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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Triage är ett sorteringsunderlag som används på akutmottagning för att 

hitta och prioritera patienters behov av akut sjukvård. Patienten värdesätter en god 

kommunikation samt korta väntetider vid triagering, men på senare år har det skett en 

ökning av väntetiden pga höga patientflöden. För personalen blir det en utmaning att 

på kort tid göra en korrekt triagebedömning och samtidigt skapa god patientkontakt. 

Syfte: Syftet med studien var att undersöka allmänsjuksköterskans upplevelse av att 

triagera vid höga patientflöden och dess eventuella påverkan på patientmötet.   

Metod: Studien utfördes som en kvalitativ intervjustudie med sju intervjuer. 

Intervjuerna granskades och analyserades utifrån Lundman och Graneheims 

kvalitativa innehållsanalys.  

Resultat: Studiens resultat delades in i tre huvudkategorier. Underlättande faktorer 

vid höga patientflöden, negativa upplevelser vid höga patientflöden samt negativ 

påverkan på patientmötet. Utifrån dessa kategorier bildades 11 underkategorier.  

Slutsats: Det framkom underlättande faktorer, exempelvis att sjuksköterskan nyttjade 

triageverktyget för att skapa ett produktivt och säkert arbetssätt. Det visas även finnas 

negativa upplevelser vid triagering av höga patientflöden där sjuksköterskan upplevde 

stress, ovisshet och en känsla av otillräcklighet. Det blev även en uppenbar påverkan 

på patientmötet. 
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BAKGRUND    
 

Triage 

 

Triage är ett sorteringsunderlag som används på akutmottagningar där målet är att 

identifiera, uppdela och behandla först och främst akut sjuka, men även de mindre 

akut sjuka patienterna (Göransson, Eldh & Jansson, 2008).  I Hälso- och 

sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982:763) fastställs i 2 § att ”Den som har det största 

behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården”. Kriterier för vård 

bedöms alltså inte på hur lång tid patienten väntat eller andra kännetecken utan endast 

på allvarlighetsgraden av patientens tillstånd (Göransson, Eldh & Jansson, 2008). Det 

finns idag flera typer av triageverktyg. I Sverige så används främst Manchester Triage 

System (MTS), Medical Emergency and Treatment System (METTS), Emergency 

Adaptiv Triage (ADAPT) men även lokalt anpassade system. I dessa system så 

använder sjuksköterskan sig av att undersöka vitalparametrar samt ta reda på 

sökorsaken för att kunna få en bild av tillståndet och prioriterar utefter detta patienten 

(SBU, 2010). Göransson, Eldh och Jansson (2008) påpekar också att triageverktyget 

ska vara evidensbaserat, säkert samt pålitligt. Detta för att sjuksköterskan ska kunna 

känna trygghet i användandet. 

 

Ökade patientflöden 
 

Det är idag många som söker till akutmottagning för olika anledningar, något som har 

lett till en ökad påfrestning för landets akutmottagningar. (SBU, 2010). Enligt 

Socialstyrelsen rapport (2013) så beräknades antalet besök i akutsjukvården i Sverige 

vara upp till 2,4 miljoner 2013 och den genomsnittliga väntetiden till att få träffa 

läkare låg på 57 minuter vilket är en ökning från 2010. Det förekommer en stor 

skillnad mellan vad patienten söker för och vissa kan ha ett större och andra mindre 

behov av akutsjukvård. Att kunna behandla dessa patienter på ett lämpligt och snabbt 

sätt innebär stor påfrestning för sjukvården (SBU, 2010). En påfrestning som 

Göransson, Eldh och Jansson (2008) anser kan påverka patientmötet samt sätta 

patientens hälsa i fara då vänte- och undersökningstider ökar. Enligt Pines et al (2007) 

så kan även patienterna uppleva att deras vård kan äventyras vid höga patientflöden. 

Dock menar Welch (2009) på att dessa upplevelser till viss grad kan minskas genom 

en kontrollerad ljudnivå och en organisatorisk samt välskött vårdavdelning.   

Alla som kommer till akutmottagningen får i första hand träffa en sjuksköterska som 

gör en bedömning, en så kallad triagering som förklarats ovan (Wikström, 2012). I 

Möller, Fridlund och Göransson (2010) samt Elmqvist, Fridlund och Ekebergh 

(2011a) så påvisas det att patienten ansåg att det första bemötandet av sjuksköterskan 

var extra viktigt för att det skulle finnas en genomgående bra kontakt mellan 

sjuksköterska och patient. Det framkommer också att patienten skapar en viss lojalitet 

och förståelse för sjuksköterskans arbeta med bedömning/triagering då det finns en 

medvetenhet kring tidsbristen på akutmottagningen. Patienterna uttryckte även att det 

de värdesatte mest under vårdtiden var en god kommunikation och kontinuitet med 

vårdpersonal samt korta väntetider (Ibid.). För att kunna hålla kontroll på den 

nuvarande situationen och inte känna sig övergivna så önskar patienten också 

information om vad som händer kring undersökningar och väntetider (Elmqvist, 

Fridlund & Ekebergh, 2011a).  
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Personalens kompetens 

 

En av de viktigaste egenskaperna hos den triagerande sjuksköterskan är att kunna 

göra en korrekt klinisk prioritering under en viss tidsram, men även skapa en god 

kontakt med patienten och eventuella anhöriga. Den stränga tidsramen gör dock att 

sjuksköterskan snabbt måste skifta fokus från att skapa en kontakt till att utföra 

vårdande åtgärder (Andersson, Jakobsson, Furåker & Nilsson, 2011). Socialstyrelsens 

har skapat en kompetensbeskrivning (2005) för den legitimerade sjuksköterskan som 

har för avsikt att förklara dess yrke samt arbete. Där står bland annat olika 

kompetenser som kan gynna triageringen. Det kan bland annat vara att sjuksköterskan 

ska kunna tillämpa sitt kunnande i en direkt patientkontakt samt kunna prioritera och 

uppfatta patientens specifika behov, men även kunna kommunicera med patienten på 

ett professionellt sätt. Sjuksköterskan bör även ha kompetensen att utföra en 

undersökning på bästa sätt för att kunna få en god uppfattning av patientens tillstånd.  

