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SAMMANFATTNING 

Triage betyder sortera och används på akutmottagningen för att underlätta prioritering av 

patienter utifrån den medicinska allvarlighetsgraden. Syftet med denna studie var att undersöka 

hur sjuksköterskor upplever användandet av den nuvarande triagemodellen på akutmottagningen 

vid Akademiska sjukhuset, Uppsala. 

Tolv sjuksköterskor intervjuades. Medelåldern var 40 år och medelarbetslivserfarenheten var tre 

år och fyra månader. Intervjuerna genomfördes med en intervjuguide med frågor rörande triage, 

samarbete och arbetssituation. 

Sjuksköterskorna upplevde triage som ett stöd vid bedömning och prioritering av patienter samt 

som en trygghet att kunna stödja sina beslut på. Olika triagemodeller används i nuläget beroende 

på vilken triageutbildning sjuksköterskan har, vilket upplevdes problematiskt. Vid teamtriagering 

med läkare upplevde sjuksköterskorna en ökad patientsäkerhet. Graden av fungerande samarbete 

upplevdes vara personberoende och skillnader fanns mellan läkarspecialiteterna. Vikten av god 

kommunikation mellan sjuksköterskor och läkare poängterades. En bidragande orsak till 

kommunikationsproblemen var känslan av att läkare och sjuksköterskor inte fått samma 

information om triage.  

Triage är ett stöd vid bedömning och prioritering av patienter. En standardiserad triagemodell 

skulle öka vårdkvaliteten. Samarbetet mellan sjuksköterskor och läkare kan förbättras genom 

tillgång till samma information och utbildning om triage. Förbättrad kommunikation underlättar 

samarbetet. Läkare bör i högre grad delta vid triagering. 

Nyckelord: Akutsjuksköterska, triage, upplevelse, samarbete, akutmottagning 
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ABSTRACT 

To sort, is the meaning of the word “triage”. Triage is used at emergency departments to 

facilitate prioritization of patients according to the urgency of the chief complaint. The aim of 

this study was to investigate how the nurses experience the triage model at the emergency 

department at Uppsala university hospital.  

Twelve nurses were interviewed. The mean age was 40 years and the mean work experience was 

three years and four months. An interview guide was used, consisting of questions about triage, 

collaboration and work situation. 

The nurses perceived that triage supports assessment and prioritization of patients. Different 

triage models were used depending on the nurses’ level of triage-education, which was perceived 

as problematic. The nurses perceived safety when triage was performed together with the 

physician. The level of collaboration, between the nurses and the physicians, was experienced to 

be person-dependent. The importance of good communication between nurses and physicians 

were highlighted.  

Triage supports the assessment and prioritization of patients. A standardized triage model would 

increase the quality of care. The collaboration between nurses and physicians could be improved 

if they receive the same information and education about triage. Improved communication will 

facilitate the collaboration. Physicians should participate in the triage process.   

Keywords: emergency nurse, triage, experiences, collaboration, emergency department 
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INTRODUKTION 

Från Napoleons slagfält finns de första dokumenterade uppgifterna om att man triagerade sjuka 

och skadade. Ordet triage kommer från det franska ordet trier som betyder sortera, och det är det 

som är grunden inom triage; att bedöma och prioritera. Den tidiga utvecklingen av triage är 

bunden till militära konflikter och krig. Då den medicinska utvecklingen gick framåt ökade även 

behovet av att triagera patienter för att effektivisera vården (Mitchell, 2008). Idag innebär triage 

att man sorterar patienter utifrån den medicinska allvarlighetsgraden. Utifrån denna sortering får 

de sedan träffa läkare inom en viss tidsram. Inom akutsjukvården introducerades triagebegreppet 

första gången på 1960-talet i USA. För att klara av det ökade flödet av patienter till 

akutmottagningen frångicks turordningsprincipen, och för att bibehålla den medicinska 

säkerheten prioriterades de som behövde akut vård först. Under 1990 – talet utvecklades de 

internationella triagemodellerna (Enander, Lethvall, Letterstål & Öhlén, 2007). 

En ideal prioriteringsmodell bör snabbt kunna sortera och identifiera patienter med behov av 

akut vård. Definitionerna av de olika triagenivåerna måste vara tydliga. För en fullgod 

tillförlitlighet av modellen är en tillfredställande kommunikation mellan användarna viktig. 

Sjuksköterskor och läkare måste tala samma språk. Den ideala triagemodellen bör vara 

applicerbar på alla patientgrupper, oavsett ålder, etnicitet och kön. Det är även viktigt att 

modellen är lätt att integrera i datasystem som används för dokumentation. En standardiserad 

triagemodell för akutmottagningar anses förbättra vårdkvaliteten (Fernandes et al, 2005). Flera 

triagemodeller tillämpar algoritmer eller kriteriegrupper i bedömningen av patientens specifika 

behandlingsprioritet. Algoritmer inkluderar såväl symtom/sökorsak som vitalparametrar såsom 

andningsfrekvens, hjärtfrekvens, blodtryck, kroppstemperatur samt medvetandegrad (Iserson & 

Moskop, 2007). 

Olika triagemodeller 

Kanada, USA, Australien och England är de länder som gått i bräschen med framtagning av egna 

triagemodeller. De första modellerna som framtogs hade tre nivåer, de har sedan omarbetats till 

femgradiga nivåer, då prioriteringen blir mer nyanserad (Enander et al., 2007).  

