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Abstract 

 

Background: Triage is the sorting of patients according to the severity of medical 

assessment. Triage has a long history of use in Anglo-Saxon countries but is a fairly new 

method in Sweden. Researchers have described the Manchester triage group method (MTS) 

and a literature review of the concept; working contentment and competence focusing on 

triage. Aim: The ambition with this study was to describe a number of triage nurses working 

conditions. The research questions were; working with MTS- does it bring work contentment? 

What kind of competence is needed? Method: Data was collected from 74 triage nurses by a 

questionnaire containing 37 questions and two questions provided the nurses the opportunities 

to describe their triage experiences. Findings: The nurses found their job interesting and 

stimulating, but some reported unsatisfactory work environment due to lack of education, 

competence, support and high work load. The informants ask for more education; to solve and 

discuss patient scenarios and to participate in the developing of MTS. Sixty-three percent 

thought MTS was a difficult method with some disadvantages. The majority found triage to 

be a nurse task.  
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INTRODUKTION 
Denna studie handlar om bedömning och sortering av patienter som tillämpas på 

akutmottagningar så kallad triage. Arbetsbelastningen på akutmottagningen skiftar beroende 

på antal och tillståndet hos de personer som söker vård. Det är därför av vikt att använda sig 

av metoder som säkerställandet av omhändertagandet efter medicinska behov snarare än i 

vilken ordning de anlänt (Mackway-Jones, K.,Marsden, J., & Windle, J.  1997). Triage utgör 

den process där sjuka och skadade patienters behov av vård bedöms. Triagebedömningen 

baseras på patientens symtom och graderas utifrån dennes medicinska angelägenhetsgrad 

(Göransson, 2006). Med triage som arbetssätt får patienten träffa en triagesjuksköterska vid 

ankomsten till akutmottagningen. Sjuksköterskan genomför ett enskilt ankomstsamtal med 

patienten som redogör för sitt sjukdomstillstånd och bedömer därefter dennes medicinska 

behov (Burr & Fry, 2002). Ett effektivt triagesystem ska genom snabba bedömningar och 

åtgärder öka kvaliteten på den vård som ges, minska väntetiden samt förkorta vistelsetiden på 

akutmottagningen (Grossman, 2003). Triage kan utföras i olika typer av vårdinrättningar såväl 

hospitalt som prehospitalt. Det är emellertid en relativt ny företeelse i Sverige och få har 

studerat ämnet (Göransson, 2006). 

 

Akutmottagningarna i Västra Götalandsregionen (VG-regionen) har implementerat en 

triagemetod som kallas Manchester Triage System (MTS) under åren 2005-2007 (Widfeldt & 

Örtenwall, 2005). Flertalet triagesjuksköterskor i VG-regionen, har i dagsläget en endagars 

utbildning som grund för sin triagebedömning.  

 

Triagesjuksköterskan anses behöva besitta olika egenskaper. Det ställs höga krav på 

henne/honom att vara skicklig, skarpsinnig och visa medkänsla. Dessutom förväntas 

sjuksköterskan vara en professionell person med sunt förnuft och intuition (Grossman, 2003). 

Cone och Murray (2002) menar även att sjuksköterskor som besitter dessa egenskaper 

behöver minst ett års erfarenhet från akutmottagning samt en formell triageutbildning för att 

kunna fungera som en effektiv triagesjuksköterska. 

 

Syftet med denna studie var att beskriva triagesjuksköterskors arbetsförhållanden. Studien har 

avgränsats till sjuksköterskor som arbetar med MTS och hypotes utgår från antagandet att 

såväl arbetstillfredsställelse som kompetens leder till goda arbetsförhållanden. Med hjälp av 
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Antonovskys (1991) teorier analysera triagesjuksköterskors attityder till arbetstillfredsställelse 

och kompetens. Forskningsfrågorna var; Vilken arbetstillfredsställelse har 

triagesjuksköterskan? Vilken kompetens anser sjuksköterskorna sig behöva? 

 

BAKGRUND 
I det följande kommer akutmottagningstriage att beskrivas med fokus på VG-regionens 

nuvarande metod MTS. Studien inleds dock med en översikt av internationella och nationella 

triagemetoder. Dessutom kommer arbetstillfredsställelse och kompetens att belysas (Tak-Ying 

Shiu, 2007). Studier visar om dessa faktorer inte samspelar kan sjuksköterskorna uppleva att 

de arbetar under oacceptabla arbetsförhållanden (Considine & Hood, 2000; Ritchie, Aldridge 

Crafter & Little 2002).  

 

Triage 
Triage kommer ursprungligen från det franska ordet ”trier” som betyder att sortera. Under 

första världskriget började den franska och brittiska armen använda ordet triage. 

Militärsjukvårdare sorterade och klassificerade de skadade utifrån deras tillstånd och vilken 

medicinsk behandling de behövde. ”Poste de triage” var en slags sjukstuga nära frontlinjen 

där en första sortering utfördes. Intentionen var att tillhandahålla vård till de sårade som gick 

att behandla så att de snabbt kunde återvända till fronten. De som var i behov av mer 

omfattande medicinskt omhändertagande fick däremot vänta på transport till sjukhus (Blagg, 

2004). 

 

Den moderna akutmottagningstriagen utvecklades framför allt i de anglosaxiska länderna 

(Burr & Fry, 2002). Sjukvården i Förenta staterna (USA) började använda triage redan under 

1960- talet i samband med att husläkarsystemet upphörde, då allt fler patienter sökte sig till 

akutmottagningen för vård. I dagsläget använder sjukhusen i USA olika triagemetoder. Den 

mest använda och spridda triagemetoden är skalan ”Emergency Service Index” (ESI), 

(Internet). I Canada beskrevs behovet av ett triagesystem redan under 1970-talet, men inte 

förrän 1999-talet blev det en realitet när ”The Canadian Emergency Department Triage” 

(CTAS) infördes. CTAS är en skala som endast baseras på vitala fysiologiska parametrar 

(Murray et al, 2004). I Australien och på Nya Zeeland introducerades skalan ”Australian 
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Triage Scale” (ATS) år 1994 och den innefattar både patientens vitala funktioner och symtom 

(Australian college for Emergency Medicine policy dokument, 2002). 

 

Göransson (2006) har utfört en kartläggning av triage i Sverige. Den visade att 81 % av de i 

studien ingående akutmottagningarna hade någon form av triagesystem.  För närvarande 

används i Sverige tre olika triagemetoder; ”Adaptivt triage” (ADAPT), ”Medical emergency 

triage and treatment system” (METTS) samt MTS. ADAPT och METTS baseras på 

fysiologiska vitala parametrar som andningsfrekvens, syremättnad i blod, medvetandegrad 

och pulsfrekvens kombinerat med subjektiva parametrar i form av sökorsak. Vitalparametrar 

och sökorsak tillsammans bestämmer vilken prioritet patienten ska få och hur patienten ska 

handläggas i väntan på läkarbedömning (Olsson, Terent & Lind, 2004). Prioriteringen styr 

väntetiden till läkare, graden av monitorering samt eventuell blodprovstagning. MTS är 

baserad på subjektiva bedömningar där de fysiologiska variablerna studeras och värderas 

sekundärt eller vid behov. Patientens tillstånd kan såväl förändras som förbättras under tiden i 

väntrummet. Eftersom triage är en dynamisk process görs därför fortlöpande 

triagebedömningar vid MTS (Widfeldt & Örtenwall, 2005). Öhlen (2008) betonar vikten av 

en enhetlig triagemodell såväl prehospitalt som på akutmottagningarna.  