 

Elmqvist, Fridlund & Ekebergh (2011b) menar vidare att sjuksköterskornas 

upplevelser av stress och brist på tid kan vara en faktor till att det inte hinner delges 

den information som är viktigt för mötet med patienten och dess anhöriga. 

Arbetsplatsen kan då upplevas påfrestande av sjuksköterskorna vilket i sin tur leder 

till att sjuksköterskan gör sig mindre tillgänglig för patienten (Ibid.). Mer erfarna 

sjuksköterskor har visat sig kunna tillföra en viss ökad säkerhet i triagerandet då den 

mindre erfarna kan få hjälp och synpunkter (Andersson, Omberg & Svedlund, 2006). 

Elmqvist, Fridlund & Ekebergh, (2011b) stödjer detta då de menar att mer erfarenhet 

kan gynna bemötandet och kan hjälpa sjuksköterskan att skapa en bra dialog med 

patienten. 

 

TEORETISK REFERENSRAM 
 

Studien utgår från ett vårdvetenskapligt perspektiv. Vårdvetenskapen är grundpelaren 

i människans förbindelse till hälsa, lidande och välbefinnande. Strävan inom 

vårdvetenskapen är att vårdandet ska vara något som stödjer och stärker en människas 

hälsoprocess  (Dahlberg & Segesten, 2010). Syftet med vårdvetenskapen är även att 

förbättra sitt kunnande och skaffa sig en bättre förståelse för en persons situation 

(Ekebergh, 2009). För att bilda sig en uppfattning av personens upplevelser så utgår 

sjuksköterskan från livsvärldsperspektivet. Livsvärlden är en grundpelare i 

vårdvetenskapen och sjuksköterskan behöver en stor kunskap inom vetenskapen för 

att få en bra bild och grund för att utföra bästa möjliga vård (Dahlberg & Segesten, 

2010).  

 

Livsvärld 

 

Livsvärlden utgår från en persons egna upplevelser och erfarenheter av saker och ting. 

Detta gör livsvärlden personlig och ingen människas livsvärld är den andra lik. För att 

skapa en förståelse för en annan människa gäller det att sjuksköterskan låter sina 

patienter delta i sitt eget vårdande genom att få dela med sig av sin livsvärld. Det är 

utifrån livsvärlden som hälsa, välbefinnande, lidande samt sjukdom yttrar sig. Ett 

möte där inte livsvärlden tas i bejakande kan inte ses som vårdande. (Dahlberg & 

Segesten, 2010).  
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Vårdlidande 
 

Vårdlidande innebär att den lidande människan i sjukvården i en viss mening blir 

förbisedd. Patientens behov och lidande kan möjligtvis sämre uppmärksammas av 

vårdpersonalen under exempelvis triageringsprocessen och detta leder till att patienten 

fråntas möjligheten att mer aktivt delta i sin egen hälsoprocess (Dahlberg, 2002). När 

det kommer till vårdpersonal så går det att knyta vårdlidandet till olika brister i 

genomförandet av vården som i sin tur leder till ett ökat patientlidande. Det kan 

exempelvis vara bristande eller utebliven vård (Wiklund, 2003). Det kan även vara 

känslan av maktlöshet då sjuksköterskan inte låter patienten få ta del av sin vård och 

att personalen inte ger den information som behöver ges. Vårdlidande är något som 

fördröjer ett lyckat vårdande (Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

Vårdande möte 

 

Ett vårdande möte kan vara ett möte mellan sjuksköterska och patient som sker 

exempelvis på en akutmottagning. Det huvudsakliga är att mötet ska vara vårdande, 

och syftet att patientens livskraft ska stärkas. Oavsett om triageringen blir lång eller 

kortvarig så behöver sjuksköterskan främja patientens hälsoprocesser för att detta ska 

ske. I möten där sjuksköterskan har bråttom eller känns oengagerad så kan patienten 

uppleva en förlust av energi och engagemang, Patienten ska också ges möjlighet till 

att vara delaktig i sina hälso- och vårdprocesser, detta då vården vill främja att 

patientens framtida val i och utanför sjukvården blir hälsofrämjande. Sjuksköterskan 

har i och med sin ställning samt kunnande ett ansvar att mötet ska kunna bli vårdande. 

Genom sitt tilltal och blick ska det sedan vara lätt för patienten att svara an på detta. 

En professionellt vårdande relation mellan patient och sjuksköterskan utmärks av att 

patienten är i centrum, dock är ett vårdande möte något som faller på båda parter där 

det krävs att alla är verksama och medverkar till mötets värde. (Dahlberg & Segesten, 

2010). Triagemötet kan vara hastigt, Fioretos, Hansson & Nilsson (2013) menar på att 

iakttagandet av patientens kroppsspråk blir viktigt för att minska risken att missa 

angelägenheter som inte framkomer i tal.  

 

PROBLEMFORMULERING  
 

Det har skett en ökning i antal besökare på landets akutmottagningar på senare år. 

Denna ökning har i sin tur lett till högre tryck vid bedömning och triagering och leder 

till en ökad belastning för sjuksköterskan. Den ökade belastningen kan i sin tur leda 

till längre väntetider där också de mer akut sjuka patienter får vänta längre tid på att 

bli triagerade. Enligt forskning så anser patienterna att deras vård kan bli påverkad vid 

höga patientflöden. Vi vill därför undersöka i denna studie om hur sjuksköterskan 

upplever att triagera vid höga patientflöden och dess eventuella påverkan på 

patientmötet.  

 

 

SYFTE 
 

Syftet med denna studie är att undersöka allmänsjuksköterskans upplevelse av att 

triagera vid höga patientflöden och dess eventuella påverkan på patientmötet. 
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Metod 
 

Denna studie är en kvalitativ intervjustudie baserat på ett hermeneutiskt synsätt. Detta 

användes för att få en inblick och förståelse i informantens egna perspektiv av att 

triagera vid höga patientflöden (Kvale & Brinkmann, 2009 ). Denna kvalitativa metod 

ansågs av författarna som bäst lämpad utifrån studiens syfte. Det hermeneutiska 

synsättet innebär att författarna försöker att tolka och förstå sjuksköterskans egna 

upplevelser och iakttagelser av exempelvis triagering. (Forsberg & Wengström, 

2013). Författarna till denna intervjustudie valde att använda sig av en induktiv ansats 

då ämnet togs an förutsättningslöst för att skapa sig ny kunskap inom området och 

kunde sammanställa detta till nya teorier (Forsberg & Wengström, 2013).   

