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Förord 
 
Föreliggande rapport riktar sig till beslutsfattare och övriga intresserade vid 
akutmottagningarna i Västra Götalandsregionen (VG-regionen). Rapporten 
är en första utvärdering av den nya arbetsmodellen Manchester Triage (MTS) 
som implementerats på en majoritet av akutmottagningarna i regionen.  
 
Utvärderingen initierades av triageintresserade läkare och sjuksköterskor 
som träffades för första gången hösten 2006. Under uppföljande möten bil-
dades en utvärderingsgrupp som tog på sig uppdraget att göra en studie av 
Manchester Triage. 
 
Det finns många som förtjänar ett tack och jag vill då börja med att tacka 
utvärderingsgruppen för allt arbete ni lagt ner så att studien har kunnat 
genomföras. Tack till min chef Tom för att jag har fått utrymme att göra den 
här rapporten. Tack också till Eric Carlström som handlett mig i studien och 
Martin Gellerstedt som har varit till stor hjälp i analyserna. Tack till de 
akutmottagningar som har finansierat studien. Jag vill också tacka de sjuk-
sköterskor som deltagit i studien. Tack också till expertgruppen som bestod 
av Tom Brokopp, Marianne Fredriksson, Ulrika Hällgren, Matilda Rentzhog 
och Per Örtenvall som med sin erfarenhet hjälpt oss med att kategorisera de 
patientfall som användes i studien. Sist men inte minst vill jag tacka min 
kollega Tina vars datakunskap har varit ovärderlig. 
 
 
Pia Olofsson 
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SAMMANFATTNING 
 
Triage är en systematiserad form av prioritering som utförs på de flesta 
akutmottagningar i Sverige och internationellt. Syftet med triage är att upp-
nå en medicinskt säkerställd turordning för patienter som söker vård. I 
Västra Götalandsregionen har akutmottagningarna de senaste två åren im-
plementerat Manchester Triage (MTS). Modellen består av ett medicinskt be-
slutsstöd i form av ett flödesschema, samt fem triagekategorier, som var och 
en anger maximal väntetid. Patienterna som bedöms tillhöra kategori 1 be-
höver omedelbar läkarkontakt. De övriga fyra kategorierna bedöms kunna 
vänta mellan 10 minuter och upptill 240 minuter.  
 
Den här studien utvärderar överensstämmelsen i form av mellanbedömar-
reliabilitet, samt träffsäkerhet i triagebedömningar hos sjuksköterskor som 
arbetar med MTS.  
 
De 79 sjuksköterskor som deltog i studien var verksamma på sju olika 
akutmottagningar i Västra Götalandsregionen. Sjuksköterskorna bedömde 
13 fiktiva patientfall vardera. Dessa patientfall hade tilldelats en förväntad 
triagekategori utifrån en expertgrupps samlade bedömning. 
 
 Mellanbedömar-reliabiliteten för akutmottagningarna totalt var 0,61 i ovik-
tat k-värde vilket innebär god överensstämmelse. Mellan akutmottagningar-
na varierade k-värdet från 0,56-0,65. Träffsäkerheten gentemot expertgrup-
pens förväntade triagekategori var 73 % totalt. 14 % av patienterna tilldela-
des en högre triagekategori än den förväntade (övertriage) och 13 % en lägre 
(undertriage). Träffsäkerheten för MTS var hög i kategori 1 (92 %) och kate-
gori 2 (91 %), men lägre i kategori 3 (66 %) och 4 (63 %).  
 
Slutsatsen är att mellanbedömar-reliabiliteten var god och träffsäkerheten   
hög. Triagekategori 1 och 2 redovisade högst värden, vilket tyder på att den-
na grupp av patienter bereds vård utan riskfyllda väntetider. De patienter 
som ges en lägre prioritet visar sig emellertid vara svåra att bedöma. Trots 
att dessa patienter är mest frekventa på akutmottagningarna var de svåra 
att särskilja. Detta pekar på ett behov av att ytterligare utveckla bedömning-
ar av kategori 3 och 4 i triagemodellen MTS.  
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TRIAGE PÅ AKUTMOTTAGNING 
 

Akutmottagningar uppvisar likheter över hela värden när det gäller utveck-

lingen mot längre väntetider på grund av ett ökat antal besökare och fler äld-

re med multipla diagnoser (Baldursdottir & Jonsdottir, 2002; Fernandes et 

al., 2005; Göransson, 2006). Med anledning av detta har det första mötet 

med patienten på akutmottagningen hamnat i fokus, eftersom det är där be-

dömningen görs, som också innebär en prioritering (Goodacre et al., 1999; 

Beveridge et al., 1999; Palmqvist & Lindell, 2000; Göransson, 2006). Denna 

första bedömning kallas för triage. Ordet kommer ursprungligen från frans-

kan och betyder just prioritering (Grossman, 2003; Göransson, Ehrenberg & 

Ehnfors, 2005a). 

 

De flesta akutmottagningar i Västra Götalandsregionen (VG-regionen), har 

under de senaste åren infört en enhetlig modell för triage, Manchester Triage 

(MTS) (Mackway-Jones, 1997). Internationellt har olika triagemodeller fun-

nits i ett par decennier (Göransson et al., 2005a; Palmqvist et al., 2000), men 

i Sverige har dessa modeller börjat implementerats under 2000-talet.  

 

I och med implementeringen av Manchester Triage finns en förhoppning om 

att patientsäkerheten ska öka, när det gäller de patienter som av medicinska 

skäl, behöver vård omgående. En annan förhoppning är att uppnå en medi-

cinskt säkerställd turordning för övriga patienter. (Dann, Jackson & Mack-

way-Jones, 2005).  

 

 Denna rapport är en utvärdering av Manchester Triage i VG-regionen. 
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TRIAGEMODELLERNAS UTVECKLING 
 
Historik 

Under 1960-talet beskrevs en förändring på akutmottagningarna i större 

städer i USA, Australien, Kanada och England. Allt större akutmottagningar 

med hög patientgenomströmning tillät inte längre att patienterna behandla-

des allteftersom de sökte vård. Den turordning som gällt, att den som kom 

först, fick vård först, började omvärderas. Olika modeller tog form, där hän-

syn togs till patientens medicinska status.  (Fry & Burr, 2002; Grossman, 

2003). 

 

 Triage introducerades på akutmottagningarna för att tillhandahålla medi-

cinskt säker vård och rimliga väntetider för svårt sjuka patienter. Tidigare 

hade triage använts på stora olycksplatser med många sårade och dessför-

innan på krigsskadescener (Dann et al., 2005; Grossman, 2003; Göransson, 

2006). 

 

 Gemensamma drag för triagemodeller 

De triagemodeller som utvecklats på 1990-talet renodlades och blev till na-

tionella standardmodeller i vissa länder. De länder där flest akutmottagning-

ar använder standardmodeller är Australien, Kanada, Storbritannien och 

USA (Fernandes et al., 2005; Worster et al., 2004). 

 

De olika triagemodellerna skiljer sig åt, men det finns fortfarande vissa ge-

mensamma drag: Prioriteringen utgår ifrån patientens symtom. De symtom 

som bedöms består dels av de som patienten själv beskriver och dels de som 

den mottagande sjuksköterskan noterar. Prioriteringen görs mestadels av 

sjuksköterskor. En tidsskala anger den maximala väntetiden för den enskil-

de patienten utifrån bedömt huvudsymtom. Denna tidsskala varierar bero-

ende på triagemodell. Som komplement till tidsskalan har medicinska be-

slutsstöd utarbetats. (Australasian College for Emergency Medicin, 2005; 

Beveridge et al., 1998; Mackway-Jones, 1997; Worster et al., 2004). 
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Nedan beskrivs triagemodellerna från Australien, Kanada, Storbritannien 

och USA. Dessa modeller har varit dominerande i den övriga världen (Fer-

nandes et al., 2005). 

 

 Triagemodellen ATS.  

Australien var först med att införa en triagemodell, ”The National Triage Sca-

le” (NTS). Modellen utvecklades av ”The Australasien College for Emergency 

medicine” år 1993. Den bytte namn i början av 2000-talet, till ”The Australa-

sian Triage Scale” (ATS). Implementering har sedan skett på de flesta akut-

mottagningarna i Australien och Nya Zeeland. 

 

ATS har en 5-gradig skala där varje kategori utgör en tidsprioritering för när 

medicinsk behandling bör startas. Metoden presenteras i tabell 1 (McCallum 

Pardey, 2006). 

 
 
Tabell 1. ATS har fem kategorier. Var och en är kopplad till en tid som är den maximala väntetiden för patienterna i 
respektive kategori. Längst till höger benämns kategorierna.  
 
Triage code Treatment Acuity National Triage Scale 

Category 1 Immediate Resuscitation 

Category 2 Whith in 10 minutes Emergency 

Category 3 Half Hour Urgent 

Category 4 One Hour Semi Urgent 

Category 5  Two Hours Non Urgent 

 

 

Den 5-gradiga skalan är kompletterad med ett medicinskt beslutsstöd för 

sjuksköterskorna när de gör sin bedömning. Beslutsstödet utgörs av indika-

torer som är grunden för en lämplig tidsprioritering. I tabell 2 ses ett utdrag 

ur denna. (Australasian College for Emergency Medicin, 2005), 
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Tabell 2. Beskrivning av kategori 1 i “Guidelines on the Implementation of the Australasian Triage Scale in Emer-
gency Departments.” Denna visar när behandlig bör sättas in för de patienter som triagesjuksköterskan bedömer 
ska tillhöra kategori 1. Här beskrivs också vad som menas med kategori 1 och också de symtom som patienten 
skall uppvisa för att bli bedömd tillhöra denna kategori. 
  
ATS 
Category 

Response Description of Category Clinical Descriptors (indi-
kative only) 

Category 1 Immediate 
simultaneous 
assessment 
and treatment 

Immediately lifethreatening 
 
Conditions that are threats to 
life (or imminent risk of dete-
rioration) and require immedi-
ate aggressive intervention 

Cardiac arrest 
Respiratory arrest 
 
Immediate risk to airway – 
impending arrest  
Respiratory rate <10/min 
Extreme respiratory dis-
tress 
 
BP <80 (adult) or severely 
shocked child/infant 
 
Unresponsive or responds 
to pain only (GCS <9) 
Ongoing/prolonged sezure 
 
Severe behavioural disorder 
with immediate threat of 
dangerous violence 

 

 

Ett annat hjälpmedel, som utarbetats inom ramen för ATS, är ett utbild-

ningspaket, ”The Triage Education Resource Book”. Syftet med denna är att 

utbilda sjuksköterskor i triagearbete (McCallum Pardey, 2006). 

 

Triagemodellen CTAS 

Kanada har utvecklat en triagemodell som bygger på den australiensiska 

modellen ATS som beskrivits ovan. ”The Canadien Emergency Department 

Triage and Acuity Scale”, (CTAS) utvecklades av en grupp läkare på Saint 

John Regional Hospital i New Brunswick, i mitten av 1990-talet. Det som 

skiljer CTAS och ATS åt, när det gäller tidsprioriteringen, är att i kategori 2 

(tabell 1), är den maximala väntetiden 15 minuter för CTAS i stället för 10 

minuter för ATS. (Beveridge et al., 1998). 

 

 Det medicinska beslutsstödet liknar det för ATS, men efter en revision av 

CTAS, som genomfördes i början av 2000-talet, har vitala parametrar, som 

till exempel blodtryck, temperatur och respiration, preciserats tydligare 

(Murray et al., 2004). Ett nationellt utbildningsprogram utvecklades samti-
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digt med revisionen år 2000. CTAS används på de flesta akutmottagningarna 

i större delen av Kanada. 

 

Triagemodellen ESI 

I USA utvecklades också en modell, ”The Emergency Severity Index” (ESI), av 

en grupp läkare och sjuksköterskor i slutet av 1990-talet. Den har en annor-

lunda utformning än ovanstående modeller. Dels finns inga tider associerade 

till triagekategorierna och dels ska triagesjuksköterskan bedöma hur mycket 

resurser som kommer att gå åt för varje patient. Detta i syfte att sortera pa-

tienterna till rätt kategori och rätt behandlingsarea på akutmottagningen. 

Tabell 3 visar version fyra av ESI som implementerades 2005 (Gilboy et al., 

2005). Triagekategorierna utgjordes från början av tre nivåer men har ut-

vecklats till fem nivåer liksom i de ovan beskrivna modellerna (Worster et al., 

2004; Fernandes et al., 2005). Även till denna modell finns ett medicinskt 

beslutsstöd, som hjälper sjuksköterskan att bestämma rätt triagekategori 

(Gilboy et al., 2005). 

 
Tabell 3.Triagekategorierna och de därtill kopplade åtgärder som sjuksköterskan bedömer ska gälla för patienterna, 
i version fyra av triagemodellen ESI. 
  

 

Triagekategori      Åtgärder  
1 Livräddande åtgärder behövs, läkarkontakt omedelbart. 

2 Högriskpatienter där läkare bör kontaktas relativt omgående 

(inom 10 minuter). 

