att ökad kunskap om sjukdomstillstånd hos barn och dess behandling skulle 
kunna påverka deras trygghet positivt vid hänvisning till egenvård. Några påtalade att kort 
erfarenhet som sjuksköterska och kort erfarenhet av att jobba med barn påverkade tryggheten 
negativt vid hänvisning av barn till annan vårdnivå. En stor del av studiedeltagarna ansåg att 
teamarbete vid triage tillsammans med van kollega eller läkare underlättade. Detta ansågs 
även öka tryggheten vid eventuell hänvisning av barn.  
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Diskussion 
 

Metoddiskussion 
Polit & Beck (2017) beskriver att deskriptiv design avser att observera, beskriva och 
dokumentera olika aspekter av en situation som den förekommer. Författarna valde en 
kvantitativ ansats för att kunna få en bredare bild av hur fler sjuksköterskor uppfattar det att 
triagera barn och vilka faktorer som påverkar om de eventuellt hänvisar vidare till egenvård 
eller annan vårdinstans. Samt om erfarenhet av triage och hänvisning påverkas av utbildning 
eller andra faktorer. Författarna är medvetna att om de hade valt en kvalitativ ansats istället så 
skulle de kunnat titta närmare på fenomenet triage och fått en djupare förståelse. Men då hade 
möjligheten försvunnit att på en större studiegrupp undersöka om vart sjuksköterskor jobbar 
och om de har någon specialistutbildning kunde ha varit faktorer som påverkat uppfattningen 
om triage och hänvisningar.  
 
Datainsamlingen genomfördes på tre akutmottagningar i Mellansverige, ett 
universitetssjukhus samt två länssjukhus. Dessa valdes för att se om det fanns någon skillnad 
mellan sjukhusen, då ena sjukhuset har en separat barnakutmottagning och de andra två tar 
emot barn på samma akutmottagning som de vuxna patienterna. Akutmottagningarna valdes 
utifrån ett geografiskt syfte. Sedan gjordes urvalet som en totalundersökning på de tre 
akutmottagningarna för att studiepopulationen skulle bli så stor som möjligt inom de 
geografiska begränsningarna. Om flera akutmottagningar som jobbar med barn inkluderats 
hade resultatet kunnat bli större och mer tillförlitligt.  
 
Andelen enkäter som besvarades uppgick till 47%. Valet av period för insamlande av data kan 
ha påverkat svarsfrekvensen, då det under den valda perioden kan ha varit ett ökat 
patientflöde på alla tre akutmottagningarna. Det ökade inflödet av patienter kan ha gett en 
ökad belastningen på personalen och detta kan möjligen haft påverkan på den låga 
svarsfrekvensen. Det sågs även en del bortfall på de öppna frågorna och tiden kan eventuellt 
ha varit en bidragande faktor till detta. Av de 138 utskickade enkäterna var det 73 som valde 
att inte delta i studien om detta berodde på att de inte ansåg sig ha erfarenhet av att triagera 
barn eller om det berodde på andra orsaker är svårt att veta. En möjlighet kan ha varit att 
formuleringen i informationsbrevet var otydlig vilket bidrog till att de som inte hade 
erfarenhet av att triagera barn fick uppfattningen att de inte skulle delta i studien medan vår 
önskan var att de skulle svara på de första frågorna för att sedan exkluderas av oss om de 
saknade erfarenhet. 
 
Datainsamlingsperioden var avsedd att äga rum de tre sista veckorna i februari 2018, dock 
fick insamlingsperioden utökas till att även innefatta första veckan i mars 2018 för att 
möjliggöra att studien fick en högre svarsfrekvens. Det visade sig att av de som hade en 
specialistutbildning var det fler som besvarade enkäten procentuellt sätt jämfört med de som 
ej hade en specialistutbildning. Vad det beror på är svårt att uttala sig om, en möjlighet kan 
vara att de bättre förstår vikten av att medverka då de själva genomfört liknande studier. 
 
Studiedeltagarna var i enkäten anonyma vilket kan öka svarsfrekvensen (Polit & Beck, 2017). 
Författarna jobbar själva på en av de tre akutmottagningarna. Detta kan ha bidragit till att de 
som tillfrågats att delta i studien inte deltog av rädsla att deras svar skulle kunna kopplas till 
dem. I studien medverkade troligen sjuksköterskor av olika kön. Det valdes att inte specificera 
frågan om kön i enkäten för att minska risken för att kunna urskilja studiedeltagarnas identitet, 
då det jobbar en majoritet av kvinnor inom hälso-och sjukvården och det bedömdes inte göra 
någon skillnad för resultat. Avsikten var att också undersöka om antalet år i yrket kunde 
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påverka, men den frågan föll bort under konstruktionen av enkäten och vid tidpunkten för 
upptäckt av det var det redan för sent att åtgärda felet, då hade hela datainsamling behövts 
göras om från början vilket inte rymdes inom tidsramen för studien.  
 
