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Sammanfattning  

 

Bakgrund: Grundläggande för sjukvården är att efter bedömning av patienters vårdbehov 

prioritera och anvisa dem till rätt vårdnivå. Som ett led i detta har de flesta av landets 

akutmottagningar infört triagesystem. Dessa olika triagesystem har sedan implementerats i 

den prehospitala vården. Enligt rapporter tycks dock dessa användas på fel sätt så att 

helhetssynen och den kliniska bilden av patienten förloras av vårdpersonal, vilket leder till att 

patientsäkerheten riskeras. Syfte: Syftet med studien var att beskriva ambulanssjuksköterskors 

upplevelser av att använda triagesystem i sin bedömning av patienter inom den prehospitala 

vården. Metod: Studien har en beskrivande design med kvalitativ metod. Intervjuer 

analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Resultatet visade att 

ambulanssjuksköterskor upplevde att triage ger ökat stöd, trygghet och precision vid 

patientbedömning. Det upplevdes stärka patientsäkerheten, den egna kompetensen och 

erfarenheten var av stor betydelse i bedömningen av patientens vårdbehov vid triagering. Det 

upplevdes även finnas risker och brister med triagesystem. 

Slutsats: Denna studie visade att ambulanssjuksköterskor upplevde en ökad trygghet samt 

upplevelse av att patientsäkerheten stärks genom användandet av triagesystem. Dock fanns 

det brister i triagesystemet som gjorde att helhetssynen av patienterna riskerades att förloras 

till förmån för parametrar och färgskalor i triagesystemet. Ambulanssjuksköterskorna ansåg 

även att den kliniska erfarenheten var viktig för att använda triagesystemet fullt ut. 

 

Nyckelord: ambulanssjuksköterska, erfarenhet, prehospital, triage,   
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Abstract 

 
Background: Fundamental to healthcare is to after evaluation of patient care needs, prioritize 

and allocate the right level of care. As part of this, most of the Swedish emergency 

department’s adopted triage systems. These different triage systems have been implemented 

to prehospital care. Triage systems appear to be used in the wrong way so that holistic 

approach and clinical picture risk being missed by health professionals; jeopardizing the 

patient’s safety. Aim: The aim of the study was to describe ambulance nurses experiences of 

using triage systems in the assessment of patients in prehospital care. Method: The study has 

a descriptive design with a qualitative method. Interviews were analyzed using a qualitative 

content analysis. Result: The result shows that ambulance nurses perceive that triage provides 

increased support, security and accuracy. It is felt to strengthen patients safety, however 

perceived their own experience and skills is of great importance in the evaluation of patients 

care at triage. Ambulance nurses felt risks and deficiencies with the triage systems. 

Conclusion: This study shows that ambulance nurses experience greater security and that 

patient’s safety is increased. However, ambulance nurses testify that there are deficiencies in 

the triage systems. Patients will not be considered to the benefit of parameters and colour 

scales in the triage system. Ambulance nurses also believe that the clinical experience is 

important to use of the triage system.  

 

Keywords: ambulance nurse, experience, prehospital, triage 
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BAKGRUND 

I Sverige har användandet av triage ökat markant de senaste åren och år 2010 använde hela 97 

% av landets akutmottagningar triagesystem (Farrokhnia & Göransson, 2011). Ordet triage 

kommer från franskans trier och betyder att sortera, prioritera. För att avgöra vilka patienter 

som är svårast sjuka och vilka som kan vänta på att träffa läkare används triage. Det finns 

olika triagesystem och de som används mest i Sverige är Rapid Emergency Triage and 

Treatment system (RETTS), Manchester Triage System (MTS) samt Adaptiv Processtriage 

(ADAPT). Samtliga system utgörs av femgradiga skalor där patienterna bedöms och 

prioriteras efter hur allvarligt sjuka de är (Göransson, Eldh & Jansson, 2008). De är i sin 

nuvarande form framtagna och utvecklade för att användas på akutmottagningar och inte i den 

prehospitala vården (Vicente, V. 2013). Personal inom prehospital vård ska, liksom all 

sjukvårdspersonal utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad 

erfarenhet (HSL SFS 1998:531). Enligt Hälso och sjukvårdslagen ska alla som söker vård 

snarast få en ”medicinsk bedömning av sitt hälsotillstånd” och en prioritering gällande vilken 

vård patienten ska få. Den med störst vårdbehov ska prioriteras (HSL SFS 1982:763). 

Triagesystem prioriterar patienter inbördes och den som är sjukast skall behandlas och 

omhändertas först (Göransson et al. 2008) detta i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen 

(HSL SFS 1982:763) samt att patientsäkerheten säkerställs (Statens beredning för medicinsk 

utvärdering, 2010). En studie av Göransson, Ehrenberg, & Ehnfors (2005) visar dock att det 

finns olikheter i hur patienter triageras även om man använder samma triagesystem och att 

detta kan medföra en risk för patienterna. I ”triagehandboken” från region Skåne 2011 

beskrivs vikten av att efter att ha bedömt vårdbehov kunna prioritera och hänvisa vårdsökande 

till lämplig vårdnivå på ett snabbt och säkert sätt. Det är grundläggande för en väl fungerande 

sjukvård. Det är viktigt att detta sker på gemensamma grunder oavsett hur den initiala 

kontakten med sjukvården sker (Widerström, 2011). Inom den prehospitala vården är det 

ambulanssjuksköterskan som gör triagebedömningen. 

 

Ambulanssjuksköterskans roll 

Inom den prehospitala vården har ambulanssjuksköterskan en central roll. 

2005 fastslog Socialstyrelen att all administration av läkemedel måste ske av legitimerade 

sjuksköterskor och detta medförde att ambulanser måste bemannas av minst en legitimerad 

sjuksköterska (SOSFS 2000:1). Ambulanssjuksköterskan ska förutom att administrera 

läkemedel även kunna handha den utrustning som behövs för att prehospital akutsjukvård ska 

kunna bedrivas både i och utanför ambulansen (SOSFS 2009:10). Ambulanssjuksköterskan 

ställs inför komplexa situationer och ska förutom sin medicinska kompetens också använda 

sig av sina sinnen som syn, hörsel, lukt, känsel, samt sin kliniska blick och erfarenhet i sin 

bedömning av patienten (Suserud & Svensson 2009). 

 

Prehospitalt inom ambulanssjukvården bedömer ambulanssjuksköterskorna patienternas 

sjukdomstillstånd med avseende på de vitala funktionerna enligt en strukturerad bedömning, 

den s.k ABCDE-metoden. Med vitala funktioner menas basala fysiologiska funktioner såsom 

upprätthållande av luftväg (A), egenandning (B), syreupptagningsförmåga (B), 

blodcirkulation (C), medvetandegrad (D) och temperaturreglering (E). De vitala parametrarna 

mäts och värderas enligt ABCDE-metoden tillsammans med livsnödvändiga åtgärder, riktade 

frågor och undersökningar, t.ex. tillse att patienten har en fri luftväg, räkna andningsfrekvens, 

kontrollera puls, mäta blodtryck, kontrollera blodsocker samt kontroll av EKG. Detta 

tillsammans med patientens sjukdomshistoria utgör underlag för att kunna bedöma hur 

allvarligt sjuk patienten är (Widerström, M, 2011). Därmed ges möjlighet att eventuellt 

påbörja behandling enligt gällande direktiv och generella ordinationer (SOSFS 2009:10). På 
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författarnas arbetsplatser till föreliggande studie ska alla vuxna patienter triageras enligt 

RETTS innan avlämnandet på mottagande enhet. 

 

Omvårdnadsprocessen  

The American nursing association (2013) beskriver att omvårdnadsprocessen består av fem 

faser, Bedömning – Diagnos – Planering – Implementering – Evaluering, (ANA 2013) och är 

det som förenar sjuksköterskor inom olika områden. Det är grundläggande för att bedriva en 

patientfokuserad vård baserad på helhetssyn. Dessa faser kan liknas vid att använda triage i 

den prehospitala vården. 

 

Bedömning- Initialt använder sjuksköterskan ett systematiskt och dynamiskt sätt att samla in 

och analysera fakta om en patient. Utvärderingen omfattar inte bara fysiologiska faktorer, 

utan även psykologiska, sociokulturella, andliga, och livsstils faktorer.  

Ambulanssjuksköterskan ska i denna fas skapa sig en bild utav patienten och dennes symtom 

som senare utgör ett underlag för triagering.    

                                     

Diagnos- Omvårdnadsdiagostik är sjuksköterskans kliniska bedömning av patientens aktuella 

hälsotillstånd och behov. Omvårdnadsdiagnosen ligger till grund för patientens fortsatta vård.  