3 Mätning av vitala parametrar (puls, andningsfrekvens och 

sao2) visar att patienten inte tillhör kategori två, men tillstån-

det kräver två eller fler resurser såsom till exempel intravenös 

infusion, läkemedelsadministration, blodprovstagning, rönt-

gen och EKG. 

4 Patientens tillstånd kräver endast en resurs, såsom till exem-

pel röntgen. 

5 Patientens tillstånd kräver inga resurser. 
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Triagemodellen MTS 

”The Manchester Triage Group” (Mackway-Jones, 1997), var en grupp av er-

farna sjuksköterskor och läkare som utvecklade Manchester Triage (MTS) i 

Storbritannien i slutet av 1990-talet.  Manchester Triage benämns olika i 

litteraturen, Manchester Triage System, Manchester Triage Scale och Man-

chester Triage. Modellen är nationellt accepterad som standard på Storbri-

tanniens akutmottagningar och har också kommit att bli nationell standard i 

Holland och Portugal (Lipley, 2005). Sedan 2005 är modellen etablerad på 

majoriteten av VG-regionens akutmottagningar. 

 

MTS presenteras i form av en handbok som används såväl i utbildningssyfte  

som beslutsstöd i triagearbetet (Mackway-Jones, 1997). Tidsprioriteringarna 

liknar dem för ATS och CTAS, men tiderna i MTS trigemodell är associerade 

till färger. I tabell 4 visas hur prioriteringarna beskrivs för MTS. 

 

 
Tabell 4. Tidsprioriteringar enligt MTS. Modellen har fem triagekategorier som är associerade till olika färger och 

olika tider räknade i minuter. Tiden motsvarar den längsta väntetiden som rekommenderas utifrån patientens 

symtom. 

 
Kategorier Benämning Färg Maximal väntetid 

1 Omedelbart Röd 0 min. 

2 Mycket brådskande Orange 10 min. 

3 Brådskande Gul 60 min. 

4 Standard Grön 120 min. 

5 Icke-akut Blå 240 min. 

 

 

När det gäller det medicinska beslutsstödet skiljer sig MTS från ATS och 

CTAS. Triagemodellen MTS beslutsstöd består av 52 flödesscheman, som 

utgår ifrån de vanligaste sökorsakerna på en akutmottagning. Tabell 5 redo-

gör för de 52 vanligaste sökorsakerna enligt ”Manchester Triage Group”. 

(Mackway-Jones, 1997). 
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Tabell 5. De vanligaste sökorsakerna på en akutmottagning enligt ”Manchester Triage Group”. Svensk översättning 
(Widfeldt, 2005). Sökorsakerna står i bokstavsordning för att snabbt kunna hittas. När triagesjuksköterskan be-
stämt sig för ett av dessa 52 huvudsymtom som sökorsak finns ett flödesschema till vart och ett av dessa.  
 
Allergi 
Andningssvårigheter barn 
Astma 
Avvikande beteende 
Bett och stick 
Blodsjukdom 
Brännskada 
Bröstsmärta 
Buksmärta barn 
Buksmärta vuxen 
Diabetes 
Diarrè 
Djup ventrombos 
Dålig vuxen 
Dåligt barn 
Extremitets skada 
Fallolycka 
Främmande kropp 
Gastrointestinal blödning 
Generella kriterier 
Graviditet 
Gråtande barn 
Halsont 
Haltande barn 
Huvudvärk 
Infektion 
Intoxikation - förgiftning 
 

Irritabelt barn 
Kemisk exponering 
Kollapsad vuxen 
Kramper 
Kräkningar 
Lokal infektion – abcess 
Misshandel 
Nacksmärta 
Neurologisk sjukdom 
Näsproblem 
Oregelbunden hjärtrytm 
Orolig förälder 
Psykisk ohälsa 
Ryggsmärta 
Sexuellt överförd sjukdom 
Självdestruktivt beteende 
Skallskada 
Skrotal smärta 
Stort trauma 
Sårskada 
Tandproblem 
Thorax-, bukskada 
Uppenbart berusad 
Urinvägsproblem 
Utslag 
Vaginal blödning 
Ögonproblem 
Öronproblem 
 

 
 
 
Sökorsakerna som beskrivs i tabell 5 ovan, representerar det huvudsymtom 

som sjuksköterskan har identifierat. Varje sökorsak är kopplad till ett flö-

desschema. Ett exempel på flödesschema visas i figur1. (MackWay-Jones, 

1997; Widfeldt, 2005). 
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Figur 1. Flödesschemat  läses uppifrån och ner, från rött till bått. J står för JA och N står för NEJ. Flödesschemat 
styr beslutsprosessen till en prioriteringsfärg genom att föreslå ett antal urvalskriterier. För att få färgen orange 
har triagesjuksköterskan tolkat patientens huvudsymtom  till någon av de urvalskriterier som står i rutan till 
vänster om färgen orange. Någon av dessa urvalskriterier exempelvis smärta, frekventa blodiga kräkningar, akut 
rektal blödning, nedsatt muskeltonus, ”floppy child”, sänkt medvetandegrad eller mycket het alternativt kall, ska 
stämma in på patientens huvudsymtom. Det kan vara ett eller flera urvalskriterier som stämmer in på samma 
färg. Detta dokumenteras och patienten får färgen orange, som enligt tabell 3 hamnar i kategori 2, det vill säga att 
patienten får en maximal väntetid på tio minuter. Det är alltid den första nivån av urvalskriterier som 
triagesjuksköterskan kan svara JA på, som styr prioriteringsfärgen (MackWay-Jones, 1997; Widfeldt & Örtenwall, 
2005). 

 
 

Patientens presentation av sökorsak styr valet av flödesschema. Figur 1 visar 

flödesschemat för kräkningar. När ett flödesschema är valt, följer den triage-

rande sjuksköterskan schemat uppifrån och ner, från rött till blått, samlar 

in och bedömer information. Flödesschemat strukturerar denna process ge-

nom att presentera urvalskriterier för varje triagekategori. Sjuksköterskan 

 
Livshot? 

Luftväg, Andning, Cirkulation 
Barn med sänkt medvetandegrad? 

Pågående kramper? 
N

Svår smärta? 
Frekventa blodiga kräkningar? 

Akut rektal blödning? 
Nedsatt muskeltonus, ”floppy child”? 

Sänkt medvetandegrad? 
Mycket het? 

Kall? 
N 

Medelsvår smärta? 
Kräkts blod? 

Tecken på dehydrering? 
Frekventa kräkningar? 

Het? 

N
 

Smärta? 
Varm? 

 

N 

 
Aktuellt problem? 

Ett problem som inträffat 
senaste veckan är aktuell. 

N 

Kräkningar 

RÖD

ORANGE 

GUL

GRÖN

BLÅ

J

J

J

Figur 1 
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bestämmer triagekategori genom att hitta det urvalskriterie i den högsta ka-

tegorin som stämmer in på patientens presentation. Det finns kommentarer 

till alla urvalskriterier kopplat till varje flödesschema. Ett exempel på detta 

visas i tabell 6. Dessa kommentarer är till för att minimera risken för egna 

tolkningar av vad ett visst urvalskriterie står för. 

 
 
Tabell 6. Kommentarer till flödesschemat kräkningar. I kommentarerna finns hänvisning till andra närbesläktade 
flödesscheman, som i detta fall är gastrontestinal blödning, buksmärtor och diarrè. Därefter förklaras flödessche-
mat i sin helhet. Sist förklaras de urvalskriterier som är specifika för flödesschemat kräkning (Mackway-Jones, 
1997; Widfeldt, 2005). 
 
 

Kommentarer: Kräkningar 
Se även 
Gastrointestinal blödning 
Buksmärtor 
Diarrè 
 
Förklaringar: Detta är ett symtomrelaterat flödesschema. Det är kanske inte så många patienter 

som söker på akutmottagning pga kräkningar och denna kontaktorsak resulterar 
sällan i hög prioritering. Detta trots att kräkning ibland kan vara en del av ett all-
varligt tillstånd. Det är därför extra viktigt att man har ett flödesschema till hjälp 
vid prioriteringen. 

 
 De generella kriterier som används är i första hand valda för att utesluta livsho-

tande tillstånd och bedöma smärta. Dessutom förekommer ett antal specifika kri-
terier som säkerställer att man identifierar och rätt prioriterar, patienter som lider 
av gastrointestinal blödning och de som drabbats av allvarliga effekter av kräk-
ningarna. 

 
 
Specifika kriterier: Förklaring 
 
Frekventa blodiga kräkningar? Blodiga kräkningar kan bestå av ljusrött blod eller mörkrött, kaffesumpsliknande 

blod. När denna typ av kräkningar upprepas frekvent måste det ses som ett teck-
en på en livshotande gastrointestinal blödning. 

 
Akut rektal blödning? Vid större tarmblödning eller vid blödning nära rektum kan rött blod passera ut 

via ändtarmen. Är blödningen mindre uttalad eller om blödningsskällan finns högt 
upp i tarmen kommer mörkfärgat blod att tömmas via rektum i form av melena. 

 
Kräkts blod? Kan personen själv berätta att det kommit blod i samband med kräkning eller 

finns tecken på att så har skett? Det kan vara ljusrött blod eller kaffesumpsfärgat 
blod. 

 
Tecken på dehydrering? Tecken på dehydrering kan vara; torr i munnen (speciellt tungan), insjunkna 

ögon, huden känns kall och är blek, turgor i subcutis är nedsatt och hos små 
barn är fontanellen insjunken. Ofta följs detta av snabb hjärtrytm och en minimal 
produktion av urin. 

 
Frekventa kräkningar? Kräkning som är kontinuerlig eller som sker upprepat med mycket korta uppe-

håll. 
 
 

 

 Flödesschemana är uppbyggda så att den mest akuta kategorin presenteras 

först, för att försäkra sig om att det allvarligaste symtomet blir identifierat så 

snabbt som möjligt. Nedan presenteras ett fiktivt exempel, då triagesjukskö-
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terskan väljer flödesschemat kräkningar och bedömer patienten till en gul 

triagekategori: 

 
En man i 35-årsåldern träffar triagesjuksköterskan och berättar att han har mått 
illa och kräkts de senaste dagarna. Han har inte ont i magen. Han får inte behålla 
mat eller dryck och kräkningarna avtar inte. Han berättar att han i går och idag 
har kräkts minst fem gånger och dessförinnan några gånger per dag. Sjuksköters-
kan väljer flödesschemat kräkningar, efter den presentation som patienten givit. 
 
Nu följer triagesjuksköterskan schemat, se figur 1, och läser i röd kategori: Livs-
hot? Luftväg, Andning, Cirkulation. Barn med sänkt medvetandegrad? Pågående 
kramper?  Inget av detta stämmer in på patienten. Sjuksköterskan fortsätter att 
läsa de urvalskriterier som presenteras i kategori orange: Svår smärta? Frekventa 
blodiga kräkningar? Akut rektal blödning? Nedsatt muskeltonus? ”Floppy child”? 
Slö? Sänkt medvetandegrad? Mycket het? Kall? Triagesjuksköterskan frågar pati-
enten om kräkningarna är blodiga eller om patienten har diarèer som är blodiga. 
Sjuksköterskan bildar sig också en uppfattning om hur patienten mår i övrigt, ut-
ifrån dessa urvalskriterier. Hon bedömer att inget stämmer in på denna patient 
när det gäller urvalskriterierna i orange kategori. 
 
Sjuksköterskan går vidare i flödesschemat och läser urvalskriterierna i gul katego-
ri: Medelsvår smärta? Kräkts blod? Tecken på dehydrering? Frekventa kräkning-
ar? Het? Efter att ha läst förklaringarna till dessa urvalskriterier och ytterligare 
ställt några frågor till patienten utifrån urvalskriterierna i gul kategori, beslutar 
sjuksköterskan att urvalskriterie tecken på dehydrering, passar in på patientens 
symtom. Tecken på dehydrering beskrivs i kommentarerna till flödesschemat 
kräkning (tabell 5) enligt följande: Tecken på dehydrering kan vara; torr i munnen 
(speciellt tungan), insjunkna ögon, huden känns kall och blek, turgor i subcutis 
är nedsatt och hos små barn är fontanellen insjunken. Oftast följs detta av snabb 
hjärtrytm och en minimal produktion av urin. Sjuksköterskan ser på patienten att 
han är blek och när han pratar är han torr i munnen. Han berättar att han inte 
kissat sedan igår. Sjuksköterskan dokumenterar vilket flödesschema som an-
vänts, i detta fall kräkningar. Hon dokumenterar också det urvalskriterie hon valt, 
tecken på dehydrering, och till sist dokumenterar hon triagekategori gul som blev 
resultatet. Detta betyder att patienten hamnar i triagekategori 3, gul kategori och 
får en maximal väntetid på 60 minuter (tabell 3). 
 

 

 MTS i VG-regionen 

I början av 2000-talet startade diskussioner på VG-regionens akutmottag-

ningar om att införa en triagemodell. De flesta akutmottagningar i regionen 

använde vid den här tiden socialstyrelsens måldokument som anger tre prio-

riteringsnivåer (Socialstyrelsen, 1994). Se tabell 7.  
 