Manchester triage system (MTS) infördes 1996 i England. Det använder sig av en serie av 

flödesscheman för olika tillstånd. De olika flödesscheman är utformade så att man finner tillstånd 
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som är livshotande, exempelvis andningspåverkan. Man fortsätter i flödesschemat tills patienten 

uppfyller något kriterium. Det kriterium som stämmer med patientens tillstånd dokumenteras 

tillsammans med triagekategorin som följer med kriteriet. Triagekategorierna anges genom 

färgkodning (Widfeldt & Örtenwall, 2005). Användandet av Manchestertriagemodellen 

resulterade i att man fann de mest kritiskt sjuka patienterna, risk fanns emellertid att patienter 

undertriagerades. Det kan bero på att deras tillstånd försämrades under tiden på akuten. Detta 

illustrerar vikten av att evaluera patienternas tillstånd och därmed även omvärdera 

prioriteringsgraden. Patienter som kom in med rygg– och buksmärta kan missas på grund av att 

”reffered pain” inte fanns med som hjälp till diagnos (Cooke & Jinks, 1999). En nyligen 

publicerad studie visade att sjuksköterskor ansåg att MTS modellen inte var tillräckligt utarbetad. 

De ansåg att den behövde utvecklas, då man inte alltid hittade passande sökord eller ett 

flödesschema som kunde stödja deras beslut (Forsgren et al., 2009).  

I Sverige finns det idag två inhemska modeller för triage, Medical emergency triage and 

treatment system (METTS) och Adaptiv processtriage (ADAPT). Dessa är framtagna på 

Sahlgrenska universitetssjukhuset (2004) respektive Region Skåne i samarbete med Stockholms 

läns landsting (2006) (Enander et al., 2007). METTS utvecklades som ett resultat efter en 

utvärdering av MTS. METTS har ett standardprotokoll för att sortera, prioritera och identifiera 

patienter, men är även ett beslutsstöd för den fortsatta akutprocessen. Målet är en ökad grad av 

systematik, sensitivitet och kontroll i den första kontakten med patienten, samt att man vill uppnå 

en ökad medicinsk säkerhet. Utifrån den medicinska prioritering bestäms vilka patienter som 

behöver mer övervakning än andra under tiden på akutmottagningen. En standardisering av 

processer som METTS medför mindre risk för att personliga värderingar i beslutsprocessen och 

ökar på så sätt möjligheten att patienter blir rätt prioriterade och får rätt övervakning (Widgren, 

2009). ADAPT är också uppbyggd kring flödesscheman där fysiologiska parametrar enligt 

ABCDE-principen och patientens sjukhistoria tillsammans utgör grunden vid prioriteringen. 

ADAPT är uppbyggd av en frågemall som skiljer sig utifrån sökorsak, där de givna 

svarsalternativen leder till rätt triagenivå (Enander et al., 2007).  METTS och ADAPT är tänkt att 

utföras av en sjuksköterska men ADAPT fungerar bäst med teamtriagering, vilket innebär att en 

läkare är med vid triageringen (Vårdfacket, 2009).  
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Rekommenderade tid till första läkarbedömning skiljer ADAPT och METTS och den 

internationella metoden MTS från varandra, se tabell 1 (Widfelt & Örtenwall, 2005). 

Tabell 1. Skillnader i rekommenderad tid till första läkarbedömning. 

 MTS METTS ADAPT 

Röd  Omedelbart 0 minuter Livshot 0 minuter Livshot 0 minuter 

Orange Mycket 

brådskande  

10 

minuter 

Observation 15 -30 

minuter 

Observation 15-30 

minuter 

Gul  Brådskande 60 

minuter 

Tillsyn 60-120 

minuter 

Tillsyn I turordning 

(max 

240minuter) 

Grön  Standard 120 

minuter 

Standard 120-140 

minuter 

Standard I turordning 

(max 

240minuter) 

Blå  Icke-akut 240 

minuter 

Se och 

behandla 

I 

turordning 

Se och 

behandla 

I turordning 

(max 

240minuter) 

 

I en svensk studie som utvärderade MTS framkom det att sjuksköterskor önskade triageteam 

bestående av en till två sjuksköterskor eller en sjuksköterska och en läkare (Forsgren et al., 

2009).  

När Karolinska sjukhuset och Huddinge Universitetssjukhus bildade Karolinska 

Universitetssjukhuset 2004, ökade patientflödet till akutmottagningen på Capio S:t Görans 

sjukhus. På S:t Görans sjukhus utvecklades modellen Teamtriage efter ett samarbete mellan de 

olika personalgrupperna. Teamtriage innebär att den första bedömningen av patienten görs av ett 

triageteam bestående av en specialistläkare, AT/ST läkare och en sjuksköterska eller 

undersköterska. Själva triageringen utförs av en specialistläkare (Vårdfacket, 2009). Vid 

Teamtriage behandlas och diagnostiseras patienter av läkare, oavsett hur akut deras tillstånd är. 

Erfarna läkare tenderar att våga behandla och skriva ut patienter utan utredningar som tar lång 

tid. På grund av otillräckliga resurser så finns det ofta inte möjlighet till att ha läkarledd triage. 

Teamtriage minskar behovet av utrymme på akutmottagningen då fler patienter snabbt blir 
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behandlade och utskrivna eller vidareskickade till olika avdelningar (Subash, Dunn, McNicholl 

& Marlow, 2004). Implementeringen av teamtriage på ett sjukhus i USA medförde reducerad tid 

till läkarbedömning och ett minskat antal patienter som lämnade akutmottagningen utan att ha 

blivit undersökta, detta ökade patienttillfredställelsen (Patel & Vinson, 2005). En akutläkare 

(läkare med specialist utbildning inom akutsjukvård) som triagerar tillsammans med en triage 

utbildad sjuksköterska minskade väntetiderna samt att patienterna blev behandlade och utskrivna 

snabbare (Travers & Lee, 2006).  

Vitalparametrarna såsom blodtryck, puls och saturation är centrala begrepp inom 

”mallmodellen” som används vid akutmottagningen på Akademiska sjukhuset, Uppsala. 

Mallmodellen utarbetades år 2005 på akutmottagningen. Modellen innehåller fem stycken 

färgkodade triagenivåer. Varje nivå har en specifik åtgärdsplan samt tillhörande referensvärden 

av vitalparametrar (Akademiska sjukhuset, 2005).  

