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Sammanfattning 
Bakgrund: Personcentrerad vård förespråkas av både professionella och statliga organisationer. På 
akutmottagningar sker bedömningar av prioritet, så kallat triage, där sjuksköterskan i mötet med 
patienten gör en bedömning av patientens sjukdomstillstånd. Akutmottagningarna har de senaste 20 
åren haft en stadig ökning av sökande med ökad arbetsbelastning som följd.  
Syfte: Att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av att triagera på akutmottagning. 
Metod: En litteraturöversikt med analys av åtta artiklar, varav sju artiklar var kvalitativa och en var 
mixed metod. Sökningar gjordes i PubMed samt Cinahl Complete. 
Resultat:  Resultatet består av tre huvudkategorier; Erfarenhet av triagesystem, Erfarenhet av 
ledningen samt Erfarenhet av möten med patienten. Under Erfarenhet av triagesystem finns 
underkategorin Krävande att triagera. Under Erfarenhet av ledningen finns underkategorierna 
Betydelsefullt men svårt att få stöd från ledningen och Bristande stöd får konsekvenser. Under 
Erfarenhet av möten med patienten finns underkategorierna Verbala och fysiska kränkningar och Glädje 
och medkänsla. 
Diskussion: Metoden diskuteras utifrån tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet och överförbarhet. 
Resultatet våld mot sjuksköterskan, erfarenhet för att kunna triagera och triage fatigue diskuteras utifrån 
personcentrerad vård samt etiska perspektiv och konsekvenser. 
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Inledning 

Den personcentrerade vården är grunden i den moderna sjukvården, samtlig vård ska utgå 

och kontinuerligt eftersträva att vara personcentrerad (Svensk sjuksköterskeförening, 

2016). I den akuta verksamheten kan det snabba mötet i triage sammanhang utgöra en 

utmaning för att skapa en god patientrelation på grund av det höga patientflödet. 

McCormack och McCance (2017) modell för personcentrerad vård innefattar flera aspekter 

och nivåer som behöver uppfyllas för att bedriva personcentrerad vård, såsom att skapa en 

relation med patienten i arbetet med triage på akutmottagningar. 

Bakgrund 

Akutmottagning 

Patienter söker sig primärt till en akutmottagning då de uppfattar sitt hälsotillstånd som 

allvarlig och akut (Land & Meredith, 2013). Många patienter upplever även att ett sjukhus 

är den bästa vårdinstansen när de upplever att de är i behov av akut sjukvård. Enligt Land 

och Meredith, (2013) är de vanligaste besöksorsakerna på akutmottagningen olika former 

av smärta. De mest framträdande formerna är bröstsmärta, buksmärta samt huvudvärk. 

Även om patienterna själva upplever att deras besvär är allvarliga och akuta betyder inte 

detta nödvändigtvis att sjukvården bedömer det på samma vis. Detta framgår av 

Socialstyrelsen (2011) beskriver i en rapport att enbart 30% av patienterna som söker sig 

till akutmottagningarna i Sverige läggs in på en vårdavdelning. Väntetiden för patienter 

som söker vård på akutmottagningen har successivt ökat de senaste åren (Socialstyrelsen, 

2012, Socialstyrelsen, 2014, Socialstyrelsen, 2020). För de 10% av patienterna som får 

vänta längst är väntetiden över 8 timmar (Socialstyrelsen, 2020). Triage utförs i syfte att 

minska risken för de som behöver vänta på akutmottagningen i samband med hög 

arbetsbelastning. 

 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU] (2010) lyfter fram flera 

faktorer inom akutverksamheten som bidrar till en ökad arbetsbelastning för personalen. 
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Undersökningar såsom kapillära och venösa blodprover och röntgen är samtliga bidragande 

faktorer till den ökade arbetsbördan. Utöver dessa undersökningar tillkommer även 

transport av patienter mellan akutmottagningen och andra undersökande enheter som även 

detta bidrar till att patienter vistas längre tid på akutmottagningen. Dessa undersökningar 

sker ofta i syfte att undvika att patienter läggs in på en vårdavdelning.  

 

Olika åtgärder för att minska belastningen och väntetiden på akutmottagningen har under 

de senare åren prövats. En åtgärd är att genomföra patientnära undersökningar på 

akutmottagningarna istället för att transportera patienter till andra enheter på sjukhuset. 

SBU (2010) beskriver att oro för patientsäkerheten kan vara en orsak till att undersökningar 

sker akut på akutmottagningen snarare än elektivt vilket bidrar till en ökad belastning på 

akutmottagningen. SBU (2010) beskriver även att nya krav på dokumentation är en 

bidragande faktor, då mer av personalens tid går åt till att dokumentera i digitala systemen 

än tidigare manuella system, pappersjournaler. De digitala systemen har positiva aspekter 

såsom att tillgängligheten av information gällande patienternas vård ökat. Väntetiden på 

akutmottagningen påverkas även enligt SBU (2010) genom vårdplatsbristen. Patienten kan 

får vänta i flera timmar på att få en plats på en vårdavdelning.  

Personcentrerad vård 

Svensk sjuksköterskeförening (2016) beskriver personcentrerad vård som att personen som 

är i behov av vård placeras i centrum för vården och inte sjukdomen. Sjuksköterskor ska se 

personen som en partner i vården. Det ställer krav på sjuksköterskor att ha en vilja, ett 

intresse för och öppenhet för att lyssna på personens berättelse och en förståelse för 

personens upplevda situation och för att ingå i ett partnerskap (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). Hashim (2017) menar att personens egen bild av sin sjukdom 

är det primära fokuset i personcentrerad vård och att den bilden är komplex då den 

innefattar känslor, oro, förväntningar och tankat kring hur livet kommer att påverkas. Enligt 

McCormack och McCance (2017) är ett resultat av personcentrerad vård att personen 

upplever sig vara delaktig i vården. Detta kan ske genom en förhandlingsprocess där 
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patientens värderingar utgör en del och sjuksköterskans kompetens en del som ska ligga till 

grund för ett delat beslutsfattande. För att lyckas med detta måste sjuksköterskan ha god 

kommunikationsförmåga, social och professionell kompetens. Denna process försvåras för 

sjuksköterskan i sitt dagliga arbete då återkommande avbrott utgör hinder i den relation 

som måste skapas mellan sjuksköterskan och patienten (McCormack & McCance, 2006). 