Ambulanssjuksköterskans vårdplan är begränsad till den närmsta framtiden tills det att 

patienten lämnas på mottagande enhet. Utifrån ambulanssjuksköterskans omvårdandsdiagnos 

behandlas patienten enligt gällande behandlingsriktlinjer samtidigt som det sker en triagering 

för att prioritera patientens fortsatta vårdbehov. 

 

Planering- Baserat på bedömning och diagnos ställer sjuksköterskan uppnåeliga kortsiktiga 

och långsiktiga mål för patienten. Bedömning, diagnos samt mål skrivs i patientens vårdplan 

så att all vårdpersonal som har hand om patienten har tillgång till uppgifterna. 

Ambulanssjuksköterskan är sällan ansvarig för att utforma vårdplan, utan ska i denna fas 

besluta kring behovet av att t.ex snabbt transportera patienten till sjukhus och behandla under 

färd eller att t.ex behandla patienten på plats och att senare transportera patienten i ett lugnare 

skede. 

 

Implementering- Omvårdnaden genomförs enligt vårdplanen, så att kontinuitet i vården 

säkerställs för patienten under sjukhusvistelsen. Ambulanssjuksköterskan genomför en för 

patienten ändamålsenlig åtgärd enligt de uppsatta målen, t.ex administrerar läkemedel. 

                                                    

Evaluering- Både patientens status och effektiviteten av omvårdnaden måste ständigt 

utvärderas och justeras efter förändrade behov (ANA 2013).  Som Widfeldt och Örtenwall 

(2005) utryckt det är triage en dynamisk process. Ambulanssjuksköterskan gör en 

reevaluering av patientens tillstånd regelbundet under vårdtillfället för att utvärdera om 

triageringen måste ändras och agerar där efter. 

 

Triage 

Triagesystemet RETTS (tidigare METTS) infördes på deltagarnas arbetsplatser under 2008 i 

samt under 2009 trots att den vetenskapliga grunden är bristfällig (Statens beredning för 

medicinsk utvärdering, 2010). När ambulanssjuksköterskan använder RETTS triagesystem 

ska denne förutom att kontrollera de fysiologiska vitalparametrarna (andningsfrekvens, 

saturation, puls, blodtryck, medvetandegrad samt temperatur), även väga in de 

sjukdomssymtom ambulanssjuksköterskan har noterat i sin initiala bedömning. Dessa symtom 

samt sökorsaker, t.ex bröstsmärta eller buksmärta, finns i RETTS manualen och kallas ESS-

koder (Emergency Symtons and Signs). Vitalparametrarna tillsammans med ESS-koden 
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bestämmer vilken prioritet patienten får och hur fort den ska handläggas. I den sammanlagda 

bedömningen klassificeras patienten i en femgradig triageskala mellan blå, grön, gul, orange 

samt röd, där röd motsvarar direkt livshotande tillstånd och ska läkarbedömas omgående, se 

tabell 1. Skalan anger tid för hur fort patienten ska få en läkarbedömning, vilken monitorering 

patienten behöver samt vilka blodprover som bör tas. Färgen blå sätts på patienter som har 

enklare åkommor och som inte anses behöva en triagebedömning. Dessa patienter beräknas 

kunna gå hem efter behandling och utan behov av ytterligare utredning. T.ex ytliga sårskador 

som behöver sys alternativt enklare ortopediska extremitetsskador, s.k ”se och behandla” 

(Widgren, Persson, Martinius, Nilsson & Jönsson, 2004).   

 

Tabell 1. Tid till läkare 
Röd Orange Gul Grön Blå 

Omgående Inom 20 min Inom 120 min Inom 240 min Ingen 

tidsangivelse 

 

 

Socialstyrelsens tillsynsrapport (2011) visar att triagemetoderna inte hanteras på ett 

patientsäkert sätt vilket kan leda till att patienter blir felbedömda. Triage som verktyg tycks 

användas mer som ett styrverktyg än ett stödverktyg. Rapporten visar att om patienten inte har 

avvikande parametrar enligt triagesystemet, men ändå verkar allvarligt sjuk, så litar 

sjuksköterskor på triagebedömningen. Samma rapport menar att helhetsynen samt den 

kliniska bilden av patienten missas av personal inom akutsjukvård när triage tillämpas 

(Socialstyrelsen 2011). Enligt hälso och sjukvårdslagen (HSL SFS 1982:763) ska en 

helhetssyn på patienten eftersträvas inom vården. Enligt Malmkvist och Petterson (2005) är 

helhetsyn när människan ses som en helhet, en levande varelse i ett livssammanhang. I vården 

måste man förutom primära kroppsliga avvikelser även ta hänsyn till sociala relationer, 

personlighet och psykisk hälsa.  

 

Det finns idag begränsad forskning på triagesystem ur ett prehospitalt prespektiv. Mycket av 

den kvalitativa forskning som finns sedan tidigare fokuserar på sjuksköterskor som arbetar på 

akutmottagningar och använder sig av triagesystem (Andersson, Omberg & Svedlund, 2006; 

Chung, 2005; Gerdtz & Bucknall, 2001). Lidal, Holte och Vist (2013) finner det 

vetenskapliga underlaget som bristfälligt gällande effekten av prehospitala triagesystem. 

Triagesystem inom det prehospitala området är ett relativt nytt arbetsredskap. Valet att välja 

prehospital triage föll naturligt för författarna, då författarna själva arbetar inom den 

prehospitala vården. Mot bakgrunden av detta ställer sig författarna frågan om 

ambulanssjuksköterskor upplever att det finns en risk att patienterna triageras fel och vad det 

kan bero på? Har helhetssynen på patienterna försvunnit till förmån för parametrar och färger? 

Hur upplever ambulanssjuksköterskor det att arbeta med triage? 

 

SYFTE 

Syftet med denna studie var att beskriva ambulanssjuksköterskors upplevelser av att använda 

triagesystem för bedömning av patienter inom prehospital vård. 

 

Definitioner 

Då ambulanssjuksköterska inte är en skyddad titel betecknas alla legitimerade 

sjuksköterskor som arbetar inom ambulanssjukvården, oavsett eventuell specialistutbildning 

som ambulanssjuksköterskor i denna studie. 
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Med prehospital vård menas sjukvård som utförs av ambulanssjuksköterskor i eller i 

anslutning till ambulans. Med ambulans avses transportmedel avsett och utrustat för 

ambulanssjukvård och transport av sjuka och skadade (Riksföreningen för 

ambulanssjuksköterskor, RAS, & Svensk sjuksköterskeförening, 2012) 

 

METOD 

Studien har en beskrivande design med kvalitativ metod. För att få insikt i 

ambulanssjuksköterskors upplevelser av triage, genomfördes interjuver som analyserades med 

hjälp av en kvalitativ ansats. I en intervju kan interaktionen mellan deltagaren och intervjuare 

generera kunskap om deltagarnas upplevelser (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Intervjudata analyserades med en kvalitativ innehållsanalys (Polit & Beck, 2008). Den 

kvalitativa ansatsen är lämpad för att analysera texter för att få en förståelse av individers 

erfarenheter samt uppfattningar (Graneheim & Lundman, 2008; Polit & Beck, 2008).  

 

Urval och genomförande 

Ett strategiskt och ändamålsenligt urval gjordes, detta för att hitta deltagare som kan tänkas ge 

mest information (Polit & Beck, 2008). Studiens deltagare bestod av ambulanssjuksköterskor 

från två landsting i mellansverige. Urvalskriterierna för deltagarna i studien var att de har varit 

verksamma inom ambulanssjukvården i minst tre år som sjuksköterskor och arbetat innan 

införandet av triagesystem. En kvalitativ innehållsanalys bör även ha en så bred variation som 

möjligt gällande ålder samt erfarenhet, detta för att få bredare variation av upplevelserna 

(Graneheim & Lundman, 2004).  

Verksamhetscheferna för respektive verksamhet kontaktades via mail (bilaga 2) om tillåtelse 

för att få genomföra studien. Efter verksamhetschefernas godkännande kontaktades respektive 

avdelningschef via mail (bilaga 3) med förfrågan om studien fick genomföras. Efter 

godkännande från avdelningscheferna ombads sedan denne att kontakta 

ambulanssjuksköterskor som svarade mot inklusionskriterierna med bifogat brev innehållande 

information om studiens upplägg och syfte samt svarstalong om deltagande i studien (bilaga 

4). Av totalt 63 tillfrågade ambulanssjuksköterskor tackade tio ja till medverkan, sju män och 

tre kvinnor. Deltagarnas ålder varierade mellan 31-60 år. Medianåldern var 45 år. Deltagarna 

hade arbetat inom ambulanssjukvården mellan 5-40 år. Sex av deltagarna hade 

specialistutbildning inom antingen ambulanssjukvård, anestesisjukvård eller intensivvård, tre 

av deltagarna hade två vidareutbildningar, antingen inom ambulanssjukvård och anestesi eller 

inom ambulanssjukvård och intensivvård. Resterande fyra deltagare var grundutbildade 

sjuksköterskor. De deltagare som valde att delta i studien kontaktades sedan muntligen eller 

via telefon där tid och plats för intervjun bokades.  

