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Sammanfattning    

 

Tidigare studier har visat vad patienten anser vara tillfredställande i samband med 

triage. Där framkommer att i mötet med vårdpersonalen vill patienten känna sig värdig, 

sedd och bekräftad. Detta ställer krav på vårdpersonalen och den kompetens de besitter. 

En förutsättning för patienttillfredsställelse är information om väntetider, patienternas 

medicinska tillstånd och en god vårdrelation. I mötet med patienten krävs kunskap om 

vad dessa tycker är viktigt och betydelsefullt i samband med triage. Kunskapen om vad 

som är viktigt är fortfarande inte tillräckligt belyst, ur ett patientperspektiv. Syfte var att 

beskriva patientens upplevelse av vad som var betydelsefullt för denne i samband med 

triage. En kvalitativ forskningsansats med en påföljande innehållsanalys valdes. 11 

stycken intervjuer genomfördes på en mindre akutmottagning i väst Sverige. 



 

 

Informanterna som valdes ut var patienter på denna akutmottagning. I resultatet 

framträdde två domäner, bemötande och information. Kategorierna som följde var 

omvårdnad, trygghet, delaktighet, kompetens, omhändertagande, integritet, tid och 

kommunikation. Informanterna ansåg det vara betydelsefullt att bli bemötta på ett 

individuellt plan, detta innefattade allt från basal omvårdnad till att informanterna litade 

på triageteamets goda kompetens.  Sanningsenlig information kring väntetider och 

prioriteringssystemet visade sig ha betydelse. Tidigare studier har visat att vården 

upplevdes som god om vårdpersonalen hade ett öppet förhållningssätt, visade 

hänsynsfullhet och lugn. Detta bekräftas i vårt resultat. Triageteamet skulle kunna 

tillgodose detta genom att våga uppskatta väntetiden, men också genom att vara tydliga 

i att informationen kan komma att förändras. 

 

Nyckelord: patientupplevelse, triage, akutmottagning, patienttillfredsställelse och 

vårdande bedömning. 
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INLEDNING 

Vad som är intressant för oss som sjuksköterskor är hur våra patienter upplever vårt 

omhändertagande och dess kvalitet. Det första omhändertagandet patienten får på 

akutmottagningen är i triagen. I triagen görs en bedömning av patientens faktiska 

tillstånd, efter detta blir patienten prioriterad. Prioriteringen ligger till grund för hur 

länge patienten kan vänta på läkaren och hur säker den väntan är. Samtidigt som 

vårdpersonalen gör sin bedömning bildar patienten sig en uppfattning av vården. Denna 

uppfattning färgar patientens intryck av vården. I Vårdfokus (2010) står att läsa hur en 

sjuksköterska missade symptom och patientens prioritering blev fel från början, vilket 

ledde till en HSAN anmälan. Enligt anmälan hade sjuksköterskan inte noterat att 

patienten hade andningssvårigheter, konsekvensen av det blev att patienten fick vänta 

längre än vad prioriteringsgraden tillät. I patientens anmälan skriver hon att denna 

felprioritering hade kunnat leda till hennes död. Hennes upplevelse av att ha 

andningssvårigheter blev inte noterat som sig borde av sjuksköterskan. För att undvika 

denna typ av situationer och för att kunna förbättra bemötandet av patienterna i triagen 

så behövs kunskaper om patienternas upplevelse av triagesituationen.  

 

BAKGRUND  

Triage ur historisk betydelse 

Begreppet triage av latinskt ursprung och betyder trampa eller slita ut (Göransson, Eldh 

& Jansson, 2008). Det latinska begreppet infördes senare i franskan och då med 

betydelsen bedöma, sortera, välja. Inom den militära sjukvården infördes triage under 

1700-talet, insatserna som gjordes då fokuserade på vem som hade störst chans till 

överlevnad med motivering att ju fler som överlevde ju fler soldater i strid. På 1950-

talet började triagen att användas även inom den civila sjukvården. Till en början var 

prioriteringsordningen den samma som inom den militära triagen. (Göransson, Eldh & 

Jansson, 2008). 
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Patientsäkerhet och triage 

Genom triage sorteras och prioriteras patienterna till rätt vårdnivå. Det bedöms hur akut 

vårdbehovet är och hur länge patienten kan vänta på läkare. (Göransson, Eldh & 

Jansson, 2008). 