 

Enligt McCormack och McCance (2017) inkluderade deras ursprungliga modell för 

personcentrerad vård fyra domäner. Den första i domänen i den, var förutsättningar och 

fokuserar på fem attribut som sjuksköterskan bör besitta. Sjuksköterskan bör vara 

kompetent i sin profession, besitta en välutvecklad social förmåga, vara dedikerad i sitt 

arbete, ha förmåga att tydligt uttrycka sina åsikter och värderingar och besitta en god 

självkännedom. Den andra domänen är vårdmiljö som fokuserar på den kontext som vården 

utförs och inkluderar sex områden. Vård teamet bör besitta en stor bredd i kunskap och 

förmåga, arbeta i en miljö som underlättar ett delat beslutsfattande, teamet bör respektera 

kunskaper, färdigheter och erfarenheter som den enskilde individen besitter, organisationen 

bör vara stödjande, det bör finnas ett delat ledarskap och det bör finnas potential för 

risktagande och innovation. Den tredje domänen är personcentrerade processer vilken 

fokuserar på att leverera vård till patienten genom att arbeta utifrån patientens åsikter och 

värderingar, visa engagemang, vara sympatisk i mötet med patienten, inkludera patienten i 

beslutsprocessen och tillgodose patientens fysiska behov. Den fjärde domänen förväntade 

resultat och är de resultat som uppnås av effektiv personcentrerad vård. Detta innebär att 

patienten känner sig tillfredsställd med sin vård, att hen har varit involverad i sin vård, har 

en känsla av välbefinnande och att det har skapats en terapeutisk miljö under vårdtiden. 

McCormack och McCance (2017) har även lagt till en femte domän som benämns som 

makro kontext vilken innefattar hälso- och sjukvårdspolitik, strategiska ramverk, 

personalutveckling och strategiskt ledarskap. Den personcentrerade modellen är komplex 

och samtliga delar behövs för att den personcentrerade vården ska kunna existera 

(McCormack & McCance, 2017) inte minst på en akutmottagning med triage med korta 

möten med patienten och snabba beslut. 
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Patienten på akutmottagning och triage  

Varje år har akutmottagningarna i Sverige ca 1,9 miljoner besök (Socialstyrelsen 2020). 

Detta rör sig om allt ifrån besök av allvarliga tillstånd till besvär som bättre hade hanterats 

inom primärvården (Li, 2017), eller med egenvård (Johansson, 2018). Det är en av 

akutmottagningarnas utmaningar att identifiera vilka av de patienter som söker akut vård 

som är svårt sjuka och kräver akut omhändertagande och vilka som kan vänta eller hänvisas 

till primärvården eller egenvård (Johansson, 2018, Widgren 2012). Detta görs genom så 

kallat triage, vilket innebär att patienter sorteras till olika prioriteter. Triage inleds direkt 

när patienten kommer till akutmottagningen och görs sedan kontinuerligt under besöket. 

Det är generellt sjuksköterskor som utför och är huvudansvariga för triage (Elbaih, 2017). 

  

Vid triagering bedöms den information patienten uppger som sökorsak. Tillsammans med 

observation av patientens vitalparametrar och hälsotillstånd graderas patientens behov av 

omvårdnad och medicinska insatser (SBU, 2010; Widgren, 2012). Även vilken vårdnivå 

som patienten har behov av bedöms (Johansson, 2018). Triage ger grund för skyndsamhet 

och används också som ett stöd vid intrahospital kommunikation vid överlämnandet av 

patienten (Widgren, 2012).  

 

Bedömningarna som görs med hjälp med triagesystem utgår från vitalparametrar och 

patientens anamnes, men grundas sällan på patientens sjukdom (Gilboy et al. 2020; 

Mackway-Jones et al. 2014; Widgren, 2012). Ett undantag är upplevelse av smärta vilka en 

del triagesystem inkluderar. Detta kan ses mot McCormack och McCances (2017) syn på 

personcentrerad vård vilket kräver att patienten inkluderas i beslutsprocessen. Inte minst 

för att göra maktförhållandet mellan sjuksköterska och patient mer jämlik. Genom att sträva 

mot delat beslutsfattande minskar patientens underläge gentemot sjuksköterskan 

(McCormack & McCance, 2017). Även om resultatet från triageringen bestämmer vilken 
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prioritet patienten ska ges krävs det att vårdteamet besitter en bred kunskap och förmåga 

att utföra personcentrerad vård i samband med triageringen samt att det kan garanteras en 

säker vårdmiljö (Ebrahimi et al. 2016).        

Problemformulering 

SBU (2010) och Socialstyrelsen (2019) beskriver att besöken till akutmottagningen ökar 

samtidigt som antalet vårdplatser minskar. Sjuksköterskor förutsätts arbeta på ett 

personcentrerat sätt vilket innebär att lyssna till och göra patienten delaktig i beslut 

(McCormack & McCance, 2017). För att ökar förutsättningarna att arbeta personcentrerat 

vid triagering på akutmottagningar är det betydelsefullt att ha kunskap om sjuksköterskors 

erfarenhet av att triagera.  

Syfte 

Att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av att triagera på akutmottagning. 

Metod 

Design 

Studien genomfördes som en litteraturöversikt. Enligt Segesten (2017) görs en 

litteraturöversikt för att kartlägga kunskapsläget inom ett område. Friberg (2017) menar att 

metoden lämpar sig väl då motivet är att göra en beskrivande sammanställning av ett 

område. 