Enligt socialstyrelsen (1994) sker prioriteringen på svenska akutmottagning-

ar enligt de tre prioriteringsnivåer som visas i tabell 7. Socialstyrelsen menar 

att även om akutmottagningarna prioriterar enligt dessa nivåer, definieras 

ofta behovet av akut omhändertagande olika vid olika sjukhus. Därför föror-

das en undergruppering av prioritet tre, i tabell 7, enligt följande: 3a, om-
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händertagande inom sex timmar, 3b, omhändertagande inom 24 timmar, 3c, 

omhändertagande inom tre dygn (Socialstyrelsen, 1994). 
 
 
Tabell 7. Socialstyrelsens måldokument för akut omhändertagande som är en rekommendation av tre priorite-
ringsnivåer, från omedelbart omhändertagande till oprioriterad turordning. (Socialstyrelsen, 1994). 
  
Prioritet 1 Omedelbart omhändertagande. 

Den sjukes/skadades vitalfunktioner är hotade och behov av omedelbart 
kvalificerat omhändertagande föreligger (<5-15min). 

Prioritet 2 Snabbt omhändertagande 
I denna grupp återfinns patienter med svåra smärtor, sårskador, fraktu-
rer, övre luftvägsbesvär och många patienter med hjärtbesvär. Omhän-
dertagande inom 1-2 timmar eftersträvas. 

Prioritet 3 Omhändertagande i turordning (oprioriterat). 
I denna grupp återfinns övriga patientkategorier. 

 

 

När väntetiderna ökade, till följd av ett ökat patientflöde på akutmottagning-

arna i VG-regionen, uppstod diskussioner som ledde till slutsatsen att Soci-

alstyrelsens måldokument (1994) inte tillräckligt uppfyllde de krav som 

ställdes på en akutmottagning. För att hitta någon utarbetad strukturerad 

triagemodell som bättre motsvarade akutmottagningarnas behov, granska-

des utländska triagemodeller. I VG-regionen kom triagemodellen MTS att 

införas då det fanns en utbildning i Göteborg och en översättning till det 

svenska språket hade genomförts (Widfeldt, 2005). Kurserna gavs inled-

ningsvis av engelska instruktörer och därefter genomfördes upprepade kur-

ser på svenska, i takt med att den svenska översättningen blev tillgänglig. 

Dessa kurser var tänkta som instruktörsutbildningar. Ambitionen var att de 

som utbildas till instruktörer sedan skulle genomföra utbildningar på sin 

arbetsplats med hjälp av tillgängligt utbildningsmaterial (Widfeldt, 2005). 

Utbildningar har nu genomförts på en majoritet av VG-regionens akutmot-

tagningar. 

 

 Den första svenska översättningen av MTS används på de akutmottagningar 

som infört metoden. Det pågår dessutom en översyn av flödesscheman i takt 

med att triagemodellen implementeras, då det framkommit behov av tillägg 

av sökorsaker och förändringar i vissa flödesscheman. 
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UTVÄRDERING AV TRIAGE 
 

De utvärderingar som finns av triage fokuserar på reliabilitet och validitet 

(Gilboy et al., 2005). Nedan följer en beskrivning av dessa begrepp använda i 

triagesammanhang. Dessutom görs en redovisning av forskningsläget när 

det gäller reliabilitetsutvärdering av triagemodeller. 
 

Reliabilitet och triage 

Reliabiliteten för ett kvantitativt mätinstrument, i detta fall triage, syftar till 

att mäta instrumentets kvalitet och giltighet (Ejlertsson, 2003; Eliasson, 

2006; Polit & Beck, 2004). Ett instrument som uppvisar en låg variations-

vidd i upprepade mätningar anses ha hög reliabilitet (Polit & Beck, 2004). 

Har triagemodellen en god reliabilitet betyder det att, oavsett vilken sjukskö-

terska som gör bedömningen, utmynnar det i samma triagekategori. Denna 

form av reliabilitet kallas för mellanbedömar-reliabilitet. Den redovisas ofta 

som kappavärde (k-värde), och mäter graden av överensstämmelse. Värdet 

baseras både på den uppvisade överensstämmelsen samt den förväntade 

överensstämmelsen (Altman, 1999; Gellerstedt & Furberg 2007; Jakobsson 

& Westergren, 2005). Rangordningen är från 0-1 där 0 står för att överens-

stämmelse inte kan påvisas mer än den av slumpen uppkomna och 1 står 

för fullständig överensstämmelse. Värdena 0.8 - 1,0 anses vara utmärkt 

överensstämmelse, 0,6 - 0,8 god överensstämmelse, 0,4 - 0,6 moderat över-

ensstämmelse, 0,2 - 0,4 skaplig överensstämmelse och mindre än 0,2 ringa 

överensstämmelse (Altman, 1999; Goodacre et al., 1999; Jakobsson & Wes-

tergren, 2005).  

 

Det förekommer två k-värden i utvärderingarna, oviktat- och viktat k-värde.  

Skillnaden är att oviktat k-värde endast tar hänsyn till exakt överensstäm-

melse, medan viktat k-värde även tar hänsyn till övriga bedömningar. Det 

betyder i triagesammanhang att om sjuksköterskorna som jämförs i en stu-

die väljer exakt lika triagekategori, exempelvis 60 minuters maximal vänte-

tid, blir värdet lika, i både viktat och oviktat k-värde. Om sjuksköterskorna 

gjort en mindre avvikelse, det vill säga valt en triagekategori ifrån varandra, 
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till exempel 60 minuter respektive 120 minuter (se tabell 3), råder det en 

högre överensstämmelse om värdet anges i viktat k-värde, än om det anges i 

oviktat k-värde. Det betyder att viktade värden tar hänsyn till små avvikelser 

medan oviktade kräver exakt överensstämmelse 1 (Altman, 1999; Jakobsson 

& Westergren, 2005). 

 

Validitet och triage 

Studier av validiteten mäter instrumentets sensitivitet och specificitet (Polit 

& Beck, 2004). Att ett instrument, i detta fall triagemodellen, ”hittar” de rätta 

patienterna som snabbt behöver använda akutmottagningens resurser (sen-

sitivitet) och även ”hittar” de patienter som inte behöver lika snabba och kva-

lificerade resurser (specificitet), ger en hög validitet. Ett sätt att mäta detta i 

triagesammanhang är att jämföra den av sjuksköterskan bedömda trigekate-

gorin med den ”rätta” triagekategorin som tagits fram efteråt (retrospektivt), 

det vill säga när jämförelser gjorts mellan den av sjuksköterskan bedömda 

triagekategorin, och vilka resurser som använts. Exempel på sådana resur-

ser kan vara om patienten blev inlagd, provresultat och eventuella dödsfall. 

(Altman, 1999; Dong, 2007; Polit & Beck, 2004). 

 

Översikt över tidigare utvärdering av triagemodeller. 

De triagemodeller som beskrivits i bakgrunden, ATS, CTAS, ESI och MTS, 

har sedan de infördes utvärderats både när det gäller reliabilitet och validi-

tet. I tabell 8 redovisas publicerade utvärderingar från år 1999 och framåt. 

Den triageskala som används i USA, ESI, redovisas inte, då den är svår att 

jämföra med ATS, CTAS och MTS eftersom inga tider finns associerade till 

kategorierna. 

 

 Triagemodellen CTAS är mer frekvent utvärderad än de andra modellerna 

(tabell 8) och det är oftast reliabiliteten som utvärderats. P-CTAS, ”Pediatric 

Canadian Triage and Acuity Scale”, är en triagemodell som används på 

akutmottagningar för barn i Kanada och infördes år 2001 (Bergeron et al., 
                                                 
1 Det finns två sätt att mäta viktade värden, linjärt och kvadratiskt. Båda dessa tar hänsyn till mindre felbedöm-
ningar. Kvadratiskt viktat k-värde kan betecknas som mer ”förlåtande” än linjärt viktat k-värde (Jakobsson & 
Westergren, 2005). 
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2004). Triagemodellen MTS är jämfört med de andra, oftare utvärderad när 

det gäller validiteten. ATS har, vad som framkommit hittills, endast utvärde-

rats när det gäller reliabiliteten. 
 

 

Tabell 8. Publicerade utvärderingar av triagemodellerna ATS, CTAS och MTS, från år 1999 och framåt. Tabellen 

visar författare, årtal, triageskala och om det är validiteten eller reliabiliteten som utvärderas. P-CTAS, “Pediatric 

Canadian Triage and Acuity Scale”, infördes år 2001 i Kanada. 
 
Författare Årtal Triagemodell Validitet/Reliabilitet 
Beveridge et al. 1999 CTAS Reliabilitet 
Manos et al. 2001 CTAS Reliabilitet 
Grafstein  et al. 2003 CTAS Reliabilitet 
Stenstrom et al. 2003 CTAS Validitet 
Worster et al. 2004 CTAS Reliabilitet 
Bergeron et al. 2004 P-CTAS Reliabilitet 
Göransson et al. 2005 CTAS  Reliabilitet 
Dong et al. 2007 CTAS Validitet 
Cooke et al. 1999 MTS Validitet 
Goodacre et al. 1999 MTS och ATS Reliabilitet 
Dann et al. 2005 MTS Validitet 
Roukema et al. 2006 MTS Validitet 
Versloot et al. 2007 MTS Reliabilitet 
Considine et al. 2000 ATS Reliabilitet 
Crelling et al. 2003 ATS Reliabilitet 
Considine et al. 2004 ATS Reliabilitet 
 
 

 

Utvärdering av reliabiliteten 

Då denna rapport fokuserar på utvärdering av reliabiliteten, redovisas nedan   

en sammanställning av tidigare utvärderingar i tabell 9. Utvärderingar när 

det gäller reliabiliteten på akutmottagningar för endast barn redovisas i ta-

bell 10. 
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Tabell 9. Reliabilitetsresultat med  triagemodell, syfte, metod  och resultat i sammanfattning, från  år 1999 och framåt. Tabellen visar fem 
utvärderingar, när det gäller reliabiliteten, av triagemodellen CTAS. Tre utvärderingar av modellen ATS och två utvärderingar av triagemo-
dellen MTS. 
  .  

 
Triagemodell 

 

 
Syfte 

 
               Metod 

 
Resultat 

 
Beveridge et al., 
1999 
 
CTAS 

 
Fastställa mellanbedö-
mar-reliabiliteten. 
.  
 

 
10 sjuksköterskor och 10 läkare fastställde triageka-
tegori på 50 fiktiva patientfall.  

 
Kvadratiskt  viktat k-värde för 
sjuksköterskorna 0.84, läkarna 0.83. 

 
Manos et al., 
2001 
 
CTAS 

 
Fastställa mellanbedö-
mar-reliabiliteten och 
träffsäkerheten. 
 

 
Fem sjuksköterskor, fem läkare och tio ambulans-
män fastställde triagekategori på 42 fiktiva patient-
fall.  

  
 Kvadratiskt viktat k-värde för 
sjuksköterskorna 0,80, läkarna 0,83 
och ambulansmän 0,73- 0,76. 
 
Träffsäkerhet 63,4 % 
 

 
Grafstein et al., 
2003 
 
CTAS 

 
Fastställa mellanbedö-
mar-reliabiliteten och 
träffsäkerheten. 

 
Prospektiv observationsstudie, 266 patienter.  
Triagekategori gavs automatiskt via dator (e-triage) 
när man valde bland förutbestämda sökorsaker. 

  
Kvadratiskt viktat k- värde 0,75, 
oviktat k-värde 0,66. 
 
Träffsäkerhet 74 %. 

 
Worster et al., 
2004 
 
CTAS 
 

 
Fastställa mellanbedö-
mar-reliabiliteten. 

 
Fem sjuksköterskor tränades i CTAS . Därefter 
fastställdes triagekategori på 200 fiktiva patientfall. 

 
Kvadratiskt viktat k-värde 0,91. 

 
Göransson et 
al., 2005b 
 
CTAS 

 
Fastställa mellanbedö-
mar-reliabiliteten och 
träffsäkerheten. 

 
423 sjuksköterskor fastställde triagekategori på 18 
fiktiva patientfall.  
 
. 

 
Oviktat k-värde 0,46.  
Viktat k-värde 0,71. 
 
Träffsäkerhet 57,7 %.  
Övertriage 28,4 %, 
Undertriage 13,9 %. 

 
Goodacre et al., 
1999 
 
MTS och ATS   

 
Fastställa mellanbedö-
mar-reliabiliteten. 

 
Retrospektiv studie. Fyra läkare fastställde triageka-
tegori på 50 patientfall.  
 
 

 
MTS. K-värde* 0,31-0,63. 
 
ATS.* K-värde 0,27- 0,57.  
 

 
Versloot et al., 
2007 
 
MTS 

 
Fastställa mellanbedö-
mar-reliabiliteten . 

 
 Åtta sjuksköterskor fastställde triagekategori på 50 
fiktiva patientfall. 
 

 
Oviktat k-värde 0,76 
Kvadratiskt viktat k-värde 0,82 
 
 

 
Considine et al., 
2000 
 
ATS 

 
Fastställa mellanbedö-
mar-reliabiliteten och 
träffsäkerheten. 

 
31 sjuksköterskor fastställde triagekategori på 10 
fiktiva patientfall . 
 
 

 
Varierande överensstämmelse som 
inte är acceptabel enligt författaren. 
K-värde angavs inte.  
 
