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Abstract 
Background: The number of patients in Sweden who seek emergency care is increasing. The 

emergency operation is unpredictable and there is a large variation between mildly ill and 

seriously injured. Taking care of those seeking treatment requires a safe priority system for 

the patient, triage. The patient is graded by the state of disease. It is the nurse's responsibility 

to do the triage, because of various factors it can be difficult. Purpose: To describe the nurse's 

experiences of triage in the emergency department and in the ambulance. Method: A 

qualitative interview study with descriptive design. Qualitative content analysis was used. 

Selection: Eight specialist nurses, four nurses from the emergency department and four from 

the ambulance department. Results: Four categories emerged that answered to the purpose; 

the impact of communication on triage, the impact of experience on triage, the impact of 

working environment on triage and the impact of organization on triage. The nurses described 

the difficulty of obtaining information and that relatives could affect triage. Language could 

sometimes be seen as a barrier between the nurse and the patient. The working environment 

also affected the triage, where stress, threats and lack of time could be aggravating 

circumstances. Team work, support from experienced colleagues and access to the right 

equipment was considered a resource. Conclusion: The result of this study contributes to an 

increased knowledge and understanding of nurses' experiences and the factors that may affect 

triage. The nurse considers communication between patients and carers as an important factor, 

to have access to an interpreter when foreign languages are spoken or help from relatives 

when the patient can´t communicate and provide information to the triage. Threats and stress 

as negative elements in the working environment are perceived as aggravating circumstances. 

The opportunity to work with an experienced colleague is described as an asset to the nurse in 

triage. 
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Sammanfattning 
Bakgrund: Antalet patienter som söker akutsjukvård ökar i Sverige. Den akuta verksamheten 

är oförutsägbar och variationen mellan lindrigt sjuka och allvarligt skadade är stor. För att ta 

hand om de vårdsökande krävs ett patientsäkert prioriteringssystem, triage. Där graderas 

patienten utifrån sjukdomstillstånd. Det är sjuksköterskans ansvar att triagera, men på grund 

av olika faktorer kan det vara svårt. Syfte: Att beskriva sjuksköterskans upplevelser av 

triagering på akutmottagning och i ambulans. Metod: En intervjustudie med kvalitativ 

deskriptiv design. Som analysmetod användes kvalitativ innehållsanalys. Urval: Åtta 

specialistsjuksköterskor, fyra sjuksköterskor från akutmottagning och fyra från 

ambulansverksamhet. Resultat: Fyra kategorier framkom som svarade på syftet; 

kommunikationens inverkan på triagering, erfarenhetens inverkan på triagering, arbetsmiljöns 

inverkan på triagering samt organisationens inverkan på triagering. Sjuksköterskorna beskrev 

svårigheter att inhämta information och att anhöriga kunde påverka triageringen. Språket 

kunde ibland ses som en barriär mellan sjuksköterskan och patienten. Arbetsmiljön påverkade 

också triageringen, där stress, hot och upplevelse av tidsbrist kunde vara försvårande 

omständigheter. Teamarbete och stöttning av erfarna kollegor samt tillgång till rätt utrustning 

sågs som en resurs. Slutsats: Resultatet i den här studien bidrar till ökad kunskap och 

förståelse för sjuksköterskans upplevelser och de faktorer som kan påverka triageringen. 

Sjuksköterskan upplever kommunikation mellan patient och vårdare som en viktig faktor, att 

ha tillgång till tolk vid främmande språk eller hjälp av anhöriga när patienten inte kan 

förmedla sig och ge information vid triageringen. Hot och stress som negativ del i 

arbetsmiljön upplevs som försvårande omständigheter. Att få arbeta ihop med en erfaren 

kollega beskrivs som en tillgång för sjuksköterskan vid triagering.  

 

Nyckelord: akutmottagning, ambulans, sjuksköterska, triage, upplevelse 
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INLEDNING 
Arbetet som sjuksköterska inom akutsjukvård innebär ett ansvar och ställer krav på 

kompetensen hos personalen. Att ständigt göra prioriteringar, utvärdera samt omprioritera 

patienten och dess tillstånd i en kanske hotfull eller stressig miljö gör sjuksköterskans arbete 

ännu mer komplext. Denna magisteruppsats handlar om sjuksköterskans erfarenheter av 

prioritering av patienten och vilka omständigheter som kan påverka sjuksköterskan. 

BAKGRUND 
Enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) skall vårdpersonal arbeta enligt forskning och 

beprövad erfarenhet. Vården skall genomföras i samråd med patienten, vilken skall behandlas 

med respekt och omtanke.  

 

Antal patienter som söker akutsjukvård i Sverige har ökat i takt med befolkningen. Långa 

väntetider, missnöje hos patienter samt risk för bristande patientsäkerhet blir allt vanligare 

inslag i samhällsdebatten (Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2010). Mellan åren 

2013 och 2014 har antalet patienter ökat med drygt en procent, vilket motsvarar ungefär 

31000 besök på landets akutmottagningar (Granberg, 2014). I Sverige ökade befolkningen 

mellan 2013 och 2014 med drygt 100 000 personer vilket motsvarar ungefär en procent 

(Statistiska centralbyrån, 2016). 

 

Media bevakar ständigt sjukvården och rapporterar om felbedömningar och felbehandlingar 

där patienter farit illa eller avlidit. Personal inom akutsjukvård är hårt pressade att arbeta såväl 

effektivt som patientsäkert, något som kan upplevas svårt med ökat antal patienter (Granberg, 

2014; Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2010). De tre vanligaste orsakerna till fel 

inom den svenska akutsjukvården är mänskliga misstag, den lokala arbetsmiljön och bristande 

lagarbete (Källberg et al., 2015). Forskning visar att det på akutmottagningar kan vara en 

fördel att införa riktlinjer för snabbare handläggning av patienter med lindriga symtom, då 

väntetiderna kortas och färre patienter lämnar akutmottagningen utan att ha träffat läkare 

(Oredsson et al., 2011). 



 
2 

Den akuta verksamheten 
Den akuta verksamheten består bland annat av akutmottagning, ambulansverksamhet, röntgen 

och vissa avdelningar på sjukhusen. En akutmottagning karaktäriseras av snabbt arbetssätt 

och högt patientantal. Verksamheten är oförutsägbar och variationen mellan lindrigt sjuka och 

allvarligt skadade är stor. På en akutmottagning arbetar många olika professioner, såsom 

läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och administrativ personal. På vissa platser finns 

akutläkare anställda enbart på akutmottagningen, vilket har visat sig vara till fördel för både 

personal och patienter och ger kontinuitet i arbetet. Akutmottagningar är oftast uppdelade på 

flera kliniker, exempelvis medicin och kirurgi. De större akutmottagningarna har fler 

specialiteter, såsom ortopedi, infektion och neurologi. Akutmottagningen är en central del av 

sjukvården och samarbetar med olika instanser, andra sjukhus, vårdcentraler samt 

ambulansverksamheten (Wikström, 2006). 

 

Ambulansverksamhet kännetecknas av hälso- och sjukvård som utförs av 

ambulanssjuksköterskor och annan sjukvårdspersonal i anslutning till ambulans (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2012). Ambulansverksamheten är en transportorganisation för sjuka 

och skadade samt kan vara den första länken i patientens vårdkedja. Det behövs bred 

kompetens hos ambulanssjuksköterskan för att kunna ta hand om patienter vid olika 

sjukdomstillstånd och miljöer. Att möta en patient i hemmet eller på skadeplats skiljer sig från 

att vara på sjukhus med tillgång till stöd från högre medicinsk kompetens och avancerad 

medicinsktekniskt utrustning från exempelvis intensivvårdsavdelning (Suserud, 2005). I en 

ambulans skall all nödvändig utrustning finnas för att kunna övervaka patienten och göra 

vissa medicinska åtgärder, bland annat administrera läkemedel och hjälpa till med andningen 

under transport till eller mellan sjukhus (Socialstyrelsen 2009). Vid arbete på skadeplats är det 

ambulanspersonalen i första anländande ambulans som samordnar sjukvårdsresurserna och 

ansvarar för sjukvården (Jande-Waldau & Winarve, 2004).  