Triagesjuksköterskan 

Den utförande vårdpersonalen bör vara triageutbildad, så kallad triagesjuksköterska (Iserson & 

Moskop, 2007). En triagesjuksköterska bör ha klinisk erfarenhet, gott omdöme, vara stresstålig, 

ha kunskap om tillgängliga resurser och förmåga att lösa problem (Aronsky et al., 2008). 

Sjuksköterskans kompetens är den viktigaste faktorn i bedömningsprocessen, där ingår 

erfarenhet, kunskap och intuition som nyckelbegrepp. Att lita på sin egen förmåga samt att fatta 

rätt beslut är viktigt (Andersson, Omberg & Svedlund, 2009). Gott omdöme och den kliniska 

blicken är de viktigaste aspekterna inom triagekompetensen. Äldre sjuksköterskekollegor 

ifrågasatte ibland triagebeslut som yngre kollegor fastställt. Erfarenhet är en faktor som ger 

sjuksköterskan trygghet och självständighet. Genom träning kan sjuksköterskekompetensen ökas 

(Forsgren et al., 2009).  En triagesjuksköterska behöver korrekt träning i bedömning och 

medvetenhet om möjliga dolda problem. Triagemodellerna kräver upprepade revideringar och 

reevalueringar för att uppnå fördelar, både för patienterna och för akutmottagningen (George et 

al., 1993) Svårigheter i bedömning sågs där patienter var multisjuka. Den patientgruppen har 

ökat idag vilket kräver en högre kompetens hos sjuksköterskor (Forsgren et al., 2009) 
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Samarbete 

För att triagemodellen ska vara tillförlitlig krävs att läkare och sjuksköterskor pratar samma 

språk (Fernandes, 2005). Effektiviteten i triagemodellen bygger på hur samarbetet fungerar, att 

man arbetar för gemensamma mål under en definierad tidsperiod. För att lyckas med 

förbättringar krävs att hela systemet arbetar åt samma håll och inkluderar alla medarbetare 

(Cronin & Wright, 2005). En studie (Dougerthy & Larson, 2005) visade att det finns ett samband 

mellan sjuksköterske- läkarsamarbete och positiv påverkan på ekonomi samt patient- och 

personal tillfredställelse. De fann även en signifikant skillnad mellan sjuksköterskors och läkares 

uppfattning om teamarbete och kommunikation. Inom sjuksköterske- och läkarutbildning ingår 

generellt inte ett tvärprofessionellt utbyte angående kommunikation, planering och 

beslutsfattning, vilket påverkar läkares och sjuksköterskors samarbete i yrkeslivet. Förändringar i 

kommunikationen mellan läkare och sjuksköterskor uppmuntras genom att ta lärdom av andra 

yrkesgrupper för att öka patientsäkerheten. Samarbete är en av grunderna vid 

kommunikationsstrategier för att minimera fel (Dougherty & Larson, 2005). 

Problemformulering 

På akutmottagningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala är den nuvarande triagemodellen en 

blandning av den så kallade ”mallmodellen”, Manchestertriage samt Teamtriage. Teamtriage 

används när läkare finns tillgänglig. 

Dataprocesstriage heter den triagemodell som ska införas på Akademiska sjukhusets 

akutmottagning i början av 2010. Den är något omarbetad utifrån ADAPT modellen. Modellen 

ska kopplas till det databaserade journalhanteringssystemet Cosmic.  

Inför införandet av denna metod ska en utvärdering av den befintliga triagemodellen utföras.  En 

utvärdering av den befintliga modellen är av stor vikt för implementeringen av en ny 

triagemodell, genom att belysa nuvarande för- och nackdelar (Shapiro & Donaldson, 2008).  
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Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur sjuksköterskor upplever användandet av den 

nuvarande triagemodellen samt samarbetet med läkarna vid triagering på akutmottagningen vid 

Akademiska sjukhuset, Uppsala. 

Frågeställningar 

1 . Hur upplever sjuksköterskor den nuvarande triagemodellen? 

2. Hur upplever sjuksköterskor samarbetet mellan läkare och sjuksköterskor relaterat till 

nuvarande triagemodell? 

 

METOD  

Design 

Deskriptiv design med kvalitativ ansats. 

Urval 

Det deltog tio kvinnor och två män i studien. Dessa var sjuksköterskor. Deltagarnas ålder var 25- 

57 år, medelåldern var 40år. De hade arbetat på akutmottagningen mellan en och en halv månad 

och 13 år, medelarbetslivserfarenheten var tre år och fyra månader. Efter samtal med 

verksamhetschef så bestämdes det att intervjuerna skulle ske på arbetstid där de som hade 

möjlighet att gå ifrån intervjuades, gruppchefen samordnade processen. Inget strategiskt urval 

utfördes således då det inte ansågs möjligt ur praktisk synvinkel.  

Datainsamlingsmetod och procedur 

Sjuksköterskor som arbetar på akutmottagning har intervjuats med hjälp av individuella 

intervjuer. Intervjuerna följde en intervjuguide utvecklad för denna studie som innehöll sju 

frågor (öppna svarsalternativ) om nuvarande triagemodell, samarbete och arbetssituation (Bilaga 

1). Intervjuerna var semistrukturerade. Följdfråga ställdes då behov av förtydligande fanns.  

Intervjuerna utfördes under veckorna 41-42, 2009. Kort information om studien och dess syfte 

gavs vid morgonmöte samt att informationsbrev (bilaga 3) delades ut i alla sjuksköterskors 
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postfack. Verksamhetschef samt gruppchefer informerades separat. Intervjuerna ägde rum i ett 

mindre rum på akutmottagningen. Båda författarna närvarade vid intervjuerna, den ena 

intervjuade och den andra hade en mer passiv roll, dessa roller växlades vid varje intervju. 