 

Datainsamling 

 

Studien genomfördes med hjälp av semi-strukturerade intervjuer. Syftet med semi-

strukturerade intervjuer är att ta del av informantens egna upplevelser utifrån studiens 

valda syfte (Kvale & Brinkmann, 2009). Forsberg & Wennström (2013) beskriver 

semi-strukturerade intervjuer som en friare form av intervju. Denna sorts intervju 

baseras på förbestämda frågor som ställs till alla intervjuade och informanten får i sin 

tur utveckla utifrån följdfrågor som ställs av författarna. Intervjuerna utfördes på en 

medelstor akutmottagning i södra Sverige. Författarna var villiga att anpassa sig efter 

informantens behov och vilja för att genomföra intervjuerna. Kontaktpersonen 

författarna var i kontakt med ansåg då att det mest passande var att intervjuerna 

utfördes i deras lokaler på akutmottagningen. En av författarna förde intervjun och 

utgick från en intervjuguide (bilaga 1) medan den andra var tillbakadragen och förde 

anteckningar på det som eventuellt inte fångades upp av inspelningen. Detta gjordes 

på grund av att intervjuaren skulle kunna hålla fokus på informanten och intervjun. 

De båda författarna turades om att vara den som förde intervjun. Personen som inte 

förde intervjun kunde bevaka intervjun från håll och kunde då vara uppmärksam på 

saker som intervjuaren möjligtvis missat och kunde ta upp detta med avslutande 

frågor i ett senare skede under intervjun.  Intervjuerna pågick i 25-35 minuter och 

spelades in.  

 

Urvalsförfarande 

 

Informanterna bestod av utbildade allmänsjuksköterskor med en erfarenhet inom 

akutsjukvård som varierade från 2 till 23 år. Båda könen var representerade. 

Författarna ville ha en variation av triageerfarenheter för att få en bred bild av 

upplevelser utifrån syftet.  

 

Urvalet skedde genom att författarna skickade ut en intresseanmälan till 

akutmottagningen där sjuksköterskor fick anmäla sitt intresse. Enhetschefen var 

informerad (se bilaga 1). I intresseanmälan framkom det att författarna önskade 6-8 

informanter med minst ett års erfarenhet av att triagera (se bilaga 2). Urvalet av 

intervjupersoner utfördes av enhetschefen då hon kunde hantera och anpassa 

personalens tid och tillgänglighet. Sjuksköterskorna blev då tillfrågade av 

enhetschefen om intresse till medverkan fanns och detta fördes senare vidare till 

författarna tillsammans med vilka dagar som passade bäst. Sammanfattningsvis 

intervjuades 7 sjuksköterskor. Thomsson (2010) menar på att en resonabel mängd 
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intervjuer för en C-uppsats bör ligga mellan 5-10 stycken. Detta för att kunna hantera 

informationen och för att få ett grepp om frågeställningen. Inklusionskriterier för 

studien var att det skulle vara allmänsjuksköterskor med minst ett års triageerfarenhet 

som intervjuades. Exklusionskriterier var undersköterskor, läkare samt 

specialistutbildade sjuksköterskor. Sjuksköterskor med mindre än ett års erfarenhet? 

 

Dataanalys 

 

Efter intervjuerna transkriberade författarna det inspelade materialet och det skrevs 

ned ordagrant utifrån inspelningen. Det analyserades senare av båda författarna för att 

till slut sammanställa materialet samt granska kvalitén utifrån syftet enligt Forsberg 

och Wengström (2013). Författarna valde att analysera intervjuerna med en kvalitativ 

innehållsanalys då detta används för att se variationer i skillnader och likheter som 

kunde framkomma (Lundman & Graneheim, 2012). Då författarna vill undersöka 

upplevelser så ansågs denna metod av analys som mest passande och tillämpbar. 

Transkriberingen gjordes inom ett dygn efter intervjun ägt rum för att säkerställa en 

god kvalité. Författarna analyserade det transkriberade materialet. Det togs ut 

meningsbärande enheter som motsvarade syftet som sedan kondenserades. Dessa 

kondenserade meningsenheter omvandlades senare till koder. Koderna är en förenklad 

version med samma innebörd av de kondenserade meningsenheterna. Koderna 

sammanfördes senare och delades in i en underkategori som sammanfattar ämnet i 

talan. Det bildades sammanlagt 11 underkategorier. Från dessa underkategorier 

skapades det tre huvudkategorier som återspeglar syftet. Underkategorierna samt 

kategorierna är en sammanställning av de resultat som framkommit ur intervjuerna. 

(Lundman & Granheim, 2012). Författarna har gjort ett exempel på hur dem gick till 

väga vid kondenseringen (se bilaga 3). 

 

 

Forskningsetiska aspekter   

 

Författarna utförde en etisk egengranskning för att säkerställa att studien var etiskt 

försvarbar. Genom denna granskning kunde författarna också se om vidare 

godkännande behövdes utav den regionala etikprovningsnämnden, något som inte 

visades sig behövas (bilaga 4). Författarna utgick också från de etiska aspekterna i 

Helsingforsdeklarationen (2008) för att uppnå de etiska kraven för en intervjustudie. 

Informanterna upplystes av författarna om studiens syfte samt hur deras information 

skulle hanteras. Det upplystes även att ingen enskild person skulle kunna pekas ut. 

Helsingforsdeklarationen innefattar bland annat att intervjuarna har skyldighet att 

informera informanten om varför studien görs samt syftet för studien. Vidare har 

informanten när som helst rättighet att kunna avbryta intervjun utan att bli ifrågasatt. 