 

Patientsäkerhet 
I patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) finns beskrivet att personal inom hälso- och sjukvård 

skall arbeta i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Vårdgivaren har en skyldighet 

att upprätthålla ett patientsäkert arbetssätt.   
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Förutom mänskliga misstag, den lokala arbetsmiljön och bristande lagarbete finns fler orsaker 

till minskad patientsäkerhet, såsom bristande rutiner, otillräcklig stöttning av ny personal samt 

hög arbetsbelastning. Bristande faktorer i arbetsmiljön kan vara ostrukturerade rutiner, 

personalbrist eller dåligt anpassade lokaler. Vid bristande lagarbete är det vanligast att 

kommunikationen är otillfredsställande mellan olika yrkesgrupper och patienten (Källberg et 

al., 2015). Vid hög arbetsbelastning finns risk att färre patientbedömningar blir korrekta 

(Andersson, Omberg, & Svedlund, 2006). Många avbrott i arbetet har negativ inverkan på den 

vård som ges. Det är vanligast att bli avbruten i informationsutbytessituationer (Berg et al., 

2013; Burley, 2011), men att bli avbruten i läkemedelshandhavande är också frekvent 

förekommande (Berg et al., 2013). Avbrotten i arbetet försvårar ibland en korrekt bedömning 

av patienten (Andersson et al., 2006; Berg et al., 2013).  

 

För att patientsäkert kunna bedöma patientens sjukdomstillstånd behöver vårdpersonalen mäta 

vitalparametrar (Widgren, 2012), vilka innefattar puls, blodtryck, saturation (syremättnad i 

blodet), temperatur och andningsfrekvens (Cooper, Schriger, Flaherty, Lin, & Hubbell, 2002; 

Mower, Sachs, Nicklin, & Baraff, 1997; Travers, 1999). Läkare ändrar ofta sina 

behandlingsplaner av patienterna med andningsbesvär beroende på saturationsvärdet. 

Saturation är den femte vitalparametern (förutom puls, blodtryck, temperatur och 

andningsfrekvens) som behövs för att kunna bedöma patienten korrekt (Mower et al., 1997). 

 

För att möta den tilltagande patienttillströmningen behövs ett säkert prioriteringssystem för att 

fånga upp patienter som snabbt behöver träffa läkare. Genom att kombinera vitalparametrar 

och sjukdomshistoria bedöms patientens sjukdomstillstånd, vilket avgör brådskandegraden i 

omhändertagandet (Andersson et al., 2006; Chung, 2005; Statens beredning för medicinsk 

utvärdering, 2010; Widgren, 2012). Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) beskriver att 

patienten så snabbt som möjligt skall bedömas utifrån sina medicinska behov, därefter råder 

turordningsprincipen. Den mest akut sjuka patienten får hjälp först. 

 

Triage 
Ordet triage kommer från det latinska språket och betyder sortering. Det innebär i medicinskt 

sammanhang att patienter graderas utifrån sjukdomstillstånd i väntan på läkarbedömning (K. 

Göransson, Eldh, & Jansson, 2008b; Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2010). 

Metoden används bland annat inom prehospital sjukvård, på akutmottagning samt vid stora 
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katastrofer. I början av 1990-talet fanns lite dokumenterat om triage i Sverige, men därefter 

rapporteras att många akutmottagningar använder någon form (Statens beredning för 

medicinsk utvärdering, 2010) och sedan början av 2000-talet använder drygt hälften av 

Sveriges alla akutmottagningar något slags triageinstrument för att prioritera patientens 

turordning till läkare (K. E. Göransson, Ehrenberg, & Ehnfors, 2005a). Allteftersom 

kompetensen bland ambulanspersonalen höjs och fler är utbildade till ambulanssjuksköterskor 

utförs triagebedömningar även prehospitalt. Om patienten triageras redan i ambulansen 

behöver inte sjuksköterskan på akutmottagningen göra en ny triagering (K. Göransson et al., 

2008b).  

 

Under 2000-talets första år skapades ett triagesystem som kallades RETTS (Rapid Emergency 

Triage and Treatment System) (Widgren, 2012), vilket senare implementerades på 

Sahlgrenska universitetssjukhuset. Det modifierades och är numera det prioriteringssystem 

som alla landsting i Sverige använder (Predicare AB, 2015; Widgren, 2012). Syftet är att 

bedöma vilka patienter som är i mest akut behov av hjälp. Vid användning av RETTS mäts 

först vitalparametrar för att bedöma patientens andning och cirkulation, kroppens temperatur 

samt vakenhetsgrad. Samtidigt tas anamnes och kartläggning sker om varför personen söker 

vård. Det ställs även ja- och nej- frågor huruvida patienten har några tidigare sjukdomar, 

exempelvis kardiovaskulära sjukdomar och diabetes, då de kan öka risken för morbiditet och 

mortalitet. I nästa steg definieras en sökorsak som är baserad på patientens symtom och 

vitalparametrar (Widgren, 2012).  

 

Under var sökorsak finns en algoritm eller ESS (Emergency symptoms and signs) som sedan 

innehåller ett eller fler mer specifika sökord enligt ICD-10 koder (International Statistical 

Classification of Diseases and Related Health problems). Sökorden ger sjuksköterskan stöd 

vid insamlandet av data och vilka kliniska tecken som är viktiga att observera. Under var ESS 

finns stöd för bedömningen av triage samt annan relevant information. Efter datainsamlingen 

görs en sammanlagd bedömning för att kunna avgöra patientens prioritetsgrad (Chung, 2005; 

K. Göransson et al., 2008b; Widgren, 2012). RETTS är ett hjälpmedel i bedömningen av 

patientens medicinska risk och behov men avgör inte hur länge en patient exempelvis kan 

vänta på läkaren. Prioriteringsgraden avgör heller inte patientens behov av inneliggande vård 

på sjukhus (K. Göransson et al., 2008b; Widgren, 2012). Var patient ska prioriteras till rätt 

klinik av sjuksköterska (Wikström, 2006).  Det är viktigt att sjuksköterskan alltid värderar 

rimlighetsgraden i RETTS bedömningsrekommendationer, vilket innebär att trots att RETTS 
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används korrekt kan felbedömningar och förändringar i patientens tillstånd förekomma. 

Omprioriteringar kan alltid göras (K. Göransson et al., 2008b; Widgren, 2012). Det anses 

viktigt att sjuksköterskorna litar på varandras triagebedömning vid överlämnande av patienten 

(Andersson et al., 2006) och att personalen på akutmottagningen har överblick så att de kan 

upptäcka om någon patient blir akut försämrad (Wikström, 2006). En patientsäkrare 

triagebedömning kan göras genom att följa de riktlinjer som finns på sjuksköterskans aktuella 

arbetsplats (Chung, 2005; K. Göransson, Ehrenberg, Marklund, & Ehnfors, 2005b). 

 

Sjuksköterskans ansvar 
Patientlagen (SFS 2014:821) fastslår alla människors lika värde och rätt till vård på lika 

villkor. Vården i Sverige ska bygga på respekt för patientens integritet och den som har det 

största behovet av vård skall prioriteras (Socialdepartementet, 2014). Det är viktigt att 

sjuksköterskan arbetar enligt ett etiskt förhållningssätt, utan att göra skillnad på människor 

utifrån exempelvis kön, ålder, religion, etnisk tillhörighet eller sexuell läggning (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2010; Svensk sjuksköterskeförening, 2012).  

 

Som specialistsjuksköterska inom akutsjukvård är det sjuksköterskans ansvar att prioritera, 

utvärdera och omprioritera patienten utifrån både medicinskt och omvårdnadsvetenskapligt 

perspektiv. Akutsjuksköterskan ska kunna omhänderta patienten på säkert och korrekt sätt 

trots bristande resurser och extrema arbetsmiljöförhållanden. I kompetensbeskrivning för 

akutsjuksköterskor beskrivs att för att prioritera patienten samt säkerställa god och 

patientsäker vård behöver sjuksköterskan vara specialistutbildad (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2010). 

 

Kompetensbeskrivningen för ambulanssjuksköterskor har många likheter med den för 

akutsjuksköterskor. Även i den ingår att omhänderta patienten på ett systematiskt sätt samt 

prioritera patienten till rätt vårdnivå. Att självständigt bedöma behovet av farmakologisk 

behandling samt att initiera behandling enligt lokala behandlingsriktlinjer är också något som 

ingår i beskrivningen (Svensk sjuksköterskeförening, 2012). Enligt föreskriften för 

ambulanssjukvård m.m.  (SOSFS 2009:10) ska en ambulans alltid vara bemannad med minst 

en personal med behörighet att administrera läkemedel. I ambulanssjuksköterskans arbete 

ingår också att kunna samverka med andra instanser såsom polis och räddningstjänst vid 

allvarligare händelser (Svensk sjuksköterskeförening, 2012). 
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För sjuksköterskor på akutmottagning ingår i det dagliga arbetet att triagera patienter (Chung, 

2005; K. Göransson et al., 2005b). Deras viktigaste arbetsuppgift är att göra en så korrekt och 

säker triagebedömning som möjligt (Andersson et al., 2006; Chung, 2005; K. Göransson et 

al., 2005b). Vanligtvis sker triageringen under tidspress vilket gör att sjuksköterskan måste 

vara kompetent i sin yrkesroll (Andersson et al., 2006). Triagebedömningen i akutsjukvården 

är en komplex uppgift (K. E. Göransson, Ehnfors, Fonteyn, & Ehrenberg, 2008a). Det kan 

vara svårt för sjuksköterskan vid triagering att bedöma vilken triageringsnivå patienten ska 

ges när symtomen passar in på flera olika sökorsaker samt att avgöra hur lång tid patienten 

kan vänta på läkare. För att minska felbedömning under triageringen väljer sjuksköterskorna 

att följa ett systematiskt frågeformulär (Andersson et al., 2006). Vid hög arbetsbelastning är 

personalen tvungen att prioritera de medicinska åtgärderna före psykosociala och etiska 

aspekter (Wikström, 2006). I en studie av Göransson et al. (2005b) fastställer 

sjuksköterskorna en högre triagenivå i 28 % av fallen mot vad de skulle ha gjort. I 14 % av 

fallen sätter sjuksköterskorna en för låg triagenivå. Om patienten är allvarligt sjuk görs färre 

undertriageringar. 