Då inga tidigare validerade frågeformulär eller undersökningar som motsvarar studiens syfte 
kunde hittas, konstruerades en egen enkät (Olsson & Sörensen, 2011). Författarna hade ingen 
tidigare erfarenhet av att konstruera enkäter och var medvetna om svårigheterna i att skriva 
passande frågor. Nackdelen med att konstruera egna frågor är svårigheten att utforma 
objektiva frågor som inte på påverkas av författarnas förkunskap och svårigheten att göra 
frågor som inte missförstås (Billhult, 2017). En del frågor kan ha varit svåra att förstå och kan 
ha lett till färre eller fel angivna svar. Detta kan ha påverkat resultatet av enkäterna då en del 
frågor kan ha tolkats på olika sätt. Frågorna i enkäten omformulerades ett par gånger för att de 
skulle svara mot studiens syfte. Enkäten har inte kunnat kopplas ihop med någon person vilket 
kan ha bidragit till att deltagarna gav mer utförliga svar i de öppna frågorna.  
 
Resultatet i studien analyserades med hjälp av Mann Whitney-U test samt Kruskal Wallis test, 
då dessa ansågs lämpliga vid analys av icke-normalfördelade data på ordinal nivå (Polit & 
Beck, 2017). 
 
Enkäten skickades till två tidigare anställda kollegor som ett pilottest av enkäten, men detta 
innebär inte att reliabiliteten och validiteten är säkerställd. Test av enkätens reliabilitet och 
validitet utfördes inte på grund av tidsbrist. Svarsfrekvensen uppgick till 47 %, fler svar skulle 
kunna möjliggöra ett mer tillförlitligt resultat baserat på de statistiska analyserna. På grund av 
den låga svarsfrekvensen är det svårt att dra någon slutsats om överförbarheten i resultatet. 

 
Resultatdiskussion 
Dagens höga inflöde av patienter på Sveriges akutmottagningar ställer höga krav på 
sjuksköterskor som jobbar med triage och hänvisningar. Resultatet har visat att triagering av 
barn är en komplex uppgift och faktorer som erfarenhet och stress är betydande. Hänvisning 
av barn upplevs som en svår uppgift, där riktlinjer och stöd från arbetsgivaren efterfrågades. 
 
Det visade sig i resultatet att det fanns en signifikant skillnad när det handlade om 
tillgängligheten av material på undersökningsrummen. Länssjukhus 2 ansåg att materialet inte 
fanns lättillgängligt. Det är tänkbart att det beror på att länssjukhus 2 inte har triagerum som 
är anpassade för barn utan att barnen triageras på samma rum som vuxna, och material som är 
anpassat till barn inte finns på varje rum, vilket försvårar kontroll av vitalparametrar. I en 
studie skriven av Dick, Graham, Stanford & Thompson (2010) beskrivs det att rätt utrustning 
för att kunna mäta vitalparametrar hos barn underlättar triagering.  
 
Enligt Socialstyrelsen (2017) befinner sig många patienter på fel vårdnivå vilket ökar flödet 
på akutmottagningen, detta leder till en ökad arbetsbelastning för sjuksköterskan vilket kan 
försämra patientsäkerheten. I den aktuella studien uppgav sjuksköterskor att hög 
arbetsbelastning och högt patientflöde påverkar stressnivån och upplevdes ställa högre krav på 
personalen. Enligt Ödegård (2013) som skriver om säker vård som en av sjuksköterskans 
kärnkompetenser är snabba beslut och agerande i akuta situationer vanligt inom många 
verksamheter i vården. Tidsbrist inför uppgiften att lösa ett problem förändrar människans 
beteende. Att tidspress påverkar människans sätt att fatta beslut är en viktig kunskap som 
inom vården kan stor betydelse för patientsäkerheten. Det framkom att sjuksköterskorna i den 
aktuella studien upplevde att triagera samtidigt som de hade ansvar för de inskrivna barnen 
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kunde påverka triagen negativt då de upplevde tidspress. Detta genom risken att missa ett 
allvarligt sjukt barn. Dick et al. (2010) beskriver att ett av de primära syftena i triage är att 
kunna identifiera allvarligt sjuka barn för att kunna förebygga allvarliga komplikationer. 
Faktorer som tidsbrist och störande moment som ringande telefoner ansågs också påverka 
triagen negativt. Forsgren, Forsman & Carlström (2009) har även kommit fram till i sin studie 
att sjuksköterskor påverkas negativt i sin triage av störande moment. Enligt en studie av Moll 
& Van Veen (2009) framkom det att en bra utförd triage hade positiv inverkan på 
patientsäkerheten.  
 