 

Sökvägar och urval 

Initialt genomfördes en pilotsökning i Cinahl Complete som syftade till att skapa en 

översikt av forskningsläget i det berörda forskningsområdet (Friberg, 2017). Sökningar 

genomfördes därefter i databaserna PubMed och Cinahl Complete. Sökord som användes 

utgick från syftet och var sjuksköterska, erfarenhet, triage, och akutmottagning. Dessa fyra 
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sökorden översattes till engelska. Genom Svensk MeSH och ämnesordslistan i Cinahl 

Complete identifierades synonymer till de ursprungliga sökorden. Samtliga sökord delades 

därefter in i fyra sökblock Sjuksköterskeblocket, erfarenhetsblocket, triageblocket och 

akutmottagningsblocket (bilaga 1). Booleska sök-operatorer tillämpades i syfte att ange hur 

de utvalda söktermerna skulle kombineras (Östlund, 2017). De sök-operatorer som 

tillämpades var OR och AND.  OR används i syfte att en eller flera av söktermerna ska 

finnas med i dokumentet. AND används i syfte att koppla ihop två sökblock. Även 

trunkering (*) tillämpades i sökningarna, trunkering användes för att databasen ska leverera 

resultat där den trunkerade termens samtliga böjelser inkluderas (Östlund, 2017). 

Trunkering användes i PubMed, dock ej på MeSH termer då trunkering av dessa får till 

följd att den automatiska sökningen av MeSH termen inte sker (PubMed, 

2021). Inklusionskriterier var artiklar som beskriver sjuksköterskors erfarenhet av triage på 

en akutmottagning, publicerade från 2010 till 2020. Som avgränsningar vid sökningen 

sattes att artikeln var skriven på engelska samt att i sökningen i Cinahl Complete användes 

även peer-reviewed. Inga manuella sökningar genomfördes. Titlarna på artiklarna funna 

genom sökningen lästes och de som uppfattades vara relevanta för studien sparades. 

Abstraktet i de sparade artiklarna lästes därefter igenom och ifall detta svarade mot studiens 

syfte, lästes artikeln i sin helhet. I de fall innehållet i resultatet svarade på litteraturstudiens 

syfte inkluderades artikeln. I de fall där artiklar hade en mixad metod användes enbart den 

kvalitativa delen av resultatet. I artiklar där fler yrkeskategorier hade deltagit i studien 

inkluderades enbart resultat som handlade om sjuksköterskors erfarenheter.  

Granskning och analys 

Titlarna (n=338) från sökresultaten i Cinahl Complete lästes igenom och de som upplevdes 

svara på syftet sparades undan för närmare granskning av abstrakt (n = 38). Därefter 

granskades abstrakten på dessa artiklar vilket resulterade i 5 artiklar som inkluderades. 

Samma förfarande utfördes för sökningen i PubMed; Titlarna (n=346) från sökresultaten 

lästes igenom och de som upplevdes svara på syftet sparades för närmare granskning av 

abstrakt (n = 31). Efter att abstrakten var granskade inkluderades 6 artiklar varav 3 var 

dubbletter från sökningen i Cinahl Complete. Totalt inkluderades 8 artiklar. Samtliga steg 
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i denna process gjordes utifrån att de valda artiklarna skulle svara på syftet. Analysen 

gjordes utifrån Fribergs (2017) beskrivning av analys av vetenskapliga artiklar vilken 

innefattar tre steg. I det första steget lästes artiklarna igenom i syfte att skapa förståelse för 

artiklarnas innehåll. I detta steg granskades artiklarna utifrån en granskningsmall för 

kvantitativa studier från Högskolan Kristianstad av Blomqvist et al. (2016). Därefter 

sammanställdes innehållet i artikelöversikter (bilaga 2) i syfte att skapa en tydlig bild av 

det relevanta innehållet i artiklarna. Artiklarna lästes därefter igenom ytterligare en gång 

och därefter sammanställdes det resultat som svarade på syftet i ett separat dokument. I det 

andra steget kategoriserades resultatet utifrån likheter i innehåll. I det tredje steget delades 

resultatet in i kategorier vilket resulterade i tre huvudkategorier och sju underkategorier. 

Etiska överväganden 

Det var min avsikt att resultatet inte skulle färgas av min förförståelse. Friberg (2017) 

menar att det finns en risk för att det sker ett selektivt urval i litteraturöversikter där enbart 

artiklar som stärker författarens förförståelse inkluderas. Sandman och Kjellström (2018) 

beskriver det som oredlighet och att forskning alltid ska ha som grundprincip att inte dölja 

något resultat. Det är därför viktigt att lyfta fram vikten av ett kritiskt förhållningssätt vid 

genomförandet av litteraturöversikter (Friberg, 2017). Vidare var det min ambition att 

samtliga studier som inkluderades i litteraturöversikten skulle ha efterlevt 

Helsingforsdeklarationen (2013) och att de redogjorde för att de var godkända av ett etiskt 

råd i det land som studien genomförts i. 

Förförståelse  

Författarens förförståelse grundar sig på att under flera år ha arbetat som undersköterska 

på en av Sveriges största akutmottagningar. Författaren har vårdat patienter med akuta 

trauma, kirurgiska och medicinska tillstånd men även med triagering. Under åren har 

författaren fått en allt större förståelse för svårigheterna med att triagera på 

akutmottagningen. Svårigheten som relaterar till en ökande befolkningsmängd som i allt 

större utsträckning i första hand söker sig till akutmottagningen, i stället för att söka sig 

till vårdcentraler eller utföra egenvård. Författaren har själv erfarit det som 
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Socialstyrelsen (2020) beskriver med ökande inflöde som möts med samma 

personaltäthet som för 10 år sedan. Författarens har även erfarit att den ökade 

belastningen på akutmottagningen även påverkat vården för patienterna utanför triaget. 

Författaren har erfarenhet av att en sjuksköterska tillsammans med en undersköterska har 

till uppgift att ha översikt och ansvar för över 30 patienter med varierande grad av 

omvårdnadsbehov på en och samma gång. Författaren ser generellt en svårighet i att 

arbeta personcentrerat utifrån arbetsbelastning samt den tidsbegränsning som författaren 

upplever existerar vid triagering på akutmottagningen. Det innebär svårigheter som att 

skapa en relation med patienten och att göra dem delaktiga i vården och ge den 

information de behöver. 