 

Manchestermetoden 

År 1989 började en grupp av läkare och sjuksköterskor från olika akutmottagningar i 

Manchester, Storbritannien utveckla MTS. Målsättningen med gruppens arbete var att 

utarbeta en gemensam modell som kunde användas på samtliga sjukhus i Manchester. 

Modellen har sedan utvecklats till att inte bara bli nationell standard i Storbritannien, utan 

även i Holland och Portugal (Widfeldt & Örtenwall, 2005). Metoden beskrivs som ett känsligt 

instrument som identifierar svårt sjuka patienter i behov av intensivvård (Cooke & Jinks, 

1999). Reliabiliteten anses vara av central betydelse för en triagemetod, men exakt 

överenskommelse mellan metodens utövare uppnås sällan. Versloot och Liutde (2007) har 

visat att 90 % av triagesjuksköterskorna vid användandet av MTS metoden tilldelade 

patienterna exakt lika triagekategorier. Motsvarande värde för ESI var 75 %. Triagemetodens 

precision var således hög för MTS och moderat för ESI. Studieresultatet ledde till en nationell 

implementering av MTS i Nederländerna (Versloot, & Liutde, 2007). 
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Sjuksköterskan som möter patienten måste uppfatta, urskilja och utvärdera all tillgänglig 

information om patienten för att kunna göra en bedömning. Första steget i MTS innebär att 

den triageansvariga bestämmer sig för ett flödesschema utifrån patientens kontaktorsak 

(Mackway-Jones et al. 1997). Varje flödesschema börjar med en identifiering av eventuella 

kriterier som tyder på livshotande tillstånd hos patienten såsom påverkad andning, blodtryck 

eller puls. Föreligger inget av dessa tecken fortsätter bedömningen vidare i flödesschemat tills 

kriterier hittas som patienten uppfyller. Metoden anger att patienten skall omhändertas av 

läkare inom en definierad tid relaterad till den av sjuksköterskan tilldelade triagekategorin. 

MTS är en femgradig skala vilket innebär att en svårt sjuk patient med ett livshotande tillstånd 

omhändertas omedelbart av läkare. En patient som triagebedöms mycket brådskande 

betecknas röd och kan med tillsyn av sjuksköterska vänta på läkare i tio minuter. Brådskande 

tillstånd betecknas orange och bedöms kunna vänta i en timma och standardtillstånd; gul två 

timmar. Icke akuta patienter betecknas blå och förbereds på en väntetid upp till tre timmar 

(Mackway-Jones et al. 1997). En undertriagering kan riskera patientens hälsa och en 

övertriagering innebär att patienten får en högre prioritet än nödvändigt. Dessutom kan en 

övertriagering innebära att akutmottagningens resurser inte används optimalt.  Ett idealiskt 

system ska snabbt kunna sortera och identifiera patienter som är i behov av omedelbar vård. 

Därför måste skalan och bedömningsnivåerna vara absolut tydliga. Om alla sjukhus använder 

samma skalor ökas kvaliteten och säkerheten i triagesituationen (Fernandes et al 2005; 

Travers, Waller, Bowlings, Flowers & Tintinally 2002).  

 

Arbetstillfredsställelse 
Arbetstillfredsställelse är enligt Mullins (2002) ett mångfacetterat begrepp och innebörden 

kan se olika ut för olika individer. Det hänger samman med självständighet, arbetskamrater 

och meningsfullhet. Såväl Spector (1997) som Kaufman och Kaufman (1998) anser att 

arbetstillfredsställelse kan ses som de attityder vi har till vårt arbete. Det beror också på stöd 

från kollegor och chefer samt arbetets natur och organisation. Sullivan (1989) framhåller att 

en arbetsplats bör vara utmanande för yrkesarbetarens kompetens och kunskap, men måste 

även bidra med resurser som gör det möjligt för individen att leva upp till de krav som ställs. 

En medarbetare som får bidra med egna resurser har goda möjligheter att bibehålla 

självkänslan (Sullivan, 1989). En statlig utredning bland sjuksköterskor i Arizona gav svar på 

hur en akut sjuksköterskebrist kunde lösas. Sexton procent av de sjuksköterskor som inte 

längre var yrkesaktiva återgick till arbetet när de fick ett tillräckligt stöd för att kunna utföra 



5 

omvårdnad av patienterna. Andra åtgärder som ledde till en ökad arbetstillfredsställelse var en 

strävan mot en mänskligare organisationskultur samt en förbättrad kommunikation mellan 

vårdgivare och ledning (Azcaringcareers.com).  

 

En teoretisk referensram för studien är att känslan av meningsfullhet i arbetet har sitt ursprung 

i en upplevelse av medverkan i socialt värdesatt beslutsfattande (Antonovsky, 1991). 

Arbetsbetingad stress brukar oftast bero på en brist på utrymme för den enskilde arbetaren att 

fatta beslut. Den som har en stark känsla av sammanhang; begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet (KASAM) har större förutsättning att trivas med sin arbetssituation och känner 

mer arbetstillfredsställelse än en individ med en svag KASAM. Känslan av sammanhang är 

de resurser som individen behöver för att kunna möta arbetsplatsens krav och att dessa krav 

upplevs som utmaningar värda investering och engagemang (Antonovsky, 1991). Feldt, 

Leskinen och Kinnunen (2005) framhåller att Antonovskys teorier är användbara för att 

undersöka de anställdas hälsa. De bekräftar tidigare undersökningar som visat att högt 

KASAM innebär ett välbefinnande för den anställde som minskar risken för stress och 

utbrändhet. Förhållandet mellan KASAM och självskattad hälsa är stark. 

 

Triagesjuksköterskans förmåga till beslutsfattande är av betydelse för en akutmottagnings 

rytm (Fry & Stainton, 2005). Sjuksköterskan identifierar patientens angelägenhetsgrad och 

tilldelar patienten en arbetsdiagnos, fördelar lokaler och samordnar personalresurser. För att 

utföra detta behövs förståelse för hur patientflödet ser ut, vilka lokaler som står till förfogande 

samt vilka behandlingsåtgärder som kan vara aktuella på akutmottagningen. Forskarna i 

studien menar att en sådan kunskap innebär att sjuksköterskornas känsla av sammanhang 

stärktes. Triagesjuksköterskorna utvecklade en förståelse för akutsjukvårdens rytm och 

förstärkte samtidigt sin kliniska kompetens och sin kognitiva förmåga (Fry & Stainton, 2005). 

 

Mcgrath, Reid och Boore (2003) framhåller att sjuksköterskeyrket till sin natur är ett stressigt 

yrke. Faktorer som är väsentliga för arbetsrelaterad stress är hur mycket ansvar arbetet kräver 

samt individens kontroll över arbetssituationen (Karasek & Theorell, 1990). De värderingar 

som en individ har stämmer inte alltid överens med dem som råder i organisationen. 