 

Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes som enskilda intervjuer i lokaler anslutna till deltagarnas 

arbetsplatser och arbetspass under perioden 130210–130330. Intervjuerna genomfördes på 

respektive enhet i anslutning till deltagarnas arbetspass, antingen före eller efter arbetspassets 

slut. Förberedelser, som att sitta ostört, gjordes för att inga störningsmoment skulle kunna 

dyka upp. Intervjufrågorna (bilaga 1) var semistrukturerade med följdfrågor. Den intervjuade 

skulle få kunna utveckla sina svar i lugn och ro. Författarna strävade efter att fokusera på de 

intervjuades berättelser och deras unika uppfattningar om det undersökta ämnet i enlighet med 

Graneheim & Lundman (2004). Intervjuerna spelades in digitalt med hjälp av Ipad’s. För att 

testa intervjuguiden genomfördes en pilotintervju där det framkom att en av frågorna var 

svårtolkad varvid den frågan byttes ut. Författarna analyserade svaren som framkom av 

pilotintervjun och bedömde att frågorna besvarade syftet. Då den intervjuade var väl 

införstådd med triagemetoden men inte ingick i urvalskriterierna för studien exkluderades 
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pilotintervjun. Totalt tio intervjuer genomfördes. Intervjuerna tog mellan 10-20 minuter 

(mediantid 15 min).  

 

Databearbetning och analys 

Analysmetoden för denna studie utgick från Burnards innehållsanalys. Enligt Burnard (1991) 

sker analysprocessen i flera steg vilket ger en systematisk förteckning av kategorier utifrån 

frågorna som nämnts i intervjuerna. Analysen syftade till att identifiera de delar av texten som 

svarade mot syftet. En induktiv ansats tillämpades, vilket innebär en objektiv analys av det 

insamlade materialet (Polit & Beck, 2008). Den kvalitativa innehållsanalysen genomfördes 

sedan i flera steg enligt Graneheim & Lundman (2004). Materialet transkriberades ordagrant 

av författarna. Textmaterialet lästes sedan igenom noggrant flera gånger av båda författarna 

för att bilda en helhet av det insamlade materialet. De meningsbärande enheter som 

motsvarade syftet plockades ut. I syfte att korta ner texten men ändå behålla innehållet 

kondenseras de meningsbärande enheterna. De kondenserade meningsenheterna kodades 

sedan (tabell 2). Koderna i sin tur kombinerades och jämfördes för att hitta underkategorier 

med liknande innehåll. Underkategorierna i sin tur bildade tre kategorier (tabell 3). 

Kategorierna som bildades utgör det manifesta innehållet, d.v.s innehållet i texten som speglar 

det centrala budskapet (Graneheim & Lundman 2008). 

 

Tabell 2. Exempel på analys 

Meningsbärande 

enhet 

Kondensering Kod Underkategori Kategori 

”Sen är det ju en 

trygghet med 

triage… när man 

jobbat ett tag så har 

man ju ett visst 

flöde i tänket så.. 

sen när man dyker 

upp i andra 

situtioner som man 

kanske har i en 

promille av fallen, 

då kan det va en 

trygghet att ”justja 

såhär är det”.. då är 

det en trygghet” 

I situationer 

som man har i 

en promille av 

fallen så kan 

det va en 

trygghet med 

triagen. 

Triagesystemet ger 

trygghet 

Stöd och 

precision 

Stöd och 

säkerhet i 

bedömning 

 

Etiska överväganden 

Studien genomfördes i enlighet med Helsingforsdeklarationen (WMA 2013). Med beaktande 

av studiens karaktär, det vill säga att denna studie var på magisternivå, gjordes bedömningen 

att ansökan till regional etikprövningsnämnd ej var nödvändig. Enligt Nyberg (2000) finns 

etiska regler som har godkänts av American Psychological Association. Dessa innebär att 

deltagarnas integritet skall respekteras samt att materialet ska hanteras på ett sådant sätt att 

ingen av deltagarna eller någon annan kan utsättas för obehag. Deltagarna informerades om 

att allt material avidentifierades. Deltagarna informerades också om att deltagandet i studien 

var frivilligt och att de när som helst under studiens gång kunde avbryta sitt deltagande 

(Vetenskapsrådet, 2010). Varje intervju kodades med ett löpnummer som avidentifierade 

deltagaren men gjorde det möjligt för denne att få sin medverkan i studien exkluderad i ett 

senare skede om denne ville det. Allt material behandlades konfidentiellt så att endast 
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författarna och handledare hade tillgång till materialet. Efter avslutad analys av materialet, 

raderades de digitala inspelningarna. Därmed får risken för skada i samband med studien ses 

som ytterst liten. Deltagarna erbjöds debriefing där reflektioner och frågor kunde tas upp efter 

avslutad intervju. Även kontaktuppgifter till författarna lämnades ut ifall ytterligare frågor 

skulle uppkomma. Detta är även önskvärt om någon deltagare skulle vilja avbryta sitt 

deltagande och önskar borttagande av intervjumaterial.     

 

RESULTAT 

Resultatet presenteras utifrån de tre kategorier och 12 underkategorier (tabell 3) som 

framkommit i analysen av intervjuerna. Polit & Beck (2008) menar att citat ska användas för 

att illustrera deltagarnas upplevelser. Där citat förekommer var syftet att illustrera för läsaren 

ambulanssjuksköterskornas (ssk x) upplevelser av att använda triage. 

 

Tabell 3. 

Kategori Underkategori 

Stöd och säkerhet i bedömning Trygghet, stöd och precision  

Skapar patientsäkerhet 

Förenklar överrapportering 

Brister och risker med triagesystemet Brister i systemets parametrar 

Risk att missa helhetssynen av patienten 

Skapar otrygghet 

Risk för felbedömning 

Bristande utbildning i triage 

Kompetensnyttjande Erfarenhet ser saker som triagesystemet inte hittar 

Komplement till erfarenhet 

Egen erfarenhet som stöd för bedömning 

Oerfarna får mer stöd av triagesystemet än erfarna 

 

 

Stöd och säkerhet i bedömning 
 

Trygghet, stöd och precision  

Deltagarna upplevde att triagesystemet gav stöd och ökad precision vad gäller bedömning av 

patienter prehospitalt. Genom att genomföra en standardiserad undersökning med 

vitalparametrar samt anamnes och tillhörande ESS-kod, identifieras potentiellt livshotande 

sjuka patienter snabbare och där av ges patienten en högre prioritet. Genom införandet av 

triage upplever deltagarna att det nu ger mer precision i bedömningen av patienterna, jämfört 

med tidigare. Att ha ett stöd för sitt beslut upplevdes som positivt av deltagarna. 

 

”Det här har ju gett ökad precision vad det gäller att fånga de här patienterna som kanske 

förut kördes in som dåligt allmäntillstånd, som man idag fångar som en begynnande sepsis.” 

– ssk 2 

 

Deltagarna upplevde triage som en hjälp och vägledning i arbetet med att bedöma och 

prioritera patienters tillstånd prehospitalt. Exempel kunde vara vissa specifika 

sjukdomstillstånd som inte tillhör de vanligaste orsakerna till att patienter transporteras med 

ambulans. Ökad trygghet i arbetet prehospitalt upplevdes av deltagarna genom att 

triagesystemet fångar upp symtom och parametrar som inte går att se kliniskt på en patient, 
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genom att patienten hade de symtom eller parametrar som medger högre prioritet enligt 

triageboken. 

 

Deltagarna upplevde även triage som en trygghet i de fall där de hade en patient som hade 

mindre vanliga symtom, då användes triagen som ett hjälpmedel vid särskilda 

sjukdomstillstånd. Att ha stöd från triageboken, med specifika algoritmer vid särskilda 

sjukdomstillstånd, upplevdes som en trygghet. Att ha patientens vitalparametrar och rätt 

sökorsak/ESS-kod samt kunna prioritera patienten enligt färgskalan upplevdes som en 

trygghet än att bara ha patientens egna subjektiva beskrivning av sitt hälsotillstånd.  