 

Chung (2005) beskriver att sjuksköterskor ser positivt på sin roll att självständigt få triagera 

patienterna som kommer till akutmottagningen. Detta ger tillfredställelse och en känsla av 

självständighet i arbetsutövandet.  

 

Kommunikation 
Människan använder sig av kommunikation för att förmedla sina tankar och åsikter. 

Kommunikationen kan delas in i verbal och icke-verbal. Den verbala är det språk vi använder 

i tal och skrift och den icke-verbala är exempelvis ansiktsuttryck, ögonkontakt, 

kroppsrörelser, fysisk kontakt samt röstens klang och volym (Hanssen, 1998). 

 

Kommunikation är en viktig del i sjuksköterskans vardag för att kunna arbeta patientsäkert 

(Sasso et al., 2015; Svensk sjuksköterskeförening, 2010; Svensk sjuksköterskeförening, 

2012). Sjuksköterskan bör anpassa sitt språk så att patienten förstår given information (Zani, 

Marcon, Tonete, & de Lima Parada, Cristina, Maria Garcia, 2014). Både akut- och 

ambulanssjuksköterskan ska kommunicera såväl muntligt som skriftligt på ett 

tillfredsställande sätt för bästa möjliga omhändertagande av patienten. Det hör också till 

specialistsjuksköterskans uppgifter att ge anpassad information till såväl patienter, anhöriga 
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som annan vårdpersonal (Svensk sjuksköterskeförening, 2010; Svensk sjuksköterskeförening, 

2012). När patienter ska överrapporteras mellan ambulansverksamhet och akutmottagning 

behöver kommunikationen innefatta det viktiga kring patientens sjukdomstillstånd samtidigt 

som ett helhetsperspektiv är önskvärt (Sasso et al., 2015). 

 

Att kommunicera med anhöriga, patienter och kollegor på ett tillfredställande sätt kan ibland 

vara en utmaning och lätt leda till missförstånd (Hanssen, 1998; Zani et al., 2014). Vid 

triagering är det viktigt att kommunikationen mellan sjuksköterska och patient fungerar för att 

få kännedom om patientens sjukdomar, symtom eller problem (Andersson et al., 2006; Zani et 

al., 2014). Den vanligaste orsaken till kommunikationsproblem mellan sjuksköterskor och 

patienter är att de talar olika språk och det är även svårt att kommunicera med kognitivt 

nedsatta patienter, med patienter som har psykiska problem samt med patienter som har 

hörselnedsättning (Cooper et al., 2002). Vid avbrott i kommunikationen finns risk att viktig 

information går förlorad (Burley, 2011). Frekventa kommunikationsbrister kan leda till bland 

annat onödiga medicinska åtgärder, försenande behandlingar eller felmedicinering (Griffiths, 

Morphet, Innes, Crawford, & Williams, 2014; Sasso et al., 2015). En säker kommunikation 

effektiviserar samarbetet mellan sjukvårdspersonal och ökar patientsäkerheten (De Meester, 

Verspuy, Monsieurs, & Van Bogaert, 2013; Sasso et al., 2015; Whittingham & Oldroyd, 

2014) samt motverkar frustration hos patienter och anhöriga vid långa väntetider på 

akutmottagning (Sasso et al., 2015). 

Problemformulering 
Samhällsutvecklingen tyder på att allt fler människor söker akutsjukvård, vilket ställer högre 

krav på sjuksköterskor att genomföra patientsäker triagering. Lokaler och bemanning är i 

många fall inte anpassade efter dagens behov och vid bristande teamarbete är det vanligt att 

kommunikationen mellan olika yrkeskategorier inte är tillfredställande. Att kommunicera med 

och ge anpassad information till patienter, anhöriga och andra yrkeskategorier är viktigt för 

triageringen och störningar under anamnestagning kan påverka patientsäkerheten. Det är 

sjuksköterskans ansvar att triagera patientsäkert men på grund av olika faktorer kan det vara 

svårt för sjuksköterskan att göra en korrekt bedömning. Det är därför angeläget att belysa de 

faktorer som påverkar sjuksköterskans bedömning av patienten för att kunna utveckla och 

förbättra arbetsmiljön inom akutsjukvård. Då det finns lite forskning inom området är det 

viktigt att undersöka sjuksköterskans erfarenheter av att triagera för att med den kunskapen 
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skapa förutsättningar för en patientsäkrare vård. En kvalitativ intervjustudie med deskriptiv 

design kan beskriva och ge en djupare förståelse för sjuksköterskans upplevelser i 

triageringssituationen. 

Syfte 
Att beskriva sjuksköterskans upplevelser av triagering på akutmottagning och i ambulans. 

Metod 
Studien är en intervjustudie med kvalitativ deskriptiv design. 

 

Urval 
Syfte var att intervjua specialistsjuksköterskor på akutmottagning och i ambulansverksamhet. 

 

Inklusionskriterier: Specialistsjuksköterskeutbildning samt minst två års erfarenhet av 

sjuksköterskearbete på akutmottagning eller i ambulansverksamhet. 

Exklusionskriterier: Sjuksköterskor utan ambulansvidareutbildning i ambulansverksamhet. 

Alla sjuksköterskor på både akutmottagningen och inom ambulansverksamhet som arbetat 

mindre än två år inom akutsjukvård som sjuksköterska.  

 

Andelen specialistutbildade ambulanssjuksköterskor var på den utvalda kliniken ganska stor, 

medan det på akutmottagningen endast fanns ett fåtal vidareutbildade akutsjuksköterskor. 

Dock fanns ganska många sjuksköterskor med annan specialistutbildning. Därför valdes 

ambulanssjuksköterskor från ambulansverksamheten som arbetat i minst två år medan det på 

akutmottagningen räckte med två års erfarenhet som allmänsjuksköterska samt 

specialistutbildning i någon form. 

 

Skriftligt godkännande gavs av verksamhetschef och avdelningschefer på utvald akutklinik. 

Förteckningar över specialistutbildade sjuksköterskor bifogades från avdelningscheferna. Ett 

strategiskt urval gjordes för en spridning i kön och erfarenhet (Polit & Beck, 2012). Sedan 

kontaktades tio ambulanssjuksköterskor med arbetsplats inom ambulansverksamheten samt 

tio sjuksköterskor från akutmottagningen. Mail skickades till de tjugo utvalda 

sjuksköterskorna med information om studien och dess syfte, samt om deltagarens rättigheter. 
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Efter att ha läst informationsbrevet fick sjuksköterskorna ta ställning till deltagande i studien. 

Av de tio sjuksköterskor på akutmottagningen som tillfrågats, svarade åtta att de önskade 

delta. Sex sjuksköterskor från ambulansverksamheten önskade delta i studien. 

 

Ett strategiskt urval gjordes bland deltagarna som önskade delta (Polit & Beck, 2012). Två 

kvinnliga ambulanssjuksköterskor valdes ut samt två manliga ambulanssjuksköterskor 

lottades till deltagande från ambulansverksamheten. De tre akutspecialiserade 

sjuksköterskorna valdes ut och ytterligare en sjuksköterska lottades till deltagande från 

akutmottagningen.  

 

Totalt intervjuades åtta sjuksköterskor efter skriftligt samtycke, fyra från akutmottagning och 

fyra från ambulansverksamhet. Tre sjuksköterskor var specialistutbildade inom akutsjukvård 

och fem var specialistutbildade inom ambulanssjukvård. Ålder på deltagarna var mellan 32 

och 60 år (medelålder 46 år) med en sjuksköterskeerfarenhet mellan 6 och 24 år 

(medelerfarenhet 13 år). Fem kvinnor och tre män deltog. I resultatet namnges deltagarna från 

deltagare 1 till deltagare 8. 
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Figur 1 Flödesschema över urvalet. 