Informationen och uppgifterna som framkommer får inte bli disponibla för 

oberättigade och materialet som framkommer från intervjuerna kommer endast 

användas i forskningsändamål samt förstöras efter godkänd c-uppsats (Ibid.).  Ett 

informationsbrev gavs till enhetschefen som i sin tur vidarebefordrade det till 

informanterna några dagar innan intervjun. På intervjudagen fick informanten 

ytterligare upplysning om sina rättigheter utifrån Helsingforsdeklarationen som också 

fanns på informationsbladet.    
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RESULTAT  
 

I dataanalysen framkom det tre huvudkategorier och 11 underkategorier som kan ses i 

tabell 2. De kategorier som framkom var underlättande faktorer för triagering vid högt 

patientflöde. Negativa upplevelser vid höga patientflöden skildrar sjuksköterskans 

tankar kring hur triageringsbedömningen påverkades negativt vid höga patientflöden. 

Den slutliga kategorin, negativ påverkan på patientmötet, beskriver sjuksköterskans 

upplevelser av hur triagering vid höga patientflöden påverkar patientmötet. För att 

illustrera informanternas upplevelser används citat från intervjuerna (Kvale & 

Brinkmann, 2009).    

 

Tabell 2. Sammanställning av underkategorier och kategorier 

Underkategori Kategori 

Triageverktyget som stöd 

Jobba i par 

Vikten av erfarenhet  

Effektiviserat arbete 

 

Underlättande faktorer när triageringen 

sker vid höga patientflöden. 

Känslan av stress 

Att känna sig otillräcklig 

Ovissheten om vad som väntar 

Förändrat fokus 

 
Negativa upplevelser vid triagering under 

höga patientflöden. 

Försämrad kommunikation 

Att inte göra det lilla extra 

Försämrat bemötande 

 

Negativ påverkan på patientmötet 

 

 

Underlättande faktorer när triageringen sker vid högt patientflöde 
 

I intervjuerna framkommer det att sjuksköterskan kan uppleva underlättande faktorer 

vid triageringen vid höga patientflöden. Det kunde handla om vikten av erfarenhet 

under triagering och hur detta kan underlätta bedömningen. Möjligheten att använda 

triageverktyget som stöd vid höga patientflöden var även ett ständigt framkommande 

ämne under intervjuerna. 

 

Triageverktyget som stöd 

Sjuksköterskan upplevde sig påverkad av det höga patientflödet. Detta inverkade 

däremot inte risken att missa sjukvårdsbehovet hos någon patient. Detta tack vare 

triageverktygets förmåga att prioritera patienter utifrån deras vitalparametrar samt 

symtom. Uppfattningen var att sjuksköterskan kunde ta hjälp av triageverktyget vid 

både stressade och lugna situationer, något som upplevdes som en lättnad för 

sjuksköterskorna. ”För är du riktigt sjuk, så missar man ju egentligen ingenting, för 

då slinker du liksom inte emellan systemet.” 

 

När det blev ett högt flöde av patienter på akutmottagningen där det är mer än fyra 

personer i kö eller att det tar mer än 10 minuters till att få bli triagerad så användes en 
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anpassning av triageverktyget som kallas förenklad triage
1
. Detta upplevde 

sjuksköterskan var ett sätt att snabbt minska kön och få en bättre överblick på 

patienterna på akutmottagningen.  ”Det finns ju ett bra system när det är höga flöden 

som gör att det kan gå snabbare.// Det är bra att det finns den här möjligheten att vi 

gör förenklad triage.”  

 

Jobba i par 

Ett sätt att jobba mer effektivt och kunna minska kön var enligt sjuksköterskan att 

arbeta och triagera i par. På detta sätt upplevdes det att registreringen av patienten 

gick mer effektivt men också att kontakten med patienten blev bättre. Detta tack vare 

att personalen delade upp arbetet så att en kunde sköta registreringen medan den 

andra fokuserade mer på patienten och nödvändiga omvårdnadsåtgärder. ”Det går så 

mycket mer effektivare när man är två och hjälps åt.” 

 

Vikten av erfarenhet 

Erfarenhet visade sig vara en viktig hjälp vid triagering för sjuksköterskan och då 

även vid höga patientflöden. Det ansågs att personen i fråga utnyttjade sin erfarenhet 

vid bedömningar. Upplevelsen var att triageringen kunde fortskrida snabbare, detta 

genom att sjuksköterskan utvecklat sin kliniska blick och med hjälp av denna kunna 

komplettera triageverktyget utifrån resultatet av vitalparametrar och märka att 

patienten kräver en annan prioritering.”För det första så tror jag att man är 

effektivare när man triagerar ju mer erfarenhet du har för att, man kan ju använda 

sin kliniska blick.” 

 

Effektiviserat arbete 

Då sjuksköterskorna upplevde ett högre patientflöde var det också vissa som kände att 

de blev mer effektiva i sitt arbete. Sjuksköterskan upplevde att de ville få mer gjort på 

mindre tid för att snabbare kunna ta emot nästa patient i kön.    

”När det är högt patientflöde kan man ju ha att det flyter på och att det, att man blir 

effektiv i triagen.//Vi försöker göra så mycket som möjligt med patienten i triagen så 

snabbt som möjligt för att både få koll på patienten hur sjuk den är plus att vi ska bli 

effektivare på att få prover och underlag till läkaren när de ska bedöma patienten.” 

 

Även om sjuksköterskan kände att saker och ting gick snabbare då de försökte vara 

mer effektiva, upplevdes det inte som att säkerheten kring patienten påverkades. Detta 

för att tid las på att säkra patientens vitalparametrar. 

 

 

Negativa upplevelser vid triagering under höga patientflöden 
 

Denna kategori beskriver sjuksköterskans negativa upplevelser under triagering vid 

höga patientflöden. Det som huvudsakligen framkom var känslan av stress men även 

ovissheten och upplevelsen att känna sig otillräcklig.   