 

”Jag tycker att triage är ett bra hjälpmedel i arbetet.. det är ett bra beslutsstöd och man kan 

få mycket hjälp av att sitta o titta i triageboken .. om vilka frågor man ska .. om man glömmer 

bort någon fråga t.ex..så får man en liten påminnelse om vad man ska kan fråga om vid 

speciella tillstånd.” – ssk 7 

 

”T.ex när man tror att t.ex den här patienten inte behöver vård. När man sen tar 

parametrarna så upptäcker man att det kanske inte alls var så .. så jag tror det fanns risk att 

man missade patienter förut som man inte gör, genom att man gör den här 

grundundersökningen.” – ssk 5 

 

Skapar patientsäkerhet 

Deltagarna upplevde arbetet med triage som patientsäkert. Genom att alla patienter som 

transporteras till akutmottagning med ambulans idag på deltagarnas arbetsplatser genomgår 

triage, upplevde deltagarna en större patientsäkerhet nu än förr då triage inte genomfördes. 

Det upplevdes även att oavsett val av ESS-kod så skyddas patienten av triagesystemet. Detta 

upplevde ambulanssjuksköterskorna ökade patientsäkerheten.  

 

”Det är säkerligen mer patientsäkert för att följer man triagen så ska ju alla patienter få 

samma bedömning och samma undersökning och samma behandling.” – ssk 7 

 

”Det finns ju faktiskt en positiv sak i triagen, det att man kan gå olika vägar o skydda tredje 

part d.v.s patienterna för det är ju åt det hållet vi jobbar.” - ssk 1 

 

Att ha ett system där alla arbetar enligt samma standard upplevdes av deltagarna som positivt. 

Jämfört med att inte ha triage prehospitalt, upplevdes en större likriktning i omhändertagandet 

av patienterna genom att idag arbeta med triage. Deltagarna upplevde triagesystemet som en 

trygg standard att arbeta efter och att oberoende av vem patienten träffar och oavsett 

erfarenhet och kunskap så ska patienterna få en likvärdig bedömning av sitt hälsotillstånd. 

”Fördelen är att det inte är upp till var och en av oss som ambulanssjuksköterskor hur vi ska 

göra med patienterna, utan vi har ett verktyg att jobba med där vi alla följer en ram.” – ssk 5

  

”Jag inbillar mig att det blir en större likriktning i omhändertagandet nu än vad det var 

innan när vi inte hade triage.” – ssk 3 

 

”Alla patienter ska få samma bedömning oavsett vem dom träffar..oavsett kunskap och 

bakgrund så ska man kunna hantera patienfallen likvärdigt.” – ssk 1 
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Förenklar överrapportering 

Deltagarna upplevde att överrapporteringen till mottagande akutmottagning förenklades efter 

införandet av triage. De upplevde att nu pratade alla ”samma språk” och att det gav en 

förenklad bild av patientens tillstånd. Deltagarna upplevde också att det blev mindre 

diskussioner angående deras individuella bedömningar vid överrapportering till mottagande 

enhet om triage tillämpades där.  

 

”Triagen förenklar själva överrapporteringen väldigt mellan ambulans och akuten t.ex..alla 

vet ju hur triagen är upplagd..o då… har man bedömt en patient orange.. då är den 

orange..och man slipper den diskussionen på ett annat sätt.”- ssk 7 

 

Brister och risker med triagesystemet 
 

Brister i systemets parametrar 

Deltagarna upplevde brister i triagesystemets parametrar i vissa fall, särskilt parametern 

andningsfrekvens. Det upplevdes att hos stressade/oroliga patienter kunde 

andningsfrekvensen vara så påverkad att de blir högre prioriterade än vad deltagarna upplevde 

att de behövde vara utan att egentligen vara medicinskt sjuka.  De upplevde också att t.ex 

KOL-patienter övertriagerades ofta eftersom de oftast ligger lägre i sin syresättning och är 

mer snabbandade normalt. Sammantaget ledde detta till att deltagarna upplevde att 

akutmottagningens resurser utnyttjades på fel sätt relaterat till att patienter prioriteras högre än 

vad deltagarna anser. 

 

”Då tycker man kanske inte att man ska ”stanna upp sjukhuset” för en andningsfrekvens som 

går precis över gränsen när man vet att om en kort stund så är det här bättre.”- ssk 1 

 

”T.ex en hyperventilerande ung frisk tjej blir röd när den egentligen.. ja, kanske inte skulle 

behöva vara det, de blir röda på andningsfrekvensen men den enda problemet är att de är 

uppjagande och då är man inte sjuk men man blir röd i systemet.”- ssk 9 

 

”Dom(KOL-patienterna) blir ju enligt triagen röda och ska handläggas så fort som möjligt 

men att de kanske inte är speciellt mycket sämre än mot vad de är i sitt haubital tillstånd då, 

och då kanske det är en brist.” – ssk 8 

 

Vissa parametrar i triagesystemet upplevde deltagarna inte som överförbara till 

ambulanssjukvården. Det gällde t.ex att bedöma om en yttre blödning är måttlig eller riklig 

när vitalparametrarna var utan anmärkning. 

 

”Vad är rimligheten för oss som ambulanspersonal att bedöma hur kraftig den här 

blödningen är, jag kan tycka att om vi har vitalparametrar som är okej på den här patienten 

och sen bedöma utifrån en blödning, måttlig eller riklig. Det är nästan omöjligt för oss att 

bedöma och därför tycker jag att triagesystemet kan inte bygga på en sådan variabel.” ssk - 1 

 

Möjligheten för att tolka triagehandbokens text olika vid potentiellt allvarliga 

sjukdomstillstånd ansågs vara en brist enligt deltagarna.  

 

”Som ett exempel.. där finns det tolkningsutrymme i vissa texter. Jag menar 

vitalparametrarna de är fastslagna...punkt. Men i viss text vet jag att man kan tolka det olika.. 
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vad är bröstsmärta i vila liksom.. är det när de ligger, när de sitter eller är det när de inte 

anstränger sig.. Jag vet att man tolkar olika, jag tror att vi gör lite olika.” – ssk 3 

 

”Vi är alla olika individer och vi tolkar ju saker olika så är det ju med allting vad vi än håller 

på med så tolkar man ju saker olika eller så kanske man formar det lite efter hur man själv 

tycker att det ska fungera.” – ssk 4 

 

Risk att missa helhetsynen av patienten 

Det upplevdes av deltagarna att helhetssynen av patienterna kan missas då triagesystemet är 

uppbyggt på färgsystem och parametrar. Deltagarna menade att de riskerade att fokusera på 

fysiska parametrar och färger för mycket snarare än patienten som person. Det upplevdes 

också som en otrygghet vid avlämnandet på akutmottagningen där många patienter vistas 

samtidigt då risken att glömma patienten och bara fokusera på parametrar och färger ansågs 

större där.  

 

”Det finns en risk för att man stirrar sig blind på triageverktyget och bedömningsunderlaget 

ESS- kodningen, till exempel färgläggningen där istället för att titta rent kliniskt på 

patienten… och att man därav, kanske missar viktig information för att man just enbart tittar 

på ESS- koder och vilka färger patienten hamnar inom. Utan man kanske också måste titta 

rent kliniskt måste titta på patienten med sina egna ögon och ta ett ställningstagande 

därifrån.” – ssk 8 

 

”Otryggheten blir att mottagande enhet akuten är för fixerade på färgerna och tidsbeloppet. 

Man glömmer lätt bort patienten och man vill hålla sig till fysiska parametrar.” – ssk 2 

 

”Däremot kan man tänka sig att när man sätter in en sånt här system att man kanske fastnar 

på parametrarna och glömmer bort patienten.”- ssk 4 

 

Skapar otrygghet 

Deltagarna upplevde en otrygghet med användandet av triage i de fall där patienten har en 

diffus symtombild. Det upplevdes som en otrygghet att inte kunna klassificera patienten under 

rätt ESS-kod, alternativt sortera patienterna mellan olika kliniker på akutmottagningen. På 

grund av detta upplevde deltagarna att det kunde uppstå diskussioner angående deras 

bedömning och huruvida patienten hamnat rätt eller inte.  

 

”Många patienter hamnar inte så exakt så som det står i registret(triagehandboken), man 

hamnar mellan stolarna, man vet inte om det är en medicinpatient eller kirurgpatient, 

ortopedpatient eller infektionspatient.. o det gör att det ibland uppstår mycket diskussioner 

om bedömningen som jag har gjort.” – ssk 5 

 

”Jag kan uppleva en osäkerhet i och med att man inte alltid hittar rätt triagering, hmm.. då 

kan jag liksom känna en osäkerhet.” – ssk 10 

 

”Jag kan se ett stöd i vissa fall, men i andra fall är det helt bristfälligt, i och med att det inte 

alltid går att triagera dom patienterna vi stöter på, så då får man välja en osäker triagering.. 