Intervjuerna tog ca 10 minuter, de spelades in på band. Ett skriftligt samtycke lämnades i 

samband med intervjutillfället (se bilaga 2). 

I enlighet med Polit och Beck (2004) granskade författarna kritiskt sin intervjuteknik efter de två 

första intervjuerna och kom fram till några punkter som de förbättrade till de resterande 

intervjuerna (Polit & Beck, 2004).  

Dataanalys 

Det utfördes 12 intervjuer, varav nio stycken intervjuer valdes ut för transkribering och analys. 

De tre sist utförda intervjuerna valdes bort då materialet i dessa ej tillförde något nytt och 

mättnad i intervju materialet hade uppnåtts.  

Transkribering utfördes ordagrant med alla tankepauser och mellanord. Transkriberingen 

utfördes varje dag för att utskriften skulle ske i så nära anslutning till intervjun som möjligt. 

Missuppfattningar av intervjun eliminerades genom att intervjuaren och den andra författaren 

båda var delaktiga vid transkriberingen (Olsson & Sörensen, 2004).  

Syftet med att använda kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer var att belysa 

upplevelser som kan variera från person till person. Kvalitativ innehållsanalys valdes då denna 

metod används för att identifiera variationer med avseende på skillnader och likheter i texter. 

Analysen fokuserade på manifest innehåll och var ordnära för att minska risken för tolkning av 

resultaten samt för att ge en beskrivning av det konkreta innehållet (Graneheim & Lundman, 

2004). 

Varje intervju bestämdes som en analysenhet och båda författarna läste igenom en enhet i taget 

för att sedan tillsammans reflektera över det huvudsakliga innehållet. Efter denna första 

reflektion plockades meningsenheter ut som sedan kondenserades och försågs med en preliminär 

kod. Denna process genomfördes i samarbete för kontinuerlig reflektion mellan författarna. När 

de nio utvalda intervjuerna genomgått denna första analysprocess läste författarna återigen 

igenom datan och den analys som hittills gjort för att försäkra sig om att kodningen stämde med 
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meningsenhetens kontext och texten som helhet. De kondenserade meningsenheterna och 

koderna justerades i vissa fall och meningsenheter sorterades för att tydligöra resultaten. Utifrån 

koderna utkristalliserades ett flertal kategorier. Kategorierna analyserades ytterligare utifrån kod 

och meningsenheter och omvärderades och sorterades av båda författarna för att tydliggöra 

resultaten så mycket som möjligt (Graneheim & Lundman, 2008) För exempel på 

tillvägagångssätt, se tabell 2. Det slutgiltiga antalet kategorier blev 14 och dessa ansågs stämma 

med de frågeställningar som ställts, se tabell 3.   

 Tabell 2. Exempel på tillvägagångssätt. 

 

ETISKA ASPEKTER 

I enlighet med studiehandledningen för Examensarbete på sjuksköterskeprogrammet är rådande 

praxis den att examensarbeten på grundläggande nivå inte granskas av etisk kommitté. Studien är 

godkänd av chef på akutmottagningen på Akademiska sjukhuset där datainsamlingen skedde. 

Skriftlig information kring studien samt ett skriftligt samtycke erhölls av de sjuksköterskor som 

Meningsenheter Kondenserade 

meningsenheter 

Koder Kategorier 

..själva ordet är ju sortera, effektivt sätt att 

sortera direkt liksom (paus) patienter 

kommer från gatan och får någon 

övergripande bild vad som är fel. 

Det är jätte viktigt, att man får en första 

blick på hur patienten mår, och kunna 

bedöma hur patienten bör bli 

omhändertagen, hur fort den bör få 

läkarvård om man säger så 

Effektivt sätt att sortera 

och få överblick 

Sortera och 

överblick 

Arbetssätt 

det handlar mycket om personkemi och 

erfarenhet 

Personkemi och 

erfarenhet har betydelse 

för samarbetet 

Personkemi och 

erfarenhet 

Personberoende 

samarbete 

ja det är väldigt olika... beror på vilket team 

man jobbar, på medicin är inga problem 

kirurg kan vara problem beroende vilken 

doktor man jobbar med ortopeden funkar 

för det mesta… 

…det är väldigt personbundet, för det mesta 

så funkar det jätte bra 

Fungerar olika beroende 

på vilken läkare. 
Personberoende 

samarbete 
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valt att delta i studien (bilaga 2 och 3). Informerat samtycke är en central forskningsetisk princip 

där autonomi är en grundpelare, vilket innebär att ingen människa tvingas att deltaga och den har 

rätt att uttrycka sin egen vilja (Malmsten, 2007). Allt studiematerial behandlades konfidentiellt. 

Studiepersonerna informerades om att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande. De 

informerades om att deltagandet är frivilligt och att de när som helst kunde välja att avbryta sitt 

deltagande utan att förklara varför. Resultaten sammanställdes så att ingen enskild person kunde 

identifieras. 

RESULTAT 

Efter bearbetning av intervjuerna med sjuksköterskorna utkristalliserades sammanlagt 14 

kategorier som besvarade de två frågeställningarna. Sju kategorier angående sjuksköterskornas 

upplevelser av sin arbetssituation och sju kategorier angående sjuksköterskornas upplevelser av 

samarbete framkom, se tabell 2.  

Tabell 3. Sammanställning över frågeställningar och kategorier. 

Frågeställningar Kategorier 

 Sjuksköterskornas upplevelser av sin 

arbetssituation relaterat till nuvarande 

triagemodell. 

 Förändringar i datasystem och arbetssätt 

 Stöd vid bedömning och prioritering 

 Olika triagemodeller 

 Bristande resurser 

 Ökad patientsäkerhet 

 Behov av högre kompetens 

 Sned personalfördelning 

 Sjuksköterskornas upplevelser av samarbete 

med läkare relaterat till nuvarande 

triagemodell. 