Datainsamling 
Semistrukturerade intervjuer enligt Polit och Beck (2012) genomfördes, där deltagarna 

intervjuades om sina upplevelser av triage. Två pilotintervjuer genomfördes med 

sjuksköterskor utan specialistutbildning för att testa de frågor som skulle användas. Efter 

första pilotintervjun modifierades frågeställningarna något.  

 

Intervjuerna började med sex slutna frågor såsom kön, ålder och antal yrkesverksamma år för 

att sedan övergå till öppna frågor: ”Hur upplever du triagesituationen i samband med 

triagering av patienter?”, ”Vad i triagesituationen kan du uppleva som en utmaning?” och 

”Vad kan hjälpa dig inför en triagesituation?” Det ställdes förtydligande frågor om vad som 

upplevdes försvåra eller förenkla triagesituationen samt vilka omständigheter som kunde 

20 specialistsjuksköterskor tillfrågades 
om deltagande  

(10 ambulans, 10 akutmottagningen.) 

Bortfall: 
2 specialistsjuksköterskor på 

akutmottagningen 

14 specialistsjuksköterskor accepterade 
medverkan  

(8 akutmottagningen & 6 ambulansen) 

Exkluderades: 
2 ambulanssjuksköterskor 

Inkluderade: 
8 specialistsjuksköterskor 

(4 ambulanssjuksköterskor och  
4 specialistsjuksköterskor på 

akutmottagningen) 

Exkluderades: 
4 specialistsjuksköterskor 

akutmottagningen 

Bortfall: 
2 ambulanssjuksköterskor 

 
Avböjde medverkan: 

2 ambulanssjuksköterskor 
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tänkas påverka den. Eftersom intervjuerna var semistrukturerade gavs möjlighet att ställa 

uppföljningsfrågor som exempelvis: ”Kan du beskriva, utveckla eller berätta lite mer?” 

(Kvale & Brinkmann, 2014; Polit & Beck, 2012). Alla intervjuer genomfördes under en 

tvåveckorsperiod. Med hjälp av inspelningsutrustning spelades samtliga intervjuer in på 

deltagarnas arbetsplats eller i deras hem och var intervju pågick i 45 till 60 minuter. Det är av 

största vikt att deltagarna känner trygghet under intervjun för att de ska våga uttrycka sina 

åsikter på ett ärligt sätt (Polit & Beck, 2012).  Författarna försökte således hålla en neutral 

position, vara artiga och vänliga samt att inte låta sig påverkas av studiedeltagarnas svar på 

frågorna. Under intervjuerna närvarade båda författarna, en som ansvarade för intervjun och 

en som assisterade samt ställde följdfrågor. 

 

Databearbetning och analys 
Som analysmetod användes kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004). 

Intervjuerna transkriberades ordagrant av författarna.  Det transkriberade materialet lästes i 

sin helhet flera gånger av båda författarna var för sig. Därefter delades texten in i 

meningsbärande enheter, vilka svarade på studiens syfte. De meningsbärande enheterna 

bestod av meningar eller fraser vilka kondenserades, kortades ned och i vissa fall skrevs om 

utan att förlora kärnbetydelsen. När kondenseringen var genomförd kodades innehållet. 

Därefter skapades subkategorier, vilka sedan sorterades in i olika kategorier. Kategorier utgör 

själva grunden i innehållsanalys. Inget innehåll får falla mellan två kategorier och får inte 

passa in i mer än en kategori (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Etiska överväganden 
Enligt lagen om etikprövning (2003:460) skall forskaren skydda den enskilda människan och 

ha respekt för människovärdet. Verksamhetschef, avdelningschefer och deltagarna i denna 

studie blev informerade via mail om studiens syfte, metod som skulle användas och att det var 

frivilligt att delta. Deltagarna kunde när som helst dra sig ur studien utan motivering 

(Utbildningsdepartementet, 2003; World Medical Association, 2013). Skriftligt samtycke 

gavs både från chefer och deltagare (Utbildningsdepartementet, 2003). Allt inspelat material 

kodades direkt vid intervjutillfället och deltagarnas personuppgifter förvarades inte 

tillsammans med inspelat material. Det var endast författarna och handledaren som läste det 

transkriberade materialet och resultatet redovisades så att deltagarna inte gick att identifiera. 

Författarna har följt Vetenskapsrådets (2011) etiska riktlinjer för forskning samt lagen om 
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etikprövning (2003:460) genom att följa informationskravet, samtyckeskravet samt beaktat 

konfidentialitet under sitt arbete. Då studiens material endast användes för forskningsändamål 

följdes nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2009). 

Efter godkänd uppsats förstörs all insamlad data och uppsatsen publiceras på DiVA. Chefer 

samt studiedeltagare kommer att få ta del av uppsatsen. 

Resultat 
I resultatet framkom åtta subkategorier och fyra kategorier (tabell 1). 
 
Tabell 1 Subkategorier och kategorier. 

 

 
 

 

Kommunikationens inverkan på triagering 
Informationsinhämtning som utmaning 

I intervjuerna framkom att information var en viktig del i triageringen av patienten. Det 

handlade om information från både anhöriga och andra människor i patientens närhet, såväl 

som information som inhämtades vid första anblicken när patienten anträffades. Närmiljön 

kunde ge ledtrådar om det inträffade: 

 

”Det klassiska är ju missbrukare som är medvetslösa där det finns kartor och sprutor.” 

Deltagare 6 

 

Deltagare upplevde att den första informationen från SOS (utlarmningscentral) kunde ge 

ledtrådar inför mötet med patienten men att den även kunde vara försvårande eftersom 

uppgifterna initialt kunde vara vilseledande. Ambulanssjuksköterskorna beskrev att de har lärt 

sig att bortse från den informationen och försökte ha ett öppet sinne inför mötet med 

patienten. Vid ankomst på plats kunde annan vårdpersonal, utifrån synen på det inträffade, 

prioritera annorlunda än ambulanssjuksköterskan, vilket kunde skapa osäkerhet.  

Subkategori Kategori 

Informationsinhämtning som utmaning 

Anhörigas påverkan på informationen 

Språket som barriär 

Kommunikationens inverkan på triagering 

 Erfarenhetens inverkan på triagering 

Miljöns påverkan 

Tidens påverkan  

Hot och utsatthet 

Arbetsmiljöns inverkan på triagering 

Triagesystemet som trygghet 

Vikten av teamarbete  

Organisationens inverkan på triagering 
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Vid triagering av patienter med lång sjukdomshistoria kunde det ibland upplevas svårt, av 

både sjuksköterskor på akutmottagningen och i ambulansverksamheten, att få fram aktuell 

information och egentlig sökorsak. På akutmottagningen upplevde studiedeltagarna att det 

inför triagering var värdefullt att få information från sjuksköterskan som tagit emot patienten 

vid ankomst.  

 

Informationsinhämtning kunde upplevas svår bland både sjuksköterskor på akutmottagningen 

och inom ambulansverksamheten om patienten var svårt sjuk, funktionshindrad eller barn. 

Några av sjuksköterskorna på akutmottagningen upplevde att relationen mellan vuxna och 

små barn i triageringssituationen var speciell, eftersom de var tvungna att förlita sig på 

anhöriga för att få information om barnet.  

 

Sjuksköterskorna från akutmottagningen beskrev att patienter som innan ankomst ringt 

sjukvårdsrådgivningen ansåg att personalen på akutmottagningen borde ha insikt i deras 

problem medan andra inte ville lämna ut information till sjuksköterskan om sitt 

sjukdomstillstånd utan ville träffa läkaren direkt: 

 

”Man måste ju se mötet med vem man träffar, en del pratar ju på hur mycket som helst medan 

andra inte säger någonting. De tycker att jag ska ha vetat om att de kommer. Fast jag 

behöver ju ha mer information.” Deltagare 2 

 

Deltagarna beskrev att synen på ambulansverksamheten tidigare var mer som 

transportorganisation där ambulanspersonalen inte behövde ställa frågor, ta anamnes och 

triagera. Det kunde upplevas svårt att få patienten att förstå att informationen var en viktig del 

för att ge den hjälp och behandling som behövdes under transporten till sjukhuset. 