Exempel ”ospecifik sjukdom” det är ju inte tänkt att använda triagen på det sättet men det 

finns många som hamnar i den ”slasken”.. det är en brist.”- ssk 10 
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Risk för felbedömning 

Deltagarna upplevde att det fanns en risk att man missar symtom/skador då man tvingas välja 

en sökorsak/ESS-kod i de fall patienten hade olika symtom, t.ex både bröstsmärtor och 

buksmärtor. I vissa fall saknade deltagarna vissa sökorsaker som inte finns med i 

triagesystemet och då tvingas välja en sökorsak som är snarlikt, men inte helt rätt enligt 

deltagarna. Detta upplevdes som att patienterna riskerade att triageras fel på grund av detta. 

 

”Man måste vid första möte bestämma sig för vad man har framför sig? I vilket ”fack” 

hamnar patienten.. och hamnar man då… trots att det finns ett system som gör att man inte 

ska missa så tycker jag ibland att man… man binder upp sig på ett system som man kan 

hamna fel i.. vad ska man säga... gå in på fel spår.”- ssk 1 

 

Det upplevdes också att sekundäruppgifter, d.v.s uppgifter från anhörig eller vårdpersonal och 

inte patienten själv, kunde leda till att patienten bli prioriterad fel. Detta upplevde deltagarna 

som mer vanligt hos oerfarna.  

 

”För den mindre erfarne eller med mindre kunskaper kan man fastna i någonting för att 

någon annan har sagt så. Det kan jag tycka är det värsta för då hamnar man egentligen på 

sekundäruppgifter. Problemet är att man om man säger styrs in på någonting, av antingen sig 

själv eller andra så finns det en fara med triagen.” – ssk 1 

 

Bristande utbildning i triage 

Utbildningen deltagarna fick angående införandet av triage upplevdes till viss del som 

bristfällig. Det framkom att utbildningen på vissa håll upplevdes för tunn och att deltagarna 

fick arbeta sig in i systemet själva samt rådfråga kollegor först efter att triage införts. De 

upplevde även vissa svårigheter att förstå triagehandboken i vissa sammanhang. Deltagarna 

upplevde att de ville ha mer och bättre grundutbildning i triage. Fortlöpande utbildning var ett 

behov som framkom. Några av deltagarna var dock relativt nöjda med utbildningen i triage 

och hade inga direkta synpunkter att lämna. 

 

”Jag kan tycka att vi fått lite tunn utbildning, och att det skulle vara bra också med lite 

uppföljning när man jobbat med det ett tag för att kunna få ställa kompletterande frågor.” – 

ssk 6 

”Ja vad hade vi, en dag här, sitta och skriva lite på en journal. Jag tyckte nog att, sen har 

man fått arbetat sig in i systemet mycket själv och rådfrågat kollegor och gå tillbaka i 

kompendiet och tittat.. jag vet inte om jag tyckte att utbildningen var någon riktig höjdare, 

grunden fick jag men inget mer.” – ssk 10 

 

”Det kommer ju upp frågor under tiden man lär sig och jobbar med det här så att, mer 

utbildning.. skulle man nog vilja ha.” – ssk 6 

 

”Den var inte så lätt och förstå tyckte jag i början.. det var inte så enkelt.. men… ja den var 

sådär tyckte jag. Jag tycker vi skulle haft mer utbildning i det o mer exempel på patientfall.” – 

ssk 5 

 

Kompetensnyttjande 
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Erfarenhet ser saker som triagesystemet inte hittar 

Egen kompetens och tidigare erfarenheter upplevdes styra deltagarnas primära bedömning av 

patienter prehospitalt. De upplevde även att den egna kliniska blicken hjälpte dem att förstå 

och se saker som inte står med i triagehandboken, t.ex om patienten ser allmänpåverkad ut 

eller är blek och kallsvettig. Att kunna se med egna ögon om patienten är sjuk utan att ha 

parametrar hos upplevdes som viktigt.  

 

”Erfarenhet är att du kan se andra saker hos patienten som inte ingår i parametrarna, t.ex 

om patienten ser sjuk eller allmänpåverkad ut.” – ssk 2 

 

”För att man går på magkänslan, för att man har någonting man varit med om förut som man 

jämför med.” – ssk 5 

 

Egen erfarenhet som stöd för bedömning 

Deltagarna upplevde att den egna erfarenheten kunde styra handläggningen mer av 

patienterna än själv triagesystemet. De upplevde att triagesystemet är mer som ett stöd till den 

egna erfarenheten. Att ha erfarenhet från tidigare fall upplevde deltagarna som viktigt då det 

upplevdes i vissa fall nödvändigt att prioritera upp patienter utan att ha belägg för det mot 

triagesystemet. Magkänsla för att något inte står rätt till, trots att patienten enligt 

triagesystemet inte blir högre prioriterad upplevdes ibland hos deltagarna. Att få den 

magkänslan berodde enligt deltagarna på tidigare erfarenheter och kompetens. 

 

”Jag tror mycket av att… att man gör en triagering utifrån sin egna erfarenhet och 

bedömningar man gjort i tidigare fall.” – ssk 5 

 

”Jag ser kliniskt på en patient att den här patienten mår inte bra men den faller inte in under 

orange-röda triagekriterierna. Så vill jag ändå ha en högre prioritet, då lägger jag hellre en 

högre triage färg på den patienten utifrån vad jag ser med mina ögon, med mina egna ögon i 

hur patienten mår.” – ssk 8 

 

”Kombinationen i dennes situation gör att den här personen vill jag prioritera upp utan att 

ha belägg för det mot enskild parameter, men hans situation var sådan att jag kände att det 

här måste vi ta hand om på en gång, oftast när man går på en sådan känsla så har man oftast 

rätt.” – ssk 1 

 

Komplement till erfarenhet 

Deltagarna upplevde triagesystemet som ett komplement till den egna erfarenheten. Den egna 

erfarenheten och kompetensen ansågs av deltagarna som det viktigaste verktyget för att 

hantera och bedöma patienter prehospitalt. Triage ansågs som ett komplement i den 

bemärkelsen att deltagarna känner stöd i sina beslut vad gäller att prioritera patienters 

sjukdomstillstånd. 

 

”Man använder triagen kompletterat med den erfarenhet man har tillsammans med 

behandlingsprinciper och så, så tycker jag att det är ett bra verktyg.” – ssk 6 
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Oerfarna får mer stöd av triagesystemet än erfarna 

Det upplevdes att oerfarna hade mer stöd av triage än erfarna vad gäller bedömningen av 

patienter prehospitalt. Det framkom även att deltagarna upplevde att oerfarna lägger större 

vikt på själva verktyget i sin bedömning av patienten än den på egna kompetensen. Det 

upplevdes inte som något negativt, då patienten enligt deltagarna får en rättvis bedömning 

oavsett erfarenhet hos den som bedömer patienten. 

 

”Som nyfärdig sjuksköterska i den prehospitala miljön tror jag, inte negativ menat men att 

man kanske lägger en större blick på triageverktyget som ett större stöd i omhändertagande 

av patienten men medan om man har jobbat i många år så ser man triageverktyget mer som 

ett hjälpmedel.” – ssk 8 

 

”Jag kan tänka mig en ny sköterska som är väldigt ny kommer uppleva större stöd av det här.. 

det tror jag faktiskt.” – ssk 7 

 

Resultatsyntes 

Deltagarna i denna studie upplevde att patientsäkerheten stärks och att det ökar tryggheten för 

både ambulanssjuksköterskor men också patienter när triagesystem används prehospitalt. De 

upplevde även triagesystem ger ett ökat stöd och mer precision vid prehospital 

patientbedömning. Det framkom att ambulanssjuksköterskorna upplevde att det finns brister i 

triagesystemets parametrar samt att helhetssynen på patienter ibland förbises till förmån för 

olika parametrar och färger inom triagesystemet. Viss osäkerhet upplevdes när patienten inte 

gick att klassificera enligt triagesystemet. Den kliniska erfarenheten av att bedöma patienter 

prehospitalt upplevdes som viktigt för att kunna använda triagesystemet fullt ut. Nya 

medarbetare upplevdes ha mer stöd av triagen än erfarna kollegor. Deltagarna upplevde att 

utbildningen inför införandet av triage på arbetsplatsen var otillräcklig och att bättre 

utbildning önskades. 