 Fungerande samarbete 

 Icke fungerande samarbete 

 Personberoende samarbete 

 Vikten av god kommunikation 

 Information om triage 

 Stor omsättning av läkare 

 Akutläkare kan skapa teamkänsla och 

kontinuitet 
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Sjuksköterskornas upplevelser av sin arbetssituation relaterat till nuvarande triagemodell 

Förändringar i datasystem och arbetssätt 

Det användes olika arbetssätt och former av triage på akutmottagningen. På helgerna fanns det 

ofta ett triageteam bestående av sjuksköterska och undersköterska. Detta upplevdes som positivt 

och som en trygghet då det var hög arbetsbelastning. Triagering med läkare användes när läkare 

fanns tillg 

Sjuksköterskorna upplevde att tankesättet med triage var bra, de kände att de fick en annan blick 

över situationen.  

”..själva ordet är ju sortera, effektivt sätt att sortera direkt liksom, patienter kommer från gatan och får någon 

övergripande bild vad som är fel.”(Intervju 7) 

Det framkom också vissa negativa upplevelser kring triage, vilket var att den angivna tidsramen 

utifrån den prioriteringsgrad som patienten tillhörde, inte alltid följdes.  

 ”…att det blir bara en grej att det står gul där men den blir ändå inte påtittad inom en timme liksom..”(Intervju 2) 

Det har varit mycket förändringar i arbetssättet och det framkom att förändringar i datasystem 

hade medfört att triageringen påverkats negativt.   

”Hela systemet har varit lite i gungning nu det har varit mycket ändringar datasystem och arbetssätt så då har 

triagen också kommit lite i gungning”(Intervju 1) 

 

Stöd vid bedömning och prioritering 

Triage fungerade som ett stöd för sjuksköterskan vid bedömning av en patient. Bedömningen 

blev inte godtycklig när man hade en mall att följa. Kontroll av vitalparametrar var viktigt då det 

bidrog till en bedömning av patientens tillstånd. 

”Att man har stöd som sjuksköterska att det inte bara är godtyckligt och att jag kan luta mig tillbaka på det, och 

säga att vitalparametrarna var faktiskt okej, så det är ju det bästa”(Intervju 6) 

Det upplevdes att patienter tyckte att de många olika momenten i triageprocessen tog tid och att 

patienterna kunde uppleva detta som negativt. Patienterna hade svårt att förstå att triage 

behövdes för att de skulle slussas rätt och kunna få rätt diagnos.  



16 
 

Det som upplevdes som mest positivt med triage enligt sjuksköterskorna var att det är ett 

effektivt och viktigt instrument för att sortera de patienter som behövde vård direkt från de som 

kunde vänta lite. Det gav en snabb överblick av patientens tillstånd. 

”…det som är mest positivt är att man får någon typ av mått på, genom de här färgerna då hur liksom akut det är 

om man har mycket patienter så blir det lättare att sålla vem  man ska ta hand om först…”(Intervju 3) 

Något som upplevdes som negativt var då det kom många patienter på samma gång, som fick 

samma prioriteringsgrad, då var det svårt att avgöra vem som skulle få vård först.  

”Negativa är nog det, jag upplever att det är ganska många patienter och det kommer många patienter på samma 

gång så blir det likvärdiga, de blir lika akuta, och de har man svårt att välja vilka av de, som en triage av triage så 

att säga. Dubbel triage”(Intervju 7) 

Erfarenhet gav en helhetsbild vid triagering. Triagemodellen täckte inte alla faktorer som kunde 

spela in vid bedömning av en patient, men med erfarenhet tog dessa ändå med som stöd vid 

bedömning. Med erfarenhet som stöd framkom att patienter prioriterades oftare upp än de 

prioriterades ner.   

Olika triagemodeller 

Mallmodellen och MTS togs upp som de triagemodeller som användes på akutmottagningen. Det 

påpekades att man använt olika triagemodeller för att personalen hade olika triageutbildning. 

Detta medförde att triageringen inte fungerade optimalt. Några beskrev att man blandade de olika 

modellerna för att få bättre täckning då de ansåg att modellerna var för sig inte var tillräckliga.  

”Vi har ju mall- metoden för de som inte har gått manchester utbildningen och så får de som har manchester 

utbildning köra den, ibland plockar man från båda, hittar man inte på den ena så kan man gå på den andra 

istället… mall- metoden är mer på parametrarna”(Intervju 1) 

”De system vi har är lite trubbiga….ja, för det första så finns ju mallmetoden, då tittar man ju i stort sätt bara på 

vitalparametrar. Men en människa kan ju ha ont och må illa men vitalparametrarna kan vara helt normala. Och den 

andra manchester triagen så tycker jag att många söksymtom saknas tycker jag. Ofta så i kombination med båda två 

hittar man någorlunda rätt.”(Intervju 6) 

Bristande resurser 

I den nuvarande situation var bristen på läkare något som togs upp under intervjuerna. Fler läkare 

vid triagering var något som efterfrågades för att minska godtyckligheten vid bedömning.  

”Det är bara det att kommer så otroligt många medicinpatienter så de (läkarna) räckte liksom inte till.”(Intervju 1) 
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”Tyvärr så är det väll nödvändigt därför att vi har så få doktorer jag skulle hellre se att man hade någon typ av 

läkarsamarbete att man tillsammans bedömde patienterna och på triage rum som det känns nu är det väldigt 

godtyckligt hur man gör.”(Intervju 3) 

 

Ökad patientsäkerhet  

Den nuvarande triageringsmodellen ökade patientsäkerheten ansåg sjuksköterskorna. 

Triageringen ansågs minska risken att patienten glömdes bort, samt ansågs minska väntetiderna.  

Det fortsatta utrymmet för förbättring påpekades. Triageteam upplevdes ge en trygghet för 

sjuksköterskan då det var mycket patienter. 