Sjuksköterskan kan därmed hamna i en personlig konflikt som kan påverka 

arbetstillfredsställelsen negativt (Verplanken, 2003). Karasek och Theorell (1990) beskriver 

att människor med litet inflytande har visat sig uppleva en större stress än personer med större 

inflytande. Ett arbete med högt uppdrivna krav kan innebära en risk för ohälsa om individen 
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inte har någon möjlighet att påverka den egna situationen. Arbetsbelastning och 

handlingsutrymme är således avgörande för hur mycket belastningsskador och stress 

människor upplever. Handlingsutrymmet är också avgörande för lärande och utveckling på 

arbetsplatsen (Karasek & Theorell 1990). Sjuksköterskors krav och upplevd livskvalitet har 

studerats med hjälp av Karaseks krav – kontrollmetod. Sjuksköterskor som befann sig i 

arbetsledande positioner upplevde sig ha ett sämre stöd på arbetsplatsen. De var mindre 

tillfredsställda i arbetslivet än sjuksköterskor i lågstressarbeten (Laschinger, Finegan, 

Shamian & Almost, 2001).  

 

Vid stress och höga krav behöver individen olika former av stöd. Frankenhauser (1993) delar 

in stödet i fyra olika kategorier; instrumentellt, informativt, värderande och emotionellt stöd.  

Instrumentellt stöd innebär att individen på ett handgripligt sätt får hjälp i arbetet om behov 

uppstår exempelvis hjälp med ett datasystem. Om individen får råd av arbetskamrater och 

chefer till att bättre klara av en uppgift som annars är svår kallas detta för informativt stöd. 

Personer i den sociala omgivningen kan exempelvis kommentera individens sätt att hantera 

problemet eller ge råd hur individen ska få ytterligare information. Genom detta anses 

kompetensen öka samtidigt som självkänslan stärks (Frankenhauser, 1993). Informativt stöd 

är inte i sig hjälpande utan en hjälp till självhjälp (Aronsson, 1987). Ytterligare en form av 

stöd är värderande stöd som innebär feedback eller återkoppling till det egna arbetet. Det 

höjer både motivation och kompetens (Frankenhauser, 1993). När det värderande stödet ges i 

form av feedback kan det bidra till kompetensutveckling (Lennerlöv, 1991). Om behovet av 

trygghet, gemenskap och uppskattning tillgodoses är detta en kategori som kallas emotionellt 

stöd. Ett exempel på emotionellt stöd är att ha arbetskamrater att prata med när ”allt har gått 

fel”, vilket innebär att någon bryr sig om hur vi mår (Frankenhauser & Ödman, 1983). 

Relevansen av stödet varierar dock med person och typ av problem (Aronsson 1987). När 

stödet ges i form av goda relationer upplever sjuksköterskan att hon har en god känsla av 

sammanhang och att hon passar in i organisationen (Brown, 2002). Det finns också exempel 

på hur triagesjuksköterskor upplevt arbetstillfredsställelse i sin uppgift. Chung (2005) menar 

att regelbunden träning och ett gott stöd från ledningen gör att triage upplevs som en positiv 

uppgift. En avdelningsledning som förstår uppgiften och kan bidra med stöd och resurser för 

triageutbildning och träningstillfällen (Chung, 2005; Richie et al, 2002).  
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Kompetens 
Sandberg och Targama (1998) betraktar kompetens som en syntes av olika egenskaper. Den 

enskilde individens kompetens definieras som kunskaper, färdigheter och förmågor samt 

personliga egenskaper. Individens förmåga till bearbetning av information och att besitta 

kunskaper för ställningstagande och beslutsfattande betraktas som kompetens. Sjuksköterskan 

förväntas efter fullgjord utbildning kunna arbeta självständigt tillägna sig kunskaper om 

omvårdnad, utveckla goda relationer med patienter och närstående samt delta i hälso- 

befrämjande och förebyggande arbete. Specifik kompetens kräver kunskap om människans 

normala funktioner likväl som aktuell sjukdom och behandling (SFS 2008: 229). 

Sjuksköterskans kompetens (Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterskor, 2005) 

beskrivs som förmåga och vilja att utföra en uppgift genom tillämpad kunskap och färdighet. 

Kunskap definieras som fakta och kunskap om metoder, det vill säga att veta. Färdigheter 

definieras som att kunna och att göra. Socialstyrelsen menar att sjuksköterskan behöver få 

möjlighet att utöva sin yrkesskicklighet innan hon utför de mest krävande uppgifterna. 

 

Triagekompetens 

Rollen som triagesjuksköterska ställer krav på den kliniskt verksamma sjuksköterskan 

(Göransson, Ehrenberg & Ehnfors 2005). Ett urval av önskvärda förmågor innefattar; 

intuition, beslutsfattande, flexibilitet, klinisk erfarenhet, samarbetsförmåga och sunt förnuft. 

Sjuksköterskans förmåga att hantera intervjusituationen med patienten effektivt samt inneha 

en god medicinsk kompetens har också en stor betydelse (Grossman, 2003). I en studie av 222 

australiensiska sjuksköterskor påvisades förmågan att triagera vara avhängig av 

sjuksköterskornas utbildning. Behov som framkom var utbildning i akut omhändertagande av 

skadade, kommunikation och informationsstrategi. Att kombinera utbildning med arbete var 

dock förenade med svårigheter som långt avstånd till studieorter samt individernas 

familjesituation (Pascoe et al, 2007). Genom en ökad kunskap om den för arbetsplatsen 

aktuella triagemetoden samt att träna och följa upp olika patientscenarios ökade den kliniska 

kompetensen (Considine, LeVasseur & Villanueva 2004; Göransson et al, 2005). Ett direkt 

stöd från en klinikutbildare som kan erbjuda specialiserad träning och någon form av 

triageutbildning ansågs nödvändigt för att förbättra triagesjuksköterskans kliniska 

arbetsförhållanden (Considine & Hood, 2000; Ritchie et al, 2002). 
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Kommunikation 

Hjelm (2005) anser arbetet att sortera och prioritera sjukvårdsärenden i vardagen sätter 

förmågan att kommunicera på prov. För att få ett tillräckligt underlag för en bedömning måste 

sjuksköterskan ta ställning till frågor som; Hur skall sjuksköterskan få patienten att fokusera 

på symtomen och relevanta delar av kontexten i sin berättelse, snarare än på sammanhanget 

runt dessa? Har patienten utelämnat upplysningar som är viktiga för sjuksköterskans korrekta 

bedömning? Vid akuta sjukdomsärenden är bedömningarnas kvalitet av största vikt och 

försvåras dessutom på grund av stress. Det tycks ligga en utmaning i att få fram relevant 

information från patientens berättelse, utan att denne för den skull upplever att sjuksköterskan 

avbryter eller inte lyssnar. En annan komplicerande faktor är ett behov av större sociokulturell 

kunskap för att kunna bemöta personer från olika kulturer och barn i olika åldrar (Hjelm, 

2005). 