Träffsäkerhet 58 %. 

 
Considine et al., 
2004 
 
ATS 

 
Fastställa mellanbedö-
mar-reliabiliteten och 
träffsäkerheten. 

 
178 sjuksköterskor fastställde  triagekategori på 28 
fiktiva patientfall. Varav häften kompletterades med 
datorbild. 

 
k-värde* med datorbild 0,56, utan 
datorbild 0,42. 
 
Träffsäkerhet totalt 61 %. Med 
datorbild 66,2 %, utan 55,4 %. 

* Saknas uppgifter om de värden som angavs var viktade eller oviktade. 
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Tabell10.Reliabilitetsresultat på triagebedömning på barnakutmottagning med författare, triagemetod, syfte, metod, 
deltagare och resultat i sammanfattning från år 1999 och framåt. En utvärdering på ATS och en utvärdering på P-
CTAS fans när det gäller barntriage. 
 

 
Triagemodell 

 

 
Syfte 

. 

 
         Metod 

. 

 
Resultat 

 
 
Crellin et al., 
2003. 
 
ATS 

 
Fastställa mellanbedömar-
reliabiliteten och träffsäkerheten. 

 
97 sjuksköterskor fastställde triageka-
tegori på 8 fiktiva patientfall.  
 
 

 
K-värde 0,21* 
 
Träffsäkerhet  
56,6 % 
Övertriage 22,6 % 
Undertriage 15,7 %. 

 
Bergeron et al., 
2004. 
 
P-CTAS 

 
Fastställa mellanbedömar-
reliabiliteten och träffsäkerheten. 

 
Granska och bestämma triagekategori 
på 55 fiktiva patientfall.  
 
Beslutsstöd angavs inte. 

 
**Viktat k-värde för sjuksköterskorna 
0,51 och för läkarna 0,39. 
 
Träffsäkerhet för sjuksköterskorna  
64 % och för läkarna 60 %. 
 

*Saknas uppgifter om de värden som angavs var viktade eller oviktade. **Saknas uppgifter om de värden som angavs var linjärt- eller kva-
dratiskt viktade.   

 

 

CTAS 

Av sammanställningen i tabell 9 och 10 framgår att triagemodellen CTAS är 

mer frekvent utvärderad när det gäller reliabiliteten än dom övriga modeller-

na. Sammanlagt hittades fyra studier mellan år 1999 och framåt. Studien av 

Göransson et al. (2005b) genomfördes i Sverige och använde endast CTAS 

prioriteringstider i sin utvärdering. I tre av de kanadensiska utvärderingarna 

(Beveridge et al., 1999; Manos et al., 2002; Worster et al., 2004) användes 

fiktiva patientfall, det vill säga konstruerade patientfall som så mycket som 

möjligt liknar de patienter triagesjuksköterskan möter i sin vardag. K-

värdena som redovisades var kvadratiskt viktade och angavs till 0,80- 0,91 

för sjuksköterskorna. En studie utfördes på en akutmottagning för barn (ta-

bell 10) där en omarbetad version av CTAS, P-CTAS (Bergeron et al., 2004) 

användes. Även i denna studie bedömdes fiktiva patientfall. Redovisat k-

värde för sjuksköterskorna angavs till viktat k-värde 0,512. Den fjärde studi-

en var en prospektiv observationsstudie (Grafstein et al., 2003). I triage-

sammanhang betyder det att en observerande sjuksköterska följer triage-

sjuksköterskan i hennes arbete och bedömer samma patient utan att veta 

vilken triagekategori sjuksköterskan bestämt sig för. Den observerande sjuk-

sköterskan lyssnade till triagesjuksköterskans samtal med patienten och 

                                                 
2 Det angavs inte om det viktade k-värdet var linjärt eller kvadratiskt. 
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bedömde efter det. I denna prospektiva observationsstudie använde man sig 

också av ett dataprogram som automatiskt länkade till passande triagekate-

gori, när sjuksköterskan valt lämplig sökorsak från en lista. Resultatet blev 

ett oviktat k-värde, 0,66, ett kvadratiskt viktat k-värde 0,75. (Grafstein et al., 

2003). 

 

ATS 

När det gäller triagemodellen ATS hittades fyra studier som utvärderar relia-

biliteten (Considine et al., 2000; Considine et al., 2004; Goodacre et al., 

1999) varav en utvärderar ATS på en akutmottagning för barn (Crellin et al., 

2003). En studie var retrospektiv (Goodacre et al., 1999), de tre övriga an-

vände fiktiva patientfall. K-värden mellan 0,21-0,563 redovisades. En av stu-

dierna angav inga k-värden men redovisade att överensstämmelsen inte var 

acceptabel (Considine et al., 2000). 

 

MTS 

Triagemodellen MTS reliabilitet har utvärderats i två studier (Goodacre et al., 

1999; Versloot & Luitse, 2007). En av studierna (Goodacre et al.,1999) var 

retrospektiv. Fyra erfarna akutläkare som var väl insatta i triagemodellen 

ATS granskade triagesjuksköterskans anteckningar och fick sedan bedöma 

triagekategori efter MTS flödesschema, som de inte hade arbetet med tidiga-

re. De k-värden som redovisades var mellan 0,31- 0,634. Överensstämmelsen 

mellan de fyra läkarna som ingick i studien mättes genom att beräkna k-

värdet mellan par av bedömare, därav de varierande k-värdena. Den andra 

studien som redovisar mellanbedömar-reliabiliteten (Versloot et al., 2007), 

använde fiktiva patientfall i sin utvärdering. Åtta sjuksköterskor med vana 

vid att arbeta med MTS bedömde 50 patientfall vardera. Oviktat k-värde an-

gavs till 0,76 och viktat kvadratiskt k-värde till 0,82. 

 

 

 

                                                 
3 Det angavs inte om det var oviktade eller viktade k-värden. 
4 Det angavs inte om det var oviktade eller viktade k-värden. 
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Svensk utvärdering av triage 

Den enda studie som är utförd i Sverige (Göransson et al., 2005b), visar ett 

viktat k-värde på 0,715 och ett oviktat k-värde på 0,46.  Studien genomför-

des på ett stort antal akutmottagningar i Sverige, där sjuksköterskorna be-

dömde fiktiva patientfall efter den kanadensiska triagemodellen CTAS tids-

prioriteringar. Sjuksköterskorna som ingick i studien fick ingen utbildning i 

CTAS och använde inget medicinskt beslutsstöd. Ordet triage var heller inte 

allmänt vedertaget på akutmottagningar i Sverige. När studien genomfördes 

var det endast ett fåtal akutmottagningar som använde en utarbetad modell i 

sitt triagearbete. De modeller som användes var lokalt utformade utefter den 

egna akutmottagningens behov (Göransson et al, 2005b).   

 

Variationer i redovisade K-värden 

De k-värden som redovisats ovan varierar mellan 0,21-0,91. Delvis förklaras 

variationen med att k-värden anges som oviktade, linjärt viktade och kvadra-

tiskt viktade k-värden. Skillnaderna kan delvis förklaras av att viktad kappa 

tar större hänsyn till spridningen än oviktad kappa, vilket innebär att viktad 

kappa betecknas som mer ”förlåtande”. Kvadratiskt viktad kappa är ännu 

mer ”förlåtande” än linjärt viktad. K-värdet påverkas också av antalet triage-

bedömningar och antalet triagebedömare. Enligt Altman (1999) är det därför 

viktigt att ta hänsyn till dessa aspekter när man jämför utvärderingar som 

redovisar k-värden. En annan svårighet är att det inte går att jämföra k-

värden mellan skalor som innehåller olika typer av mått. Det är således 

tveksamt att jämföra ATS och CTAS med Manchester Triage eftersom triage-

kategorierna har olika avstånd (tabell 1 och 4). 

 

Utvärdering av träffsäkerhet och över- och undertriage 

 En annan form av reliabilitet som anges i fem av nio studier i tabell 9 och 

10 ovan är träffsäkerheten (Considine et al., 2000, 2004; Grafstein et al., 

2003; Göransson et al., 2005b; Manos et al., 2001). Detta betyder när det 

gäller triage att man vill få fram hur många som bedömer samma patient till 

den triagekategori som är den förväntade. Denna förväntande triagekategori, 
                                                 
5 Det angavs inte om det viktade k-värdet var linjärt eller kvadratiskt. 
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togs fram genom att en expertgrupp bestående av sjuksköterskor och läkare 

bedömde de patientfall som användes i studien och angav en förväntad tria-

gekategori. Denna bedömning användes som referensvärde i studien. Över-

ensstämde studiens bedömningar med dessa referensvärden visade det på 

en hög träffsäkerhet. Detta redovisas oftast som andelar i procent. I de fem 

studierna ovan varierade träffsäkerheten mellan 57,7 % - 74 %. Den lägsta 

träffsäkerheten, 57,7 %, presenterades i den enda svenska studien (Görans-

son et al., 2005b). 

 

Ett annat värde som redovisas är över- och undertriage (se tabell 9 och 10). 

Över- och undertriage är triagekategorier som är högre eller lägre än den för-

väntade kategorin, det vill säga referensvärdet. Uppgiften är intressant efter-

som såväl över- som undertriage kan förväntas ge effekter på väntetiden. Om 

patienter omotiverat ges hög prioritering kan resursinsatserna öka med  

långa väntetider som följd. Över- och undertriage redovisas som andelar i 

procent. I de två studier som redovisar över- och undertriage (Crellin et al., 

2003; Göransson et al., 2005b), är värdet för övertriage 28,4 % och för un-

dertriage 13,9 % när det gäller Göransson et al. (2005b). Den andra studien 

som utförts på en barnakutmottagning (Crellin et al., 2003) angav övertiage 

22,6 % och undertriage 15,7 %. 

 

SYFTE 
 

De få studier som tidigare gjorts på triagemodellen MTS, när det gäller relia-

bilitet, har genomförts på ett begränsat antal bedömningar. Vi ville därför 

komplettera med en utvärdering, för att ytterligare belysa modellen. 

 

Syftet var att ta reda på mellanbedömar-reliabiliteten och träffsäkerheten 

hos de sjuksköterskor som använder Manchester Triage, i VG-regionen. 

Denna studie av MTS granskar mellanbedömar-reliabiliteten och träffsäker-

heten i triagebedömningar på ett liknande sätt som de studier som har ge-

nomförts i ovan redovisade utvärderingar av triagemodeller. 
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SÅ STUDERAS TRIAGERING I VG-REGIONEN 
 

En utvärderingsgrupp bildades med representanter från de akutmottagning-

arna som arbetade med Manchester Triage i VG-regionen.  

 

Studien genomfördes genom att presentera ett antal fiktiva patientfall. Sjuk-

sköterskorna som ingick i studien skulle bedöma dessa patientfall och be-

stämma triagekategori enligt samma principer som i det dagliga triagearbe-

tet. 

 

Akutmottagningarna i studien 

I VG-regionen använder nio akutmottagningar triagemodellen MTS. Dessa  

hade alla utbildat instruktörer, som i sin tur utbildat  personal på respektive 

akutmottagning, i användandet av MTS. Samtliga akutmottagningar använ-

de de flödesscheman som översatts till svenska från originalversionen av 

MTS. Endast en av akutmottagning avstod från att deltaga i studien. Delta-

gandet var frivilligt. Akutmottagningarnas storlek varierade mellan 22 000 

till 50 000 besökare per år. Antalet anställda sjuksköterskor varierade mel-

lan 30 till 60 per akutmottagning. En av akutmottagningarna var enbart in-

riktad på akutsjukvård för barn, medan de övriga mottagningarna var blan-

dade, med specialiteter såsom medicin, kirurgi och ortopedi. Några av dessa 

akutmottagningar hade dessutom specialiteterna gynekologi, öron- näs- och 

hals, barn och psykiatri. 

 

De sjuksköterskor som arbetade på akutmottagningarna utförde alla triage.  

På de akutmottagningar som hade triageteam, det vill säga att en sjukskö-

terska och en undersköterska utförde triage gemensamt, var det sjukskö-

terskan som slutgiltigt bestämde triagekategori. Sjuksköterskorna roterade 

mellan triagefunktionen och andra funktioner på akutmottagningen. De allra 

flesta fick någon form av internutbildning i triage innan de fick arbeta med 

den uppgiften.  
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Till denna studie valdes en slumpmässig dag ut för datainsamling, som inte 

akutmottagningarna fick kännedom om i förväg. Inklusionskriteriet för att få 

delta i studien var sjuksköterskor som vanligtvis arbetade med triage. Delta-

gandet var frivilligt. Målet var att minst tio sjuksköterskor på varje akutmot-

tagning den aktuella dagen, skulle delta i studien. Antalet sjuksköterskor 

som deltog var 81 stycken, fördelat på åtta akutmottagningar. Förutsätt-

ningen för att kunna delta var att de kunde göra sig fria från arbetet på 

akutmottagningen de 30-45 minuter som det tog att fylla i den enkät som 

gav data till studien. Att få tid till detta möjliggjordes genom att använda 

överlappningstid. Det innebar att när de som arbetat dagskiftet blev avlösta 

av kvällsskiftet, vilket inträffade någon gång mellan klockan 13.30 till 15.00, 

fanns det dubbel bemanning innan dagskiftet gick hem, cirka klockan 16.00. 