”på helgerna är det ju ändå skönare att man står, man är ute på torget, och det sitter folk i väntrummet som kanske 

har suttit där, för vi har ju en triagetid att alla ska vara triagerade inom en viss tid och den hinner man ju inte så 

ofta kanske om det är mycket folk och så där. Så då är det ju väldigt skönt att det finns ett triageteam, som tar in och 

bedömer och då ser de att den här kan antingen ut i väntrummet igen, eller torget och ligga där, eller oj den här är 

så dålig så in på akutrummet. Så man har ju lite trygghet i det, det har man.”(Intervju 8) 

 

Behov av högre kompetens 

En läkare som är med vid triageringen var något som ansågs vara en bra idé. Detta var något som 

tidigare hade testats men det hade inte fungerat vid det tillfället. En annan tog upp att en läkare 

borde träffa patienterna allra först för att fatta beslut om vilka som ska slussas vidare.  

”…bland annat så skulle man ju kunna göra det som va på test ett tag är att doktorerna var med i triageteamet så, 

men vi fick inte riktigt till det…så, hur vi skulle göra så då föll det, men vi testade det. Men det var inte riktigt 

genomförbart på just det sättet, men det tror jag ganska mycket på.” (Intervju 5) 

 

Sned personalfördelning 

Det uppfattades finnas en snedfördelning av personal, ibland fanns det många läkare men få 

vårdpersonal. Andra gånger kunde det vara tvärtom. Skillnaderna i arbetsbelastning ansågs leda 

till ett ineffektivt arbete. 

”det haltar ibland, ibland är det väldigt få läkare, det /…/ så är det ganska gott om annan personal och då får den 

andra personalen stå och vänta och ibland är det ganska gott om läkare, framför allt på kirurgen och inte så många 

vårdpersonal och då hamnar vi efter i vårt arbete, att det blir liksom lite diskrepans mellan den som har mycket och 

den som har lite att göra och då blir det inte så effektivt tycker jag men…”(Intervju 6) 

En annan sjuksköterska uppmärksammade att det höga flödet av patienter inte motsvarades av 

bemanningen.  
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”just då vid massor av inflöde av patienter ofta som, som ofta en ekonomisk grej, du kan inte ha, då behöver du 10 

läkare men du har bara 1 läkare, skulle du behöva 3-4läkare. Så det är liksom en svår balansgång mellan behovet 

och liksom hur mycket ja hur mycket man tänkt sig och hur många läkare som jobbar nu”(Intervju 7) 

 

Sjuksköterskornas upplevelser av samarbete med läkare relaterat till triage. 

Fungerande samarbete 

Det framkom att samarbetet kring kirurgpatienter fungerade bra på dagtid. Specialistläkaren var 

då med vid triageringen från början. Samarbetet innebar då att man som sjuksköterska visste 

direkt vilken prioritet patienten fått och om läkaren ordinerat något särskilt, vilket underlättade 

den fortsatta planeringen.  

”De gånger jag har jobbat dag så fungerar det bra när specialisten följer med, de bestämmer, vi tar de proverna, 

man får smärtlindringsordinationer på en gång så vet man vad planeringen är liksom och det tycker jag har funkat 

jätte bra. När det väl funkar.”(Intervju 9) 

 

Icke fungerande samarbete 

Samarbetet kring det fortsatta arbetet efter triageringen upplevdes inte fungera optimalt, vilket 

kunde yttra sig genom att läkaren inte hade ordinerat fortsatta åtgärder, utan detta måste 

sjuksköterskan påminna om. 

”jag tycker, ja det är ju också alldeles alltså på gång det är nytt att det ska bli mer det mer som rutin att läkarna när 

de tittat på patienten ska säga till hur täta kontroller så det är ju lite si o så, det gäller ju att man själv kommer ihåg 

att fråga det känns som att läkarna inte riktigt tänker på det liksom med den fortsatta”( Intervju 2) 

 

Personberoende samarbete 

Samarbetet upplevdes vara personberoende, hur väl samarbetet fungerade berodde på vilken 

läkare man arbetade med. Läkarens inställning till att samarbeta var även en faktor som togs upp 

som kunde påverka samarbetet. Något som även beskrevs var skillnader i samarbetsförmåga 

mellan de olika specialiteterna, medicin, ortoped och kirurgi.   

”… att ja det beror ju lite på hur öppna specialisterna är att jobba med oss liksom det är väldigt mycket beroende 

på /…/ är specialisten väl inställd på det han ska göra så funkar det jätte bra.”(Intervju 9) 
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Vikten av god kommunikation 

Vikten av god kommunikation uttrycktes. Detta var något som upplevdes brista många gånger 

och påverkade därmed samarbetet speciellt kring planering av arbetet. Upplevelsen att man ”inte 

pratar samma språk” framkom. Om kommunikationen förbättrades mellan personalgrupperna 

skulle det skapa en bättre teamkänsla. 

”man önskar ja kunna kommunicera bättre med de kanske att man får jobba mer som ett team, 

för det är vi inte idag”(Intervju 3) 

 

 Bristande information om triage 

Informationen om triage upplevdes skilja sig mellan läkare och sjuksköterskor. En önskan om att 

samma information skulle ges till alla nämndes i intervjun som en faktor för att förbättra 

samarbetet. 

”Vi är ju väldigt inne på det här med färgerna och dom vet inte vad det är, vi försöker frångå det här med färgerna 

hur mycket kontrollet ska vi ta, och dom verkar inte ha blivit informerade på samma vis som oss. /…/ jag har ingen 

aning om dom har fått någon introduktion överhuvudtaget./…/Att samma information går ut till alla.. det är väll en 

bra start”.(Intervju 3) 

 

Stor omsättning av läkare 

Den stora omsättningen av läkare uppmärksammades vid frågan om vad som kunde förbättras 

kring samarbetet. 