Som vårdpersonal finns det en skyldighet att följa vissa lagar och förordningar. En 

sådan lag är hälso- och sjukvårdslagen. Ett av målen med Hälso- och Sjukvårdslagen är 

att: 

”Varje patient som vänder sig till hälso- och sjukvården skall, om det inte 

är uppenbart obehövligt, snarast ges en medicinsk bedömning av sitt 

hälsotillstånd. (Hälso- och sjukvårdslagen 2006:493)” 

Patienter som inte kan vänta på grund av att deras medicinska tillstånd kräver 

omedelbar vård ges företräde till vården. De patienter som inte riskerar att bli sämre 

under sin väntan får därför vänta. När patienterna anländer till akutmottagningen är 

målet att 90 % av dessa ska få en första bedömning inom 10 minuter (Västra 

Götalandsregionen 2009). Om en svårt sjuk patient får vänta längre kan dennes 

vårdbehov bli mer akut.  (Göransson, Eldh & Jansson, 2008). En säker initial 

bedömning är beroende av ett säkert triagesystem. Det är detta triagesystem som ligger 

till grund för bedömningen av hur länge patienten kan vänta innan han/hon blir bedömd 

av en läkare.  

 

Triageskalorna började utvecklas på 1980-talet i Australien. Det finns ett antal olika 

triageskalor. På den akutmottagning där denna studie genomförs används METTS-A 

(Medical Emergency Triage and Treatment System) med fem nivåer röd, orange, gul, 

grön och blå (Västra Götaland METTS-manualen, 2010). METTS enligt tabellen nedan 

där TTD står för tid till doktor: 

 

Röd = livshotande tillstånd TTD=0 minuter  

Orange= övervakningsbehov TTD= <20 minuter  

Gul = standardprocess med kontroller TTD=< 120 minuter  

Grön= standardprocess utan kontroller TTD=< 240 minuter  

Blå = Inget medicinskt behov av Triage TTD= ingen fastställd 

(Västra Götaland METTS-manualen, 2010). 
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Genom ett bedömningssystem kan arbetet på akutmottagningen effektiviseras. En säker 

triage är även beroende av utbildad personal. Enligt en studie gjord av Göransson, 

Ehrnebergh & Ehnfors (2005) visade det sig att på många av akutmottagningarna 

triagerade såväl undersköterskor och sjuksköterskor patienterna. Vårdpersonal utan 

adekvat utbildning eller klinisk erfarenhet tilldelades arbetsuppgiften att triagera. Detta 

menade författarna resulterade i en patientsäkerhetsrisk och att vårdpersonalen var i 

behov av fortsatt utbildning.  

 

Omvårdnad och triage 

Parallellt med att det medicinska tillståndet observeras i triagen pågår även en vårdande 

bedömning av patienten. Under triagen sker ett möte mellan vårdpersonal och patient, i 

detta möte har personalen stor möjlighet att påverka patientens upplevelse av vården. 

Patienten ska känna sig värdig, sedd och bekräftad i mötet med vårdpersonalen 

(Wiklund, 2003). Nyström, Nydén & Petersson (2003) visade hur patienter upplevde 

bristande information och hur de upplevde ensamheten på akuten. Patienterna kände sig 

även sedda som objekt och inte enskilda individer. Detta talade för hur viktigt det var 

med helheten, att se hela individen och inte enbart delar av denna. Nyström, Dahlberg 

och Carlsson (2003) kom fram till hur patienter upplevde en frånvaro av vård från 

personalen på akutmottagningen, vilket föranledde onödigt lidande för patienterna. 

Definitionen av lidande står att läsa om i Eriksson (1994). Ordet patient betyder lidande. 