 

METODDISKUSSION 

Graneheim & Lundman (2004) menar på att en spridning av ålder och fördelning mellan 

könen ger ett vidgat perspektiv, ger ett rikare material samt även ökar validiteten. 

Inklusionkriterierna var att deltagarna skulle ha arbetat i minst tre år, detta för att få deltagare 

med tillräcklig erfarenhet. Ett annat inklusionskriterie var att deltagarna skulle ha arbetat 

innan samt efter införandet av triage på arbetsplatsen, detta var för att få ett bredare perspektiv 

på hur deltagarna upplevde triage. Om deltagarna inte hade arbetat innan triage infördes, 

ansåg författarna att viss information kunde gå förlorad redan på förhand. En jämn 

könsfördelning var önskvärd, men det var svårt att få det då författarna inte kunde styra över 

vilka av de tillfrågade som slutligen valde att delta. Urvalet blev tre kvinnor samt sju män 

vilket författarna ansåg vara en acceptabel könsfördelning då det speglar könsfördelningen på 

arbetsplatserna i de två landstingen som intervjuerna genomfördes i. Ett ändamålsenligt urval 

gjordes för att få deltagare som kunde tänkas bidra med mest information inom ämnet i 

enlighet med Polit & Beck (2008). Urvalet i denna studie uppfyllde detta anser författarna. 

Totalt tillfrågades 63 ambulanssjuksköterskor och tio stycken tackade slutligen ja. 

Fördelningen av de tillfrågade var 40 och 23 mellan de två länen. Författarna upplevde vissa 

svårigheter att få deltagare till studien då intresset för att delta var lågt. Vad det beror på kan 

ha att göra med att den senaste tiden har det pågått andra studier på deltagarnas arbetsplatser, 

vilket kan ha gjort att ambulanssjuksköterskorna känt sig trötta på studier överlag och inte vill 

vara med på grund av den anledningen.  Författarna anser dock att tio deltagare var tillräckligt 

för att genomföra denna studie eftersom syftet var beskriva upplevelser av att använda triage.   
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Författarna var ovana intervjuare vilket kan ha påverkat resultatet negativt, det kunde kanske 

ha kommit fram mer data om en van intervjuare hade utfört intervjuerna. Exempelvis insåg 

författarna i efterhand att de inte bad deltagarna utveckla sina svar tillräckligt mycket, vilket 

kan ha påverkat mängden data som samlades in och i sin tur påverkat resultatet. 

En nackdel med denna intervjustudie var att intervjuerna genomfördes på två olika orter och 

av två författare. Det riskerades att intervjuerna inte genomfördes likadant och på så sätt 

kanske data gått förlorat. Dock användes samma intervjuguide (bilaga 1) för att försöka 

minimera detta. Genom att intervjuerna genomfördes inom författarnas egna landsting samt 

att författarna själva arbetar inom prehospital akutsjukvård, kan det ha påverkat resultatet då 

deltagarna känner samt är kollegor med författarna. Detta kan ha bidragit till att deltagarna 

känt sig mer avslappnade i samband med intervjun, men kan även ha varit en nackdel då 

deltagarna t.ex vill vara till lags eller inte törs ge ärliga svar med risk för att det kan försämra 

stämningen på arbetsplatsen. Kvale och Brinkmann (2009) påpekar att den intervjuade ska 

kunna känna sig trygg för att lättare kunna uttrycka sina upplevelser och känslor. Det kan ses 

som en begränsning att författarna genomfört studien på den egna arbetsplatsen, men av 

logistiska skäl valde författarna ändå att genomföra detta.  

 

En beskrivande design med kvalitativ metod valdes eftersom syftet med studien var att 

beskriva ambulanssjuksköterskors upplevelser av att använda triage. Några nackdelar med 

vald metod kan vara att författarna hade en viss förförståelse och det kan ha påverkat 

objektiviteten till studien, till skillnad mot kvantitativ metod där det kanske är lättare att hålla 

objektiviteten (Polit & Beck 2008). Författarna ansåg att det snarare var en fördel än nackdel 

att ha förförståelse i ämnet, dels vid intervjuerna, under transkriberingen och även analysen. 

Om författarna inte varit insatta i ämnet hade sammanhang varit svårare att förstå, t.ex under 

intervjuerna hade en intervjuare utan förförståelse fått avbryta för att få termer och begrepp 

förklarade för sig. Att en viss förförståelse i ämnet kan vara till fördel stöds också av Kvale 

och Brinkmann (2009). En annan metod som kunde ha använts för att samla in data kunde ha 

varit en enkätstudie med semistrukturerade frågor, dock hade det blivit svårare att fånga 

ambulanssjuksköterskornas upplevelser av att använda triage. Genom att använda en 

enkätstudie hade fler deltagare kunnat nås till skillnad mot de tio deltagarna i denna studie.  

  

Intervjuerna spelades in digitalt, vilket både har för- och nackdelar. En nackdel är om 

deltagaren kände sig obekväm inför inspelningen och då blev begränsad i sina svar. Fördelen 

var kvaliteten av inspelningen, allt som sades kom med och det uppstod inga tveksamheter vid 

transkriberingen. Intervjulängden varierade vilket kan ha påverkat resultatet. Det kan bero 

dels på att författarna var ovana intervjuare, dels att deltagarna kan ha känt sig obekväma med 

inspelningen. Ingen av deltagarna nämnde att de kände sig obekväma under intervjuns gång, 

men författarna kunde notera en viss återhållsamhet när inspelningarna startade. Detta avtog 

efter endast ett par minuter och deltagarna öppnade sig mer och mer ju längre intervjuerna 

pågick. Om författarna skulle genomföra en ny studie skulle mer tid läggas på själva 

intervjufrågorna. Om mer tid hade lagts på denna studies frågor och fler frågor formulerats 

från början hade intervjuerna kanske varat längre och ett utförligare resultat hade erhållits.  

Intervjuerna transkriberades av den författare som inte genomförde själva intervjun och 

materialet skickades tillbaka till intervjuaren för kontroll för att kvalitetssäkra och undvika 

manipulering av materialet. Den första intervjun analyserades tillsammans för att bygga upp 

en strategi för hur fortsatt analys av intervjuerna skulle ske. Därefter analyserades intervjuerna 

på varsitt håll, för att sedan jämföras vid ett senare tillfälle. Författarna hade hela tiden en 

dialog angående meningsbärande enheter, kondenseringar och koder för respektive intervju. 

Att vara två författare kan ha sina fördelar, dels minskar risken för feltolkningar av materialet, 

dels kan författarna se på materialet ur olika perspektiv (Polit & Beck 2008). 
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För att öka tillförlitligheten och trovärdigheten av studien syftade beskrivningen av 

tillvägagångssättet att visa för läsaren att åtgärder för att underlätta bedömning av 

trovärdighet, objektivitet, överförbarhet och stabilitet är vidtagna, exempelvis urval, antal 

intervjuer, var och när intervjuerna gjordes, analysmetod m.m (Polit & Beck, 2008).  

 

Trovärdigheten kan enligt både Polit & Beck (2008) samt Graneheim & Lundman (2004) 

ökas genom att resultatet styrks med citat från det insamlade materialet, vilket författarna 

anser har gjorts på ett adekvat sätt. Analysmaterialet kommer från tio intervjuer där liknande 

upplevelser framkommit från flera av deltagarna, vilket styrker trovärdigheten.  

Författarna valde att noggrant beskriva studiens genomförande vad gäller urval, datainsamling 

och analysprocess då detta ökar tillförlitligheten samt trovärdigheten (Polit & Beck, 2008). 

Det är upp till läsaren att bedöma trovärdigheten i studien, men genom att studiens 

genomförande är noggrant beskriven underlättas detta. Trovärdigheten och överförbarheten 

kan ökas genom att studiens resultat kan överföras till andra grupper, i detta fall andra 

ambulansstationer som använder liknande triagesystem (Polit & Beck, 2008). Detta anser 

författarna är möjligt då de flesta ambulansorganisationer i Sverige idag använder sig av 

triagesystem.  

 

RESULTATDISKUSSION 

Majoriteten av deltagarna i denna studie upplevde en ökad trygghet med att använda triage 

som stöd i sina bedömningar, speciellt vid mindre vanliga sjukdomstillstånd. 