Resultat 

Resultatet baseras på åtta artiklar. Studierna var genomförda i USA (n=2), Italien (n=2), 

Sverige (n=1), Brasilien (n=1), Kanada (n=1) och Australien (n=1). Studiernas kontext är 

akutmottagningar med triage. Artiklarna utgår från sjuksköterskors perspektiv och deras 

erfarenheter av triage. Resultatet består av huvudkategorierna; Erfarenhet av triagesystem, 

Erfarenhet av ledningen samt erfarenheter av att möten med patienten. Resultatet består 

även av underkategorierna; Krävande att triagera, Betydelsefullt men svårt att få stöd från 

ledningen, Bristande stöd får konsekvenser, Verbala och fysiska kränkningar samt Glädje 

och medkänsla. 

Erfarenhet av triagesystem 

Krävande att triagera  

I artikeln av Reay et al. (2020) framkom det att sjuksköterskor upplevde att de var tvungna 

att kunna göra en bra visuell bedömning gällande vilken patient som hade störst behov av 

att triageras i samband med att det var en lång kö med patienter som behövde triageras. 

Även krav om effektivitet i triaget framkom (Innes et al., 2018; Wolf et al., 2018), dock 

kopplat till upplevelsen av att detta krävde erfarenhet. En annan erfarenhet var krav om att 

verkligen förstå triagesystemet som användes och även identifiera när det användes på fel 
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sätt av kollegor (Wolf et al., 2018). Kraven som upplevdes var även kopplade till att kunna 

identifiera det icke uppenbara, att kunna se förbi triagesystem och vitala parametrar och 

läsa mellan raderna av vad patienten säger (Sandors & Minick, 2014). Även krav om att 

kunna möta och lugna patienten beskrivs, tillsammans med upplevelsen av att detta ofta 

kan vara svårt (Ferri et al., 2020). Dessa krav kom dels från rädslan av att göra fel och 

konsekvenserna detta kunde ha för patienten (Sakai et al., 2018). Dessa sjuksköterskor 

kände även rädsla för att patienterna kunde dö när de ej lyckades identifiera de mest sjuka 

patienterna. 

Sjuksköterskorna kände sig frustrerade av att patienterna inte fick den vård de behöver 

snabbt nog (Andersson et al., 2012).  Detta kunde bland annat bero på att de upplevde sig 

klämda mellan olika system, så som det prehospitala triaget kontra det intrahospitala (Reay 

et al., 2020). Ibland upplevdes detta äventyra att de sjukaste inte fick hjälp först. 

Sjuksköterskorna beskrev även att de upplevde stress och oro över att behöva välja mellan 

två patienter med samma vårdbehov vilket fick till följd att en av patienterna tvingas vänta 

på att få vård. Engagemanget hos sjuksköterskorna att se till att patienten fick den bästa 

vården gjorde att de ibland bröt mot beslutsstöden och prioriterade upp eller ner patienter 

(Wolf et al., 2018). Detta gjordes bland annat då sjuksköterskorna inte ville ansvara för att 

patienten behövde vänta orealistiskt länge.  

 

Erfarenhet av ledningen 

Betydelsefullt men svårt att få stöd från ledningen 

I en av studierna (Ferri et al., 2020) beskrivs erfarenheten av att ledningen ställer sig på ens 

sida som mentalt “helande”. Det stöd som sjuksköterskor i triaget upplevde primärt kom 

dock från kollegor. Detta kunde exempelvis ske genom att kollegorna direkt tog sig till 

triaget om de hörde högljudda röster. Den snabba responsen beskrivs bero på att man visste 

att stödet inte generellt skulle komma från ledningen. I Wolf et al. (2018) Nämnde 

sjuksköterskorna att man inte blev tagen på allvar kring upplevda problem. Det bristande 
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stödet exemplifieras även utifrån erfarenheten att inte få stöd i att driva rättsliga processer 

om man blev överfallen på sitt arbete (Wolf et al., 2018). 

Sjuksköterskorna upplevde att ledningen hade krav på dem i form av effektivitetsmått på 

patientflöde snarare än kvaliteten på arbetet (Reay et al., 2020). Detta krav upplevdes inte 

stämma överens med strävan om att patientmötet bör eftersträva en hög kvalitet (Reay et 

al., 2020; Wolf et al., 2018). Wolf et al. (2018) beskrev att sjuksköterskor var frustrerade 

över att deras ledning inte förstod hur sjuka patienterna som kom till akuten trots att de tog 

sig dit på egen hand utan ambulans kunde vara. Ramacciati et al. (2015) beskrev att 

sjuksköterskor upplevde sig sårbara och utan stöd från ledningen. 

Bristande stöd får konsekvenser  

Erfarenhet av att inte bli tagen på allvar av ledningen var även återkommande relaterat till 

utmattning av att arbeta med triage (Wolf et al., 2018). Sjuksköterskor upplevde att de 

behövde paus från det höga tempot i triaget vilket inte ledningen möjliggjorde (Wolf et al., 

2018). Detta beskrevs kunna gå så långt att sjuksköterskor placerad i triaget var så utmattad 

att hen inte själv insåg att hen började göra felbedömningar (Wolf et al., 2018). Detta 

speglas av Reay et al. (2020) som beskrev att sjuksköterskor upplevde “triage fatigue”, 

speciellt efter att primärt ha varit placerade som triagesjuksköterska flera arbetspass i rad.  

Erfarenhet av möten med patienten 

Verbala och fysiska kränkningar  

Sakai et al. (2018) beskrev att sjuksköterskor flertalet gånger upplevt verbala och fysiska 

kränkningar. Ofta uppstod detta i samband med att sjuksköterskor förklarade för patienter 

att de var tvungna att vänta på sin tur och att det skulle ta tid innan de fick träffa läkare. 

Ramacciati et al. (2015) beskrev att sjuksköterskor som blivit utsatta för våld upplevde 

skuld över att ha misslyckats i möten med patienter där våld uppstod. Även om de upplevde 

att våldet blivit det normala i triaget upplevde de sig otillräckliga. Sjuksköterskorna beskrev 

att verbala kränkningar var en del av vardagen och att erfarenheten av det verbala våldet 

inte riktigt räknades då det inte handlade om fysiskt våld. Ferri et al. (2020) beskrev att 
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sjuksköterskor upplevde hopplöshet och hjälplöshet när de blev utsatta för verbala 

kränkningar och fysiskt våld. Även här ansågs att våld och kränkningar var en del av 

vardagen i samband med triage.  