Lidande kännetecknas av en upplevd plåga, som kan bero på något man blir utsatt för, 

något konstruktivt som en förlust eller ett begär. I vården definieras detta som 

sjukdomslidande där lidandet upplevs i sjukdom och behandling. Vårdlidandet uppstår 

ur vårdsituationen (Eriksson, 1994). Wiklund (2003) beskriver människan som 

mångdimensionell. Att människan består av kropp, själ och ande samtidigt och växlar 

således inte mellan allt detta. Det är ett uttryck för människans komplexitet och 

mångsidighet. Vikten av att se patienten som en helhet är tydlig, att knyta samman den 

medicinska och vårdande bedömningen i triagen. Detta bidrar till en känsla av trygghet 

för patienten (Wiklund, 2003). Triagesituationen är komplex och det saknas kunskap 

om vad som är betydelsefullt för patienten i samband med denna. 
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Enligt Nyström (2003) handlar god omvårdnad om att patienternas existentiella 

situation uppmärksammas samtidigt som deras medicinska tillstånd observeras. En 

omvårdnadskompetens på flera olika plan är viktig i mötet med patienten eftersom,   

”handlingar utan mänskligt bemötande blir ett mekaniskt arbete, liksom 

ett mänskligt bemötande utan professionella handlingar endast blir allmän 

omtanke och välvilja” (Nystöm 2003, s 17) 

Enligt Raper (1996) kände sig akut sjuka patienter mer tillfredställda med vården än de 

patienter som inte var akut sjuka. Av detta drogs slutsatsen att sjukare patienter ägnades 

mer omsorg vilket ledde till att de kände sig mer nöjda med sitt omhändertagande. En 

annan studie gjord av Lewis och Woodside (1992) visade att de patienter som framförde 

klagomål beträffande vården var missnöjda med attityder, förhållningssätt, dåligt 

uppföljda omvårdnadsåtgärder samt bristande information. Watson, Marshall och 

Fosbinder (1999) visade vilka behov som kom till uttryck bland patienter på 

akutmottagningar. Patienterna önskade få träffa en läkare, träffa trevlig personal vid 

receptionsdisken, god kontakt med sjuksköterskan, tillgång till information under 

väntetiden. Även allmän tolerans från vårdarnas sida och att undersökningar anpassades 

till ålder och funktionsnedsättning var önskvärt.  

Omvårdnaden är sjuksköterskans huvudämne. Det är av betydelse att parallellt med den 

medicinska bedömningen även göra en omvårdnadsbedömning. Vårdpersonalen har 

möjlighet att påverka patientens upplevelse av det korta mötet i triagen. En förutsättning 

för att göra detta bra, är att de vet vad som är betydelsefullt för patienten. Endast ett 

fåtal studier är gjorda på hur patienten upplever triage (Statens beredning för medicinsk 

utvärdering, 2010). Med omvårdnaden som huvudämne är patientens upplevelse viktig 

för att kunna tillgodose patientens välbefinnande. 

 

Patienttillfredsställelse och Triage 

Patienttillfredsställelse i samband med triage visade att patienterna ofta var väldigt 

oroliga för sitt tillstånd. För att lindra patienternas oro var det viktigt att patienterna 

kände att de möttes av kompetent och förtroendeingivande personal, som hade uppfattat 
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patientens problem på rätt sätt. Patienters irritation handlade om bristen på information 

om väntetider, inte de faktiska väntetiderna. Det var betydelsefullt att inte underskatta 

väntetiden, om sjuksköterskan lovade för mycket ledde det till besvikelse och irritation 

hos patienten. Informationen bidrog till att patienten upplevde sig omhändertagen av en 

kompetent sjuksköterska och ledde i sin tur till att patienten kände sig trygg. En 

förutsättning för att patienten skulle känna tillfredställelse i mötet med triageteamet, var 

en god vårdrelation (Boudreaux och O´Hea, 2004). Göransson och von Rosen (2010) 

visade att patienter generellt var nöjda med bemötandet och vården given av 

triagesjuksköterskan. Syftet var att identifiera patientupplevelse av mötet i triagen och 

resultatet visade att de allra flesta patienterna (97,8 %) kände att sjuksköterskan var 

kompetent att utföra sina arbetsuppgifter. Av dessa ansåg 87,7 % att de hade förtroende 

för sjuksköterskan. Vidare upplevde 56.1% att de fick vänta lite för länge på att bli 

triagerade. Endast 30,9 % fick en uppskattad väntetid och 22,4 % fick information om 

att triagenivån påverkade väntetiderna. Av totalt 165 patienter, önskade 105 stycken att 

bli informerade om deras sjukdomstillstånd. Av dessa ansåg 56.5% att informationen 

var adekvat eller delvis adekvat. 74,8 % av de sökande patienterna tyckte att deras 

personliga integritet respekterades i väntrummet. Sammanfattningsvis ansåg Göransson, 