Denna tid brukade utnyttjas för underhållsarbete, städarbete eller utbild-

ning och möten. En naturlig exklusion blev de sjuksköterskor som hade 

nattjänster. 

 

Instrumentet 

Det vanligaste sättet att utvärdera mellanbedömar-reliabilitet och träffsäker-

het, är genom att presentera fiktiva patientfall för sjuksköterskorna. I de 

studier som granskats här presenterades patientfallen i enkätform. Den en-

kät som konstruerades till denna studie bestod av två delar. Första delen 

innehöll frågor om sjuksköterskans bakgrund. Andra delen presenterade pa-

tientfall som liknade de som sjuksköterskan möter i sitt dagliga arbete. Des-

sa fiktiva patientfall skulle bedömas och triagekategori bestämmas. Bedöm-

ning och bestämning skulle ske på samma sätt som i det dagliga arbetet.  

 

 De fiktiva patientfallen konstruerades av två representanter ur utvärde-

ringsgruppen. Först översattes nio patientfall, som presenterats i en austra-

liensisk studie (Considine, Ung & Thomas, 2000), till svenska. Dessa pati-

entfall bedömdes vara representativa för VG-regionens akutmottagningar. De 

översatta patientfallen kompletterades och ändrades där det behövdes, för 

att likna autentiska patientfall. Ytterligare fem patientfall konstruerades av 

samma personer som ovan. Dessa fem patientfall utvecklades från autentis-
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ka situationer framtagna genom studier av patientjournaler. Sammanlagt 

användes 14 fiktiva patientfall i studien. Dessa konstruerades så att de 

speglade fördelningen av triagekategorier som förekommer på akutmottag-

ningarna. Ett speciellt fokus sattes på de kategorier som riskerades att be-

dömas fel på två olika sätt, det vill säga  över- respektive undertriagering. De 

motsvarar orange, gul och grön kategori. Därför kom de fiktiva patientfallen 

att placeras i dessa triagekategorier. De flesta patienter som söker på en 

akutmottagning finns inom dessa tre kategorier (Gilboy et al 2005). Kategori 

orange, det vill säga maximal väntetid 10 minuter, ansågs viktiga eftersom 

de inte alltid var så uppenbara men hastigt kunde bli mycket akuta. Ett ex-

empel på ett fiktivt patientfall som användes i studien, visas nedan: 

 
 

En 55-årig kvinna inkommer till triagesjuksköterskan och klagar på förkylning 
de senaste fyra dagarna. Hon har de senaste två dagarna fått ökad smärta i hög-
ra övre kvadranten av ryggen. Hon har ej haft några kräkningar, diarrè eller 
urinproblem, men en tilltagande dyspnè under senaste dygnet. Huden är blek, 
het och fuktig. Hon andas utan hjälpmuskler. Smärtan ökar vid rörelser. Hon 
graderar sin smärta till VAS 7 av 10. Puls 112, POX 89, temp 38,8. 
 

 

Konstruktörerna till de fiktiva patientfallen bedömde varje fall och bestämde 

förväntad triagekategori genom en diskussion som ledde till konsensus. Två 

oberoende expertgrupper bildades därefter. En grupp bestod av två överläka-

re som båda hade lång erfarenhet av akutsjukvård och som var initierade i 

triagemodellen MTS. En av dessa läkare var huvudansvarig för den svenska 

översättningen av MTS. Den andra gruppen bestod av tre sjuksköterskor 

som arbetade på akutmottagning och var vana vid att arbeta med MTS. Två 

av sjuksköterskorna hade dessutom en fem-poängs högskoleutbildning i tri-

age. Den tredje sjuksköterskan som ingick i expertgruppen hade skrivit en 

akademisk uppsats i ämnet. Dessa två grupper fick en uppdragsbeskrivning 

från utvärderingsgruppen (bilaga 1). Detta uppdrag bestod i att dels bedöma 

om patientfallen var relevanta när det gällde de patienter som söker till VG-

regionens akutmottagningar, dels om presentationen var begriplig och till 

sist om expertgrupperna var överens om utfallet när det gällde triagekategori 

för varje patientfall. De båda expertgrupperna diskuterade sig fram till ett 
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förväntat utfall. Ingen förändring behövde göras när det gällde konstruktio-

nen av patientfallen enligt dessa expertgrupper. Däremot var expertgrupper-

na oense om förväntat utfall i ett av fallen och detta uteslöts därför. Att låta 

en expertgrupp skapa konsensus är en typ av Delphi teknik. Denna konsen-

susbildande teknik har använts sedan 1950-talet i affärsvärden, samt de 

senaste två decennierna inom hälso- och sjukvården. Twomey et al. (2007) 

menar att denna teknik medger att trovärdiga validitetsmått kan redovisas. 

 

De åtta akutmottagningarna som deltog i studien använde olika benämning-

ar för begreppen flödesschema, urvalskriterie, och triagekategori. Med an-

ledning av detta gjordes en pilotstudie där utvärderingsgruppen, som bestod 

av representanter för de olika akutmottagningarna gav sina synpunkter i syf-

te att alla deltagare skulle förstå formuleringarna i enkäten. Efter pilotgrup-

pens omdömen gjordes mindre justeringar av formuleringarna.  

 

Enkäten innehöll också ett försättsblad där bakgrunden till studien be-

skrevs, och att deltagandet var frivilligt. Försättsbladet innehöll också en ut-

förlig instruktion (se bilaga 3). 

 

Datainsamling och genomförande 

En vecka före studiens genomförande delades ett informationsbrev ut till 

samtliga sjuksköterskor på de akutmottagningar som deltog i studien. I in-

formationsbrevet beskrevs bakgrunden till studien, syftet och att deltagandet 

var frivilligt. Sjuksköterskorna informerades också om att enkäterna be-

handlades anonymt, men att de var kodade när det gällde sjukhustillhörig-

het. I informationsbrevet stod också att utvärderingsgruppen valt ut en dag 

för genomförande av studien men att denna dag inte meddelas i förväg (se 

bilaga 2). 

 

Den dagen då studien ägde rum fanns en representant för utvärderings-

gruppen på plats på de akutmottagningar som deltog. Dessa representanter 

delade ut enkäterna och såg till att de fylldes i enskilt. De såg också till att 

de sjuksköterskor som deltog i studien använde den första versionen av flö-
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desschemana som översatts till svenska. Enkäterna samlades in och sändes 

per post till en förutbestämd person i utvärderingsgruppen. 

 

Etiska överväganden 

Ansökan till etiskt råd har inte gjorts på grund av studiens karaktär (Veten-

skapsrådet, 1991). Samtycke har inhämtats från chefer på de aktuella 

akutmottagningarna. Enkäterna var endast kodade med namn på den aktu-

ella akutmottagningen, vilket deltagarna i studien fick information om. De 

insamlade uppgifterna i enkäterna används endast till det som klart definie-

rats i syftet. 

 

RESULTAT 
 

Bortfall i analysen 

Antalet sjuksköterskor som deltog i studien var 81 stycken. Varje sjukskö-

terska bedömde 13 patientfall. Sammanlagt gjordes 1053 triagebedömningar 

fördelat på åtta akutmottagningar i VG-regionen. En av de åtta akutmottag-

ningarnas bedömningar uteslöts i analysen, då den aktuella mottagningen 

på grund av hög arbetsbelastning endast kunde frigöra två sjuksköterskor 

för att delta i studien. Målet var att minst tio sjuksköterskor från varje 

akutmottagning skulle delta. På en akutmottagning deltog nio sjuksköters-

kor, denna mottagning inkluderades i studien. De övriga mottagningarna 

som inkluderades angav 10 eller fler sjuksköterskor som deltog. Tabell 11 

redovisar fördelningen av inkomna enkätsvar per akutmottagning. Siffrorna 

1-8 motsvarar akutmottagningarna, från lägst inkomna till flest inkomna 

enkätsvar. Den akutmottagning där enkätsvaren inte analyserades står inom 

parentes. Antalet inkomna enkätsvar varierar från nio till 15 per akutmot-

tagning. Tabell 11 redovisar även antalet sjuksköterskor och det samman-

lagda antalet triagebedömningar per sjukhus. Sammanlagt analyserades 

1027 triagebedömningar fördelade på sju akutmottagningar i VG-regionen. 
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Tabell 11. Redovisning av fördelningen av inkomna enkätsvar på respektive akutmottagning, antalet sjuksköterskor 
som deltog per akutmottagning, antalet bedömningar per akutmottagning samt det totala antalet. Siffrorna inom 
parentes representerar den akutmottagning, de enkäter och det antal triagebedömningar som uteslöts vid analy-
sen. Akutmottagningarna namnges inte utan numreras från 1-8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fördelning av triagekategorier i studien 

Förväntad triagekategori för de patientfall som ingick i studien fördelades  

enligt följande: Ett patientfall triagekategori röd, tre kategori orange, sex  ka-

tegori gul och tre patientfall motsvarande kategori grön. Triagekategori blå, 

representerades inte av något patientfall i studien. Manchester Triage flödes-

schema är konstruerat så att en ”blå patient” inte ligger inom ramen för en 

akutmottagnings verksamhet. Patienten som bedöms inom blå kategori skall 

inte ha någon smärta och den kontaktorsak patienten anger ska ha varit ak-

tuell under längre tid än en vecka. Patienter inom blå triagekategori bedöms 

inte behöva träffa läkare inom de närmaste fyra timmarna. Kommer en så-

dan patient till akutmottagningen hänvisas denne i de flesta fall till vårdcen-

tralen. 

 

Karakteristika hos de sjuksköterskor som deltog i studien 

Fördelningen mellan könen hos de sjuksköterskor som deltog i studien var 

82 % kvinnor och 18 % män och 91 % av sjuksköterskorna var över 25 år. 

Majoriteten av sjuksköterskorna hade arbetat två år eller mer efter sjukskö-

terskeexamen, medan 11 % hade arbetat mindre än 2 år. 

 

 Endast 28 sjuksköterskor hade någon form av vidareutbildning, varav 11 

sjuksköterskor hade en vidareutbildning som anknyter till akutsjukvård. 

Anknytande vidareutbildningar var inom anestesi, intensivvård, prehospital 

Akutmottagning Antal enkätsvar Antal sjuksköterskor Antalet triagebedömningar  

(1) (2) (2) (28) 

2 9 9 117 

3 10 10 130 

4 10 10 130 

5 10 10 130 

6 12 12 156  

7 13 13 169 

8 15 15 195 

Totalt 79 79 1027 
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akutsjukvård och akutsjukvård. Endast fyra sjuksköterskor hade  vidareut-

bildning i akutsjukvård.  

 

När det gäller utbildning i triage hade två sjuksköterskor en fem-poängs 

högskoleutbildning i ämnet triage. Så många som 76 deltagare hade en in-

ternutbildning i Manchester Triage. Knappt en tredjedel uppgav att de öns-

kade ytterligare utbildning. Majoriteten av sjuksköterskorna hade arbetat 

upp till två år med MTS, medan 14 deltagare hade mer än två års erfarenhet.  

 

Analyser som utförts i studien 

Syftet med studien var att analysera mellanbedömar-reliabiliteten och träff-

säkerheten i bedömningarna hos de 79 sjuksköterskor som deltog i utvärde-

ringen. Syftet var också att jämföra resultaten i denna studie med andra 

studier av triagemodeller.  

 

Följande analyser har gjorts; Mellanbedömar-reliabiliteten som anges med 

hjälp av k-värden (tabell 12). Analys av träffsäkerheten samt över- och un-

dertriage totalt och för varje triagekategori anges i procentandelar. Sprid-

ningen av sjuksköterskornas triagebedömningar i förhållande till förväntade 

triagebedömniningar anges i procentandelar (tabell 13). 
 

 

Mellanbedömar-reliabiliteten 

Akutmottagningarna redovisade ett oviktat k-värde 0,61 (SD 95 %, CI 0,57-

0,65), ett linjärt viktat k-värde 0,71 och ett kvadratiskt viktat k-värde 0,81.  

Mellan akutmottagningarna varierade det oviktade k-värdet från 0,56-0,65, 

det linjärt viktade k-värdet från 0,68-0,75 och det kvadratiskt viktade värdet 

varierade från 0,78-0,85 (Tabell 12). 
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Tabell 12 Redovisnig av oviktat k-värde, linjärt viktat och kvadratiskt viktat k-värde för varje akutmottagning, samt 
totalt för samtliga sju akutmottagningar. Akutmottagningarna benämns 1-7 utan någon inbördes relation till num-
reringen av akutmottagningarna i tabell 11. 
 
Akutmottagningar Oviktat k-värde Linjärt viktat k-

värde 
Kvadratiskt viktat 
k-värde 

1 0,56 0,68 0,78 
2 0,59 0,69 0,80 
3 0,60 0,70 0,81 
4 0,62 0,70 0,80 
5 0,62 0,71 0,82 
6 0,64 0,74 0,83 
7 0,65 0,75 0,85 
Totalt 0,61 0,71 0,81 
 

 

Träffsäkerhet, över- och undertriage 

Träffsäkerheten var 73 % för akutmottagningarna tillsammans. Övertriage 

redovisades i 14 % av fallen, det vill säga om den av sjuksköterskorna be-

dömda triagekategorin var mer akut än de förväntade triagekategorin. Un-

dertriagering redovisadesi 13 % av fallen, det vill säga sjuksköterskornas be-

dömda triagekategori var lägre än den förväntade. 