 

Anhörigas påverkan på informationen 

Flera sjuksköterskor som arbetade i ambulansverksamheten och på akutmottagningen 

uttryckte att stressade och oroliga anhöriga kunde vara försvårande omständighet vid 

triageringen av barn, funktionsnedsatta eller svårt sjuka, medan andra beskrev anhörigas 

information som viktig i triageringen då patienten inte alltid var samarbetsvillig. Det ansågs 

viktigt att patienter och anhöriga kände förtroende för sjuksköterskan för att vilja berätta om 

sjukdomstillståndet. En ambulanssjuksköterska fann anhörigas uppgifter ibland direkt 

missvisande:  
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”De säger en sak men menar en annan eller säger massa saker som inte ens är sant utefter 

patientens perspektiv.” Deltagare 7 

 

Patienter med kognitiv funktionsnedsättning som exempelvis demenssjukdom där sjukdomen 

påverkade förmågan att ge information om sjukdomstillståndet, medförde att sjuksköterskorna 

upplevde att de behövde lyssna mer på anhöriga. Ibland kunde anhöriga dock ta över vilket 

ansågs försvårande då de inte lät patienten själv berätta.  

 

Studiedeltagarna upplevde att anhöriga ibland stressade upp situationen kring patienten i sin 

oro för den närstående och kunde, enligt en sjuksköterska på akutmottagningen, se andra 

problem än vad patienten själv såg, vilket försvårade triageringen: 

 

”Det var en man som jag träffade först i pretriageluckan och sen tog jag hand om honom i 

triagen. Han kom med sin fru och hon sa att han inte mådde bra, så frågade jag på vilket sätt. 

Då hade han varit sjuk förra veckan i influensa, då tänker jag först har han feber då är det ju 

infektion. Men varför kommer ni nu? Då sa hon att han hade svimmat i duschen, då tänker 

jag medicin. Sen såg jag att han blödde från näsan då frågade jag om han åt blodförtunnande 

medicin och han åt Waran. Jag vet inte varför men redan i pretriageluckan så frågade jag om 

han hade svart avföring. Patienten sa ja det har jag haft länge, men det är ju inte det vi söker 

för. Då blev det melena jag skrev och då blev det kirurgen.  Vi tog blodprover och Hb-värdet 

var jättelågt. Så han blev ju ett litet larm på blodgasen och fick både blodtransfusion och 

behandling på en gång.” Deltagare 2 

 

Flera sjuksköterskor från akutmottagningen uttryckte att de inte ville ha för många anhöriga 

inne på rummet vid triageringen och det upplevdes störande om de anhöriga gick in och ut ur 

rummet under triageringen. En del patienter ville av olika anledningar inte heller berätta om 

sitt sjukdomstillstånd inför sina anhöriga. 

 

Språket som barriär 

Sjuksköterskorna beskrev det försvårande att triagera patienter från andra kulturer med annat 

modersmål än svenska. Missförstånd var vanliga då sjuksköterskorna pratade engelska med 

patienten i ett försök att kommunicera. Det ansågs därför viktigt att använda tolk när behovet 

fanns och fördelen med tolk över telefon betonades då risken att tolk och patient kände igen 
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varandra minskade. Anhörigtolkning upplevdes istället som en risk, då mycket information 

kunde förloras. Sjuksköterskorna upplevde att anhöriga inte alltid tolkade det patienten 

faktiskt sade: 

 

”Ja för då kanske man till och med får tolka i tredje hand, telefontolk till anhöriga och 

anhöriga till patienten, så det blir en trestegsgrej av det hela. Det är bökigt att 

överhuvudtaget få en bra anamnes med hjälp av telefontolk tycker jag.” Deltagare 8 

 

Språket kunde också vara en försvårande omständighet när sjuksköterskorna inte förstod vad 

patienten sade och då patienten inte kunde förklara sig, om patienten inte ville medverka eller 

led av exempelvis afasi: 

 

”När man inte förstår vad de säger, när de anhöriga eller personen själv för övrigt säger att: 

”jag är ju sjuk, du ser väl att jag är sjuk”. ”Nej det gör jag inte säger jag, för jag har aldrig 

sett dig förut. Så jag vet inte hur du ser ut i vanliga fall”. Då kan det vara svårt.” Deltagare 7 

 

Flera sjuksköterskor upplevde att det var lättare att triagera patienten om patienten var 

orienterad till person, tid och rum samt kunde tala svenska. 

 

Erfarenhetens inverkan på triagering 
Ambulanssjuksköterskorna beskrev att de som nya inom yrket var mer lättpåverkade av 

åskådare som tittade och störde i triageringen verbalt såväl som fysiskt. Med ökad erfarenhet 

hittades knep för att bortse från dessa faktorer och det blev lättare för 

ambulanssjuksköterskorna att bedöma och eventuellt behandla olika sjukdomstillstånd. För att 

få klarhet i patientens problem tog sjuksköterskorna hjälp av sin erfarenhet genom att tänka 

brett för att sedan arbeta fram en hypotes att behandla efter. Med erfarenhet och kunskap var 

det lättare att identifiera viktiga parametrar som indikerade olika tillstånd, även om det fanns 

ett triagesystem: 

 

”Jag går mer på magkänsla om jag bedömer att patienten är allvarligt sjuk. Ju längre jag 

jobbat desto oftare ser jag att patienten är röd vid hög andningsfrekvens, för jag behöver inte 

titta i papperna hela tiden. Jag kan inte påstå att jag tänker triage eller RETTS direkt. Jag tar 
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mina värden och kan snabbt göra en bedömning, det är mer då en magkänsla. Om patienten 

är dålig lastar vi och åker fort in, då tänker jag inte ens RETTS.” Deltagare 5 

 

Studiedeltagare uttryckte att bristen på erfarenhet medförde risk att göra dåligt intryck och 

verka osäker i bedömningen av patienten. En ambulanssjuksköterska berättade att anhöriga 

kunde uttrycka sig enligt följande: 

 

”Hallå, vad är du för typ av sjuksköterska.” Deltagare 7 

 

Sjuksköterskor från ambulansverksamheten beskrev att det kunde vara en försvårande 

omständighet när de upplevde att de inte hade riktig kontroll över situationen och inte visste 

vad som var fel med patienten. De fick då ta hjälp av sin egen erfarenhet, anhörigas 

anvisningar eller patientens eventuella medicinlistor för att skapa en hypotes att arbeta efter.  

 

Arbetsmiljöns inverkan på triagering 
Miljöns påverkan 

Studiedeltagarna från akutmottagningen beskrev vikten av ljusa och stora lokaler att triagera 

patienten i. Det kändes viktigt för både patienter och personal att inte känna sig instängda och 

det var önskvärt att övrig personal kunde titta in i rummet utan att behöva öppna dörren, för 

att undvika att störa under triagering:  

 

”Eftersom det är sådana där skjutdörrar tar det ju ett tag innan de stänger sig. Det kan då bli 

ett brott i intervjudelen, ett störningsmoment.” Deltagare 1 

 

Studiedeltagare från akutmottagningen betonade betydelsen av lugn miljö vid triageringen. 

Extra viktigt var det vid handläggningen av barn. Rummen behövde då vara mer lämpade 

efter deras behov i form av anpassad inredning och mindre stark belysning. Flera av 

sjuksköterskorna upplevde det svårt att bli störd mitt i triageringen, till exempel om någon 

annan patient blev akut sämre eller vid akutlarm. De uttryckte också att föregående patienter 

de arbetat med kunde påverka mötet med nästa patient: 
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”Den patienten man jobbat med tidigare kan påverka hur man känslomässigt mår vid 

bemötandet av nästa patient, till exempel ett svårt sjuk barn eller någon som har avlidit. Då 

kan det vara jobbigt att träffa någon som inte är speciellt sjuk.” Deltagare 4  

 

Ambulanssjuksköterskorna beskrev svårigheter att triagera i stökiga miljöer, till exempel vid 

trafikolyckor eller inne på restauranger eftersom det då kunde vara svårt att bilda sig 

uppfattning om vad som hänt, kontrollera vitalparametrar och få information om patientens 

symtom. Det kunde vara många människor runtomkring som ville berätta om vad som hänt 

och som ryckte och slet i ambulanssjuksköterskan: 

 

”Jag tänker på trafikolyckor och sådant, det kan ju vara väldigt svårt när en person kanske 

sitter fast i en bil samtidigt som man måste låta räddningstjänsten komma fram och då gäller 

det att vara på sin vakt så man inte missar någonting där och att man har koll på patienten 

hela tiden. Det kan vara svårt samtidigt som alla springer och rycker i en och man kanske 

måste vara på flera ställen.” Deltagare 5 

 

Studiedeltagarna som arbetade i ambulansverksamheten beskrev att när de kommit fram till 

patienten började de med att kontrollera patientens tillstånd och inhämtade information från 

miljön på platsen, från anhöriga eller övriga närvarande. De upplevde dock inte att detta 

påverkade patientens prioriteringsnivå. En deltagare beskrev att hen omedvetet tog in 

information från miljön runt patienten. Även om patienten inte bedömdes annorlunda utifrån 

den miljö den befann sig i, rapporterades det dock vidare till personalen på akutmottagningen 

inför en eventuell vårdplanering. En ambulanssjuksköterska upplevde att det kunde vara 

försvårande utomhus i kyla eller regn, medan en annan inte tyckte att utomhusmiljön 

påverkade triageringen om inte patientens sjukdomstillstånd var orsakat av just kyla: 

 

”Jag tar alltid snabbt in patienten i bilen om den är utomhus. Jag sitter inte utomhus och 

sysslar med vitalparametrar. Har jag bestämt att patienten ska till sjukhuset triagerar jag i 

ambulansen.” Deltagare 8 

 

Att tänka på patienternas integritet var viktigt, att skydda dem från andra människor som 

tittade, filmade eller tog kort. Patienten flyttades då snabbt in i ambulansen där triagering 

utfördes. 
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Sjuksköterskor från både ambulansverksamheten och akutmottagningen beskrev att det var 

viktigt med fungerande medicinskteknisk utrustning. Sjuksköterskorna från akutmottagningen 

betonade vikten av lämplig lokal, rätt utrustning och att den återställdes efter var patient, 

vilket kunde brista och då upplevdes frustrerande. Det saknades ibland anpassad utrustning 

exempelvis vid EKG-tagning på patient som behövde sitta kvar i sin rullstol. 