 

Medicinsk kompetens 

Ett antal studier visar på vikten av medicinsk kompetens. I Australien utfördes en studie i 

syfte att undersöka triagesjuksköterskors utbildningsbehov. Studien visar ett behov av 

kunskap om patientens vitala funktioner såsom cirkulationsproblem (Considine & Hood, 

2000). Sjuksköterskor med en ökad akutmedicinsk kompetens utförde säkrare 

triagebedömningar (Ritchie et al, 2002). Kunskap om vitala parametrar har betydelse i 

triagebedömningen. Den fordras i synnerhet vid triagering av utsatta grupper såsom små barn, 

äldre, och patienter med kommunikationssvårigheter (Cooper, Schrieger, Flaherty, Lin & 

Hubbell, 2002). En hög eller låg andningsfrekvens i kombination med sjunkande 

medvetandegrad så kallad ”reaction level score” (RLS) är ett tillstånd där det finns en risk för 

lång vårdtid och ökad dödlighet (Olsson, Terent & Lind, 2004) .Triagesjuksköterskor 

förväntas snabbt kunna registrera de symtom som kan leda till bestående kroppslig skada eller 

dödsfall (Cole & Kleinpell, 2006). Tippins (2005) menar att sjuksköterskor kunde genom att 

använda sig av vitala parametrar snabbt urskilja de akut sjuka, men saknade tillräckliga 

kunskaper och erfarenheter för att våga åtgärda patientens problem. De litade inte på 

parametrar som uppmättes, vilket fördröjde handläggandet av patienten.  

 

Vid akutmottagningar där triage tillämpades förväntades triagesjuksköterskorna ta ett allt 

större ansvar för patienter med exempelvis buktrauma. Detta innebar en förmåga till snabbt 

omhändertagande och kunskap om specifika medicinska åtgärder (Dowds, 1994). Flera 
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studier visar att triageuppgiften är komplex men att den kliniska kompetensen hos 

sjuksköterskan kan förbättras genom utbildning och övning, både teoretisk och praktiskt 

(Atack ,Rankin & Then, 2005; Considine & Hood, 2000, Considine et al, 2004, Göransson et 

al, 2005; Hamilton, 2004; Ritchie et al, 2002; Stuhlmiller et al, 2004).  

 

SYFTE 
Syftet var att beskriva triagesjuksköterskors arbetsförhållanden och med hjälp av 

Antonovskys (1991) teorier analysera triagesjuksköterskors attityder till arbetstillfredsställelse 

och kompetens. 

 

Frågeställningar 

 Vilken arbetstillfredsställelse har triagesjuksköterskan? 

  Vilken kompetens anser sjuksköterskorna sig behöva? 

 

METOD 

Urval/Informanter 
Den här studiens första urval var akutmottagningar inom VG regionen som hade infört MTS 

under åren 2002-2006 och använt metoden minst ett halvt år. Eftersom VG regionen bestod av 

14 sjukhus med akutmottagningar skedde ett andra urval för att få ett hanterbart men ändå 

representativt material. Vi valde ett stort sjukhus Skövde (KSS), två mellanstora sjukhus 

Trollhättan (Näl) och Uddevalla sjukhus (US) samt ett mindre sjukhus Kungälv (KS). 

Samtliga sjukhus hade akutmottagningar där legitimerade sjuksköterskor triagerade enligt 

MTS. Sjuksköterskor med minst tre månaders erfarenhet erbjöds att delta i studien. Vår 

bedömning var att det behövdes triage erfarenhet för att kunna svara på frågorna i enkäten och 

därmed ge ökad reliabilitet till undersökningen. Via triageansvariga sjuksköterskor på 

respektive sjukhus fick vi uppgifter om antalet möjliga informanter. De triageansvariga 

informerades personligen om syftet med enkätundersökningen och blev samtidigt tillfrågade 

om att vara lokala kontaktpersoner. Totalt 102 enkäter och medföljande missiv (se bilaga 2) 

fördelade på fyra sjukhus delades ut i samband med ett personligt besök i början av oktober 

2007.  Ifyllda enkäter insamlades av de triageansvariga på akutmottagningarna och hämtades 

personligen av ansvariga för studien i början av november månad 2007. 
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Instrument 

Validitet och reliabilitet 

 

Datainsamlingsmetoden bestod av en enkät och underlaget utgick från studiens 

forskningsfrågor. Instrumentet innehöll 37 frågor med i huvudsak fem svarsalternativ av 

Likerttyp; ofta, ibland, vet inte, sällan eller aldrig (Trost, 2001). Ett antal frågor hade tre 

alternativ (ja, nej, vet inte). Enligt Trost (2001) anses en neutral inställning ge en rättvis bild 

av arbetsförhållandet i frågor som rör arbetstillfredsställelse. Två frågor gav informanterna 

möjlighet att ge öppna svarsalternativ; att beskriva en positiv respektive en negativ 

triagesituation. Enkäten presenteras i sin helhet i bilaga 1. Instrumentet inleddes med 

bakgrundsfrågor som till exempel ålder, tidigare utbildning, yrkeserfarenhet och arbetsmiljö. 

Därefter följde frågor relaterade till triagebedömning med hjälp av MTS; kompetens, 

arbetsförhållande och arbetstillfredsställelse. 

 

Enkäten validerades genom en pilotstudie. Fem triageansvariga sjuksköterskor från två av 

sjukhusen deltog. Pilotstudien användes för testning samt förståelse av enkätfrågorna (Trost, 

2001). Resultatet av pilotstudien bearbetades och några frågor omformulerades. En fråga 

ströks helt på grund av att den ansågs vara svår att besvara. Inga större förändringar av 

enkätens utformning behövde därefter utföras. Enkäterna kodades vid utlämnandet med 

respektive sjukhus för att få kontroll på bortfall samt eventuellt behov av påminnelse.  

 

Index skapades av enkät frågorna 4-8 samt fråga 28-30 (se bilaga 1). Instrumentets interna 

reliabilitet testades genom en beräkning av Cronbach´s alpha. Utfallet varierade mellan 0,63-

0,68 vilket enligt Malhotra & Birks (1999) anses vara tillfredsställande. 

 

Bortfallsanalys 
74 ifyllda enkäter returnerades vilket var en svarsfrekvens på 73 % och ett bortfall på 27 % 

Trost (2001) anser att enkätundersökningar normalt har en svarsfrekvens på 50 till 75 %. 

Författarna ansåg att den här studien hade en god svarsfrekvens och därmed en god 

reliabilitet. Bortfallet hade troligen minskat om vi hade haft ekonomiska och tidsmässiga 

resurser till att göra ett personligt utskick, samt sända personliga påminnelser till alla 

informanter. Triageansvariga sjuksköterskor kontaktades vid två tillfällen, en gång via telefon 

och en gång via e- mail. De uppmanades att påminna informanterna om enkäten i samband 
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med avdelningsträffar och rapporteringstillfällen. Författarna förfogade inte över tidigare 

nämnda resurser och valde därför detta alternativa arbetssätt. Kontaktpersonen på KS var 

tveksam initialt till deltagande eftersom organisationen på akutmottagningen var i förändring. 

De stod inför ett chefsbyte men beslutade ändå att delta, men med viss reservation att 

engagemanget inte skulle vara så stort vilket visade sig i resultatet; endast sju enkäter delades 

ut varav sex stycken besvarades. KS informanter representerade därför endast en mindre del 

av det totala antalet enkäter men med en god svarsfrekvens. Näl delade ut 23 enkäter varav 20 

besvarades. KSS fick 32 enkäter och 21 besvarades samt Uddevalla sjukhus, 40 enkäter varav 

27 besvarades.  