”ja en del är ju att det är så många läkare som snurrar runt här och det är ju inte fast liksom nog för att det är 

många man känner igen men alltså man kan ju inte namnen på alla.(Intervju 3) 

 

Akutläkare kan skapa teamkänsla och kontinuitet 

Genom att anställa akutläkare medförs en ökad kontinuitet och därmed en ökad teamkänsla 

framkom som förslag till förbättring. 

”…det är ju redan på väg /…/ men det dröjer ett tag innan det kommer med akutläkare. För då arbetar man i ett 

team regelbundet, /…/ istället för att man bara jobbar med den några månader och så ser man inte den på ett år, 

håller på sådär, en regelbundenhet, att man får mer teamkänsla ihop med den doktorn, absolut”. (intervju 5)
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DISKUSSION 

Något som alla informanter var överens om var att triage innebar ett stöd vid bedömning och 

prioritering av patienter. Det upplevdes som en trygghet att kunna stödja sina beslut på en 

modell. I nuläget användes ingen enhetlig modell, utan vilken som användes berodde på 

vilken utbildning man fått inom triage samt att flera modeller kombinerades för att få 

täckning. Triage ansågs som patientsäkert då risken minskar att en patient glöms bort. Vid 

teamtriagering upplevdes en ökad patientsäkerhet. Bristen på resurser medförde att läkarna 

inte räckte till.  Flera tyckte att läkare borde finnas med vid triageringen. 

Kring samarbetet fanns det delade meningar, både positiva och negativa. Flera tyckte att det 

var personberoende och att det skiljde sig mellan de olika läkarspecialiteterna. Något som de 

flesta informanter tog upp var vikten av god kommunikation mellan sjuksköterskor och 

läkare. Vissa ansåg att den fungerade bra i nuläget medan andra menade att det fanns brister. 

Uttrycket ”att vi inte pratar samma språk” uppkom vid flera tillfällen. En bidragande orsak till 

kommunikationsproblemen var känslan av att läkare och sjuksköterskor inte fått samma 

information om triage.   

Olika triagemodeller användes beroende på triageutbildning samt att flera modeller 

kombinerades, vilket ledde till att det fanns risk för godtycklig bedömning. En standardiserad 

modell minskar risken för personliga värderingar och förbättrar därmed vårdkvaliteten 

(Fernandes, 2005; Widgren, 2009). Enligt Fernandes et al (2005) bör en triagemodell vara så 

bred så att den kan appliceras på alla patientgrupper. Den nuvarande situationen på 

akutmottagningen vid Akademiska sjukhuset lever inte helt upp till detta då flera av 

informanterna uppgav att de kombinerade från olika triagemodeller, samt triagerade med sin 

personliga erfarenhet som stöd då de upplevde att en modell inte täckte alla 

symtom/sökorsaker. Behovet av en utvecklad triagemodell som är mer täckande påvisar 

Forsgren, Forsman och Carlström (2009) i sin utvärdering av MTS. Något som även framkom 

i vår studie var att de rekommenderade tidsangivelserna till första läkarbedömningen inte 

alltid följdes. Sjuksköterskorna upplevde att färgkodningen inte fungerade, vilket innebar att 

den medicinska prioritet som patienten hade fått, inte efterlevdes. Detta medför att 

patientsäkerheten sänks menar författarna. 

Erfarenhet är ett nyckelbegrepp vid arbete med triage (Aronsky et al, 2008; Andersson et al, 

2009; Forsgren et al, 2009). Vikten av erfarenhet togs endast upp av en sjuksköterska i vår 

studie, vilket är anmärkningsvärt då erfarenhet som tidigare nämnts är ett centralt begrepp. 
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Vid triagering av multisjuka patienter krävs en högre kompetens menar Forsgren et al (2009). 

Som flera informanter tog upp finns önskemål om att en läkare ska finnas med vid triagering. 

En sjuksköterska påpekade även att en läkare borde finnas i första ledet för att kunna göra en 

tidig bedömning och därmed ta beslut om det behövs fortsatt vård. Bristen på resurser leder 

till att det finns för få läkare vilket medför att teamtriage inte kan utföras så som det är tänkt 

(Subash et al, 2004). 

Både informanterna i vår studie och Fernandes (2005) menar att sjuksköterskorna och läkarna 

ska prata samma språk för att triagemodellen ska kunna vara tillförlitlig. Detta är något som 

kan förbättras genom att redan under sjuksköterske- och läkarutbildningen inleda ett 

tvärprofessionellt utbyte (Dougherty, 2005). Även triageutbildningen bör i möjligaste mån 

vara samma för de båda yrkeskategorierna. Detta var något som framkom under intervjuerna 

som förslag till förbättring av samarbetet. Akutläkare var ett annat förslag som framkom. De 

kan bidra till en ökad teamkänsla och kontinuitet.  

För att triage ska fungera optimalt krävs ett gott samarbete, där samma information och 

kunskap om triage finns bland alla yrkesgrupper samt en fungerande kommunikation 

(Fernandes, 2005). Författarna anser att det är viktigt att omhändertagandet av patienten följer 

den prioritetsnivå som patienten fått för att triage ska nå sitt syfte. Denna studie har visat att 

det fanns vissa brister i detta. 

Metoddiskussion 

Urvalet av deltagare var ett bekvämlighetsurval. Detta förenklade processen genom att 

intervjuerna skedde på arbetstid då tillfälle gavs. Hade det inte varit möjligt att utföra 

intervjuerna på arbetstid skulle intresseanmälan behövt lämnas samt utifrån detta utföra ett 

slumpvis urval och boka passande tid utanför arbetstid. Detta hade möjligtvis lett till 

svårigheter att finna tillräckligt antal deltagare. Skulle intervjuerna ha utförts utanför arbetstid 

kan det tänkas att informanterna inte skulle känna sig stressade över att lämna arbetet. En mer 

avslappnad informant kan man tänka ger mer utförliga svar. Bekvämlighetsurvalet tog inte 

hänsyn till kön, ålder och arbetslivserfarenhet, dock erhölls ändå en god spridning inom dessa 

faktorer. Något vi inte tagit i beaktning var huruvida någon/några hade specialistutbildning, 

vilket kunde ha varit intressant att veta då det kan tänkas påverka deras svar.  