I en studie av Ramacciati et al. (2015) beskrev flera sjuksköterskor att de upplevde att det 

själva ibland var orsaken till att det uppstod våld i samband med triage av patienter. I de 

fall där patienten var berusade eller hade psykisk ohälsa upplevde dock inte 

sjuksköterskorna att de själva var orsaken till våldet. Även Ferri et al. (2020) beskriver att 

sjuksköterskor upplevde att deras sätt att kommunicera med patienter kunde vara en 

bidragande faktor till att det uppstod våld. Vidare beskrevs att förhållningssättet till andra 

människor hade förändrats efter att ha upplevt våld och kränkningar i samband med triage, 

exempelvis beskrevs emotionell avtrubbning och likgiltighet emot patienterna efter 

våldsutsatthet (Ferri et al., 2020). 

Sanders och Minick (2014) beskrev sjuksköterskors erfarenhet av att inte lyckas skapa en 

relation till patienten under pågående triage vilket försvårade triageringen av patienten. 

Vidare beskrevs svårigheter att skapa relationer med patienter som sjuksköterskorna 

upplevde som otrevliga, samtidigt blev de oroliga för att triagebeslutet omedvetet skulle 

påverkas negativt. 

Glädje och medkänsla  

Sakai et al. (2018) beskriver glädjen hos sjuksköterskor som kan uppstå vid social kontakt 

och erfarenhet av att lyckas skapa en relation till patienten i triage. Men även glädjen av att 

vara den första som får höra om patientens besvär och kunna hjälpa. Sanders och Minick 

(2014) beskrev att sjuksköterskors förmåga till empati för patienterna stärktes i triaget efter 

att de själva varit med om en liknande situation som patienten sökte för. Exempelvis att 

förstå den rädsla som man som förälder känner när ens barn är sjuka. Detta hjälpte i sin tur 

till att stärka relationen till patienten (Sanders & Minick, 2014). 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Metoddiskussionen syftar till att belysa hur examensarbetets kvalitet har säkerställts och 

vikten av att diskutera styrkor och svagheter i arbetet (Henricson, 2017). 

Metoddiskussionen som följer utgår från tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet och 

överförbarhet som används för att bedöma kvaliteten i kvalitativa studier (Shenton, 2004). 

Enligt Shenton bedöms tillförlitligheten i en kvalitativ studie utifrån huruvida resultatet 

svarar på syftet samt ifall det speglar deltagarnas verklighet. Vidare bedöms 

verifierbarheten utifrån huruvida studien kan återskapas och komma fram till liknande 

resultat samt utifrån att metoden är väl beskriven. Pålitligheten bedöms utifrån hur väl 

författaren har beskrivit sin förförståelse och att inte denna varit styrande och påverka 

resultatet samt vem som deltagit i analysprocessen. Slutligen bedöms 

överförbarheten utifrån abstraktionsnivån samt beskrivningen av kontexten (Shenton, 

2004). 

 

Tillförlitlighet 

Tillförlitligheten stärks enligt Shenton (2004) när resultatet svarar på det som studien avsåg 

att undersöka. Samtliga studier granskades utifrån HKR:s granskningsmall för kvalitativa 

studier (Blomqvist et al., 2016) och bedömdes vara av god kvalitet och innehålla relevant 

information som svarar på syftet. Att på ovan beskrivna vis använda tidigare testade 

metoder styrker tillförlitligheten enligt Shenton (2004). Sökningar gjordes i databaserna 

PubMed och Cinahl Complete. Dessa är de två största databaserna för medicin- och 

omvårdnadsforskning men de är inte de enda som existerar och resultatet hade kunnat bli 

bredare om sökningar gjorts även i andra databaser. Indexord och sökblock användes för 

att skapa så breda men fortsatt relevanta sökningar. Då Cinahl Complete och PubMed 

använder olika typer av söksystem skänktes tid åt att så långt som möjligt likställa 
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sökningarna mellan systemen. Sökningarna avgränsades i tid till de senaste 10 åren vilket 

ger aktuellare resultat (Östlund, 2017). 

En av studierna använde mixad metod dock har endast det kvalitativa resultatet användes. 

I en av studierna intervjuades både sjuksköterskor, undersköterskor och läkare dock går det 

i denna studie att utläsa vilka resultat och svar som kommer från sjuksköterskor kontra 

andra yrkeskategorier. Att enbart sjuksköterskor är inkluderade, likt syftet ämnar, stärker 

tillförlitligheten (Shenton, 2004). Under skrivprocessen har arbetet upprepade gånger 

granskats av lärare och andra studenter och relevant feedback har beaktats vilket ökar 

tillförlitligheten (Shenton, 2004).  

 

Verifierbarhet 

Shenton beskriver att en viktig del av verifierbarhet är att läsaren kan följa forskningens 

förlopp genom en tydlig beskrivning av de steg som forskaren har tagit. Sökschema till 

studien är tydligt beskrivna i bilagan “Sökschema” vilket gör det möjligt att återskapa 

sökningarna vilket är en förutsättning för att studien skall anses verifierbar (Shenton, 2004). 

En strävan har varit att utöver detta beskriva metoden med alla sina steg vilket gör att 

återskapning av resultatet är möjlig vilket gör studien ökar studiens verifierbarhet. 

 

Pålitlighet 

Pålitlighet i studier innebär att resultatet som beskrivs är korrekt och exempelvis inte är en 

missrepresentation av studiernas resultat (Shenton, 2004). Vissa ord som översatts från 

engelska till svenska i resultatet kan ha översatts eller tolkats felaktigt vilket i så fall skulle 

sänka pålitligheten. Ett sådant exempel är ordet “violence” vilket översatts till våld men 

där även översättningar såsom kränkning bör beaktas. Våldet som beskrivs i original 

artiklarna är dock specifika beskrivningar av fysisk karaktär alternativt i form av hot. Detta 

stämmer bra överens med de definitioner som finns av våld (Isdal, 2017, Arbetsmiljöverket, 

2021a). Det går dock inte att utesluta att andra beskrivningar än de som finns i text 

förekommer. 
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Resultaten som är beskrivna är i de flesta fall väldigt nära de huvudfynd de olika studierna 

presenterat, vilket är beskrivet i artikelöversikten (bilaga 2). Genom att visa hur resultatet 

skapats och att de steg som togs följde en naturlig följd likt ovan menar Shenton (2004) att 

pålitligheten ökar. Något som sänker pålitligheten är att jag varit själv i analysen av 

artiklarnas resultat. Dock har hjälp och feedback tagits emot av handledare och studenter.  