Eldh och Jansson (2008) att akutmottagningarna borde arbeta med att rutinmässigt 

informera om uppskattad väntetid samt triagenivå. Studier som denna fångar 

patienttillfredsställelsen i samband med triage, men i litteraturen saknas en nyanserad 

bild av patientens upplevelse av triage. För att bidra till en större helhet önskade 

författarna därför att ta reda på mer om patientens upplevelse och vad denna tycker är 

betydelsefullt i samband med triage.  

 

Nielsen (2004) undersökte hur patientillfredställelsen angående den totala väntetiden 

skulle kunna bli bättre. Det hade då utförts tillsynsronder med en halvtimmes 

mellanrum av triagesjuksköterskan där information gavs angående vätetid och tillsyn 

gjordes. Detta förbättrade patientillfredställelsen från 44 % till 88 % av mycket god 

tillfredställelse. 

Enligt Kipp (2001) påverkades patienters känsla av tillfredställelse av både 

medicinteknisk kompetens och triagesjuksköterskans omvårdande omhändertagande. 

Resultatet av förbättrad kommunikation och omvårdnad blev ökad 
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patienttillfredssällelse. Detta visade en interventionsstudie där patienttillfredsställelsen 

mättes innan och efter standardisering av bland annat kommunikation. Elder et al (2004) 

visade att patienterna gärna återvände till samma mottagning om de blev bra 

omhändertagna. Elder et al (2004) kom också fram till att när triagesjuksköterskan och 

patienten delade samma uppfattning om patientens tillstånd fick det en positiv inverkan 

på patientens upplevelse av triagesjuksköterskans bedömning. Andra faktorer som var 

betydelsefulla för hur nöjda patienterna var med hela sitt besök på akutmottagningen var 

bemötandet från läkaren, bemötandet från sjuksköterskan, hur nöjd patienten varit med 

triagen och information. Väntetiden på att få träffa läkaren utgjorde ingen skillnad för 

hur nöjd patienten var med sitt besök på akutmottagningen. (Topaculgo et al, 2004). 

Enligt en rapport gjord av Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, (2010) 

saknades studier som belyste patienters upplevelse av triage. I rapporten påpekades att 

det saknades uppgifter i den vetenskapliga litteraturen om patienttillfredsställelsen och 

patienters uppfattning av att triageras.  

En nationell patientenkät genomfördes vid en akutmottagning i Väst Sverige (Västra 

Götalands Regionen, (2009). Enkäten riktade sig till 400 personer som sökt 

akutsjukvård under fyra veckor och svarsfrekvensen var 60 %. Av patienterna fick 35 % 

sitt tillstånd bedömt direkt när de kom av en sjuksköterska, endast 10 % uppfattade att 

de fick sitt tillstånd bedömt av ett team. Väntan på den första bedömningen upplevdes 

av 29 % vara något eller alldeles för lång. Av patienterna saknade 36 % förklaring från 

någon ur personalen kring hur länge de skulle få vänta innan de skulle få träffa läkaren. 

Dubbelt så många fick ingen information om i vilken ordning patienterna togs om hand. 

Bemötandet från triageteamet upplevdes av de allra flesta som utmärkt eller mycket bra 

eller bra. De flesta av de svarande kände sig också trygga och väl omhändertagna. Av 

de patienter som det togs prover på fick 60 % information om varför man tog dessa 

prover (Västra Götalands Regionen, 2009).  