 

När det gäller träffsäkerheten för varje triagekategori uppgick den till 92 % 

för röd kategori, 91 % för orange kategori, 66 % respektive 63 % för gul och 

grön kategori. Övertriageringen var fem procent i orange kategori medan i 

gul och grön kategori 12 % respektive 34 %. 

 

Undertriageringen för röd kategori var åtta procent, orange kategori fyra pro-

cent, gul kategori 22 % och grön kategori var undertriagerad med 3 %.  
 

I tabell 13 ses spridningen av bedömda triagekategorier. Skuggningen visar 

förväntad triagekategori. Här redovisas att i triagekategori 1 är träffsäkerhe-

ten 0,92 procentandelar med en undertriagering till kategori två med 0,08 

procentandelar. I triagekategori 2 redovisas 0,91 procentandelar när det 

gäller träffsäkerheten, med 0,05 procentandelar övertriage till kategori 1 och 

0,08 procentandelar undertriage till kategori 3 och så vidare. Över- och un-

dertriagering skedde generellt med max en nivå, undantaget nivå 4 där det 

även förekom övertriagering med 2 steg.  
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Tabell 13. Spridningen av triagebedömningar presenteras nedan (rader) i förhållande till förväntad bedömning 
(kolumner). Skuggade rutor visar förväntad triagekategori. 1= röd kategori, 2= orange kategori, 3=gul kategori, 
4=grön kategori och 5=blå triagekategori (se tabell 18).  
 
 Andelar i procent    
      
 1 2 3 4 5 
1 0,92 0,08    
2 0,05 0,91 0,04   
3  0,11 0,66 0,22  
4  0,04 0,30 0,63 0,03 
 

 

 

Graden av överensstämmelse, vad påverkar? 

Tabell 12 redovisar graden av överensstämmelse i triagebedömningar (mel-

lanbedömar-reliabiliteten) mellan akutmottagningarna. Två av akutmottag-

ningarna uppvisade en moderat överensstämmelse, när ett oviktat k-värde 

anges6. Orsaken till att resultatet varierar mellan akutmottagningarna behö-

ver studeras ytterligare. Faktorer som personalomsättning, organisationsfe-

nomen och varierande utbildningsstrategier kan ha påverkat resultaten. 

 

När det gäller det oviktade k-värdet kan fler skäl anges till att det inte blev 

högre. Hundraprocentig överensstämmelse är statistiskt svårt att nå (Ja-

cobsson & Westergren, 2005). Oviktat k-värde på 1,0 har inte hittats i tidiga-

re liknande utvärderingar. Det högsta oviktade k-värdet i de utvärderingar vi 

studerat är 0,76 som redovisas i en nyligen publicerad utvärdering på MTS 

(Versloot et al., 2007). 

 

Fiktiva patientfall påverkar 

Att presentera fiktiva patientfall för triagesjuksköterskan har sina begräns-

ningar, då sjuksköterskan inte kan ställa frågor till patienten. Hon kan inte 

se patienten framför sig och inte heller utföra några undersökningar. Det är 

trots detta det mest frekventa sättet att presentera patientfall i de utvärde-

                                                 
6 Värdena 0.8 - 1,0 anses vara utmärkt överensstämmelse, 0,6 - 0,8 god överensstämmelse, 
0,4 - 0,6 moderat överensstämmelse, 0,2 - 0,4 skaplig överensstämmelse och mindre än 0,2 
ringa överensstämmelse (Altman, 1999; Goodacre et al., 1999; Jakobsson & Westergren, 
2005).  
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ringar som presenterats ovan. Att göra en prospektiv studie det vill säga att 

följa en triagesjuksköterska i hennes arbete har etiska begränsningar och är 

också mer tidskrävande.  Fördelen med fiktiva patientfall är att alla som är 

med i studien får samma information och det är lättare att få ett stort nume-

riskt underlag i studien (Considine et al., 2000). 

 

Sammansättningen av patientfallen påverkar 

Om vi ser på de patientfall som använts i vår studie samt vilken triagekate-

gori dessa representerar, har vi tagit med flest patientfall i triagekategori gul, 

vilken anger en maximal väntetid på 60 minuter (tabell 17). De patienter som 

tilldelats gul triagekategori är frekvent förekommande på akutmottagningar-

na enligt vår erfarenhet, vilket också bekräftas av Gilboy et al. (2005) där det 

beskrevs att en till tre procent av patienterna tillhör kategori ett, 20 till 30 

procent tilldelas kategori två, 30 till 40 procent kategori tre och slutligen de 

patienter som bedöms till kategori fyra och fem uppgår till 20 till 35 procent 

av det totala antalet patienter på en akutmottagning om triagekategorierna 

indelas i fem nivåer med nivå ett som mest akut och nivå fem minst akut. 

Eftersom flest patientfall ligger i kategorier där risken för felbedömningar är 

som högst, utsätts studien för ett ”hårdare prov” än om huvuddelen av pati-

enfallen hade varit röda och blå.  

 

Variationen i de olika triagekategorierna påverkar 

 Triagekategori röd representerades av ett patientfall i studien. Tre fall repre-

senterade orange kategori. Båda visar på en hög träffsäkerhet 92 % respekti-

ve 91 %. Avsteget från förväntad triagekategori var litet (tabell 13). Dessa re-

sultat kan tolkas så de patienter som behöver akut omhändertagande identi-

fierades på de studerade akutmottagningarna. Triagekategori gul och grön 

förekom i sex respektive tre patientfall. Här var träffsäkerheten lägre, 66 % 

respektive 63 %. Detta betyder att det förekom högre andel över- och under-

triage i dessa kategorier än i de mer akuta kategorierna röd och orange. Gul 

kategori triagerades ner till grön med 22 % medan grön kategori triagerades 

upp till gul kategori med 30 %. Detta innebär att patienterna i gul och grön 

kategori i princip hamnar i en turordnings-kategori.  Att som patient tilldelas 
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en gul triagekatogori och då få en maximal väntetid på 60 minuter, eller till-

delas en grön triagekategori och få en maximal väntetid på 120 minuter spe-

lar viss roll. Det kan innebära att akutmottagningens akuta resurser överan-

vänds till icke akuta patienter med en ökad risk att en relativt svårt sjuk pa-

tient tvingas vänta. Dessa två triagekategorier behöver kritiskt belysas mer 

vilket kan leda till att flödesschemat justeras eller kompletteras med andra 

parametrar. 

 

Fördelningen av de fiktiva fallen på de olika triagekategorierna är vald med 

tyngdpunkt på gul och grön och endast få fall på orange och ett enstaka rött 

fall. Detta är ett medvetet val och är tänkt att avspegla den faktiska fördel-

ningen av patienter på akuten.  

 

”Gold standard” och träffsäkerhet 

I den här studien användes expertgruppens utlåtande som förväntat utfall 

(”gold standard”). Träffsäkerheten gentemot förväntad triagekategori var to-

talt 73 %. När det gäller förväntad triagekategori kan man ifrågasätta om en 

expertgrupp bestående av fem personer har mer rätt än en sjuksköterske-

grupp på 79 personer som dagligen bedömer patienter i sitt triagearbete. 

Den höga träffsäkerheten tyder på att såväl expertgrupp som sjuksköterskor 

har en relativt samstämmig uppfattning om hur MTS ska tillämpas. 

 

JÄMFÖRELSER MED ANDRA LIKNANDE STUDIER – ÄR DET 
MÖJLIGT? 
 

K-värden 

I de publicerade utvärderingar som redovisats tidigare i rapporten, anges 

mellanbedömar-reliabiliteten i k-värden, i stället för i procentandelar. När 

det gäller de tre olika k-värden som redovisats i de studier vi presenterat, 

oviktat k-värde, linjerat viktat k-värde och kvadratiskt viktat k-värde, är det 

enligt vår uppfattning endast det oviktade k-värdet som med stor tveksamhet 

kan jämföras och endast mellan modeller med liknande triagekategorier.  

Redovisas viktat k-värde anges överensstämmelse även om bedömningen 
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ligger en till två triagekategorier ifrån varandra. När viktat k-värde anges en-

ligt MTS triagkategorier (tabell 17) kan en orange patient som bedöms som 

gul av sjuksköterskorna ge relativt hög överensstämmelse. I praktiken bety-

der det att en kritiskt sjuk patient som bör ses av en läkare inom 10 minuter 

istället får vänta 60 minuter. För triagemodellerna CTAS och ATS kan en vik-

tad kappa försvaras eftersom avstånden mellan kategorierna är kortare och 

risken för att patienten får vänta blir lägre. Tabell 17 visar de tre triagemo-

dellernas maximala väntetider. 
 
 
 
Tabell 17. Triagemodellerna MTS, CTAS och NTS/ATS med  maximal väntetid i triagekategorierna. 
 
Triagekategori Maximal väntetid  

MTS 

Maximal väntetid 

CTAS 

Maximal väntetid 

ATS 

1 Omedelbart Omedelbart Omedelbart 

2 10 minuter 15 minuter 10 minuter 

3  60 minuter 30 minuter 30 minuter 

4  120 minuter 60 minuter 60 minuter 

5 240 minuter 120 minuter 120 minuter 

 

 

De utvärderingar som redovisas i tabell 9 visar att triagemodellen CTAS har 

genomgående högst k-värden. Dock redovisas utvärderingarna av triagemo-

dellen CTAS mestadels i kvadratiskt viktade k-värden. Den studie av CTAS 

med högst kvadratiskt viktat k-värde (Worster et al., 2004) angav värdet 

0,91. Detta värde var det högst angivna k-värdet i de studier vi granskat. En 

av utvärderingarna av CTAS redovisar emellertid ett oviktat k-värde som då 

är 0,66 (Grafstein et al., 2003). Högst redovisat oviktat k-värde visar en nyli-

gen publicerad studie av triagemodellen MTS ( Versloot & Luitse, 2007), där 

åtta sjuksköterskor med vana vid MTS fick bedöma 50 fiktiva patientfall. 

Studien redovisade ett oviktat k-värde på 0,76 och ett kvadratiskt viktat k-

värde på 0,82. De övriga studierna av triagemodellen ATS som redovisas i 

tabell 9 har lägre k-värden än föreliggande studies resultat. 

 

En annan svaghet med att jämföra k-värden mellan de publicerade utvärde-

ringar som gjorts är att resultatet påverkas av hur många sjuksköterskor 
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som varit med i studien, det vill säga hur många triagebedömningar var och 

en har gjort samt antalet triagebedömningar totalt. (Altman, 1999; 

Gellerstedt & Furberg, 2004; Jakobsson & Westergren, 2005). 

 

Triagemodeller på akutmottagningar för barn och k-värden 

De studier som redovisats i tabell 10 visar låga k-värden. Den utvärdering 

som gjorts av triagemodellen ATS på en akutmottagning för barn visar ett o-

viktat k-värde på 0,217. Den andra studien på en akutmottagning för barn 

har utförts med en omarbetad modell av CTAS, P-CTAS som gjorts för att 

passa för triage på barn. Studien visar ett viktat k-värde på 0,518. De låga k-

värdena i dessa två studier kan tolkas som att det är svårt att få rätt tidspri-

oritering på barn och att det därför är angeläget att utveckla en säker tria-

gemodell som passar på akutmottagningar för barn.  

 

Träffsäkerheten 

VG-regionens studie visar att träffsäkerheten i förhållande till förväntad tria-

gekategori var 73 %. I de fem studier av CTAS som redovisas i tabell 9 har 

endast en studie högre träffsäkerhet (Grafstein et al 2003). Studie redovisar 

en träffsäkerhet på 74 %.  

 

Svensk studie av triage 

Vid den tidpunkt då Göransson et al. (2005b) utförde den enda studien som 

gjorts i Sverige var det få akutmottagningar som använde någon form av tri-

agemodell. 423 sjuksköterskor från 48 akutmottagningar utspridda över 

landet fick var och en bedöma 18 patientfall utifrån triagemodellen CTAS (se 

tabell 17). Denna prioriteringsmodell var inte känd av sjuksköterskorna vil-

ket innebar att socialstyrelsens prioriteringsmodell (tabell 7) fortfarande do-

minerade (socialstyrelsen, 2004). Sjuksköterskorna fick inte heller någon 

utbildning i CTAS och använde inget medicinskt beslutsstödstöd vid priorite-

ringen. Ett medicinskt beslutsstödstöd användes endast på ett fåtal akut-

mottagningar i det dagliga arbetet. Resultatet visade ett oviktat k-värde, 

                                                 
7 Det viktade k-värdet redovisas inte i denna studie. 
8 Oviktat k-värde redovisas inte i denna studie. 
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0,46, träffsäkerheten var 57,7 %. I studien övertriagerades 28,4 % och un-

dertriagerades 13,9 % av patientfallen.  