I frågan om det fanns andra faktorer som påverkar triage framkom det att en andel 
sjuksköterskor upplevde sig ha otillräcklig kunskap och erfarenhet om barn och 
barnsjukdomar och att det i sin tur påverkar triagebedömningen negativt. Hög 
arbetsbelastning och stor personalomsättning som ofta förekommer på akutmottagningar kan 
vara en bidragande faktor till detta. Kunskapen och erfarenheten som fås av att arbeta många 
år på samma arbetsplats uteblir. Forsman, Forsgren & Carlström (2012) har i sin studie 
kommit fram till att erfarenhet hos sjuksköterskan är den faktor som har störst betydelse för 
patientsäkerheten på akutmottagningen. Detta styrks i den senaste rapporten från 
socialstyrelsen om patientsäkerhet. Otillräcklig kompetens inom akutsjukvården kan leda till 
att negativa konsekvenser uppstår som i sin tur leder till patientsäkerhetsrisker 
(Socialstyrelsen, 2018). I en studie av Van Veen et al. (2010) tas det upp att kunskap och 
erfarenhet är en avgörande del för att kunna göra en korrekt och säker triagering av barn på en 
akutmottagning. Flertalet studiedeltagare uttryckte att föreläsningar skulle kunna öka 
kunskapen och på detta sätt bidra till en bättre triage. Chen et al. (2010) menar att genom 
utbildning och träning kan sjuksköterskor få mer kunskap och känna sig tryggare vid 
triagering av barn. Utbildning visade sig ha stor betydelse för kvaliteten i vården och kan 
genom detta öka patientsäkerheten. Flertalet studiedeltagare ansåg att triagera tillsammans 
med en van kollega var en faktor som bidrog till att de kände sig tryggare vid triagering 
(Kriengsoontornkij, Homcheon, Chomchai & Neamsomboon, 2010). I en studie av Sanders & 
Minick (2014) framkommer det att sjuksköterskor med erfarenhet har större förmåga att 
identifiera svårt sjuka barn än vad sjuksköterskor med mindre erfarenhet har.  
 
I den del som berörde hänvisning framkom det att merparten av studiedeltagarna inte 
hänvisade ofta och att de ej kände sig trygga i sin bedömning att hänvisa patienter. Detta till 
följd av rädsla för att ha missat något eller gjort en felaktig bedömning på grund av okunskap 
om allvarliga sjukdomstillstånd hos barn. En studie från Nederländerna talar emot det. Där har 
de följt upp de patienter som hänvisades från akutmottagning till vårdcentral efter att ha fått 
en låg triage prioritering och den visade att endast 6,5 % av dessa patienter sen blev tillbaka 
remitterade till akutmottagningen, och av dessa blev endast 1,2 % inlagda på sjukhuset (Van 
der Straten et al. 2011). Resultatet från den studien pekar mot att sjuksköterskor oftast gör en 
korrekt bedömning vid hänvisning.  
 
Det sågs en signifikant skillnad vid jämförelse mellan de tre sjukhusen på frågan om de 
hänvisade ofta. Det framkom att Länssjukhus 1 hänvisade oftare än de andra två sjukhusen. 
En förklaring till detta skulle kunna vara att länssjukhuset som i högre utsträckning hänvisade, 
hade en barnakutmottagning med mer högspecialiserad vård att hänvisa till, medan 
Universitetssjukhuset istället enbart kunde hänvisa till en lägre vårdnivå i form av primärvård. 
Det framkom även att majoriteten av studiedeltagarna upplevde att de saknade stöd från 
arbetsgivaren vid hänvisning av barn i form av riktlinjer och pm. Även här sågs en skillnad 
mellan de tre sjukhusen där länssjukhus 1 upplevde att de har bättre riktlinjer för hänvisning 
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än de övriga två sjukhusen har. Ingen tidigare forskning har hittats angående hänvisning och 
riktlinjer som stödjer detta.  
 