Genom att beskriva och vara medveten om att inte låta förförståelsen vara styrande ökar 

studiens pålitlighet. Författaren har genom analys av resultatet försökt hålla sig så neutral 

som möjligt. Samtliga studier var även godkända av etikråd i respektive land, vilket ökar 

pålitligheten. Fördelningen av vilka studier som bygger upp resultatet kan påverka 

pålitligheten av en studie enligt Shenton (2004). Merparten av studierna i resultatet (n=5 

av 8) motsvarar snarlik mängd av referenser. De övriga tre studierna fördelas mellan en 

som tar större plats i resultatet och två som tar mindre.  

 

Överförbarhet 

Överförbarhet innebär huruvida resultatet går att överföra till en bredare kontext än det 

studerade området (Shenton, 2004).  Exempelvis sjuksköterskor som arbetar med triage 

utanför akutmottagningar. Detta kan även i detta fall innebära exempelvis huruvida 

resultatet är applicerbart i andra länder eller på mottagningar som inte är akutmottagning. 

Artiklarna i resultatet kommer från USA (n=2), Italien (n=2), Sverige (n=1), Brasilien 

(n=1), Kanada (n=1) och Australien (n=1). Men då triage- och sjukvårdssystem skiljer sig 

stort mellan länder (Gilboy et al., 2020; Mackway-Jones et al., 2014; Widgren, 2012) är det 

svårt att säga med säkerhet att resultatet är överförbart till andra länder än där studien är 

gjord (Shenton, 2004). Däremot är det sannolikt att resultatet är överförbart inom de länder 

som studierna är gjorda i. Det är möjligt att resultatet om våld är överförbart till andra 

mottagningar där väntetid förekommer då beskrivningarna till vad som orsakade våldet ofta 

från sjuksköterskans perspektiv var knutet till frustration kring väntan på läkare.  
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Stora delar av resultatet i övrigt rörande erfarenheter av organisation och dess brister samt 

erfarenheter av triage med krav på sig själv som sjuksköterska är mer troligen överförbara 

även utanför kontexten akutsjukvård. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av att triagera 

på akutmottagning. Resultatet består av tre huvudkategorier, Erfarenhet av triagesystem, 

Erfarenhet av ledningen och Erfarenhet av möten med patienten med tillhörande 

underkategorier, Krävande att triagera, Betydelsefullt men svårt att få stöd från ledningen, 

Bristande stöd får konsekvenser, Verbala och fysiska kränkningar och Glädje och 

medkänsla. Utifrån resultatet kommer tre fynd att diskuteras; Erfarenhet av våld, Att kunna 

triagera och Triage fatigue.  

 

Våld mot sjuksköterskor 

I denna studie framkom det att sjuksköterskor har blivit utsatta för våld när de triagerade. 

Våldet var både verbalt och fysiskt. Enligt Statistiska centralbyrån [SCB] (2018) hade 7% 

av hela den svenska sjukvårdspersonalen blivit utsatta för våld mellan 2016–2017. Detta 

kan ses mot Ferri et al. (2020) som i sin kvantitativa del beskriver att 96% av deltagarna 

hade utsatts för våld på akutmottagning. Således finns antingen ett stort mörkertal eller en 

stor skillnad mellan de olika kontexterna som beskrivs. Något som tyder på ett mörkertal i 

Sverige är bland annat att arbetsmiljöverket (2021b) på sin sida för vanliga frågor listar 

frågan “Jag har blivit slagen av en patient i jobbet på en akutmottagning. Vad ska jag 

göra?”. 

Våldet måste även ses ur ett samhällsmässigt perspektiv där det utöver den personliga 

påverkan med skada och sjukskrivning även kostar samhället resurser. I en rapport från Afa 

försäkring (2021), vilka försäkrar kollektiavtalsanslutna, beskrivs hot och våld stå för 7% 

av alla allvarliga arbetsplatsolyckor. Allvarliga innebär här att individen antingen avlidit 
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eller varit sjukskriven minst 30 dagar. Kvinnor är dessutom överrepresenterade, och den 

tydligt största gruppen drabbade är just vårdpersonal. Det finns därav flera anledningar att 

närmare undersöka förekomsten av våld inom den svenska vården och särskilt på 

akutmottagning. 

Vissa av sjuksköterskorna ansåg sig vara den som utlöste våldet dock framkom det inte 

anledningen till detta. Andra berättade om att våld uppstår när patienten inte kunde 

acceptera att de behövde vänta på sin tur eller när anhöriga inte ansåg att patienten borde 

behöva vänta. Detta kan kopplas mot den tredje domänen av McCormack och McCance 

(2017) modell om personcentrerad vård, det vill säga att involvera patienten i vårdbeslut 

och utgå från patientens åsikter och värderingarna. Våldet skulle kunna vara ett resultat av 

att patienten inte upplever sig kunna vänta, att patienten inte är informerad nog kring 

vårdbeslutet. Eller att (patienten inte känner sig delaktig i denna process (McCormack & 

McCance, 2017). Detta styrks av Dahlen et al. (2012) som beskriver hur patienterna 

upplever sig maktlösa, förnedrade och förolämpade av att behöva vänta på att träffa läkare 

på akutmottagningen. 