Kvantitativ metod med enkäter kunde ha använts. Dock skulle det inte finnas möjlighet till 

följdfrågor, vilket kan vara negativt. Något som kan ses som positivt med enkäter är att det 
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kan utföras när informanten själv kan. Det kan upplevas som stressande att bli intervjuad i ett 

litet rum av två okända personer och samtidigt spela in detta på band. Emellertid anser 

författarna att fördelarna med kvalitativ metod överväger nackdelarna. Den största fördelen är 

möjligheten att ställa följdfrågor och på så sätt kunna förtydliga informantens upplevelser.    

Något som författarna har reflekterat kring är huruvida frågorna uppfyllde sitt syfte. I många 

fall krävdes följdfrågor för att förtydliga frågan, vilket kan ha påverkat resultatet. En mer 

omfattande studie med fler djupgående frågor hade kunnat utvinna mer information av 

informanterna. En pilotstudie hade kunnat genomföras för att säkerställa frågornas validitet.  

Informanterna fick skriva på ett samtycke om medverkan i studien där det stod att intervjun 

kommer spelas in på band, detta informerades de även muntligt om. Ingen enskild person 

kunde identifieras. Inga etiska problem kan därför ses. 

Denna studie påvisar faktorer att ta hänsyn till vid införandet av en ny triagemodell. Denna 

studie kan främst användas av akutmottagningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala.   

Slutsats  

Triage är ett stöd vid bedömning och prioritering av patienter. En standardiserad triagemodell 

skulle öka vårdkvaliteten. Samarbetet mellan sjuksköterskor och läkare kan förbättras genom 

tillgång till samma information och utbildning om triage. Förbättrad kommunikation 

underlättar samarbetet. Läkare bör i högre grad delta vid triagering. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 

Intervjuguide 

1. Hur gammal är du? 

2. Hur länge har du arbetat på Akutmottagningen? 

3. Vad tycker du om ditt arbete på akutmottagningen? 

4. Vad anser du om triage omhändertagandet? 

5. Vad är det mest positiva respektive mest negativa med triage? 

6. Hur upplever du samarbetet med läkare och sjuksköterska vid användandet av triage? 

7. Kan samarbetet mellan läkare och sjuksköterska i detta sammanhang 

förändras/förbättras på något sätt? 
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Bilaga 2 

 

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap 

Vårdvetenskap 

 

 

Härmed samtycker jag till att denna intervju spelas in och transkriberas för att användas i en 

C-uppsats i termin 6 inom Sjuksköterskeprogrammet vid Uppsala Universitet. Uppsatsen är 

en del i ett större forskningsprojekt rörande utvärdering av Dataprocesstriage. C-uppsatsen 

inriktar sig på sjuksköterskans upplevelser av det nuvarande systemet teamtriage. För ett 

strategiskt urval samlas data om kön, ålder och arbetslivserfarenhet in. Allt studiematerial 

kommer att behandlas konfidentiellt. Resultaten kommer att sammanställas i C-uppsats samt i 

annan vetenskaplig publikation. Ingen enskild person kan identifieras. Jag är införstådd i att 

jag när som helst kan välja att avbryta mitt deltagande i studien utan att behöva förklara 

varför.   

 

Datum: 

-----------------------  

Namnteckning 

------------------------- 

Namnförtydligande 
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Bilaga 3 

 

 

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap 

Vårdvetenskap 

 

Hej! 

Vi är fyra studenter från Uppsala Universitet som studerar på sjuksköterskeprogrammet 

termin 6 och under hösten ska vi skriva C-uppsats. Uppsatserna (2 stycken) kommer att vara 

förstudier till forskningsprojektet Data Process Triage. Forskningsprojektet kommer utveckla 

och implementera den nya triagemetoden som kommer att införas under 2010. Våra förstudier 

innefattar en utvärdering av teamtriage på akutmottagningen vid Akademiska sjukhuset i 

Uppsala, det vill säga såsom triage ser ut på akutmottagningen idag.   

 

Vi önskar att få intervjua ett antal sjuksköterskor på akutmottagningen med syftet att 

undersöka sjuksköterskornas upplevelser kring arbetssituationen och samarbetet med läkarna 

rörande teamtriage. Intervjuerna kommer att börja utföras under vecka 41 och varje intervju 

beräknas ta ca 45-60 minuter. Intervjuerna får utföras på arbetstid, så långt det är möjligt, och 

de kommer att utföras i lämplig lokal i anslutning till Din arbetsplats. Samtalet kommer att 

spelas in på band. Allt studiematerial kommer att behandlas konfidentiellt, vilket betyder att 

Dina svar inte kommer att kunna kopplas till Dig som person i den färdiga uppsatsen eller i 

forskningsprojektet. Ditt deltagande i studien är frivilligt och Du kan när som helst välja att 

avbryta ditt deltagande utan att förklara varför.  

 

Har du några frågor eller funderingar hör av Dig till Ida, Charlotte, Sara eller Kristina!  

 

Ida Åhlin, 073-638 88 47, ida.ahlin@gmail.com  

Charlotte Östlund, 073-958 23 31, choost85@hotmail.com 

Sara Hjelm, 070-276 00 98, solen_sh@hotmail.com    

Kristina Trepp, 070-291 50 41, k_trepp@hotmail.com 
 

  

Handledare: 

Åsa Muntlin, doktorand. Telefon 018-471 66 67, e-post asa.muntlin@pubcare.uu.se  

Eva Hovstadius, universitetsadjunkt. Telefon  076-8004584, e-post eva.hovstadius@pubcare.uu.se. 

 

 

 

 