 

Etik 
Ingen etisk prövning har skett eftersom enkäten inte riktar sig till patienter. Tillträde till 

forskningsfältet gavs av respektive avdelningschef på respektive sjukhus. Studien har följt de 

grundläggande individskyddskraven; information, samtycke, konfidentialitet samt 

nyttjandekravet för forskning (Smedler, 1996). Informanterna blev delgivna undersökningens 

forskningsfrågor samt att de själva bestämde över sin medverkan, men att deras deltagande 

ansågs viktig för oss.  De besvarade enkäterna har behandlats konfidentiellt och 

undersökningsresultatet har återkopplats till respektive arbetsplats under april månad 2008. 

 

Metodval 
Vi har valt att besvara våra forskningsfrågor kvantitativt. Eftersom området är relativt 

outforskat och metoden är nyligen implementerad i VG - regionen ville vi undersöka 

arbetsförhållanden för en större grupp sjuksköterskor som arbetar med triage, samt erhålla 

data från ett flertal sjukhus inom regionen. Metoden gjorde detta möjligt eftersom 

enkätfrågorna kunde bearbetas statistiskt. Med hjälp av de öppna frågorna fanns även en 

möjlighet att synliggöra eventuella problem och/eller förslag till förbättringar. Vår 

förhoppning var att resultatet skulle komma till användning på VG- regionens 

akutmottagningar. 
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Bearbetning och analys 
Enkäterna numrerades och variabler definierades utifrån enkätens svarsalternativ i 

dataprogrammet ”Statistical Package for the Social Sciences” (SPSS) 14.0 (Brace, Kemp & 

Snelgar, 2006). Författarna skapade även nya variabler utifrån informanternas egna exempel. * 

Registreringen av data utfördes under två dagar och båda författarna deltog i datahanteringen. 

Data bearbetades därefter i SPSS.  

 

I studien ingick det två öppna frågor; ”Beskriv en triage situation som du upplevt positivt”, 

samt ”beskriv en triagesituation som du upplevt som negativ”. Författarna skapade tre 

variabler (positiv, negativ samt båda triagesituationerna) för de öppna frågorna för att få en 

uppfattning om svarsfrekvensen, vid bearbetning av innehållet utfördes ingen kodning, vilket 

medför att det inte går att ange vilken sjuksköterska som citerades. Frågan var ställd; ange en 

positiv och en negativ triagesituation. Samma sjuksköterska kunde därmed bli citerad två 

gånger; i en positiv samt i en negativ situation. Det var 46 % av sjuksköterskorna som svarade 

på frågorna varav flertalet har beskrivit både en positiv och negativ triagesituation. De två 

öppna frågorna bearbetades med hjälp av innehållsanalys. Författarna läste igenom 

sjuksköterskornas svar var och en för sig och sammanställde det manifesta innehållet utifrån 

respektive frågeställning för att behålla kärnan i materialet (Graneheim & Lundman, 2003). 

Vid skriftlig bearbetning av det manifesta innehållet infann sig ett mönster som visade att 

antal erfarenheter överensstämde och följaktligen representerades av ett flertal informanter. 

Utifrån detta mönster bildade författarna kategorierna. Vi jämförde kontinuerligt det 

manifesta innehållet under hela processen för att nå samstämmighet i vår kategorisering. 

Gemensamt för de positiva och negativa erfarenheter av triagesituationen som de i studien 

ingående sjuksköterskorna hade beskrivit var metoden (MTS), kompetens samt 

arbetsförhållandet. Resultatet presenterades i löpande text samt med representativa citat för att 

styrka vår kategorisering. De positiva alternativt negativa erfarenheterna från 

sjuksköterskorna som presenteras i form av direkta citat stod endast för en sjuksköterska men 

det manifesta innehållet representeras av ett flertal sjuksköterskor vilket redovisades i den 

löpande texten.  

 

 

*Fråga nio; Har du några besvär som du kan relatera till din arbetssituation? Variabel ett; led och muskelproblem. Under variabel 

två; uttryck för hög stressnivå (Spector, 1997) placerades besvär såsom huvudvärk eller koncentrationssvårigheter. Samma 

arbetssätt användes vid bearbetning av fråga 17; Anser du att en triagesjuksköterska bör besitta vissa egenskaper? I det senare 

fallet baserades kategoriseringen på Grossman (2003) 
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RESULTAT 

Bakgrundsdata  
I studiens bakgrundsdata ingick; att uppge vilken åldersgrupp informanterna tillhörde, hur 

länge de hade arbetat som sjuksköterska samt hur länge de arbetat med triageuppgifter. 

Fortsättningsvis kommer resultaten att redovisas omväxlande i procent och antal. Tio 

enkätfrågor (se bilaga 1) var ställda så att de gav informanterna möjlighet att ge ett eller flera 

exempel, detta redovisas i antal svarande. Diagram redovisas efter respektive frågeställning.  

 

Tabell.1. Informanternas ålder (N=74)   

Åldersgrupp  

Upp till 25år 3st 

25-34 år 24st 

35-44 år 18st 

45-54 år 21st 

55-64 år 8st 

 

I denna studie var åldersfördelningen jämt fördelad mellan 25-54 år. Endast åtta 

sjuksköterskor var mellan 55-64 år, och tre var under 25 år.  

 

Tabell.2. Antal arbetade år som sjuksköterska. 

Erfarenhet av sjuksköterskearbete  

0-5 år 27st 

6-10 år 16st 

11-20 år 15st 

21-30 år 16st 

 

37 % av sjuksköterskorna i studien hade arbetat 0-5 år vilket innebar att de var relativt 

nyutbildade och inte hade så lång erfarenhet inom sin profession. 
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Tabell.3. Erfarenhet av triagearbete.   

Erfarenhet av triagearbete  

3-6 månader 6st 

7-12 månader 15st 

Mer än 1 år 53st 

 

I den totala undersökningsgruppen hade 70 % arbetat mer än ett år med MTS.  

 
För att få en uppfattning om den allmänna trivseln på arbetsplatsen ställde vi frågorna; om 

sjuksköterskorna ansåg att deras arbete var intressant, stimulerande, och om det gavs 

möjlighet till egna initiativ samt beslutsfattande. Svarsfrekvensen var hundraprocentig. 

Påfallande många ansåg att arbetet var intressant och stimulerande. Svarsalternativen sällan 

eller aldrig användes nästan inte alls av informanterna. Det var dock något lägre värden för 

möjlighet till egna initiativ och beslut.  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Möjlighet att

fatta egna beslut

Initiativmöjlighet

Stimulerande

Intressant

Vet ej

Ofta

Ibland

Sällan

Aldrig

 
Figur 1. Arbetstillfredsställelse 

 

 

På frågan om sjuksköterskorna hade en bra arbetsmiljö svarade majoriteten (58 %) ja. 30 

sjuksköterskor uppgav att de hade dålig arbetsmiljö, varav 10 stycken uttryckte att 

anledningen till den otillfredsställande arbetsmiljön var oro för sjukhusets framtid. Frågan var 

ställd så att den gav möjlighet att ange flera anledningar som; bristande utbildning, 

kompetens, stöd, inflytande, arbetsrelationer samt för stor arbetsbörda. Den mest frekventa 
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orsaken var för stor arbetsbörda (11). Nio angav kompetens och utbildningsbehov och nio 

sjuksköterskor ansåg att bristande stöd bidrog till en dålig arbetsmiljö. 