Ambulanssjuksköterskorna upplevde däremot att de alltid hade den utrustning de behövde för 

en korrekt triagering.  

 

Tidens påverkan 

Patientantalet på akutmottagningen kunde också påverka triageringen. Om det var lågt 

patientantal upplevde sjuksköterskorna att de hade tid att triagera patienten på ett tillförlitligt 

sätt och tillgodose patientens omvårdnadsbehov samt få en möjlighet att bygga upp en 

relation till patienten: 

 

”Ligger det många otriagerade så tar jag ju inte tjugo minuter och sitter och pratar med en 

patient, då blir det korta frågor och kortare snabbare triage.” Deltagare 3 

 

När det var lugnt på akutmottagningen upplevde sjuksköterskorna att de kunde göra en bättre 

triagering. Det kunde då ges möjlighet att läsa patientens journal för att på så sätt få en bättre 

grund till den kommande triageringen: 

 

”Dels ska man ju känna att man har tiden och inte stressen, så att man inte blir störd av 

andra moment. Men det är ju svårt på en akutmottagning, för man måste ju vara flexibel och 

ta de sjukaste först. Man kan ju bli ryckt därifrån och då är det ju så.” Deltagare 2 

 

Majoriteten av sjuksköterskorna beskrev dock stress i arbetet. När det var många patienter på 

akutmottagningen upplevdes triageringen mer som ett löpande band och samma rutinmässiga 

frågor ställdes. På akutmottagningen upplevdes det stressande att triagera ensam eller då det 

fanns många otriagerade patienter som ingen hunnit bedöma allvarlighetsgraden på. 

Triageringen blev snabbare och kortare för att på så sätt få färre otriagerade patienter och för 

att få veta hur sjuka patienterna som väntade var. Det kunde också upplevas stressande att 

tvingas invänta tolk för att kunna triagera patienten. 
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Däremot upplevde inte ambulanssjuksköterskorna stress i samma utsträckning som 

sjuksköterskorna på akutmottagningen, utan blev mer fokuserade på uppgiften och tog en sak 

i taget.  Vid exempelvis trafikolyckor, på restauranger eller vid stora evenemang med mycket 

folk beskrev en sjuksköterska att hen i början av yrkeskarriären blev stressad eftersom det 

kunde vara svårt att skärma av vissa yttre omständigheter, men blev med tiden mer fokuserad 

på patienten och sa ifrån om någon störde:  

 

”Nej jag blir inte stressad, nej det kan jag inte påstå… om de inte sticker upp kameran i 

ansiktet på mig.” Deltagare 7 

 

Hot och utsatthet 

Studiedeltagarna beskrev hot som en del av arbetssituationen. På akutmottagningen försökte 

de alltid vara två personer vid triagering av agiterad patient och ofta fanns även väktare i 

närheten. På restauranger kunde människor ställa sig väldigt nära, vilket medförde att 

ambulanssjuksköterskorna kunde känna sig hotade, även om de lärt sig att skärma av. Om det 

var personer runt patienten som var stökiga och bråkade försökte de be dem vänta eller lämna 

platsen för att eftersträva en trygg miljö runt patienten. En ambulanssjuksköterska beskrev en 

känsla av utsatthet när andra människor filmade när hen jobbade med patienten. Detta kunde 

reta sjuksköterskan som dock försökte bortse från det: 

 

”Ibland stressar anhöriga mig rent verbalt, fysiskt eller hotar. Det är bökigt att hantera när 

anhöriga blir mer på än vad den drabbade är. När man inte gör som de vill, åker blåljus 

därifrån likt cityakuten och de där programmen som de har tittat på där det alltid är så 

dramatiskt. Men ibland är det dramatiskt.” Deltagare 7 

 

Organisationens inverkan på triagering 
Triagesystemet som trygghet 

Triagesystemet beskrevs som en trygghet och en hjälp för att identifiera det viktiga i 

triageringen beroende på patientens sökorsak. Patienten med störst behov upplevdes bli hjälpt 

först. Vid införande av det nuvarande triagesystemet beskrev en ambulanssjuksköterska att 

hen ibland glömde bort riktlinjerna och tappade fokus, då det kändes viktigare att ge patienten 

en triagefärg, att utföra själva bedömningen, än att behandla. En ambulanssjuksköterska 

beskrev att hen inte började tänka triage förrän hen befann sig i ambulansen. Andra försökte 
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först avgöra om patientens tillstånd var livshotande eller inte för att eventuellt utföra en direkt 

åtgärd, exempelvis vid ofri luftväg. Därefter triagerades patienten och fick sin triagefärg:   

 

”Triagering har ju egentligen inte med omständigheterna att göra och inte egentligen heller 

den sociala situationen. Så det kan vara hur stökigt som helst, jag måste ju ändå inrikta mig 

på att göra min bedömning; är det livshotande eller inte? Sen om personen är full, dum, 

gammal eller trött, det tror jag inte spelar någon roll.” Deltagare 7 

 

Det fanns en trygghet att utifrån triagesystemets riktlinjer ställa frågor och mäta 

vitalparametrar, istället för att själv bygga en arbetshypotes. Några upplevde dock att 

triagesystemet var trubbigt, eftersom det inte tog hänsyn till patientens grundsjukdomar: 

 

”KOL-patienter blir ganska rejält övertriagerade. Det blir ofta larm på dem, de ligger mellan 

röd eller orange. Så till exempel vid direktinläggningar, när vi försöker göra direktinläggning 

via ambulans, så faller de ofta ut på grund av andningsfrekvensen.” Deltagare 8 

 

Vikten av teamarbete 

Sjuksköterskorna på akutmottagningen beskrev att det optimala var att få triagera ihop med en 

annan kollega. Triageringen gick då snabbare samt att de hade någon att rådfråga och 

diskutera med. En sjuksköterska uttryckte emellertid att det inte spelade någon roll om hen 

triagerade ihop med annan sjuksköterska eller undersköterska medan en annan deltagare 

önskade triagera sjuksköterska och läkare i team. Ambulanssjuksköterskorna uttryckte att det 

var tryggt att arbeta tillsammans med en erfaren och samspelt kollega. Det kunde dock 

upplevas svårt om den erfarne kollegan inte bedömde patienten på samma sätt. Informationen 

från kollegan värderades då tillsammans med den egna erfarenheten för att ge patienten den 

korrekta bedömningen. En ambulanssjuksköterska uttryckte att trots att det fanns många olika 

sätt att arbeta var målet oftast detsamma.  

Syntes 
För att kunna utföra en patientsäker triagering är kommunikationen essentiell, vilken i vissa 

fall kan underlättas av anhöriga, tolk eller andra människor i omgivningen. En god och trygg 

arbetsmiljö med erfarna kollegor och en fungerande organisation ger en trygghet i 

triageringssituationen och kan medföra en mer patientsäker vård. 
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Diskussion 

Metoddiskussion 
Design 

Fördelen med att använda en kvalitativ deskriptiv metod var att det gavs en djupare förståelse 

för sjuksköterskans upplevelser av triageringssituationen. Deltagarnas upplevelser och 

innehållet i intervjuerna är det viktigaste (Polit & Beck, 2012). En deskriptiv design valdes för 

att fånga deltagarnas upplevelser inom ett bredare område. Nackdelen med att göra en 

kvalitativ studie med ett litet urval deltagare är att resultatet inte går att generalisera, utan ger 

istället en fördjupad kunskap om ett problem (Polit & Beck, 2012).  