 

Hollänsk studie av MTS 

Den färska studien av triagemodellen MTS som redovisats tidigare i rappor-

ten (Versloot et al., 2007) är den enda studie som använt fiktiva patientfall 

och därmed inbjuder till en försiktig jämförelse med föreliggande studie (ta-

bell 18). 
 
 
Tabell 18. Föreliggande studie jämförs med den holländska studien av MTS.  Båda utvärderade med fiktiva patient-
fall. Här redovisas oviktat- och kvadratiskt viktat k-värde, antal deltagare och antal bedömningar. 
 
            VG-regionen  Versloot et al. 

 
Oviktat k-värde             0,61    0,76 

Kvadratiskt viktat k-värde           0.81    0,82 

Antal deltagare i studien               79    8 

Antal bedömningar                             1027    400 

 

 

De värden som kan jämföras i tabell 18 är det oviktade k-värdet, 0,61 och 

0,76, om samtidig hänsyn tas till antalet deltagare och patientfall i studier-

na. Hur de åtta sjuksköterskor i den holländska studien valdes ut anges 

inte. Inte heller vilken kunskapsnivå dessa sjuksköterskor hade. En annan 

variabel som kan ha bidragit till skillnaden är fördelningen av patientfallen. I 

vår studie var flest patientfall fördelade på kategorier där felbedömningar 

kunde göras åt två håll. Endast en av patienterna kunde felbedömas åt ett 

håll. I den holländska studien redovisas inte fördelningen av patientfall. 

 

Slutsatser vid jämförelser av utvärderingarna 

Som nämndes tidigare är det en risk att jämföra olika studier på grund att 

framförallt k-värdet påverkas av antalet triagebedömningar. I de tre studier-

na som ur vår synvinkel är mest intressanta skiljer sig antalet bedömda pa-

tientfall åt. VG-regionens studie utvärderade 1027 bedömningar, Göransson 

et al. 7614 bedömningar och Versloot et al. 400 triagebedömningar. Antalet 

sjuksköterskor som utförde bedömningarna var 79, 423 respektive åtta.  
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Eftersom triagekategoriernas maximala väntetider varierar mellan MTS och 

CTAS och ATS används olika k-värden för att belysa överensstämmelsen och 

det får till följd att det är svårt att jämföra Det som kan sägas med utgångs-

punkt från studien av Göransson et al. (2005b) (tabell 9) är att ett strukture-

rat medicinskt beslutsstöd som MTS, ökar överensstämmelsen mellan sjuk-

sköterskorna och ökar träffsäkerheten. Det minskar även andelen patienter 

som övertriageras. 

 

Validiteten 

Att utvärdera reliabiliteten när det gäller triagemodeller ger inte svar på frå-

gan om modellen ger korrekta bedömningar. Det som utvärderas är om själ-

va instrumentets konstruktion är gjord på ett sådant sätt att oavsett vilken 

sjuksköterska som använder triagemodellen så blir utfallet lika. När det gäll-

er att utvärdera om bedömningarna är ”rätt” uppskattas detta med hjälp av 

metoder som mäter validiteten. I flertalet utvärderingar av triage när det 

gäller validiteten görs studien genom att ta reda på inläggningsfrekvens, re-

surser som använts, kostnader och eventuella dödsfall. Dessa uppgifter har 

sedan jämförts med de triagekategorier som fastställts av sjuksköterskorna 

(Cooke et al., 1999; Dann et al., 2005; Dong et al., 2007; Stenstrom et al., 

2003). En sådan studie kräver att ett flertal variabler dokumenteras vid 

handläggningen av patienterna. Twomey, Wallis & Myers (2007) menar att 

det kan finnas ett flertal orsaker förutom de rent medicinska, som påverkar  

inläggningsfrekvens och kostnader (Gilboy et al., 2005).  

 

För att få en bild av en triagemodell bör den kompletteras med en utvärde-

ring av validiteten. Vi valde att utvärdera reliabiliteten, träffsäkerheten, över- 

och undertriagering, samt anväde oss av ”gold standard” från konsensusbe-

slut av experter. 

 

När det gäller urvalet av sjuksköterskor till studien valde vi slumpmässigt en 

dag som inte var känd av respektive akutmottagning. En svaghet är att de 

sjuksköterskor som enbart arbetar natt inte deltog. Antalet sjuksköterskor 
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som enbart arbetar natt är dock litet i förhållande till hela antalet sjukskö-

terskor. 

 
 

KONKLUSION 
 
Vid utvärderingen av triagemodellen MTS i VG-regionen har vi funnit en god 

mellanbedömar-reliabilitet. Träffsäkerheten totalt var hög, (73 %).  Triageka-

tegori röd och orange redovisar högst värden (92 % respektive 91 %), vilket 

tyder på att triagemodellen MTS kan skilja ut de patienter som snabbt behö-

ver kvalificerad vård. Vid en jämförelse med andra utvärderingar som redovi-

sas i rapporten visar endast en utvärdering en högre träffsäkerhet (74 %). 

 

Studien visar att implementerandet av ett strukturerat medicinskt besluts-

stöd, i detta fall MTS, kan antas öka mellanbedömarreliabiliteten och träff-

säkerheten, samt minska antalet övertriageringar.  

 

En svaghet i studien är dock att triagekategori gul (maximal väntetid 60 mi-

nuter) och triagekategori grön (maximal väntetid 120 minuter) ger en låg 

överensstämmelse och träffsäkerhet. Resultatet antyder att de är svåra att 

skilja åt. Detta pekar på ett behov av att ytterligare belysa vilka svårigheter 

bedömningar av kategori gul och grön i triagemodellen MTS är förknippade 

med.  
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Bilaga 1 Uppdragsbeskrivning 
                                                                                                               Uddevalla 070423 
 
Till: Per Örtenvall, Tom Brokopp, Ulrika Hällgren, Matilda Rentzhog, Marianne Fredriksson. 
Från: Utvärderingsgruppen för Manchester Triage i VG-regionen. 
 

Uppdragsbeskrivning 
Manchester Triage används på de flesta akutmottagningar i VG-regionen.  
I oktober -06 träffades representanter för dessa sjukhus, då det fanns ett behov av att samarbe-
ta kring modellen, i syfte att vidareutveckla och utvärdera. 
Det utsågs en grupp som nu tillsammans med en vetenskaplig handledare från Högskolan väst 
ska utvärdera Manchester Triage. 
Efter många träffar och diskussioner har vi kommit fram till att vi vill utvärdera hur lika vi 
bedömer samma patientscenario utefter flödesschemat Manchester Triage, oberoende av vil-
ken sjuksköterska som bedömer och på vilket sjukhus vi arbetar på. Detta för att som ett första 
steg i utvärderingen se om denna typ av medicinskt stöd är tillförlitligt när det gäller mellan-
bedömarreliabiliteten och därmed kan sägas vara en kvalitetsindikator för en ökad patientsä-
kerhet. 
 
Några av oss i gruppen har tagit fram fiktiva patientfall. Att använda denna typ av patientfall 
är vanligt vid utvärderingar av Triagearbete internationellt då man försäkrar sig om att alla 
som bedömer får samma information. 
Vi vill nu ha hjälp att validiera dessa patientfall. 
 
Av dessa 14 patientfall är de första 9 tagna från en tidigare studie gjord i Australien (Considi-
ne J.Accident & Emergency Nursing 2000,8, 201-209) med samma syfte som vår studie. Då 
användes 10 patientfall. Vi strök ett, då det var ett traumafall som vi här hanterar enligt andra 
kriterier. 
Fallen är översatta till svenska av oss och vi har lagt till de vitala parametrar som Manchester 
Triage har.( temp, puls, pox,) Vi har sedan lagt till fem nya fall som är inspirerade från fall ur 
journaler från Uddevalla sjukhus. 
Vi har bedömt efter Manchester Triage och fått fram ett önskvärt utfall i prioriteringstid för 
varje patientfall. 
 
Tanken bakom vilka utfall vi vill ha är, dels att spegla fördelningen av fall på klinikerna och 
vi har då fyra fall av vardera gula, gröna utfall och ett av vardera rött och blått utfall, dels har 
tanken med fyra patientfall med orange utfall varit att få en uppfattning om säkerheten i att 
kunna bedöma dessa fall, som ju inte alltid är uppenbara men som hastigt kan bli mycket aku-
ta. 
Vi vill ha hjälp med: 
      -  Är dessa  patientfall relevanta för VG- regionens akutmottagningar.? 

-  Är dom lätta att förstå utan att vara för skolmässiga och styrande när det gäller rätt ut-
fall? 
-  Är vi överens om samma utfall? (bilaga 1) 

Er grupp kan vara en konsensusgrupp och komma fram till ett gemensamt beslut. Vi vill veta 
hur ni diskuterade och om graden av samstämmighet. Ändra gärna i fallen om så behövs och 
förklara då hur ni tänkt. Kan vi få ert utlåtande senast i början av vecka 20? 
 
Med ett stort tack för hjälpen från Pia Olofsson, sjuksköterska Uddevalla sjukhus. 
 



 46

Bilaga 2 Instruktion 
 
Studie/ enket om Manchester Triage System 
 
Bakgrund: 
 
Manchester Triage har nu använts sedan en tid i Västra Götalandsregionen. Vi vill nu 
utvärdera modellen. Det finns enbart ett fåtal utvärderingar gjorda på Manchester 
Triage och inga studier är gjorda i Sverige. 
 
Följande frågeställningar studeras: 
 

- Är Manchester Triage tillförlitligt som beslutsstöd? 
- Hur är samstämmigheten i bedömningen, finns det lokala variationer i Västra 

Götalandsregionen? 
 
Tillvägagångssätt: 
 
Dagen för studien är slumpmässigt utvald. 
DU svarar anonymt, enkäten är kodad med sjukhustillhörighet. 
Deltagandet är frivilligt. 
En kontaktperson från utvärderingsgruppen finns närvarande och delar ut formulär 
och flödesscheman samt svarar på eventuella frågor.  
 
Inklusion: 
 
DU ska vara sjuksköterska och arbeta på akutmottagning 
DU ska ha arbetat med Manchester Triage som beslutstöd 
 
INSTRUKTION:      
 

1. Första delen inleds med allmänna frågor om din bakgrund som sjuksköterska. 
 
2. Andra delen innehåller 14 fiktiva patientfall där DU ska bedöma och prioritera 

med hjälp av de beslutstöd (flödesscheman) som utgör grunden för modellen. 
Dessa delas ut samtidigt med enkäten. 

 
3. Inga lokala tillägg av exempelvis vitalparametrar ska användas. 
 
4. Läs fallen och titta i Manchester Triage beslutstöd, bedöm och prioritera. 
 
5. Svara genom att fylla i vilket/vilka flöden DU bedömt utifrån och skriv även 

vad som löste ut en viss prioritet. 
 

6. Använd beslutstödet Manchester Triage som Du brukar göra i ditt dagliga ar-
bete. 
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Bilaga 3 Informationsbrev 

 
Informationsbrev 

 
 

Hej kollegor/triagesjuksköterskor i Västra Götalandsregionen! 
 

Bakgrund: 
 
Manchester Triage  har nu används sedan en tid i Västra Götalandsregionen.  
Vi vill nu utvärdera modellen. Det finns enbart ett fåtal internationella utvärderingar 
gjorda på Manchester Triage och inga studier är gjorda i Sverige. 
 
Följande frågeställningar studeras: 
 

- Är Manchester Triage  tillförlitligt som beslutstöd? 
- Vilka lokala variationer finns i Västra Götalandsregionen? 

  
 
Tillvägagångssätt: 
 
Under en utvald dag, som inte meddelas i förväg, kommer en enkät att skickas ut 
och detta kommer att ske inom de närmaste veckorna. 
 Enkäten inleds med några allmänna frågor om din bakgrund som sjuksköterska. 
Därefter kommer du att få bedöma och prioritera 14 fiktiva patientfall. Du kommer 
att få tillgång till de flödesscheman som utgör grunden för modellen. Det betyder att 
inga lokala tillägg som exempelvis vitalparametrar kommer att användas. 
Vi kommer att ha en kontaktperson ur utvärderingsgruppen på varje sjukhus som 
hjälper till med distributionen och svarar på eventuella frågor. Deltagandet är frivilligt 
och du svarar anonymt. 
Vi hoppas att så många som möjligt av de sjuksköterskor som är i tjänst vid detta 
tillfälle vill delta. Du som medverkar ska ha arbetat med Manchester Triage. 
Utförliga instruktioner kommer med enkäten. 
 