God arbetsmiljö

58%

37%

5%
Ja

Nej

Vet ej

 
Figur 2. Arbetsmiljö 

 

För att få en uppfattning om stress och arbetsbelastning för sjuksköterskorna ställdes frågor 

om upplevda besvär var relaterade till arbetssituationen? Det var 60 % som svarade nej, 12 % 

vet inte och 23 % svarade ja på frågan. Besvär som hög stressnivå och led och muskelbesvär 

angavs.  

  

Kompetens  
En av studiens forskningsfrågor var; vilken kompetens ansåg triagesjuksköterskorna sig 

behöva?  Vi ställde därför frågor som gav kunskap om informanternas formella kompetens. 

Det visade sig att majoriteten (68 %) hade genomfört den längre sjuksköterskeutbildningen 

som omfattar 120p. Resterande (32 %) hade fullföljt 80p utbildning. När det gäller övrig 

kompetens hade 62 % av triagesjuksköterskorna MTS endagarsutbildning. Mer än hälften av 

sjuksköterskorna hade deltagit i en traumautbildning (TNCC, ATSS) och så många som 30 % 

hade högskoleutbildningar i akutsjukvård (5, 10 respektive 20p). Det var flera som även hade 

höjt sin kompetens i hjärtsjukvård 5p, men endast en hade 7,5 p i triage. Flera personer 

uppgav att de hade fullföljt mer än en utbildning. 
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Figur 3 Övrig kompetens    

 

På frågan om sjuksköterskorna erbjudits någon fortbildning inom triage under de senaste sex 

månaderna av sin arbetsgivare, svarade 20 % ja. Kompetensutvecklingen innehöll 

regelbundna genomgångar med patientfall och olika triagesituationer med en frekvens på en 

gång per halvår. Att det behövdes mer triageutbildning ansåg dock ett flertal av informanterna 

(61 %). Av dessa uppgav 54 % att de ville utveckla metoden MTS och 46 % ville öva på 

patientfall. Det var 18 % som inte tyckte att det var nödvändigt med mer triageutbildning och 

21 % som inte visste om de behövde utbildning i triage. 

 

61%18%

21%
Ja

Nej 

Vet ej

 
Figur 4. Behov av mer triageutbildning? 
 

Det var 70 % av informanterna som ansåg att en triagesjuksköterska bör besitta vissa 

egenskaper. Åtta procent svarade nej på frågan och 19 % vet inte. Informanterna hade 

möjlighet att ge flera exempel på egenskaper. 27 av dem ansåg att det var betydelsefullt med 

viss eller lång erfarenhet som sjuksköterska. 23 uppgav medicinska kunskaper (god 
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bedömningsförmåga och ”klinisk blick”) och fem ansåg att social kompetens var det 

väsentligaste. 

 

0 5 10 15 20 25 30

Social

kompetens 

Medicinska

kunskaper 

Viss eller lång

erfarenhet 

Antal röster

 
Figur 5. Exempel på vilka egenskaper som en triagesjuksköterska bör ha. 

 

Arbetsförhållande/Triage 
Vid införandet av MTS på akutmottagningen blev 80 % av sjuksköterskorna informerade på 

en arbetsplatsträff eller av triageansvariga. Det förekom även information direkt av chefen 

och via kollegor. Inställningen var övervägande positiv eller mycket positiv i 62 % av fallen, 

32 % var neutrala och endast fyra procent var negativt inställda till att införa MTS. 

 

Majoriteten (85 %) ansåg att triage var en sjuksköterskeuppgift. Det framkom även önskemål 

om triageteam bestående av undersköterska och sjuksköterska eller sjuksköterska och läkare. 

De flesta kände till att det fanns andra triagemetoder, där METTS var den mest väl kända 

förutom MTS. Åtta personer hade vetskap om övriga metoder. 

 

 
I denna studie var det 35 % som ansåg att de ofta hade tillräckligt med tid att utvärdera och 

tolka den information de fick av patienten, 55 % svarade ibland.  Det var 61 % som ansåg att 

de hade möjlighet till en utvärdering av triagebeslutet i efterhand. Majoriteten 66 % fick 

förståelse från sina arbetskamrater för det triage arbete som utfördes.  När sjuksköterskan var 

triageansvarig tyckte 87 % att samarbetet med all övrig personal på akutmottagningen 

fungerade bra. Det var 18 % som behövde lämna sin triagefunktion och rycka in på någon 

annan sektion och så många som 55 % svarade ibland.  
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Figur 6. Arbetssituationen relaterad till triageuppgiften  

 

Vi ställde frågan tycker du som sjuksköterska att det är svårt att arbeta efter 

Manchestermetoden? Svarsfrekvensen var fullständig på samtliga frågor. 63 % av 

informanterna ansåg att det var en svår metod. Däremot tyckte 77 % av sjuksköterskorna att 

MTS är en tydlig metod medan 16 % svarade att metoden var otydlig. Kan då alla lära sig 

arbeta med metoden? Att så var fallet ansåg 77 %, dock var det 23 % som inte tyckte att det 

var på det sättet.  Det var 44 % som ansåg att alla sjuksköterskor oftast var lämpade för att 

arbeta med triage?  Majoriteten av informanterna (94 %) ansåg att alla sjuksköterskor kan 

träna upp sin förmåga att triagebedöma patienter.   
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 Figur 7. Utvärdering av MTS 
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Att informanterna i den här studien såg ett behov av triage var tydligt eftersom hela 87 % av 

sjuksköterskorna ansåg detta.  Att MTS leder till ett snabbare omhändertagande av patienten 

ansåg 51 %, 20 % ansåg dock att det sällan eller aldrig leder till ett snabbare 

omhändertagande. Var det sjuksköterskans uppfattning att de mötte fler nöjda patienter efter 

införandet av Manchestertriage? Hälften av sjuksköterskorna menade att de oftast eller ibland 

mötte fler nöjda patienter. 20 % ansåg dock att så inte är fallet, 26 % vet inte. 

 

Majoriteten av informanterna (85 %) ansåg att det oftast eller ibland kändes tryggt att arbeta 

med MTS. Endast åtta procent svarade att det sällan kändes tryggt. Hela 78 % framhöll att 

metoden var patientsäker.  Det var dock sju procent som svarade att det sällan eller aldrig var 

patientsäkert att utföra triage med MTS. En bivariat regression utfördes som visade på ett 

positivt samband mellan trygghet och patientsäkerhet. Samvariationen var stark och 

signifikant på 95 % nivån. Pearsons R visade ett samband på 0,733. 0,27 var fortfarande 

oförklarat. Det innebär att ju tryggare personalen kände sig med MTS desto högre uppfattades 

patientsäkerheten.  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Patientsäker metod?

Trygg med metoden?

Fler nöjda patienter?
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Figur 8. Arbetstillfredsställelse relaterad till triageuppgiften 
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Öppna frågor 
 

De i studien ingående sjuksköterskorna gavs möjlighet att beskriva en positiv triagesituation 

och en negativ situation. Det var totalt 33 sjuksköterskor som svarade på frågorna.  I det 

följande redovisas en sammanställning av de positiva erfarenheterna där MTS har fungerat väl 

och därefter de negativa erfarenheterna uppdelade i kategorierna; metoden, kompetens samt 

arbetsförhållande. Sjuksköterskors citat redovisas direkt efter beskrivningar av respektive 

kategorier. 