 

Urval 

Personliga intervjuer där intervjuarna och informanten träffas är den datainsamlingsmetod 

med minst bortfall (Polit & Beck, 2012). De specialistsjuksköterskor som erbjöds information 

om studien var tjugo till antalet och samtliga accepterade. En spridning av såväl erfarenhet, 

ålder och kön eftersträvades för att få bred information till resultatet. Spridning av kön tillsågs 

tack vare ett strategiskt urval medan spridningen av ålder och erfarenhet slumpades fram 

genom lottning. Det ansågs tillräckligt med två års erfarenhet av triagering för att kunna bidra 

till studien. Enligt Graneheim och Lundman (2004) ger valet av studiedeltagare med olika 

bakgrund en möjlighet att belysa forskningsfrågan från olika perspektiv.  

 

Datainsamling 

Intervjuer ansikte mot ansikte är den datainsamlingsmetod som är lämpligast för att få fram så 

mycket data som möjligt för föreliggande studie (Polit & Beck, 2012). Det var en styrka att 

pilotintervjuer genomfördes för att kunna utvärdera intervjuguiden innan studien påbörjades. 

Frågorna kunde då modifieras och möjlighet gavs att utveckla och förfina intervjutekniken. 

Författarna fick möjlighet att öva upp förmågan att vara objektiva och att uppmuntra 

studiedeltagarna till reflektion, vilket beskrivs av Polit och Beck (2012). Eftersom studiens 

syfte var att beskriva sjuksköterskans upplevelser av triagering kunde det ses som en styrka 

att använda semistrukturerad intervju som datainsamlingsmetod. Deltagarna fick då möjlighet 

att fritt berätta om sina upplevelser och åsikter utan värdering och granskning från författarna 

(Polit & Beck, 2012).  
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Platsen för intervjuerna anpassades efter deltagarnas önskemål. Sju av deltagarna intervjuades 

på sin arbetsplats, på ledig dag eller innan sitt arbetspass alternativt i ett lugnt skede på 

arbetet. En av deltagarna önskade att bli intervjuad i hemmet. Intervjuerna genomfördes på 

avskild plats och där studiedeltagarna kände sig trygga och vågade uttrycka sina känslor och 

åsikter. Det är viktigt med en trygg och lugn atmosfär för att studiedeltagare ska våga berätta 

och uttrycka sina personliga tankar och åsikter (Polit & Beck, 2012).  I samband med 

intervjuerna bjöds deltagarna på fika för att ytterligare skapa en bekväm atmosfär. Detta 

beskriver Polit och Beck (2012) som en viktig del för en bättre informationsinsamling.  

 

Då båda författarna närvarade vid samtliga intervjuer hjälpte de varandra med följdfrågorna 

och säkerställde att alla intervjuer genomfördes på liknande vis. Det är viktigt att lyssna aktivt 

på vad intervjupersonen säger för att kunna följa upp och ställa andrafrågor (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Det är även viktigt att i intervjusituationen hålla sig neutral och objektiv 

inför det som studiedeltagarna säger (Polit & Beck, 2012). Något som skulle ha kunnat 

påverka resultatet var det faktum att författarna och studiedeltagarna var kollegor. Möjligen 

kunde det medföra att studiedeltagarna inte ville delge alla sina tankar kring vissa frågor. 

 

När ungefär hälften av intervjuerna var genomförda lyssnades de igenom och transkriberades. 

På så sätt förbättrades intervjutekniken inför de resterande intervjuerna, vilket 

rekommenderas av Polit och Beck (2012). Eftersom båda författarna läste resultatet i sin 

helhet var för sig för att sedan dela in texten i meningsbärande enheter som svarade på syftet, 

borde risken varit liten att viktiga delar i resultatet föll bort (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2012). 

 

Inom kvalitativ forskning är det viktigt att kunna påvisa en trovärdighet i datainsamlingen och 

att deltagarna känner igen sig i resultatet (Graneheim & Lundman, 2004). Det innebar ett 

viktigt arbete för att kategorierna och subkategorierna skulle stämma överens med det som 

deltagarna sade i sina intervjuer, vilket enligt Graneheim och Lundman (2004) styrks av de 

citat som finns i resultatet. Överförbarhet inom kvalitativ innehållsanalys bör tas i beaktning, 

eftersom resultatet inte går att generalisera och inte går att föra över på en annan grupp 

människor. Författaren kan bara erbjuda verktygen i form av fynden i resultatet (Graneheim & 

Lundman, 2004). 

 

 



 
23 

Databearbetning och analys 

Under hela processen var det viktigt att vara neutrala och inte låta egna värderingar påverka 

resultatet, då båda författarna arbetar inom akutsjukvård och med triagering. Intervjuerna 

transkriberades i nära anslutning i tid till intervjuerna och lästes flertalet gånger i sin helhet. 

På så sätt erhölls god kännedom om innehållet i intervjuerna innan analysen påbörjades. 

Arbetet med innehållsanalysen pågick tills överensstämmelse om subkategorier och 

kategorier uppnåtts (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). I studien framkom inget tema 

vilket enligt Graneheim och Lundman (2004) är godtagbart.  

 

Innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004) var som analysmetod ett passande val 

till studien då syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av triagering. Samtliga 

studiedeltagare citerades i resultatdelen vilket stärker trovärdigheten (Graneheim & Lundman, 

2004). 

 

Resultatdiskussion 
I föreliggande studie framkom att information från andra var av betydelse för att kunna 

triagera patientsäkert. Informationsinhämtning kunde ske med hjälp av anhöriga, personer i 

patientens närhet eller andra yrkeskategorier. Vidare beskrev sjuksköterskorna att det 

upplevdes svårt om patienten inte kunde berätta varför hen sökte vård. Orsaker till detta 

kunde vara att det handlade om små barn, allvarligt sjuka eller sjukdom som påverkade 

kommunikationen. Svårigheterna styrks av Andersson et al. (2006), Chung (2005) och Zani et 

al.  (2014) där vikten av god kommunikation och informationsinhämtning mellan patient, 

anhöriga, sjuksköterska och andra yrkeskategorier betonas för att kunna göra en patientsäker 

triagering.  Stressade och oroliga anhöriga var något som i föregående studie påvisades 

försvåra triagering av barn eller funktionsnedsatta och de upplevdes ibland som ett hinder och 

stressade upp situationen på grund av sin oro. I studien av Cooper et al. (2002) berättar 

sjuksköterskorna om svårigheten att kommunicera och behöva förlita sig på uppgifter från 

vårdnadshavare, vilket även styrks av Gunnarsson och Stomberg (2009), där anhöriga ses som 

en resurs i bedömningsarbetet, något som också beskrivs i föreliggande studie. Anhöriga 

kunde ibland se andra problem än patienten själv, det kunde då vara svårt att veta vilken 

läkare patienten skulle träffa. Det skildrar Chung (2005), där sjuksköterskorna beskriver 

svårigheten att placera patienten till rätt läkare om de uppvisar flera olika symtom.  

 



 
24 

I föreliggande studie framkom problem i triageringsarbetet när patienten och sjuksköterskan 

inte pratade samma modersmål. Därför ansågs det viktigt att använda sig av tolk när behovet 

fanns för att inte förlora viktig information (Cooper et al., 2002). När en patient kommer från 

en annan kultur med ett annat modersmål och ska försöka förmedla sina tankar i ett nytt språk 

finns risken att en del av betydelsen i orden går förlorad, vilket kan ge upphov till 

missförstånd (Hanssen, 1998; Zani et al., 2014) och orsaka felbehandlingar (Griffiths et al., 

2014; Sasso et al., 2015). Vid anhörigtolkning uttryckte sjuksköterskorna risk att de inte fick 

all information de önskade, vilket bekräftas av Cooper et al. (2002) där sjuksköterskorna 

tenderar att prioritera patienten högre då de inte får korrekt information under triageringen. I 

dagens mångkulturella samhälle med blandade nationaliteter finns risk att information mellan 

sjuksköterskor och vårdtagare försvinner om de inte kan kommunicera på ett tillfredsställande 

sätt, vilket minskar patientsäkerheten. Hanssen (1998) beskriver att i ett mångkulturellt 

samhälle finns risk att informationsutbyte hämmas när vårdpersonal och patient inte behärskar 

varandras modersmål. 