Erfarenhet för att kunna triagera  

I denna studie framkom det att sjuksköterskorna upplevde att erfarenhet var nyckeln till 

framgång när det gällde att lyckas med triage. Dock så framkommer det inte i någon av de 

ingående artiklarna på någon djupare nivå specifikt vilken erfarenhet som sjuksköterskan 

bör besitta eller varför hen behöver denna erfarenhet utöver motivationen att vara 

“effektiv”. Smith (2013) beskriver experten i triage som styrd av intuition, något som faller 

nära Benners (1993) beskrivning av expertsjuksköterskan kompetens. Benner (1993) 

inkluderar även sjuksköterskans kunskap och erfarenhet som en förklaring till den intuition 

som styr expertsjuksköterskans beslut och arbete. Enligt Benner (1993) utvecklas 

sjuksköterskan genom fem steg som för sjuksköterskan från novis till att bli expert. Benner 

(1993) definierar olika krav i varje steg som måste uppfyllas för att sjuksköterskan ska 

kunna utvecklas vidare i sin profession för att slutligen bli expert inom det egna 

arbetsområdet.  Både Smith (2013) och Benner (1993) beskriver att för 

expertsjuksköterskan är arbetet snabbt då dessa experter inte enbart förlitar sig på regelverk 
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utan hur de även använder sin intuition och erfarenhet. Eventuellt kan man se resultaten 

från denna studie som en bekräftelse av tidigare beskrivningar av just expertis i omvårdnad 

och triage då sjuksköterskorna som inkluderas i studiens resultat beskriver hur erfarenhet 

och kunskap är avgörande för att bli effektiv och kompetent i arbetet med triage. 

Det går även att se härleda arbetssätten sjuksköterskorna beskrev till Benners (1993) teori 

utifrån att de ibland valde att inte följa beslutsstöden för att fokusera på att patienten skulle 

träffa läkare så snabbt som möjligt. Detta stämmer väl överens med hur Benner (1993) 

beskriver kompetensen hos expertsjuksköterskan som kan se förbi regler och inramning 

och direkt närma sig rätt beslut. Detta sätt att arbeta kan ses utifrån konsekvensetikens 

utilitaristiska perspektiv där det beslut som ska tas behöver gå igenom fyra steg. Dessa fyra 

steg är; vilka handlingsalternativ finns  att välja mellan, vilka konsekvenser får dessa 

alternativ för patienten, kollegor samt övriga patienter, analysera vilken effekt som är 

önskvärd och slutligen fatta ett beslut där effekten av handlingen är den bästa möjliga för 

patienten, kollegor och övriga patienten (Sandman & Kjellström, 2018).  

Det framgår från resultatet att sjuksköterskor avviker från triagebeslutstödet men inte i 

vilken omfattning, då detta inte undersöks i de valda studierna. Beslut som dessa bör ses 

utifrån ett etiskt förhållningssätt där resultatet för alla som blir berörda av sjuksköterskans 

beslut bör utvärderas, blir det verkligen bättre för alla eller bara för den enskilda patienten? 

I syfte att föra samtliga sjuksköterskor närmare det som Benner (1993) benämner som 

expert och på så sätt göra vården säkrare för patienten finns det ett behov av att ge 

sjuksköterskorna som arbetar med triage möjlighet att utvecklas. Detta skulle kunna ske 

genom regelbundna utbildningar som syftar till att höja kompetensen gällande triagering 

och personcentrerad vård. För att föra dessa två begrepp närmare varandra och för att förstå 

hur de inverkar på varandra skulle det med fördel kunna vara en del i utbildningarna att 

sjuksköterskorna själva reflekterar över vad som fungerar. Genom att de själva reflekterar 

och därefter delar med sig av sina erfarenheter vid nästkommande utbildning skulle detta 

kunna ge en positiv utveckling i omvårdnadsarbetets utveckling. Detta skulle även kunna 

minska risken att bli utsatt för våld och kränkningar som sjuksköterskorna erfar i sitt arbete 

med att triagera. 
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Triage fatigue 

I denna studie framkom det att erfarenheten var att ledningen fokuserar på hur effektiva 

sjuksköterskorna var i arbetet med triage, medan sjuksköterskorna var mer intresserade av 

kvaliteten i bedömningen. Det framkom även att Sjuksköterskorna upplevde att ledningen 

inte lyssnade på dem gällande arbetsbördan vid triage. Den höga arbetsbördan fick till följd 

att flera sjuksköterskor fick en minskad förmåga när de triagerade och de började begå 

misstag, detta fenomen kallas i en studie för “triage fatigue”.  Enligt Hunsaker et al. (2015) 

var lågt stöd från ledningen en starkt bidragande faktor till att sjuksköterskor på 

akutmottagningen blev utbrända och fick compassion fatigue. Compassion fatigue är enligt 

Cocker och Joss (2016) resultatet av att uppleva höga nivåer av stress och en försämrad 

förmåga kunna hantera sin vardag vilket leder till fysisk och psykisk utmattning. Detta kan 

enligt Cocker och Joss (2016) leda till att sjuksköterskan får en försämrad förmåga att vårda 

patienter, relationer med kollegor blir sämre och kan i förlängningen leda till psykisk ohälsa 

såsom depression, ångest och även Posttraumatisk stressyndrom vilket i sin tur kan leda till 

sjukskrivning. Författaren har inte lyckats hitta exakt data på hur många som är sjukskrivna 

från akutmottagning specifikt för utmattningssyndrom orsakat av triage.  Beskrivningen av 

att sjuksköterskorna erfarenhet av att de fick en försämrad förmåga att vårda sina patienter 

känns igen ifrån vad sjuksköterskorna beskrev gällande att kollegor blev sämre på att fatta 

korrekta beslut när de triagerade. Det är lätt att tänka sig att triage fatigue helt eller delvis 

är en form av compassion fatigue. Det går även utifrån Hunsaker et al. (2015) att dra 

kopplingar mellan McCormack och McCance (2017)  modell för personcentrerad vård där 

en fungerande organisation är en förutsättning för att kunna ge personcentrerad vård och 

välbefinnande för både patienter och vårdpersonal. I studierna där triage fatigue och 

utmattningssyndrom beskrivs upplever sig sjuksköterskorna även oförmåga att ge god vård, 

dels då hen inte klarar av att bygga en god relation med patienten, något som är centralt för 

personcentrerad vård. 
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Slutsats 

Sjuksköterskor på akutmottagning beskriver flertalet negativa erfarenheter kopplat till 

triage såsom våld, utmattning samt bristande stöd från ledningen. Sammantaget påverkar 

det sjuksköterskornas förmåga till att utföra sitt arbete genom minskad empati och stress. 