 

Det finns ett fåtal studier som har undersökt patienttillfredsställelse med hjälp av 

enkäter, men ytterligare kunskap som belyser vad som är viktigt för patientens 

upplevelse av triage kan vara av värde.  
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Patientens uppfattning av mötet i triagen har belystes av Möller, Fridlund och 

Göransson (2010). Där presenterades fem olika kategorier som alla berörde mötet på 

olika plan. Kategorierna delades upp i det osäkra mötet, det humanistiska mötet, det 

logistiska mötet, det informativa mötet och den fysiska miljön. Det osäkra mötet 

berörde patientens upplevelse av oro för sitt tillstånd och vad som kommer att hända. 

Det handlade också om en rädsla av att bli bortglömd och att vårdpersonalen bedömde 

att patienten var på fel vårdnivå och fick därmed inte ett önskvärt bemötande. Det 

humanistiska mötet berörde vårdpersonalens positiva inställning till patienterna. 

Patienterna ansåg sig få en god vård, och att vårdpersonalen agerade med ett öppet 

förhållningssätt, hänsynsfullhet och lugn. Patienterna kände sig trygga av att bli 

omhändertagna av kompetent vårdpersonal. Detta hade betydelse för det fortsatta 

besöket på akutmottagningen. I det logistiska mötet var uppfattningen att det gick 

snabbt, patienterna uppfattade att de prioriterades efter symptom, men förstod inte alltid 

syftet med det. För de som kom på remiss var uppfattningen att triagen var upprepande 

och onödig, de förutsatte även att ankomsten var föranmäld. Det informativa mötet 

berördes både av informationen i och efter triage. Det upplevdes som en brist på 

information angående väntetider, när väntan var lång efter utförd triage. Bra information 

hade underlättat väntan. Den fysiska miljön hade betydelse. Den kunde upplevas som 

steril, mörk och instängd men också som lugn och trygg (Möller, Fridlund & 

Göransson, 2010). 

 

Vårdpersonalens intresse bör ligga i att individualisera mötet med patienten i triagen 

och tillgodose dennes behov av omhändertagande. De studier som gjorts är enligt SBU 

(2010) ett fåtal och för att kunna tillgodose patientens behov är det viktigt att undersöka 

hur patienterna upplever triagen.   

 

PROBLEMFORMULERING 

Vårdarbetet effektiviseras ständigt för att kunna möta patienternas behov på ett bättre 

sätt eller möta de krav som ställs på sjukvården. Västa Götalands Regionen har som mål 

att varje patient som söker akutsjukvård ska omhändertas i triagen inom 10 minuter. I 

triagen har triageteamet (sjuksköterska och undersköterska) flera olika moment att 
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genomföra. Vitala parametrar kontrolleras, eventuellt tas blodprover och EKG. 

Beroende på vad patientens sökorsak är varierar kontrollerna. Parallellt med detta 

inhämtas uppgifter från patienten om varför denna söker akutmottagningen. Dessa 

uppgifter tillsammans med övriga kontroller ligger till grund för sjuksköterskans 

fortsatta bedömning av patientens prioriteringsgrad. För att kunna bemöta patienten och 

skapa den tryggheten som behövs för att motverka eventuellt vårdlidande, krävs 

kunskap om patienterna, vad tycker patienten är viktigt i triagen? Problemet vi avser att 

studera är därför hur patienterna upplever omhändertagandet i triagen och vad som är 

betydelsefullt för dem. 

 

SYFTE 

Att beskriva patientens upplevelse av vad som är betydelsefullt för honom/henne i 

samband med triage. 

 

METOD 

En kvalitativ innehållsanalys användes för att analysera materialet (Hällgren Graneheim 

& Lundman, 2008). Denna typ av analys fokuserar på tolkning och granskning av olika 

texter. Genom en kvalitativ induktiv innehållsanalys belystes de gemensamma drag och 

en del skiftningar som förekom i varje intervju, det vill säga informanternas subjektiva 

upplevelse av triage. I den induktiva analysen analyseras texten förutsättningslöst och 

baseras på informantens berättelse (Hällgren Graneheim & Lundman, 2008).  