 

Sjuksköterskorna med några års erfarenhet påverkades inte i samma utsträckning som 

nyutexaminerade sjuksköterskor av störningar från omgivningen vid triageringen. Med 

ökande erfarenhet upplevde sjuksköterskorna i föreliggande studie att det blev lättare att 

bedöma och behandla patientens sjukdomstillstånd, vilket styrks av Chung (2005) där 

sjuksköterskorna beskriver att mer erfarenhet medförde att de kände sig tryggare och säkrare i 

sina bedömningar. Det anses värdefullt att använda sig av tidigare erfarenheter i bedömningen 

av patienten och då det inom akutsjukvården anställs många nyutexaminerade sjuksköterskor 

anses det viktigt för patientsäkerheten att mer erfarna sjuksköterskor delar med sig av sin 

kunskap (Gunnarsson & Stomberg, 2009). 

 

Miljöns betydelse beskrevs som speciellt viktig av sjuksköterskorna på akutmottagningen. 

Extra viktig ansågs utformningen av rummen vid triagering av barn då det kunde vara bra 

med mindre stark belysning. Vid stökiga miljöer och om det var regnigt och kallt beskrev 

ambulanssjuksköterskorna att det kunde vara svårt att bilda sig en uppfattning om vad som 

hänt patienten. Vid avbrott i triageringen finns en risk att informationsinhämtningen 

misslyckas (Chung, 2005). Ambulanssjuksköterskorna upplever väderförhållandena som en 

försvårande omständighet och uttrycker även svårigheter i att inte arbeta i dagsljus 

(Gunnarsson & Stomberg, 2009), något som dock inte framkom bland 

ambulanssjuksköterskorna i föreliggande studie. 
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Ambulanssjuksköterskorna prioriterade att snabbt ta in patienten i bilen om andra människor 

stod och tittade, filmade eller tog kort, för att skydda patientens integritet. Även Gunnarsson 

och Stomberg (2009) fann att upplevelsen av nyfikna åskådare kan få patienten att känna sig 

utsatt. De menar att det är viktigt att tänka på patientens integritet och snabbt ta dem till en 

avskild plats. Ambulanssjuksköterskor ska vid olycksplatser och i andra offentliga miljöer 

använda sig av ett etiskt förhållningssätt, vilket innebär att visa omsorg och respekt för 

patienten och dennes integritet (Svensk sjuksköterskeförening, 2012). 

 

Fungerade medicinskteknisk utrustning betonandes vara en förutsättning för att kunna göra en 

korrekt triagering. Cooper et al.  (2002) och Mower et al.  (1997) bekräftar att rätt utrustning 

behövs för att kunna mäta vitalparametrar för en patientsäker triagebedömning. I föreliggande 

studie beskrev sjuksköterskorna från akutmottagningen att utrustningen ibland inte fanns på 

rätt plats, vilket kunde upplevas frustrerande då den som tidigare triagerat inte återställt efter 

föregående patient. Detta såg dock inte ambulanssjuksköterskorna som ett problem eftersom 

de alltid själva måste återställa utrustningen inför nästa uppdrag. 

 

Sjuksköterskorna på akutmottagningen upplevde att de gav var triagering mindre tid om 

många otriagerade patienter väntade, då det även var svårt att tillgodose omvårdnadsbehov 

och skapa en relation med patienten. Svårigheten att göra en korrekt triagering vid tidsbrist 

bekräftas av Andersson et al. (2006) och Chung (2005) samt av Travers (1999) där det 

beskrivs att ju äldre och sjukare patienten är, desto mer tid krävs för triagering. Gunnarsson 

och Stomberg (2009) beskriver att stress vid triageringen ökar risken att fatta fel beslut trots 

att kunskapen finns. Det motsägs av Andersson et al. (2006) där stress inte upplevs som ett 

problem vid triagering. Dock beskrivs att hög arbetsbelastning ger färre korrekta triageringar. 

 

Deltagarna i föreliggande studie beskrev hot som en del av arbetssituationen, såväl verbala 

som fysiska. Fyra studier påvisar liknande upplevelser (Petzäll, Tällberg, Lundin, & Suserud, 

2011; Pich, Hazelton, Sundin, & Kable, 2011; Pozzi, 1998; Suserud, Blomquist, & Johansson, 

2002). Suserud et al.  (2002) beskriver att en tredjedel av ambulanspersonalen känner sig 

hotade i arbetet oftare än en gång i kvartalet. I föreliggande studie beskrev sjuksköterskorna 

att de vid hotfulla situationer bad stökiga personer att avlägsna sig, tog ett steg tillbaka eller 

tillkallade väktare för att värna om den egna och patientens säkerhet. Petzäll et al. (2011) 

betonar vikten av att sätta den egna säkerheten först, vilket bekräftas av Gunnarsson och 
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Stomberg (2009). När sjuksköterskorna känner sig hotade och måste lämna patienten om 

denne är svårt sjuk eller skadad riskeras patientsäkerheten då sjuksköterskan måste prioritera 

sin egen säkerhet. Pich et al. (2011) kan i sin studie inte finna någon genusskillnad gällande 

hot och våld, det är lika vanligt med hot både från män som från kvinnor. Detta motsägs av 

Petzäll et al. (2011) där 90 % av alla hot kommer från män. I föreliggande studie framkom 

ingen skillnad i kön gällande upplevelsen av hot och våld. Det framkom heller ingen 

genusskillnad beträffande upplevelser av triageringen. Det var dock en liten studie där inte 

syftet var att beskriva skillnader i genus. 

 

Studiedeltagarna beskrev triagesystemet som en trygghet och en hjälp i patientbedömningen 

vilket också ökar patientsäkerheten. Detta styrks av Chung (2005) där sjuksköterskorna i hög 

grad förlitar sig på triagesystemet när de är mindre erfarna. Andersson et al. (2006) beskriver 

att sjuksköterskorna förlitar sig på ett standardiserat arbetsredskap för att ställa rätt frågor och 

mäta vitalparametrar, på så sätt får de fram rätt information i triageringen. 

Ambulanssjuksköterskorna i föregående studie försökte först använda sin erfarenhet för att 

bedöma om patientens tillstånd var livshotande eller inte, innan de avgjorde vilken triagenivå 

patienten fick. Andersson et al. (2006) och Chung (2005) beskriver att sjuksköterskorna 

använder sig av sin intuition i triageringssituationen, i synnerhet när patienten inte uppvisar 

några avvikande vitalparametrar men har diffusa medicinska symtom (Andersson et al., 

2006).  

 

Med tidsbristen som påverkande faktor beskrev sjuksköterskorna från akutmottagningen att 

de ibland behövde triagera patienter själva och inte hade någon att rådgöra med, vilket skulle 

kunna minska patientsäkerheten, orsaka vårdskador samt ökade kostnader för samhället i stort 

genom förlängda vårdtider. Ambulanssjuksköterskorna arbetade däremot alltid i par men 

uttryckte en önskan om att ha en erfaren kollega vid sin sida. Sjuksköterskor beskriver att de 

som oerfarna söker stöd för sina beslut hos mer erfarna kollegor (Andersson et al., 2006; 

Chung, 2005; Gunnarsson & Stomberg, 2009).  

 

Slutsats 
Resultatet i föreliggande studie kan bidra till ökad kunskap och förståelse för sjuksköterskans 

upplevelser av de faktorer som kan påverka triageringen. Sjuksköterskan upplever 
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kommunikation mellan patient och vårdare som en viktig faktor. Tillgång till tolk vid 

triagering av patienter som talar främmande språk eller att ta hjälp av anhöriga när patienten 

inte kan förmedla sig beskrivs som väsentligt. Hot och stress som negativ del i arbetsmiljön 

upplevs som försvårande omständigheter medan att få arbeta ihop med en erfaren kollega 

beskrivs som en tillgång för sjuksköterskan vid triagering.  

Kliniska implikationer 
Det är viktigt för arbetsgivare att verka för att förbättra de påverkbara faktorerna i 

triageringen, såsom lokaler, utrustning och personalbemanning. Det är sjuksköterskans eget 

ansvar tillsammans med arbetsgivare och utbildningsorgan att öka kunskapen om människor 

från andra kulturer. På så sätt får sjuksköterskorna en möjlighet att på ett bättre sätt 

genomföra en patientsäker triagering. Vidare forskning om sjuksköterskans upplevelser av 

triagering behövs för att få en djupare förståelse och kunskap samt för att ge sjuksköterskan 

möjlighet till en patientsäkrare vård. 
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Kön: 

Ålder:  

Antal år som sjuksköterska:  

Antal år som specialistsjuksköterska:  

Vilken/vilka vidareutbildningar har du?  

Antal år du arbetat på akutmottagning eller ambulans? 

 

Hur upplever du triagesituationen i samband med triagering av patienter? Beskriv. 

 

Vad i triagesituationen kan du uppleva som en utmaning? Varför? Beskriv. 

 

Vad kan hjälpa dig inför en triagesituation? Beskriv. 

 

Vad upplever du kan försvåra eller förenkla triagesituationen, vilka omständigheter kan 

tänkas påverka den? 

 

 

 
 