Genom ditt deltagande bidrar du till utvärderingen av Manchester Triage 
 
 
Med vänlig hälsning:  
 
Maini Ylitalo Sjuksköterska akutmottagningen Borås  
Henrik Andersson sjuksköterska akutmottagningen Östra sjukhuset (vuxen) 
Pia Olofsson sjuksköterska akutmottagningen Uddevalla  
Eric Carlström lektor och Vetenskaplig handledare Högskolan Väst 
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Exempel 

 
 
 

1 Läs fallet 
 
Patientfall:  
En kvinna 66 år inkommer till akutmottagningen då hon svimmat i affären. Enligt vitt-
nen var hon ”borta” i några minuter och klagade vid uppvaknandet på illamående och 
huvudvärk.  Hon är helt vaken, lite blek och pratar lite sluddrigt. Mungipan ser lite 
sned ut. Blodtryck: 200/110, puls:105, Temp:37.0 
 
2.Titta i utdelat flödesschema 

 
3.Skriv vilket/vilka symtomflöden DU tittat i 
 
4.Skriv utlösande symtom/faktor och prioritering enligt schemat 
 

 
.Symtomflöde:                      Utlösande symtom/faktor:           Priofärg enl schema: 
 Neurologisk sjukdom Akut debut, funktionsförlust orange 
Kollapsad vuxen Varit medvetslös, nya neur symtom gul 
   
 
5. En prioriteringsfärg måste väljas: 
 
     röd 
     X orange 
     gul 
     grön  
     blå 
 
 6. Den högst utfallande prioriteringsfärgen skall väljas enligt Manchester Triage. 
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Bilaga 4 Enkät del 1 
               Bil.2                         
                                                                                         Enkät kod:▬▬▬▬ 
                                                                                                            
 
 
Enkätstudie angående Manchester Triage 
 
Del 1- Inledande frågor 

 
             
    1. Kön  
   □  Kvinna 
   □  Man 
 
  
  2. Ålder 
     …………………………år 
 
                   
 
  3. Vilket år tog Du sjuksköterskeexamen? 
 
      År……………………… 
 
 

 
4a Har Du någon vidareutbildning? 

 
□   Ja 
□   Nej 
 

 
 
  4b Om ja vilken typ av vidareutbildning/specialistutbildning? 
 
□    Anestesi 
□   Distriktssjukvård 
□   Intensivvård 
□   Olycksfall- och akutsjukvård 
□   Operation 
□   Prehospital akutsjukvård 
□   Barn/Ungdom 
□   Annan……………………………………………………….. 
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5. Har Du någon utbildning (högskolekurser) inom akutsjukvård/traumasjukvård?  
 
□    Akutmedicin 
□    Hjärtsjukvård 
□    Triage 
□    Annan………………………………………………. 
 

 
 
6. Har Du någon annan utbildning (interna utbildningar och andra kurser utanför 

högskolan)? 
 
□   Triageutbildning 
□   ATSS/TNCC 
□   ENPC 
□   HLR 
□   MIMMS 
□   Sjukvårdsgrupp 
□   Katasrofmedicin 

  □   Annan…………………………………………………. 
 
 
 
 
9a. Har Du erhållit utbildning i tria-
ge? 
□  Ja 
□  Nej 
 

 
9b. Om ja,anser Du att utbildningen varit 

tillräcklig? 
□  Ja       
□   Nej 

 
 
 
10 . Hur länge har Du arbetet med Manchester Triage på din nuvarande arbetsplats? 
□  0-3 månader 
□  3-6 månader 
□  6-12 månader 
□  1-2 år 
□   > 2 år 
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Bilaga 5 Enkät del 2 
 

 
  Del 2- Patientfall att prioritera                                            Enkät Kod ……..                                  
 
 
Patientfall 1                                                                                
 
En 78-årig man kommer till triagesköterskan med medföljande god vän. Han har ram-
lat ner från sista trappsteget i en trappa och slagit i huvudet i betongen för 15 minuter 
sedan. Han har ett sår i pannan och har inte varit avsvimmad, han kommer ihåg allt. 
Han är vaken, såret blöder inte och läggs om utan problem.  
Puls 80, POX 97 %.  
 
Svar fall 1: 

  
Symtomflöde:                      Utlösande symtom/faktor:           Priofärg enl schema: 
    

   

   

 
 En prioriteringsfärg måste väljas: 
 
     röd 
     orange 
     gul  
     grön  
     blå  
 
 

Patientfall 2 
 
En 76-årig kvinna kommer till triagesköterskan med remiss från sin distriktsläkare. 
Patienten har ett svullet vänster underben som kom efter ett insektsbett för en vecka 
sedan. Hon har ätit peroralt antibiotika utan effekt. Behöver eventuellt intravenöst 
penicillin? Vid undersökning ses ett varmt, rött område som ej smärtar. 
Puls 75, POX 98 %, temp 37°. 
 
Svar fall 2: 

  
Symtomflöde:                      Utlösande symtom/faktor:            Prifärg enl schema: 
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Fortsättning svar fall 2: 
En prioriteringsfärg måste väljas: 
 
     röd 
     orange 
     gul  
     grön  
     blå  
 
 

Patientfall 3 
 
En 24-årig kvinna kommer med smärta höger fossa sedan två dagar tillbaka. Hon har 
mått illa och har sämre aptit, men inga kräkningar eller diarréer. Hon förnekar urin-
vägssymptom och har skött magen normalt igår. Sista menstruationen var för två 
veckor sedan. Hon graderar sin smärta som 5 av 10 och smärtan ökar vid rörelse.  
Puls 98,POX 98 %, temp 37,6°. 
 
Svar fall 3: 

  
Symtomflöde:                      Utlösande symtom/faktor:           Priofärg enl schema: 
    

   

   

 
 En prioriteringsfärg måste väljas: 
 
     röd 
     orange 
     gul  
     grön  
     blå  
 
 

Patientfall 4 
 
En 42-årig man kommer med central bröstsmärta. Smärtan är svår och den började 
efter tungt arbete och debuterade för cirka en timma sedan. Smärtan är lika svår hela 
tiden och ändras inte vid rörelse. Han har aldrig haft bröstsmärta tidigare. Han har 
andnöd, är blek och kallsvettig.  
Puls 100, POX 91 %.  
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Svar fall 4: 
 
Symtomflöde:                      Utlösande symtom/faktor:           Priofärg enl schema: 
    

   

   

 
 En prioriteringsfärg måste väljas: 
 
     röd 
     orange 
     gul  
     grön  
     blå  
 
 

Patientfall 5 
 
En 16-årig kille inkommer med ambulans efter att ha ramlat i skolan. Hans sjuk-
domshistoria är att han är förståndshandikappad men behöver endast minimal hjälp 
med sitt dagliga liv. 
Patienten blev nerslagen av en skolkamrat, föll till golvet och var avsvimmad en peri-
od på 2-3 minuter. Vid ankomst är hans hud normalfärgad, varm och torr. Hans ögon 
är öppna. Han medverkar inte verbalt men ger leende när hans namn nämns. Han 
lyder uppmaningar.  
Puls 75,  POX 97 %. 
  
Svar fall 5: 
 
Symtomflöde:                      Utlösande symtom/faktor:           Priofärg enl schema: 
    

   

   

 
 En prioriteringsfärg måste väljas: 
 
     röd 
     orange 
     gul  
     grön  
     blå  
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Patientfall 6 

 
En 56-årig man kommer gående in till akuten. Han är cyanotisk och oförmögen att 
tala. Hans hud är kall och grå. Frun säger att han har astma och har tagit Ventoline-
puffar var 15:e minut under de två senaste timmarna. Han har maximalt andnings-
muskelarbete men inget väsande andningsljud.  
Puls 110, POX 85 %.  
 
Svar fall 6. 
 
Symtomflöde:                      Utlösande symtom/faktor:           Priofärg enl schema: 
    

   

   

 
 En prioriteringsfärg måste väljas: 
 
     röd 
     orange 
     gul  
     grön  
     blå  
 
 
 

Patientfall 7 
 
En 22-årig man kommer till triagesköterskan. Han har kräkts blod vid två tillfällen un-
der de senaste sex timmarna. Han beskriver att han har haft ett flertal mörkfärgade 
avföringar under de senaste tre dagarna. Han uppger att han dricker cirka 12 burkar 
öl om dagen. Hans hud är blek, varm och torr. Han förnekar smärta men uppger att 
han har kväljningar.  
Puls 108, POX 96 %,Temp 37,3°. 
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Svar fall 7: 
 
Symtomflöde:                      Utlösande symtom/faktor:           Priofärg enl schema: 
    

   

  
 

 

 
En prioriteringsfärg måste väljas: 
 
 
     röd 
     orange 
     gul  
     grön  
     blå  
 
 

Patientfall 8 
 
En 80-årig kvinna inkommer med ambulans efter fall i samband med dammsugning. 
Hon uppger att hon sträckt ut handen för att dämpa fallet och klagar på smärta från 
handleden som ser svullen och deformerad ut. Har smärta vid beröring. Hon har fått 
en sträckskena av ambulansen fingrarna har normal färg, värme, rörelseförmåga 
samt känsel. Radialispulsen är palperbar.  
Puls 73, POX 98 %, temp 37,2°. 
 
Svar fall 8 
 
Symtomflöde:                      Utlösande symtom/faktor:           Priofärg enl schema: 
    

   

   

 
 En prioriteringsfärg måste väljas: 
 
     röd 
     orange 
     gul  
     grön  
     blå  
 
 

Patientfall 9 
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En 55-årig kvinna inkommer till triagesköterskan och klagar på förkylning de senaste 
fyra dagarna. Hon har de senaste två dagarna fått ökad smärta i högre övre kvadran-
ten av ryggen. Hon har ej haft några kräkningar, diarré eller urinproblem, men en till-
tagande dyspné under senaste dygnet. Huden är blek, het och fuktig. Hon andas 
utan hjälpmuskler. Smärtan ökar vid rörelser. Graderar sin smärta till 7 av 10.  
Puls 112, POX 89, temp 38,8°. 
 
Svar fall 9: 
 
Symtomflöde:                      Utlösande symtom/faktor:           Priofärg enl schema: 
    

   

   

 
 En prioriteringsfärg måste väljas: 
 
     röd 
     orange 
     gul  
     grön  
     blå  
 
 
 

Patientfall 10 
 
80-årig kvinna kommer in med ambulans p.g.a. svår yrsel och har huvudvärk som 
började för tre dagar sedan. Hon har kräkts en gång men inget blod.  
Inga neurologiska bortfall.  
Förnekar bröstsmärta eller andnöd. Hon upplever att huvudvärken ökat något och 
graderar sin smärta till 6 av 10.   
Tidigare sjukdomar: Stroke och hjärtinfarkt. 
Puls 65, regelbunden, POX 96 %. Temp 37.4 
 
Svar fall 10: 
 
Symtomflöde:                      Utlösande symtom/faktor:           Priofärg enl schema: 
    

   

   

 
Fortsättning svar fall 10: 
En prioriteringsfärg måste väljas: 
 
     röd 
     orange 
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     gul  
     grön  
     blå  
 
 

Patientfall 11 
 
78-årig man inkommer med ambulans efter att ha halkat utomhus och blivit liggande 
på marken en längre stund. Han är RLS 1 och uppger att han inte har slagit i huvu-
det. Han klagar på smärta i höger lår.  
I status kan Du känna en liten svullnad på höger lårs utsida. Det föreligger också en 
liten förkortning av höger ben. Pat är inte så smärtpåverkad p.g.a. att han fått smärt-
stillande i ambulansen. Han graderar sin smärta till 3 av 10.  
Puls 95 regelbunden, POX 95 %, temp 37,3°. 
 
Svar fall 11: 
 
Symtomflöde:                      Utlösande symtom/faktor:           Priofärg enl schema: 
    

   

   

 
 En prioriteringsfärg måste väljas: 
 
     röd 
     orange 
     gul  
     grön  
     blå  
 
 
 

Patientfall 12 
 
Kvinna 45 år kommer med smärta i höger fot. Hon har i natt halkat på en matta och 
kan nu inte stödja på foten p.g.a. smärta. Tidigare sjukdomar: Insulinbehandlad dia-
betes. Smärtan är endast lätt när hon inte belastar. Foten är svullen. Distalstatus 
utan anmärkning.  
Puls 85, POX 99%, temp 37.0 
 
 
Svar fall 12: 
 
Symtomflöde:                      Utlösande symtom/faktor:           Priofärg enl schema: 
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 En prioriteringsfärg måste väljas: 
 
     röd 
     orange 
     gul  
     grön  
     blå  
 
 

 

Patientfall 13 
 
En kvinna född  –13 inkommer med ambulans då hon vaknat under natten och ej 
kunnat stödja på sina ben. Inget trauma. Har lite ont i sitt vänstra knä säger hon.  
Patienten är mycket orolig. Enligt medföljande dotter har patienten nyligen fått dia-
gnosen demens. 
Puls 95 regelbunden, POX 96%, temp 37,8. 
 
Svar fall 13: 
 
Symtomflöde:                      Utlösande symtom/faktor:           Priofärg enl schema: 
    

   

   

 
 En prioriteringsfärg måste väljas: 
 
     röd 
     orange 
     gul  
     grön  
     blå  
 
 
 
Patientfall 14 
 
Kvinna född –25 kommer med ambulans. Hon är medvetslös och har snarkande 
andning. Kan inte hålla fria luftvägar utan käkvingelyft. 
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Tidigare sjukdomar: Kärlkramp, artärinsufficiens i båda benen, depression och ledbe-
svär. Hittades hemma på golvet av maken. 
Puls 135 oregelbunden, POX 87% med 10 l syrgas, temp 38.  
 
 
Svar fall 14: 
 
Symtomflöde:                      Utlösande symtom/faktor:           Priofärg enl schema: 
    

   

   

 
 En prioriteringsfärg måste väljas: 
 
     röd 
     orange 
     gul  
     grön  
     blå  
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