Deltagarna i studien var 11 stycken, 5 kvinnor och 6 män. Åldern varierade från 40år-

70år. Intervjuerna pågick under en tidsperiod på två veckor i oktober 2010, deltagarna 

befann sig på akutmottagningen och plockades ut från patientlistan vid samtliga 

tillfällen. Patienterna som inkluderades hade tagit sig till akutmottagningen på egen 

hand och kom således inte med ambulans eller sjuktransport. De bedömdes kunna vänta 

minst två timmar på läkarbedömning. Deltagarna som har inkluderats har varit kognitivt 

opåverkade och bedömts kunna genomföra en intervju. 

Eftersom författarna ville att upplevelsen av triagen skulle vara så färsk som möjligt, 

blev valet att intervjua deltagarna på patientrummen strax efter att de genomgått 
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triagering. Författarna använde öppna frågor för att fånga informanternas upplevelse av 

ett fenomen, det vill säga, upplevelsen av triage. De två första intervjuerna gjorde 

författarna tillsammans för att försäkra sig om att riktningen och fokusen på intervjuerna 

skulle vara den samma. Det var från början 12 stycken intervjuer varav 6 kvinnor och 6 

män. Det blev ett bortfall, där intervjun fick avbrytas på grund av att informanten 

började gråta och kunde inte fortsätta intervjun. Att intervjuerna begränsades till 12 

berodde på att svarsvariationen efter ca 10 intervjuer inte var så stor och efter 12 

intervjuer kändes det mättat. Intervjuerna varade mellan 15 och 40 minuter. Materialet 

spelades in på digital bandspelare. Det inspelade materialet transkriberades ordagrant 

enligt Malterud (1998) och fick nummer mellan 1-11. Det transkriberade materialet 

granskades sedan av författarna, var och en för sig. Meningsbärande enheter lyftes ut, 

kondenserades och kodades. Underkategorier och kategorier skapades i samförstånd, 

författarna emellan. Vid de tillfällen författarna inte delade uppfattning om kodningen 

hjälpte handledaren till. Genom att illustrera analysen med citat från intervjuerna ökar 

läsarens möjlighet att själv bedöma studiens giltighet. Se nedanstående tabell. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1: Exempel på analysprocessen 

Meningsbärande 

Enhet 

Kondensering Kod Underkategori Kategori 

Det var väl bra, 

tänkte du på 

något speciellt så 

eller?… men jag 

tyckte dom var 

trevliga och det 

gick ganska fort. 

Det är positivt… 

dom var väldigt 

trevliga, speciellt, 

dom var inte så 

stressade.  

Mötet var bra. 

Dom var 

trevliga och 

det gick 

ganska fort, 

det är 

positivt. Dom 

var inte så 

stressade. 

 

Trevlig 

personal, snabb 

bedömning 

utan stress 

upplevs som 

positivt 

 

Positivt 

bemötande 

 

Bekräftelse 
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… jag vill ju inte 

gärna att dom ska 

ge mig 

information som 

dom själv inte har 

för att trösta, det 

är ju lika illa det 

tycker jag, att 

dom säger 

nånting som inte 

stämmer med 

verkligheten. 

Jag vill inte 

ha 

information 

som dom 

själv inte har 

för att trösta, 

det är lika illa 

det tycker jag, 

att dom säger 

någonting 

som inte 

stämmer i 

verkligheten. 

 

Vill inte ha 

information 

som är felaktig. 

 

Sanningsenlig 

information 

 

Individuell 

information 

 

 

 

Etiska överväganden 

Verksamhetschefen informerades muntligt om studien och fick därefter skriftlig 

information där han gav sitt godkännande. Deltagarna blev informerade enligt 

http://www.codex.vr.se/index.shtml deltagarna informerades om att de när som helst 

kunde avbryta intervjun utan att ange någon anledning. Allt insamlat material 

avidentifierades och informanterna fick information om att ifall de valde att medverka, 

så fick det inga konsekvenser för vården och ingen fördröjning skedde av läkarens 

ankomst eller deras behandling.  

 

Akutmottagningskontext på studerad mottagning 

När patienten kommer till akutmottagningen ombeds han/hon att ta en nummerlapp, för 

att sedan enligt nummerlappssystemet bli framkallad till sekreteraren, där samtalet sker 

bakom en skärm genom en lucka som kan öppnas och stängas. Bakom skärmen väntar 

övriga patienter i väntrummet. Där registreras patienten och skrivs in. Efter detta kallas 

patienten in till triagerummet av triagepersonalen. Triagepersonalen består av en 

sjuksköterska och en undersköterska. I studien kallas dessa för triageteamet. 