I frågan om sjuksköterskor hänvisar flera då det är högt patienttryck på akutmottagningen 
uppgav en stor andel att högt patienttryck inte påverkade hänvisning. Liknande resultat 
framkom i en studie från Nederländerna där de undersökt hur sjuksköterskors triage påverkas 
vid överbelastning på akutmottagningen. Resultatet från denna studie visade att det blev 
längre väntetider till triage men att beslutet om patienten skulle hänvisas till annan vårdinstans 
efter triage inte påverkades. Det var inte fler patienter som fick en lägre triagenivå och 
hänvisades till t ex vårdcentral vid överbelastning på akutmottagningen (Van der Linden et al. 
2011). Även en svensk studie av Blom et al. (2016) kunde i sitt resultat konstatera att 
sjuksköterskor inte hänvisade fler patienter när sjukhuset var överbelastat. Flera uppgav att 
högre patienttryck ledde till snabbare triagering och en osäkrare bedömning vilket skulle 
kunna vara förklaringen till att de inte hänvisade mer. Några sjuksköterskor i den aktuella 
studien uppgav att det tog mindre tid att låta patienten stanna på akutmottagningen än att 
hänvisa dem till annan vårdnivå.  
 
Slutsats 

I denna studie framkommer det att triage av barn uppfattas som en komplex uppgift som 
ställer stora krav på sjuksköterskan. Det har visat sig att många känner sig trygga med att 
använda retts-p som bedömningsinstrument vid triage och upplever att de fått tillräckligt med 
utbildning för att kunna använda det på rätt sätt. Hänvisning visade sig inte ske i så stor 
utsträckning på det medverkande akutmottagningarna och många sjuksköterskor uppgav att 
det kände sig otrygga att hänvisa barn. Mer utbildning om barn och tydligare riktlinjer från 
arbetsgivaren var faktorer som skulle kunna öka tryggheten vid hänvisning. Det visade sig att 
hänvisning inte verkade öka vid de tillfällen då det var ett högt inflöde av patienter, detta 
inverkar positivt på patientsäkerheten då inga barn hänvisas på felaktiga grunder. 

Kliniska implikationer 

Genom att hänvisa barn till rätt vårdnivå efter triage kan det inte bara underlätta för barnet 
utan också innebära att resurserna i vården nyttjas på ett optimalt sätt. Genom en fullgod 
triage skulle hänvisning till rätt vårdnivå kunna förkorta väntetiderna och därmed kan 
patientsäkerheten tryggas för de barn som har ett behov av vård. För att utveckla möjligheten 
att hänvisa barn bör arbetsgivarna prioritera att utforma riktlinjer som stöd för sjuksköterskor. 
Det är även av intresse att försöka eliminera de faktorer som inverkar negativt på triage, detta 
genom att t ex anpassa lokaler för triage av barn samt minimera störningsmoment.  

Fortsatt forskning 

På grund av den låga svarsfrekvensen i denna studie är det svårt att dra någon slutsats om 
överförbarheten i resultatet och därför behövs mer forskning inom detta område. Mer 
omfattande studier där flera akutmottagningar som jobbar med barn kan inkluderas, vilket 
skulle ge en mer allmän och generaliserbar bild över hur sjuksköterskor på akutmottagningar 
uppfattar att triagera och hänvisa barn. Att även se i vilken omfattning hänvisning av barn 
sker på andra akutmottagningar. Det skulle även vara av intresse att undersöka anledningarna 
här i Sverige till varför så många söker vård på just akutmottagning istället för t ex primärvård 
som kan vara en mer passande nivå.  
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Bilaga 1. Frågor enkät 
 

På vilket sjukhus jobbar du? 

¤ Usö   ¤ Karlskoga  ¤ Lindesberg 

 

Har du någon Specialistsjuksköterskeutbildning? 

Om ja isåfall vilken? 

¤ Akut   ¤ Ambulans   ¤ Anestesi   ¤ Barn och ungdom  ¤ IVA  ¤ Distrikt  ¤ Annan 

  

Har du erfarenhet av att triagera barn? om ja fortsätt svara på resterande frågor om nej så skicka in enkäten utan 

att fylla i något mer. 

  

  

1. Känner du dig trygg med att använda Retts-p vid triagering av barn ? 

1 2 3 4 5  

Stämmer ej Stämmer delvis 

ej 

Varken eller Stämmer delvis 

bra 

Stämmer bra Vet ej 

  

2. Tycker du att du har fått tillräcklig utbildning om Retts för att använda det på rätt sätt? 

1 2 3 4 5  

Stämmer ej Stämmer delvis 

ej 

Varken eller Stämmer delvis 

bra 

Stämmer bra Vet ej 

  

3. Tycker du att lokalerna ni arbetar i lämpar sig bra för triage ? 

1 2 3 4 5  

Stämmer ej Stämmer delvis 

ej 

Varken eller Stämmer delvis 

bra 

Stämmer bra Vet ej 
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 4. Har ni all nödvändig utrustning för triage lätt tillgängligt? 