En av ledstjärnorna inom vården är att den ska bedrivas patientsäkert. Att patienterna hanteras 

likvärdigt utifrån aktuella sjukdomstillstånd anser författarna till föreliggande studie kunna 

öka patientsäkerheten. Johansen & Forberg (2011) menar på att användning av triage som 

bedömningsverktyg ökar säkerheten hos sjuksköterskor vid bedömning och prioritering av 

sjuka patienter, vilket också upplevs av deltagarna i föreliggande studie. Vid överrapportering 

mellan ambulans och akutmottagning där samma triagesystem användes upplevdes en klar 

fördel om alla pratade ”samma språk” beträffande prioriteringar och triagefärger. Vidare 

menar Johansen & Forberg (2011) i sin studie att ett standardiserat verktyg underlättar 

överrapportering mellan sjukvårdspersonal. Författarna till föreliggande studie anser att om 

överrapportering förenklas och sker patientsäkert så överensstämmer det med fas fyra i 

omvårdnadsprocessen (ANA 2013), d.v.s att kontinuiteten säkerställs för patienterna. Det 

bekräftas också av Enander, Lethvall, Letterstål och Öhlen (2007) som anser att ett likvärdigt 

triagesystem prehospitalt som på akutmottagning skulle underlätta överrapportering och 

främja patientsäkerheten. I samma studie anser författarna att triagesystemen ska vara 

anpassade för respektive organisation (Enander et al., 2007), vilket författarna till 

föreliggande studie instämmer i.  

 

Deltagarna i denna studie upplevde brister i triagesystemets parametrar, särskilt 

andningsfrekvensen där deltagarna upplevde en onödig övertriagering av stressade och 

oroliga patienter med hög andningsfrekvens. Även KOL-patienter upplevdes bli för högt 

triagerade eftersom de patienterna överlag normalt har vitalparametrar som faller ut för högre 

prioritet enligt triagesystemet. Att akutmottagningarnas resurser används felaktigt på grund av 

hög belastning finns beskrivet sedan tidigare. I en studie från 2009 framkom det att resurserna 

på akutmottagningen som behövdes för livshotande tillstånd användes för andra patienter med 

mindre akuta åkommor(Milbrett & Halm, 2009). De fann även att vårdkvaliten påverkades 

och att utgången för patienterna påverkades, särskilt för de patienter som behövde akut 

sjukvård omgående (Milbrett & Halm, 2009). Det bekräftas även i en studie av Granström, 

Brattström, Wihlke och Östlund (2012) gällande att övertriagering kräver stora resurser och 
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att andra patienter blir lidande. Triagesystemet är uppbyggt så att det ska fånga upp patienter 

som har potentiellt livshotande tillstånd och författarna till föreliggande studie tror att det 

alltid kommer att ske en form av övertriage för att inte missa någon av dessa patienter. 

Författarna tror även att lösningen på det problemet är den s.k teamtriage som finns idag på ett 

antal akutmottagningar runt om i landet och även internationellt, där läkare är med direkt vid 

patientens ankomst och bedömer och prioriterar direkt istället för att patienten får vänta på 

läkaren. Att få en läkarbedömning direkt vid ankomst till akutmottagningen tror författarna 

minimerar risken för att resurser utnyttjas felaktigt och att patientsäkerheten höjs. 

  

Deltagarna till denna studie upplevde att helhetssynen av patienterna missas på grund av att 

fokus i triagesystemet ligger på färger och parametrar av olika slag. Detta tror författarna ha 

blivit mer vanligt sedan triagesystem införts i den prehospitala akutsjukvården, vilket också 

stöds av (Johansen & Forberg, 2011). I en studie av Möller, Fridlund och Göransson (2010) 

uppgav patienterna att det var viktigt att bli sedda som människor under själva triageprocessen 

och att personalen visade hänsyn, var lugna i bemötandet samt var omsorgsfulla. Detta anser 

författarna till föreliggande studie är oerhört viktigt, speciellt inom den prehospitala vården. 

Att få patienterna att känna sig sedda och omhändertagna tror författarna bidrar till att 

patienterna känner tilltro till ambulanssjukvården och att i vissa fall även kunna förhindra att 

övertriage enligt ovanstående förekommer. 

 

Att uppleva svårigheter att hitta rätt ESS-kod relevant för de patienter som hade diffusa eller 

många olika besvär ansågs skapa otrygghet enligt deltagarna i denna studie. Detta kunde i 

värsta fall leda till att patienten bedömdes fel eller transporterades till fel vårdinrättning. 

Liknande problematik ses i Johansens & Forbergs studie (2011) där akutsjuksköterskor i vissa 

specifika fall hade svårigheter att klassificera och prioritera patienternas symtom. De 

beskriver också att det inte alltid är så enkelt att bedöma patienter med ett standardiserat 

instrument pga komplexiteten av de skilda symtom som patienter söker för (Johansen & 

Forberg, 2011). Detta problem belyses i föreliggande studie anser författarna. Vicente (2013) 

anser att det behövs tydligare styrdokument för att kunna styra patienter till rätt vårdinstans 

för att minska s.k vårdlidande. Detta problem ställer till problem i det kliniska arbetet sett 

utifrån omvårdnadsprocessen (ANA 2013). Här kan den andra fasen i omvårdnadsprocessen 

påverkas, där ambulanssjuksköterskan diagnostiserar omvårdnadsbehov hos patienten. Om 

omvårdnadsdiagnosen bli felaktig från början, kan den resterande omvårdnaden bli påverkad i 

mer eller mindre grad.  

 

Inför införandet av triage ansåg deltagarna i denna studie utbildningen som undermålig, för att 

kunna bedriva triage på att adekvat sätt. Tidigare studier anser att enbart erfarenhet inte räcker 

för att använda triagesystem (Chung, 2005; Göransson, Ehnfors, Fonteyn & Ehrenberg 2008). 

Andersson et al. (2006) visar på att sjuksköterskor med för lite utbildning i triagesystemen, 

riskerar att triagera patienter fel. Det bör dock nämnas att några av deltagarna till föreliggande 

studie ansåg att utbildningen de fått var av god kvalitet. Författarna kan inte se något samband 

att utbildningen skulle vara sämre eller bättre i något av de två länen, vars deltagare ingick i 

studien. Det måste således bero på andra orsaker att åsikterna skiljer sig mellan deltagarna i 

studien. 

 

Bedömning av patienters tillstånd är den första fasen i omvårdnadsprocessen (ANA 2013). 

Deltagarna i studien ansåg att den egna erfarenheten som det viktigaste verktyget när man 

bedömer patienter och att de med hjälp av triagesystemet får stöd i sina beslut. Författarna 

antar att utfallet blev så på grund av att det enbart var ambulanssjuksköterskor med minst fem 

års erfarenhet av prehospitalt arbete som deltog i studien. Författarna finner här att det skulle 

http://www-ncbi-nlm-nih-gov.db.ub.oru.se/pubmed?term=M%C3%B6ller%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20518864
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.db.ub.oru.se/pubmed?term=Fridlund%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20518864
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.db.ub.oru.se/pubmed?term=G%C3%B6ransson%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20518864
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vara intressant att göra en liknande studie med deltagare som har mindre erfarenhet av 

prehospital sjukvård. Att erfarenhet är en viktig faktor i bedömningar av patienters tillstånd 

bekräftas av Gunnarsson och Warren Stomberg (2008). Deltagarna i deras studie menar att det 

går att se mera subtila nyanser hos patienten med hjälp av erfarenhet och därigenom kan 

frångå triagesystemet. Författarna till föreliggande studie ställer sig här frågan hur duktiga 

ambulanssjuksköterskor är i sin bedömning av patienters tillstånd. Vicente (2013) visar i sin 

doktorsavhandling att under mättillfället så hade ambulanssjuksköterskorna rätt i sin 

bedömning i alla av patientfallen. Detta medförde att patienterna fick ”rätt vård i rätt tid på 

rätt plats” som enligt Widfelt & Örtenwall (2005) är ett begrepp från en katastrofmedicinsk 

synvinkel, men som kan appliceras i det dagliga akutsjukvårdsarbetet.   

 

Att oerfarna får mer stöd av triagesystemet än erfarna tror författarna beror på att erfarna har 

den kliniska erfarenheten som de oerfarna saknar. Att i frånvaro av erfarenhet och klinisk 

kompetens ha ett system att luta sig emot vid bedömning av akut sjuka patienter kan kanske 

upplevas som en trygghet hos den mindre erfarne. Dock anser författarna att det finns en ökad 

risk för att helhetssynen av patienten missas då för mycket fokus ligger på triagesystemet, 

vilket också framkommer i föreliggande studie. 

I den femte och sista fasen i omvårdnadsprocessen ingår att utvärdera effektiviteten av 

omvårdnaden (ANA 2013). Med nuvarande vårdsorganisation är det svårt för 

ambulanssjuksköterskan att få återkoppling om patientens vidare vård och därmed utvärdera 

effekten av omvårdnaden i ambulansen. Att kunna få återkoppling av patientens vidare vård 

skulle kunna öka kompetensen och träffsäkerheten vid triagering av ambulanssjuksköterskan. 