 

Känslan av stress 

                                                 
1
 Vid förenklad triage avvaktar sjuksköterskan med vissa åtgärder så som provtagning tills dess att 

patienten är på rätt sektion. Sjuksköterskan prioriterar insamling av vitalparametrar och att slutföra 

regristrering av patienten för att minska kön på snabbast vis. Detta är ingen standardiserad metod inom 

varje triagesystem utan detta är en lokal modifikation av systemet.   
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Sjuksköterskorna som intervjuades var enade om att vid triagering under höga 

patientflöden på akutmottagningen så upplevdes ändå en viss sorts stress. Skillnaden 

var på hur det upplevdes och hur stressen hanterades. Trots hjälpen av triageverktyget 

så upplevde således vissa det som ett störande element som kunde leda till en större 

risk att missa något medan andra kände att det var något som fanns där men att det 

inte ansågs som en påverkande faktor. Det framkom även att det krävdes en viss typ 

av stresstålighet för att hantera denna typ av arbete. ”Visst är det en stressad situation 

så är det nog större risk att man missar något.”  

  

Att känna sig otillräcklig trots triageverktyget 

En upplevelse som ständigt uppkom vid höga patientflöden enligt sjuksköterskan var 

att inte räcka till. Informanterna menade att de inte ansåg sig ha tid till att hinna med 

allt de önskades göra i triagen. Det kunde handla om att sjuksköterskan ville ha ett 

djupare samtal med patienten under triagering, men då det var fler patienter som 

väntande på att bli triagerade så räckte tiden inte till. ”Är det många som väntar så 

känner man att man kunde gjort mer, man skulle vilja gjort mer där, men du hinner 

inte med det och då tycker jag att man känner sig otillräcklig” 

 

Ovissheten om vad som väntar 

Något som sjuksköterskan ansåg var jobbigt var det faktum att de inte kunde ha full 

koll på i vilket skick patienten som satt i väntrummet var i. Denna känsla ökade vid 

höga patientflöden då också väntetiden ökade. Detta kunde leda till att fullt fokus inte 

ägnades åt den aktuella patienten. Detta för att snabbare kunna ta sig vidare i kön. 

”Man vill försöka beta av patienterna för att se så att man inte missar någon, som 

behöver hjälp snabbt.” 

 

Förändrat fokus vid triagering 

Några upplevde ett ökat fokus kring det symtomet patienten först kom in för och som 

ansågs mest allvarligt. Det blev då inte lika aktuellt för sjuksköterskan att involvera 

mindre problem som patienten ville diskutera i sin bedömning. 

För att snabbare kunna göra en bedömning och gå vidare var sjuksköterskan tvungen 

att vara mer inriktad på huvudsymtomen. “Nu är det mer fokus på bara problemet när 

det är stressigt eller mycket i triagen, då är det mer fokus och då har man inte tid med 

massa sånt härn att som kanske poppar upp.” 

 

 

Negativ påverkan på patientmötet 
 

Patientmötet påverkades ibland negativt av att triagering skedde vid ett ökat 

patientflödet. Denna kategori skildrar sjuksköterskans upplevelse av hur höga 

patientflöden påverkar kommunikationen, möjligheten att gör det lilla extra samt 

bemötandet i patientmötet.  

 

Försämrad kommunikation 

När patientflödet ökade på akutmottagningen försökte sjuksköterskorna att påverka 

kommunikationen med patienterna genom att ställa ledande frågor i samband med 

triageringen, som i sin tur genererade kortare svar för att på så sätt kunna ta nästa 

patient snabbare. ”Man vinklar frågorna från att ställa exempelvis en fråga hur mår 

du till att vända det, har du ont i bröstet nu, exempelvis.” 
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Det uppfattades också som att det blev enklare att avbryta patienten då det inte ansågs 

att det den pratade om var relevant för besöket. Detta för att sjuksköterskan upplevde 

att tiden inte fanns till utdragna diskussioner. ”Är det höga patientflöden så vill man 

ju försöka styra in på rätt bana så att man kommer vidare o kan ta hand om nästa i 

kön.”  

 

Att inte göra det lilla extra 

Att kunna göra lite utöver bara ens arbetsuppgifter, att göra det lilla extra för patienten 

försvann nästan helt vid triagering under ett högt patientflöde. Istället för att ägna tid 

åt det så prioriterade sjuksköterskan att komma vidare för att undersöka patienten som 

stod näst i kö. ”Man gör inte det där lilla extra som man kanske bruka göra när man 

har tid på sig.” 

 

Försämrat bemötande 

Att hela tiden försöka vara lika trevlig och tillmötesgående var något alla försökte 

hålla uppe under triageringen, även vid höga patientflöden. De var dock eniga om att 

detta inte alltid var lika lätt och att det kunde bli en påverkan på bemötandet i 

slutändan. ”Om de blir sämre omhändertagna det tror jag inte i triagen kanske, men 

det blir ett snabbare och kanske inte så bra möte” 

 

DISSKUSSION  
 
Metoddiskussion  

 

Studien har som syfte att ta reda på hur sjuksköterskor upplever att triagera vid höga 

patientflöden och dess eventuella påverkan på patientmötet. Detta har undersökts med 

hjälp av intervjuer med en kvalitativ ansats.  

 

En kvalitativ intervjustudie har som syfte att bilda en uppfattning av informantens 

egna upplevelser och erfarenheter utifrån det valda ämnet. Något som ansågs vara den 

bästa metoden för att uppnå syftet då informantens unika upplevelser eftersträvades 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Möjligheten fanns att utföra en litteraturstudie men då 

författarna kom fram till att syftet skulle gynnas av att använda sig utav en kvalitativ 

intervjustudie. Vid intervjuerna användes semi-strukturerade intervjufrågor då 

författarna var ute efter en friare form av intervju, men samtidigt kunna ha en grund 

att stå på i form av de förbestämda frågorna (se bilaga 5). 

 

För att säkerställa att intervjufrågorna anpassades till syftet så bör en pilotintervju äga 

rum. En pilotintervju är ett test och görs för att kunna se att metoderna är hållbara till 

det slutliga arbetet  (Pilot & Beck, 2012). Författarna utnyttjade inte chansen till att 

göra en pilotintervju, istället fanns möjligheten att efterfråga fler intervjuer efter första 

intervjudagen. Detta utifall intervjufrågorna inte skulle anses vara tillräckligt 

relevanta, men det visade sig att det kopplades väl till syftet och därav inkluderades 

inte ytterligare frågor. 