1 2 3 4 5  

Stämmer ej Stämmer delvis 

ej 

Varken eller Stämmer delvis 

bra 

Stämmer bra Vet ej 

  

  

  

5. Upplever du att du oftast har tid att triagera i lugn och ro? 

1 2 3 4 5  

Stämmer ej Stämmer delvis 

ej 

Varken eller Stämmer delvis 

bra 

Stämmer bra Vet ej 

  

  

6.  Upplever du att högt patienttryck på akutmottagningen gör att du blir stressad och gör en sämre triage? 

1 2 3 4 5  

Stämmer ej Stämmer delvis 

ej 

Varken eller Stämmer delvis 

bra 

Stämmer bra Vet ej 

  

7.  Finns det andra faktorer som påverkar din triage?  Om ja vilka? 

  

  

8.  Vad skulle hjälpa dig göra en bättre triage? 

  

  

9. Hänvisar du ofta patienter till egenvård eller annan vårdnivå? 

1 2 3 4 5  

Stämmer ej Stämmer delvis 

ej 

Varken eller Stämmer delvis 

bra 

Stämmer bra Vet ej 
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10. Känner du dig tillräckligt trygg i din bedömning att hänvisa patienter? 

1 2 3 4 5  

Stämmer ej Stämmer delvis 

ej 

Varken eller Stämmer delvis 

bra 

Stämmer bra Vet ej 

  

  

 

11.  Upplever du att du har stöd från din arbetsgivare att hänvisa patienter, t ex i form av skrivna riktlinjer.   

1 2 3 4 5  

Stämmer ej Stämmer delvis 

ej 

Varken eller Stämmer delvis 

bra 

Stämmer bra Vet ej 

  

12. Vad skulle hjälpa dig att känna dig tryggare vid hänvisning? 

  

  

13.  Finns det några nackdelar som du ser det med att hänvisa patienter? Om ja vilka? 

  

  

14.  Tycker du att du hänvisar fler patienter de tillfällen då det är ett högt patienttryck på akutmottagningen ? 

1 2 3 4 5  

Stämmer ej Stämmer delvis 

ej 

Varken eller Stämmer delvis 

bra 

Stämmer bra Vet ej 
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Bilaga 2. Tabell enkätsvar 

Frågor Stämmer 
ej (%) 

Stämmer 
delvis ej 
(%) 

Varken 
eller (%) 

Stämmer 
delvis bra 
(%) 

Stämmer 
bra (%) 

Vet ej 
(%) 

Känner du dig trygg med 
att använda Retts-p vid 
triagering av barn? 
  

1,6 3,1 7,8 34,4 51,6 1,6 

Tycker du att du fått 
tillräcklig utbildning om 
Retts-p för att använda 
det på rätt sätt? 
  

1,5 6,2 7,7 44,6 40 0 

Tycker du att lokalerna du 
arbetar i lämpar sig för 
triage? 
  

4,6 7,7 10,8 38,5 38,5 0 

Finns all nödvändig 
utrustning för triagering 
nära till hands? 
  

4,6 6,2 7,7 41,5 40 0 

Upplever du att du oftast 
har tid att triagera i lugn 
och ro? 
  

4,7 17,2 17,2 54,7 6,2 0 

Upplever du att högt 
patienttryck på 
akutmottagningen gör att 
du blir stressad och gör 
en sämre triage? 
  

7,7 29,2 13,8 38,5 9,2 1,5 

Hänvisar du ofta patienter 
till egenvård eller annan 
vårdnivå? 
  

24,6 33,8 16,9 16,9 7,7 0 

Känner du dig tillräckligt 
trygg i din bedömning att 
hänvisa patienter? 
  

15,4 36,9 4,6 23,1 20 0 

Upplever du att du har 
stöd från din arbetsgivare 
att hänvisa patienter, t ex. 
i form av skrivna riktlinjer? 
  

20 29,2 15,4 18,5 13,8 3,1 

Hänvisar du fler patienter 
det tillfällen då det är ett 
högt patienttryck på 
akutmottagningen? 

33,8 18,5 30,8 10,8 0 6,2 

 