Något som troligen påverkar patientens vårdkvalitet negativt. De tre största punkterna att 

angripa för att förbättra sjuksköterskans erfarenhet av att triagera verkar vara att skydda 

mot våld, en mer stöttande ledning samt att få variera sitt arbete med annat än triage för att 

slippa utmattning.  

Det positiva med arbetet beskrivs i stort bestå av mötet som sker mellan patient och 

sjuksköterska och glädjen att få kunna hjälpa patienten rätt.  

Vidare forskning bör närmare undersöka triagerande sjuksköterskors våldsutsatthet. Även 

om hur interventioner av sjuksköterskornas arbetsmiljö kan inverka på deras erfarenhet av 

triage samt patienternas upplevelse av triage. Även vilken roll triage systemen fyller för att 

patienter ska prioriteras korrekt. 
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Pålitlighet: Sänks då författarnas 
förförståelse ej är beskriven 
Överförbarhet: Sänks av den undermåligt 
beskrivna kontexten. Sänks av låg 
abstraktionsnivå i resultat men Styrks 
något av väl användning av citat. 

Sakai, A. M., 
Ressaneis, M. A., 
Haddad, M. D. C. F. 
L., & Sardinha, S. S. 
 
Feelings of nurses in 
the reception and 
risk classification 
evaluation in the 
emergency room 
 
Brasilien, 2019 
 

Att uppenbara känslor 
hos sjuksköterskor 
som arbetar med 
riskbedömningar och 
klassifikation på 
akutmottagningen på 
publika sjukhus 

Ändamålsenligt urval.  
Inklusion var sjuksköterska 
som arbetat med triage 
minst 6 månader. Ej 
beskrivet 
exklusionskriterier. 
15 sjuksköterskor 
inkluderades, 12 godtog 
inbjudan. 
Semistrukturerade 
intervjuer. 

Rekryteringsprocessen ej 
beskriven. 
Etiskt godkänd. 
Innehållet analyserades 
genom kvalitativ 
innehållsanalys och 
tolkades utifrån det 
teoretiska ramverket 
“Psychodynamic of work”. 

Tre teman: Glädjen 
som triage ger till 
sjuksköterskan, 
Lidande hos 
sjuksköterskan i 
kontext av triage. 
Strategier för att 
hantera lidande hos 
sjuksköterskor som 
arbetar med triage. 

Tillförlitlighet: Stärks då resultatet svarar 
på syftet. Sänks då skribenterna har 
svårigheter med engelska med risk för att 
beskrivningar är språkligt felaktiga. 
Verifierbarhet: Sänks av bristfälligt 
beskriven metod. Sänks pga bristande 
beskrivning av exklusion (enbart 15 ssk 
som arbetar?) 
Pålitlighet: Sänks då författarnas 
förförståelse ej är beskriven 
Överförbarhet: Sänks av den undermåligt 
beskrivna kontexten. Sänks av låg 
abstraktionsnivå i resultat. 

 



 

 

 

Författare 
Titel 
Land, År 

 Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Sanders, S., & Minick, P. 
 
Making better decisions 
during triage. Emergency 
Nurse 
 

USA, 2014 
 

Att utforska hur 
deltagarna upplever 
sin triage roll. 

Bekvämlighetsurval. 
Författaren har genom 
“word of mouth” frågat 
efter sjuksköterskor som 
triagerat de sista 12 
månaderna. 
45 ställde upp, 7 valdes. 
Bortfall pga språk och 
svårigheter att 
genomföra 
uppföljningsintervjuer 
 
Semistrukturerade 
intervjuer. 
 

Ej beskrivet vem som 
håller intervjuerna. 
Implicit kan gissas att 
båda författarna 
deltagit 
Kvalitativ deskriptiv 
fenomenologi används 
för analys. 
Etiskt godkänd. 
 

Två huvudteman. Förmågan 
att skapa kontakt med 
patienten samt att kunna läsa 
mellan raderna. 

Tillförlitlighet: Stärks då resultatet 
svarar på syftet 
Verifierbarhet: Stärks av att 
analysen kontrollerats av extern 
part. Sänks då metoden ej är väl 
beskriven. Sänks av det 
tveksamma urvalsförfarandet.  
Pålitlighet: Stärks då författarnas 
förförståelse är beskriven 
Överförbarhet: Sänks av den 
undermåligt beskrivna kontexten, 
mycket beroende på 
urvalet.  Sänks av låg 
abstraktionsnivå i resultat 

Wolf, L. A., Delao, A. M., 
Moon, M. D., & Zavotsky, 
K. E. 
 
Triaging the emergency 
departmen, not the 
patient: United States 
Emergency Nurses’ 
Experience of the Triage 
Process. 
 
USA, 2017 
 

Utforska 
akutsjuksköterskors 
förståelse för och 
erfarenhet med 
triage, samt att 
identifiera 
facilitatorer och 
hinder till att rätt 
prioritet nås 

Ändamålsenligt urval 
baserat på en E-maillista 
från en konferens i 
Orlando. 26 
sjuksköterskor 
inkluderade, inget 
beskrivet exluderat. 
Fokusgruppsintervjuer 
användes för 
datainsamling. 
Demografisk data 
samlades in på förhand 
genom enkät. 

De två 
fokusgruppsintervjuer 
leddes av antingen 
huvudforsken eller en 
bi-forskare. 
Modifierad Mayring 8 
stegs approach till 
kategoriutveckling 
används för analys. 
 
Etiskt godkänd. 
 

Fem teman: Sjuk eller inte, 
Kompetens/kvalifikationer, 
Att triagera 
akutmottagningen snarare än 
patienten, det oväntade och 
facilitatorer och hinder 

Tillförlitlighet: Stärks då resultatet 
svarar på syftet. 
Verifierbarhet: Stärks då metoden 
är väl beskriven. Sänks på grund 
av det väldigt begränsade urvalet. 
Pålitlighet: Sänks då författarnas 
förförståelse ej är beskriven 
Överförbarhet: Stärks av den 
välbeskrivna kontexten. Styrks av 
hög abstraktionsnivå i resultat 
samt av väl användning av citat 



 

 

 

 