 

Vid urvalsprocessen användes ett bekvämlighets-urval. Enligt Polit och Beck (2012) 

är inte denna metod alltid att föredra vid kvalitativa studier då meningen är att hitta de 

mest informationsrika källorna och denna metod inte kan säkerställa det. Författarna 

tycker dock detta passade då informationen säkras genom sina inklusionskriterier 
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samt att detta var det snabbaste sättet att börja samla in data. Tillsammans med 

enhetschefen på akutmottagningen bestämdes det därför att hon skulle bestämma 

urvalet av informanter samt bistå med att arrangera tid och plats för genomförandet av 

intervjuerna med informanterna. Detta ansågs vara den bästa metoden utifrån den 

begränsade tid som fanns. Författarna tror att det blev ett snabbare och större gensvar 

från informanterna då det var enhetschefen som anordnade intervjuerna. Det negativa 

med detta kan vara att enhetschefen väljer informanter som hon vet har liknade åsikter 

kring ämnet. Att intervjuerna fördes under arbetstid i sjukhusets lokaler tror 

skribenterna gjorde att informanterna kände sig trygga vid samtalstillfället och i sin 

tur gynnar intervjuernas utfall. 

 

Thomsson (2010) anser att 5-10 intervjuer är tillräckligt vid c-uppsatsskrivande. 

Därför tycker författarna sju intervjuer var passande med den tid som fanns till 

förfogande samtidigt som det fanns rum för eventuella bortfall. Efter 7 intervjuer 

upplevde författarna dessutom att datainsamlingen hade nått en mättnad där ingen ny 

information ansågs framkomma (Thorén-Jönsson, 2012). Detta låg på gränsen av vad 

som ansågs vara minimum men författarna bedömde att kvalitén i intervjuerna var så 

pass hög att inte fler behövdes. En av informanterna kände sedan tidigare en av 

författarna. Detta kunde ha påverkat utgången av intervjun om informanten känt sig 

obekväm i situationen men författarna anser att denna problematik inte förekom. 

Thomsson (2010) menar att utgången på intervjun kan bli bättre om informant och 

intervjuare har en tidigare kännedom av varandra. 

 

Vid intervjutillfället så hade författarna en som var ansvarig för intervjun medan den 

andra var mer tillbakadragen och integrerade i intervjun genom att ställa frågor som 

inte blivit uppmärksammade. Detta anser författarna vara en fungerande metod då 

författarna kompletterade varandra och intervjuerna blev mer djupgående. Har 

intervjuarna en bra kontakt och är samspelta så kan det gynna intervjun att vara två 

intervjuare då de kan integrera i intervjun när det passar (Thomsson, 2010). En 

negativ aspekt i detta sätt att intervjua menar Thomsson (2010) kan vara att det också 

då skapas en viss maktsituation som kan sätta sin prägel på intervjun.  

 

Det inspelade materialet transkriberades individuellt då det ansågs mest effektivt. Då 

transkribering inte kräver något samarbete gjordes en överenskommelse mellan 

författarna att detta skulle spara viktig tid i uppsatsskrivandet. Analysdelen av arbetet 

krävde mer samarbete och gjordes därför gemensamt, där författarna diskuterade och 

kom fram till olika kategorier samt underkategorier. Först när båda författarna var 

överens om att en kategori eller underkategori passade syftet, blev den inkluderad i 

studien. Vid tillfällen där författarna inte var överens så exkluderades kategorin och 

analysarbetet fortsatte. Tillvägagångssättet av kondenseringen och analysen av 

intervjuerna tyckte författarna var bästa metoden då de gemensamt kunde komma 

fram till ett slutgiltigt resultat som gynnade syftet. Detta är även något som stöds av 

Lundman och Graneheim (2012). 

 

Resultatdiskussion  
 

Underlättande faktorer vid högt patientflöde 

 

Resultatet delades in i olika kategorier där underlättande faktorer vid höga 

patientflöden var en av dessa. I denna kategori är ett av de ämnen som framkom 
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vikten av att kunna tillämpa förenklad triage. Detta anser sjuksköterskan var en stor 

hjälp vid hanteringen av ett högt patientflöde. Detta hjälpte att korta ner och bearbeta 

kön snabbare i syfte av att få en bedömning av alla patienterna. Väntetiden till 

provtagning och eventuella undersökningar kvarstod för patienten men det blev ett 

sätt att minska risken att missa någon allvarligt sjuk i väntrummet. Detta sågs som en 

av systemtes fördelar. Sjuksköterskan ansåg att systemet kunde användas som stöd 

vid bedömningar. Sjuksköterskan kunde ändå triagera rätt, trots osäkerhet kring rätt 

prioriteringsnivå tack vare att triageverktyget själv anger en prioritering. Detta är ett 

bra sätt att säkerställa att vården blir korrekt. Varje sjuksköterska som triagerar kan 

utgå från sin förmåga och kunskap, dock så kan sjuksköterskan välja att ta systemets 

rekommenderade prioritet (Widgren, 2012). Genom att kunna ha systemet som stöd 

kan sjuksköterskan minska risken att missa de sjuka patienterna som annars kunde 

blivit förbisedda.  

 

Erfarenhet ansågs vara en viktig del i triagerandet då detta kunde hjälpa 

sjuksköterskan att ta snabbare beslut då de ansågs ha en mer utvecklad klinisk blick.  

Considine, Ung och Thomas (2000) menar dock att det inte finns något som helst 

samband mellan erfarenhet och att göra korrekta triagebedömningar. Detta är något 

som Forsgren, Forsman, Carlström (2008) samt Forsman, Forsgren och Carlström 

(2012) motsäger, då de menar att mer erfarenhet kan skapa en ökad känsla av trygghet 

i triagerandet av patienten men också förmågan att förlita sig på sin erfarenhet vid 

triagering då sjuksköterskan inte känner sig överens med systemets bedömning. 

Studiens resultat visade även att samtidigt som personalen ansåg sin erfarenhet som 

viktig så var alla överens om att systemet var utarbetat på ett sådant sätt att ingen 

patient skulle kunna missas oavsett graden av erfarenhet på den triagerande 

sjuksköterkan.  