 

Positiva erfarenheter 

 

Metoden  

Det var 15 sjuksköterskor som uppgav arbetet med MTS metoden som positivt. Det gick 

lättare att hitta symtom som ledde till en snabbare vård för patienten, oberoende om de var 

kirurg eller ortoped patienter. Fördelen var också att det gick snabbare att bedöma patienter 

även om arbetsbelastningen var hög på akutmottagningen. Den gav dem ett stöd i sitt beslut 

angående patienten samt ett stöd när arbetsbelastningen var hög. 

 

 ”Patienterna blir snabbt bedömda även om arbetssituationen är hög på respektive klinik”. 

”Ger stöd för beslutet när patienten klagar på väntetider” 

”Att flera flödesscheman leder till samma prioriteringsutfall”  

 

Kompetens  

Fyra sjuksköterskor angav kompetens som en positiv erfarenhet i triagesituationen.  Att de 

som sjuksköterskor kunde göra en åtgärd för patienten som exempelvis smärtlindra, eller ta ett 

EKG (elektrokardiogram). Efter åtgärden kunde patienten få en lägre prioritet och därmed 

sitta ut i väntrummet. Under tiden kunde en annan patient triageras.  

 

”Ger trygghet för sjuksköterskan” 

”Möjlighet att smärtlindra patient och sedan nedprioritera” 
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Arbetsförhållande  

Flera sjuksköterskor ansåg att deras erfarenheter av den implementerade triagemetoden bidrog 

till goda arbetsförhållanden. Tio utav dessa tyckte sig uppleva att patienterna var mycket 

nöjda med att bli bemötta utav sjuksköterska och undersköterska vid ankomst till 

akutmottagningen. Att få en översikt av patientens symtom under ett lugnt samtal med 

patienten ansågs ge goda arbetsförhållanden för sjuksköterskorna.  

 

”Patienterna är väldigt nöjda med att bli bemötta av sjuksköterska och undersköterska” 

”Att få en översikt av patientens symtom i lugn och ro” 

 

Negativa erfarenheter  

Metoden  

Tio sjuksköterskor ansåg att metoden inte var fullt utvecklad. De uppgav att de inte hittade 

sökord eller ett passande flödesschema i metoden som kunde styrka deras beslut. Därmed 

fanns en förbättringspotential. 

 

”Fyrkantigt system, ibland svårt att identifiera patientens sökorsak” 

”Saknar flödesscheman, ibland faller inte patienten ut på några frågor” 

”Vissa patienter får högre prioritering än de annars skulle haft” 

 

Av citaten framgår att det finns brister i metoden genom att det inte alltid går att finna sökord 

som passar till patientens problembild, vilket i sin tur påverkar prioritetsgraden. 

Kompetens  

Fyra sjuksköterskor angav att det ibland kunde vara svårt att bedöma patienten. De kände att 

de saknade triagekompetens. Bristande medicinsk och kommunikativ kompetens angavs 

framför allt i situationer där det gällde att få fram symtom speciellt hos multisjuka patienter, 

då denna patientgrupp ökar i antal. Sjuksköterskorna vill därför öva mer patientfall.  

 

”Svårbedömda patienter, vill ha mer hjälp av läkare annars blir det långa väntetider” 

”När patienten pratar hela tiden, går inte att vara effektiv” 

”Ovan, självsäker sjuksköterska triagerade fel” 
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Arbetsförhållande  

Ett flertal sjuksköterskor ansåg att det snabbt blev för många mycket brådskande (orange) och 

brådskande (gula) patienter på grund av att läkarresurserna inte var tillräckliga. Dessa 

patienter kunde snabbt försämras, vilket ledde till otillfredsställande arbetsförhållanden. 

Ytterligare problem uppstod när äldre kollegor ifrågasatte yngres triagering samt när kollegor 

förväntade sig att allt praktiskt redan var utfört, trots den höga arbetsbelastningen som ibland 

rådde.  

 

”Det blir svårt med många gula och orange och doktorn inte hinner med. Måste ha system för 

det. För lite resurser”. 

”När äldre kollegor och undersköterskor ifrågasätter yngres triagering” 

” Patienten blev besviken på rådet att gå till vårdcentral” 

 

METODDISKUSSION 
Bakgrundsmaterial till denna studie inhämtades genom nätverksträffar för triage 

sjuksköterskor, artikelsökning samt egna studier i ämnet. Enkätens frågor baseras på 

information från triageansvariga vid ett flertal personliga besök på akutmottagningar i VG-

regionen. Ett enkätförslag presenterades för triageansvariga, vilket bidrog till respons på våra 

frågor samt gav oss möjlighet att ändra i enkäten. Denna information var värdefull för oss och 

bidrog till studiens validitet.  

 

Vid analys av data från enkäten i samband med dataregistrering i SPSS 14,0 upptäckte 

författarna att frågor med alternativa svar blev svåra att bearbeta statistiskt. Många olika 

svarsalternativ med snarlik betydelse angavs i enkäten. Enligt Brace et al (2006) är det 

önskvärt att alla svarsalternativ representeras av en egen variabel. Författarna anser att 

reliabiliteten därmed kan reduceras. Ett alternativ hade varit att erbjuda fler standardiserade 

svarsalternativ för att inte behöva skapa variabler i efterhand (se fotnot s.11). Att vi som 

författare skapade nya variabler kan bidra till en minskad validitet av enkäten. 

Det kan även vara en fördel att erbjuda öppna svarsalternativ i en enkät. Det ger möjlighet för 

informanten att kunna uttrycka sig med egna ord och frågan kan därmed utvecklas och 

individualiseras.  

 Att döma av svaren har eventuellt informanterna missförstått fråga nr 17; Anser du att en 

triagesjuksköterska bör besitta vissa egenskaper? En egenskap definieras enligt Grossman 
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(2003) som skarpsinnighet eller empati vilket kan betraktas som personliga egenskaper. I 

denna studie har ett flertal informanter uppfattat egenskaper som förvärvade kunskaper 

alternativt uttryck för kompetens exempelvis lång erfarenhet. 

 

En brist i denna studie är att vi använt oss av likertskala som är en ordinalskala och behandlat 

den i SPSS som om det vore en kvotskala. En kvotskala har en nollpunkt och avstånden 

mellan kvalstegen är lika stora. Människor har olika referenser och nyanser, vilket innebär att 

intervall inte blir exakta. Ejlertsson (2005) menar att ordinaldata föreligger då mätvärden 

medför en rangordning av individerna. Vi kan med ordinaldata avgöra om en individ med ett 

visst mätvärde är skickligare, friskare, mer negativt inställd än den andre men vi kan inte säga 

någonting om skillnadernas storlek hos olika individer. Ordinalskalan är dock ofta använd i 

enkätundersökningar som kartlägger attityder (Ejlertsson, 2005). 

  

De öppna frågorna i denna studie gav informanterna en möjlighet till egna reflektioner samt 

att med egna ord beskriva en positiv och en negativ triagesituation. De gav författarna och 

studien en tydligare bild av sjuksköterskornas erfarenheter och upplevelser i triagesituationen. 