 

SLUTSATS 

Denna studie visar att ambulanssjuksköterskor upplever att patientsäkerheten stärks och att 

det ökar tryggheten för både ambulanssjuksköterskor men också patienter när triagesystem 

används prehospitalt. De upplevde även att triagesystem ger ett ökat stöd och mer precision 

vid prehospital patientbedömning. Det framkom dock att ambulanssjuksköterskorna upplevde 

att det finns brister i triagesystemets parametrar samt att helhetssynen på patienter ibland 

förbises till förmån för olika parametrar och färger inom triagesystemet. Viss osäkerhet 

upplevdes när patienten inte gick att klassificera enligt triagesystemet. Det upplevdes att den 

kliniska erfarenheten av att bedöma patienter prehospitalt var viktigt för att kunna använda 

triagesystemet fullt ut. Nya medarbetare upplevdes ha mer stöd av triagen än erfarna kollegor. 

Deltagarna upplevde att utbildningen inför införandet av triage på arbetsplatsen var 

otillräcklig och att bättre utbildning önskades. 

 

KLINISK NYTTA 

Resultatet av denna studie kan skapa ett underlag för ambulanssjuksköterskor att reflektera 

över vid prehospital triagering av patienter. Förhoppningen är att studien skall kunna 

användas vid vidareutveckling av triagesystem prehospitalt samt även användas vid 

utbildning i triage för nya kollegor.  

 

Vidare anser författarna att det finns ytterligare behov av mer forskning inom området. Fler 

intervjustudier på andra ambulansstationer skulle vara intressant. För att kontrollera 

överförbarheten i denna studie skulle den kunna genomföras på andra ambulansstationer. 
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Bilaga 1. Intervjuguide 

 

Kort presentation, ålder(kön), antal år i yrket, utbildning 

 

Hur upplever du triage som arbetssätt/bedömningsverktyg? 

 

Upplever du trygghet eller osäkerhet gällande användandet av triage? 

 

Berätta om du upplever brister eller/och eller stöd med att använda triage som ”verktyg” i 

bedömningen av patienten. 

 

Har du ”över-” eller ”undertriagerat” någon gång? Dvs har du bedömt patienten som mer 

kritisk än vad står i triagehandboken eller tvärtom? 

 

Om ja vad tror du det beror på? 

 

Upplever du dina kollegor ”triagerar” likadant som du själv? 

 

Berätta om, reflektera över om hur du upplever utbildningen ni fick angående införandet av 

triage. 

 

Berätta om dina reflektioner och tankar när det gäller triage när jag läser upp följande mening, 

Socialstyrelsens tillsynsrapport 2011 visar på att sjuksköterskor triagerar fel….. 

 

Slutligen, har du något mer att tillägga? 

 

 

Följdfrågor 

Berätta mer… 

Utveckla gärna… 
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Bilaga 2. Informationsbrev till verksamhetschef 

 

Hej     Datum: 130131 

 

Vi är två sjuksköterskor som går specialistutbildning med inriktning ambulanssjukvård, vid 

Örebro universitet och ska nu skriva vårt examensarbete. 

Studiens syfte är att beskriva ambulanssjuksköterskors upplevelser av att använda triage. 

 

Vi planerar att intervjua ambulanssjuksköterskor. Intervjun kommer att ta c:a 20-30 minuter. 

De bör ha varit verksamma inom ambulanssjukvården i minst tre år samt ha varit med innan 

införandet av triage. 

Deltagandet i studien är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan närmare motivering. 

Alla uppgifter behandlas konfidentiellt. 

Intervjun spelas in på band. När vår uppsats är examinerad kommer intervjumaterialet att 

raderas. 

 

Vi ber härmed om ert tillstånd att genomföra intervjuer med ambulanssjuksköterskor vid 

kliniken, i anslutning till deras arbetstid antingen före eller efter arbetspass. 

Vi ber även om få kontakta enhetschefen vid kliniken som kan föreslå 

ambulanssjuksköterskor som motsvarar studiens urvalskriterier. Ett informationsbrev med 

svarstalong om deras deltagande kommer att lämnas till utvalda deltagare. 

 

Har ni ytterligare frågor rörande intervjuerna är ni välkommen att kontakta oss eller vår 

handledare. 

 

Med vänlig hälsning 

Lenny Forsberg   Gunnar Engblom 

tel: xxxxxxxxx   tel: xxxxxxxxx 

email                                              email   

 

Handledare: 

Inger K Holmström 

Email: xxxxxxx 

mailto:email
mailto:gunnar.engblom@ltdalarna.se
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Bilaga 3. Informationsbrev till enhetschef  

 

Hej     Datum: 130131 

 

Vi är två sjuksköterskor som går specialistutbildning med inriktning ambulanssjukvård, vid 

örebro universitet och ska nu skriva vårt examensarbete. Vi planerar att intervjua 

sjuksköterskor på er klinik. 

 

Verksamhetschefen på er klinik har gett oss tillstånd att genomföra intervjuer med 

ambulanssjuksköterskor på enheten, i anslutning till deras arbetstid. Vi ber dig härmed att om 

möjligt välja ut ambulanssjuksköterskor som har varit verksamma inom ambulanssjukvården i 

minst tre år samt varit med innan införandet av triage och därefter lämna dem ett 

informationsbrev med svarstalong och kuvert.  

 

Studiens syfte är att beskriva ambulanssjuksköterskors upplevelser av att använda triage. 

Intervjuerna, som bandinspelas, kommer att ta c:a 20-30 minuter.  

Deltagandet i studien är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan närmare motivering. 

Alla uppgifter behandlas konfidentiellt. När vår uppsats är examinerad kommer 

intervjumaterialet att raderas.  

 

Vi kontaktar per telefon eller e-post de deltagare som accepterat att delta för att bestämma tid 

och plats för intervjun. 

Har du ytterligare frågor rörande studien är du välkommen att kontakta oss eller vår 

handledare. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Lenny Forsberg   Gunnar Engblom 

tel: xxxxxxxxx   tel: xxxxxxxxx 

email                                                 email   

 

Handledare: 

Inger K Holmström 

Email: xxxxxxx 

mailto:Lenny.Forsberg@gmail.com
mailto:gunnar.engblom@ltdalarna.se
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Bilaga 4. Informationsbrev till deltagarna. 

 

Förfrågan om medverkan i en studie.   Datum: 130131 

 

Hej 

Vi är två sjuksköterskor som går specialistutbildning med inriktning ambulanssjukvård, vid 

Örebro universitet och ska nu skriva vårt examensarbete.  

 

Studiens syfte är att beskriva ambulanssjuksköterskors upplevelser av att använda triage. 

För att samla in data kommer vi att genomföra intervjuer. 

 

Om du kan tänka dig att delta i intervjun fyller du i svarstalongen och postar i det frankerade 

brevet, alternativt kontaktar någon av oss via telefon eller mail, senast 130228. Så fort vi fått 

ditt svar kontaktar vi dig via telefon eller e-post för att bestämma tid och plats för intervjun 

Ni bör ha varit verksamma inom ambulanssjukvården i minst tre år samt varit med innan 

införandet av triage 

 

Verksamhetschefen och enhetschefen har gett oss tillstånd att genomföra intervjun med er 

arbetsplats, i anslutning till er arbetstid. Antingen före eller efter ett arbetspass. 

Deltagandet i studien är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan närmare motivering. 

Alla uppgifter behandlas konfidentiellt. 

Intervjun som bandinspelas kommer att ta c:a 20-30 minuter. 

 

Har du ytterligare frågor rörande intervjuerna är du välkommen att kontakta oss eller vår 

handledare. 

 

Med vänlig hälsning  

 

Lenny Forsberg   Gunnar Engblom 

tel: xxxxxxxxx                                             tel: xxxxxxxxx 

email                                              email   

 

Handledare: 

Inger K Holmström 

Email: xxxxxxx 

mailto:email
mailto:gunnar.engblom@ltdalarna.se
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Svarstalong för medverkan i denna studie 

Jag kan tänka mig att delta i studien:……………… 

Jag har tagit del av informationsbrevet och är medveten om att jag när som helst under 

studiens gång kan avbryta mitt deltagande utan att behöva tala om av vilken anledning 

Jag önskar mer information om studien 

Jag önskar att delta i studien 

Ort/datum: ____________________________________________________________ 

Underskrift: ___________________________________________________________ 

Namnförtydligande: ____________________________________________________ 

Kontaktuppgifter: ______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 