 

Det infann sig även en känsla av att arbetet som triagerande sjuksköterska 

effektiviserades. De utförde flera omvårdnadsåtgärder samtidigt för att snabbt kunna 

få en bedömning av patienten. Det kunde handla om att ta vitalparametrar samtidigt 

som det fördes ett samtal med patienten. Detta var något som sjuksköterskan inte 

upplevde påverkade säkerheten eller kvalitén på vården men när sjuksköterskan 

försöker arbeta effektivt så kunde det uppkomma en risk att patienten inte fick tid att 

delge tillräckligt med information. Det kan också bli att sjuksköterskan lägger för 

mycket fokus på det som ska göras istället för att se patienten som en unik person som 

kan behöva mötas på ett individuellt anpassat sätt. Saker som i slutändan kan leda till 

ett vårdlidande (Dahlberg & Segesten, 2010).   

 

Negativa upplevelser vid höga patientflöden 

 

Stress visade sig vara en av de övergripande upplevelserna vid triagering vid höga 

patientflöden. Det påverkade sjuksköterskan på olika sätt varav vissa påverkades i 

större omfattning än andra. Healy & Tyrell (2011) menar på att en av de faktorer som 

framkallar stress är höga patientflöden, detta kan direkt kopplas till sjuksköterskornas 

upplevelser av stress under triageringen. En uppfattning som delades av många av 

sjuksköterskorna som intervjuades var att den triagerande sjuksköterskan behövde ha 

en viss stresstålighet då det alltid kommer förekomma en viss mån av stress i 

triagearbetet. I Svensson & Fridlund (2008) så framkommer det att en viss grad av 

stress kan vara hjälpfullt, då det kan ge en ökad handlingskraft. 
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En annan upplevelse var känslan av ovisshet kring vad som skulle komma och vad 

som väntade i väntrummet under tiden sjuksköterskan satt och triagerade. Detta var en 

ständigt förekommande upplevelse vid höga patientflöden.  Sjuksköterskan kunde 

känna oro över att det kunde finnas en allvarligt sjuk patient som fått vänta för länge 

på att bli undersökt, detta ledde i sin tur till att sjuksköterskan ville skynda på 

triageringen av sin nuvarande patient. Vid eventuell försämring av en patient som 

väntar på bedömning, ligger ansvaret hos den triagerande sjuksköterskan (Göransson, 

Eldh & Jansson, 2008). Det kan därför bildas en förståelse kring den ovisshet 

sjuksköterskan kan uppleva över vad som väntar. Samtidigt som ovissheten finns så 

får sjuksköterskan inte bli för ofokuserad på den patient som blir triagerad med risk 

för att skapa ett vårdlidande. Även då patienten kan ha en förståelse för 

sjuksköterskans situation så minskar inte det lidandet då patienten inte får tillräckligt 

med utrymme att uttrycka sig (Wiklund, 2003).  

 

Negativ påverkan på patientmötet 

 

Något som också var tydligt i resultatet var att det skedde en påverkan på 

patientkontakten under triageringen vid höga patientflöden. Sjuksköterskan menar att 

de försöker inrikta sig på det mest konkreta hos patienten genom att ställa mer direkta 

frågor och bryter av patienten när den kommer in på saker som inte är relevant för 

triageringen. Detta för att så snabbt som möjligt bli klar med bedömningen och ta 

hand om nästa patient. Detta skulle kunna vara något negativt då risken ökar att 

sjuksköterskan missar att ställa frågor som skulle kunna leda till en tydligare 

sjukdomsbild. Risken finns också att patienten känner av att sjuksköterskan har 

mindre tid och vill bli färdig fortare och därför väljer att inte berätta något som skulle 

kunna vara av vikt eller kunna underlätta triageringen. Det är alltså viktigt för 

sjuksköterskan att det delges information angående situationen och om det nuvarande 

tillståndet då detta genererar en trygghet hos patienten (Göransson, Eldh & Jansson, 

2008). Göransson & Rosen (2009) menar dock att patienten överlag upplever sig bli 

tagen seriöst vid vårdtillfället och att sjuksköterskan fullt eller delvis lyssnar på deras 

historia. Något som Dahlberg & Segesten (2010) menar ligger till grund för att skapa 

ett gott vårdande vid triagering, är att livsvärlden tas i bejakande av sjuksköterskan 

genom att få en förståelse av hur patientens hälsa, sjukdom och lidande upplevs och 

påverkar patienten. Detta för att sjuksköterskan ska kunna bilda sig en omfattande 

helhetsbild under pågående triagering men också för att patienten ska få en möjlighet 

till att vara delaktig i sin vård. 

 

Vid patientkontakt så blev bemötandet påverkat då det var ett högt patientflöde. 

Sjuksköterskorna upplevde att möjligheten till att vara trevliga och tillmötesgående 

mot patienten vid höga patientflöden minskades, något som också kunde kopplas till 

den förenklade triagen. Detta då mötet tvingades avslutas snabbare eftersom 

sjuksköterskan behövde ta hand om nästa patient som väntade.  

Detta är något som stöds av Flowerdew, Brown, Russ, Vincent och Woloshynowych 

(2011) som menar att vid höga patientflöden så påverkas kommunikationen gemtemot 

patienten och kollegor på ett negativt sätt. Vid patientkontakten bör sjuksköterskan ha 

en vårdvetenskaplig utgångspunkt, där fokus bör vara att främja hälsa och stävja 

ohälsa. Detta sker redan i den första kontakten med patienten, som kan ske under 

triagebedömningen. Ett möte där sjuksköterskan inte är tillmötesgående och uppfattas 

som otrevlig kan bli ett sämre möte och leda till minskat välbefinnande.  (Dahlberg & 

Segesten, 2010). 
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SLUTSATS 
 

Slutsatsen av denna studie resulterade i att upplevelserna av att triagera vid höga 

patientflöden var relativt lika mellan informanterna. De underlättande faktorerna som 

framkom var ett sätt sjuksköterskorna använde sig utav för att kunna hantera höga 

patientflöden i triagen på bästa sätt. Patienten bör slippa långa väntetider och de ska 

förhoppningsvis få en korrekt bedömning när de triageras. Detta kunde säkerställas 

genom att triageverktyget följdes samtidigt som det arbetades produktivt. 