Mängden data var dock inte så omfattande och därför ger inte materialet en fullständig bild av 

triagesjuksköterskornas situation.  

 

RESULTATDISKUSSION 
Syftet med vår studie var att beskriva ett antal triagesjuksköterskors arbetsförhållanden, och 

med hjälp av Antonovskys (1991) teorier analysera triagesjuksköterskors attityder till 

arbetstillfredsställelse och kompetens. I den här studien verkar sjuksköterskorna generellt sett 

vara tillfredsställda med sitt arbete på akutmottagningen som de anser vara intressant och 

stimulerande och erbjuder relativt stora möjligheter till egna initiativ och beslut. De anser sig 

inneha de resurser som gör det möjligt för dem att leva upp till krav som ställs jfr Nilsson, 

Holmgren, Stegmayer och Westman (2003). Det är dock en tredjedel av sjuksköterskorna i 

den här studien som anger att de har en dålig arbetsmiljö. Orsaken bedöms vara för stor 

arbetsbörda samt brister i utbildning och kompetens. Ett antal informanter anger även besvär 

som stress samt led och muskelvärk som kan relateras till arbetssituationen. Mc Grath et al, 

(2003) framhåller att det inte är de emotionella kraven eller direktkontakten med patienten 

som är en stressfaktor för akutmottagningssjuksköterskan, utan att det finns för lite tid att 
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utföra sina övriga arbetsuppgifter. De betonar att utbildning ger möjlighet att diskutera och 

reflektera med kollegor, vilket kan leda till ett ökat självförtroende och minskad stress. 

 

Triagesjuksköterskorna i studien har generellt en god kompetens genom att de har 

traumautbildning, akutsjukvård och hjärtsjukvård. De erbjuds däremot sällan eller aldrig 

någon fördjupning i triage, exempelvis genomgångar med patientfall eller utveckling av MTS 

vilket Göransson et al (2005) anser vara av största vikt oavsett vilken triagemetod som 

används. Tippins (2005) framhåller att det finns ett stort behov av fler praktiska övningar med 

patientfall, och inte så mycket teoretisk utbildning. Hon anser att praktisk utbildningen 

möjliggör identifieringen av de svårt sjuka patienterna. I denna studie anser sig 61 % 

sjuksköterskor vara i behov av ökad kompetens i triage. 

 

I vår studie framkommer uppfattningar som att erfarenhet är en viktig egenskap för 

triagesjuksköterskan. Göransson, Ehrenberg, Marklund och Ehnfors (2006) undersökte 

betydelsen av erfarenhet som sjuksköterska relaterat till triagebedömningen och fann ingen 

signifikant skillnad mellan lång och kort erfarenhet. Författarna till den här studien anser att 

det ibland kan vara problematiskt för en erfaren sjuksköterska att endast arbeta utifrån MTS 

flödesschema. Lång erfarenhet kan innebära att sjuksköterskorna själva försöker att ställa 

diagnos och ser ibland inte enbart till patientens symtom. Generellt sett är det en tillgång för 

akutmottagningssjuksköterskor att ha viss eller lång yrkeserfarenhet. 

 

Enligt Antonovsky (1991) får människor ett hög KASAM om de upplever sitt arbete som 

begripligt och hanterbart. Eftersom vår ambition var att beskriva triagesjuksköterskors 

arbetsförhållanden ingick det även enkätfrågor som värderade MTS metoden utifrån 

triagesjuksköterskornas erfarenhet. Vi tror att en fungerande triagemetod är ett arbetsredskap 

som har potential att göra sjuksköterskans arbete begripligt och hanterbart på 

akutmottagningen. Ett resultat av våra öppna frågor visade på en positiv inställning till att 

triage hade implementerats. Sjuksköterskorna anser att triagebedömningen i sig innebär en 

möjlighet att möta patienten vid ankomsten och samtidigt få en översikt av patientens problem 

i lugn och ro. Möjlighet ges att bilda sig en uppfattning om patientens aktuella vårdbehov, 

men det är inte specifikt för MTS.  

 

Resultatet i studien visar att 63 % av informanterna anser att MTS metoden är svår att arbeta 

med, men 77 % anser ändå att den är tydlig och 66 % anser att de flesta sjuksköterskor kan 
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lära sig att arbeta med MTS. Vår tolkning är att triagesjuksköterskornas känsla av 

sammanhang (Antonovsky, 1991) skulle stärkas om de får mer utbildning, då skulle MTS inte 

upplevas som en svår metod. Feedback eller återkoppling till det egna arbetet, så kallat 

värderande stöd, höjer både motivation och kompetens (Frankenhauser, 1993; Lennerlöv, 

1990). 

 

Resultatet visar att en tiondel av informanterna inte anser MTS vara patientsäkert. Författarna 

till denna studie tolkar att deras arbetstillfredsställelse blir lägre om de arbetar med ett verktyg 

som inte anses patientsäkert. Kaufman och Kaufman (1998) menar att det kan uppstå när det 

blir en diskrepans mellan önskemålet och det man uppnår. Vi tror att det beror på att det 

generellt sett erbjuds för lite metodutveckling och genomgångar av patientfall på de i studien 

ingående akutmottagningarna. Om mer utbildning var en verklighet tror författarna att det 

bidrar till ökad kompetens hos utövarna, en kvalitetssäkring av verktyget och därmed säkrare 

för patienten. Öhlén (2008) uppmärksammar behovet av en specialistutbildning för 

akutmottagningssköterskor. Specialistutbildningen skulle bland annat innehålla ett 

utbildningsblock med triagekunskap och den speciella kompetens som uppgiften kräver. Han 

menar att det för närvarande är för hög personalomsättning och för låg kompetens på 

akutmottagningar. Omhändertagande har blivit allt mer tidskritiskt på grund av dels den 

medicinska utvecklingen och befolkningens krav på tillgänglighet av akutsjukvård. I den här 

studiens öppna frågor framkommer negativa åsikter som rör sjuksköterskornas 

arbetsförhållanden. Problem uppstår när antalet mycket brådskande eller brådskande 

prioriterade patienter blir för många. När läkarresurserna är för få i relation till 

patienttillströmningen och det saknas system för att ta hand om den uppkomna situationen. Vi 

har själva erfarenhet av liknande scenario i ambulans och operationsverksamhet. Det räcker 

inte alltid att skapa nya metoder endast för sjuksköterskor för att erhålla ett acceptabelt 

patientflöde. Hela vårdkedjan på akutmottagningen måste ses över för att det inte ska bli för 

stor arbetsbörda på akutmottagningarna. 

 

Orimliga krav ställs ibland på sjuksköterskor och det är viktigt att finna former som gör det 

möjligt att skapa rimliga arbetsförhållanden. Berggren (2006) menar att den tekniska 

utvecklingen och vårdens omorganisation bidrar till att sjuksköterskor ställs inför allt fler 

etiska dilemman i sitt arbete. När sjuksköterskor får delta i handledning klarar de emellertid 

bättre att fatta beslut som gynnar patient, medarbetare och de själva. ”Det handlar om att 

bättre vårda vårdarna”  
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Ett förslag till fortsatt forskning är en kvantitativ studie utifrån ett patientperspektiv. Hur 

nöjda är patienterna med triagebedömningen? Har de några synpunkter som kan hjälpa till att 

föra utvecklingen framåt. 
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