 

De negativa upplevelserna speglade sig i hur sjuksköterskan kunde hantera situationer 

att triagera vid höga flöden där upplevelser som stress, otillräcklighet och ovisshet 

också framkom. Det blir tydligt att de negativa upplevelserna var en förlängning av 

att patienten inte fick den vård som hade varit möjlig att ge vid mindre flöden. 

Slutligen så upplevdes patientmötet som något som oundvikligen blev påverkat vid 

höga patientflöden då tiden till att skapa ett så bra möte som möjligt inte fanns.  

Ett vårdande möte behöver inte vara långt, men patienten och dess hälsobehov ska stå 

i fokus. I samtal där patienten blir avbruten och inte får sin röst hörd minskar chansen 

till att mötet blir vårdande. Därav skapas ett negativt möte för patienten. För att ett 

vårdlidande ska undvikas krävs det att patientens livsvärld bejakas och att dess behov 

blir uppmärksammat. En underlättande faktor för sjuksköterskan vid triagering är 

något som i förlängningen kan innebära att patienten blir utsatt. Exempelvis som det 

effektiviserande arbetet som blir en underlättande faktor för sjuksköterskan, kan 

patienten uppleva det som ett möte där sjuksköterskan känns stressad, att tiden inte 

räcker till och patienten då inte vill vara till besvär. Intressant hade varit en liknande 

studie där patientens upplevelser står i fokus för att med hjälp av dessa studier kunna 

öka förståelsen och möjligheten att skapa bättre vårdförhållanden vid triagering på 

akutmottagningar.  
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Informationsbrev till avdelningschef                 Bilaga 1.   

 

 

  
 

 

Vi är två stycken sjuksköterskestudenter på Linnéuniversitetet i Växjö som just nu 

skriver C-uppsats. Vi vill undersöka i vår uppsats om hur allmänsjuksköterskan 

upplever effektiviteten kring Triage, detta kommer genomföras utifrån intervjuer.  

Vi söker 6-8 allmänsjuksköterskor som jobbar på akutmottagning med minst 1 års 

erfarenhet.   

Intervjuerna uppskattas ta ca 30-40 minuter styck och sker föreslagvis i era lokaler men 

allt kan anpassas efter behov samt ske på era villkor.  

Intervjuerna kommer att spelas in och datan kommer att transkriberas samt analyseras. 

Datan kommer behandlas konfidentiellt och avidentifieras så inga svar kan kopplas till 

någon specifik informant. Materialet kommer endast att användas för denna studie.   

 

Vi söker nu ditt godkännande till att dessa intervjuer kan äga rum.  

 

Kristoffer Alsén Telefon: 0733760025, E-post: ka222fn@student.lnu.se 

Simon Jalonen, Telefon: 0763400254, E-post sj222fz@student.lnu.se  

Handledare: Anders Svensson, E-post anders.svensson@lnu.se 

 

 

________________________________ 

Carina Pettersson 
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Informationsbrev till informant                  Bilaga 2. 

 

 

 
 

Hej!  

 

Vi är två studenter från Linnéuniversitetet som studerar på sjuksköterskeprogrammet  

termin 5 och skriver nu C-Uppsats  

Vi vill undersöka sjuksköterskans upplevelse av att triagera vid höga patientflöden på 

en akutmottagning. Vi önskar 6-8 allmänsjuksköterskor som kan tänkas ställa upp på en 

intervju. Intervjuerna beräknas ta mellan 30-45 minuter och kommer äga rum under 

arbetstid.  

Intervjuerna kommer att spelas in och allt material kommer behandlas konfidentiellt. 

Detta betyder att i den färdiga uppsatsen kommer inga svar kunna kopplas till Dig som 

person.  

Ditt deltagande är helt frivilligt och Du kan när som helst besluta att lämna studien utan 

att behöva nämna anledningen.  

 

Har du några frågor så tveka inte att höra av dig till. 

Kristoffer Alsén Telefon: 0733760025, E-post: ka222fn@student.lnu.se 

Simon Jalonen, Telefon: 0763400254, E-post sj222fz@student.lnu.se  

Handledare: Anders Svensson, E-post: anders.svensson@lnu.se  

 
_________________   _________________  

Simon Jalonen    Kristoffer Alsén 

 

 

_________________ 

Anders Svensson 

Handledare 

 

_______________   _________________ 

Informant    Datum 
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Exempel på analys                   Bilaga 3. 

Meningsenheter Kondenserade 

meningsenheter 

Kod Underkateg

ori 

Kategori 

Har man lite bråttom 

kanske man blir lite 

kortare mot dem och 

försöker bryta av 

sådär. 

Blir kortare i ton 

och försöker 

bryta av 

samtalet. 

Bryta av 

samtalet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Försämrad 

kommunikat

ion  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Negativ 

påverkan på 

patientmötet 

Man ställer inte 

precis alla frågor när 

man kanske borde 

ställt 

Ställer inte 

frågorna man 

borde 

Ställer inte 

alla frågor 

Man kanske inte ger 

patienten den här 

egentiden och får 

liksom formulera 

sina frågor utan man 

ger…ställer frågor 

som är lite mer…inte 

ledande ska man nog 

inte säga men som 

kräver kortare svar. 

Man ger inte 

patienten tid att 

tänka ut svar 

utan ställer 

frågor som ger 

korta svar 

Anpassade 

frågor 

Hur gärna man än 

vill så är man inte 

lika trevlig och lika 

tillmötesgående 

Man är mindre 

trevlig och 

tillmötesgående 

Sämre 

bemötande 

 

 

 

Försämrat 

bemötande Är det helt tomt blir 

jag nog ändå mer 

trevlig  

Är det tomt blir 

jag trevligare 

Trevligare 

vid mindre 

kö 
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Etisk Granskning                    Bilaga 4.  
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Intervjuguide                    Bilaga 5. 

 

INTERVJUGUIDE 

 

 

1. Hur lång erfarenhet har du av jobba på en akutmottagning? 

 

2. Hur upplever du att triagera vid höga patientflöden? 

 

3. Hur upplever du att höga patientflöden påverkar patientmötet?  

 

4. Hur upplever du att triageverktyget fungerar vid höga patientflöden?  
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