Triagerummet är det samma, som det där sekreteraren skriver in patienten. Detta är en 

så kallad en stegs-triage (Göransson, Eldh & Jansson, 2008). Här finns ett skynke 

mellan sekreteraren och britsen där patienten för det mesta ombeds att lägga sig. 

Skynket förhindrar insyn från väntrummet och in i triagerummet, däremot kan det höras 

http://www.codex.vr.se/index.shtml
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vad som sägs på respektive sida av skynket. Triageteamet arbetar på varsin sida av 

britsen där patienten befinner sig. Här finns också den dator som är nödvändig för att 

triageteamet ska kunna logga sökorsak, prioritet och så vidare. Parallellt med detta 

dokumenteras det i patientens upprättade akutjournal manuellt. Efter färdig triagering 

och prioritering, som sjuksköterskan ansvara för, placeras patienten på lämplig plats på 

akutmottagningen. Vilken plats detta blir, bestäms av koordinatorn. 

 

RESULTAT 

I tolkningen av resultatet utkristalliserade sig två domäner, bemötande och information. 

I domänen bemötande framkom att det var betydelsefullt med allt från basala behov 

som att informanterna skulle få värme och mat till att de kände en viss trygghet trots att 

de befann sig i en okänd miljö. Tryggheten beskrevs bland annat som ett lugnt 

bemötande från triageteamet, men även som att informanterna kunde lita på att 

triagepersonalen hade en god kompetens och var kapabla att bedöma hur akut deras 

tillstånd var. Delaktigheten berörde både viljan att aktivt delta i vårdandet men också att 

avstå från att interagera med det triageteamet utförde. Omhändertagandet berörde bland 

annat hur informanternas värdesaker togs tillvara eller att de inte gjordes, snarare. 

Vidare visade sig tiden kunna vara både effektiv och ineffektiv. Det handlade om tiden i 

och utanför triagen. I den andra domänen, information, framkom hur viktigt det var med 

information kring väntetider redan i triagen. Även information rörande 

prioriteringssystemet generellt sett och specifikt information gällande informanterna, 

upplevdes ha stor betydelse. I kommunikationen berördes viktiga egenskaper som att 

triagepersonalen skulle kunna lyssna och vidare vara lyhörda för informanternas 

problem. 
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Tabell 2: Översikt av domäner, kategorier och underkategorier. 

Domän Underkategori Kategori 

 

 

 

 

 

Bemötande 

 

Lyssna  

 

Bekräftelse 

 

Vara lyhörd 

Uppmärksamma tillstånd 

Individuellt bemötande 

Lugnt bemötande  

Omvårdnad Lindra oro 

Snabb bedömning 

Tillgodose basala behov 

Vara i okänd miljö  

 

Trygghet 
Osäkerhet om 

sjukdomstillstånd 

Olika arbetssätt 

Bristande förståelse 

Inte störa  

Delaktighet Medverka till beslut 

Obestämd väntan 

Avgörande beslut Kompetens 

Känna tillit 

 

 

 

 

 

 

Information 

Snabbt omhändertagande Omhändertagande 

Kontroll på tillhörigheter 

Rummets utformning Integritet 

Utelämnad 

Effektiv  Tid 

Ineffektiv 

Ansvarsfördelning  

Individuell information Uppskattad väntetid 

Prioritering 

Sanningsenlig information 

Ge tid  

Kommunikation  Bristande kommunikation 

Intern kommunikation 

 

 

Bemötande 

 Bekräftelse 

Att bli bekräftad som vårdsökande på en akutmottagning upplevdes som betydelsefullt, 

bekräftelsen visade sig bestå av att sjuksköterskan uppmärksammade informanternas 



 

 

 13 

tillstånd. När det noterades något avvikande, kände informanterna sig bekräftade i sitt 

sjukdomstillstånd. Även att någon lyssnade aktivt och visade intresse för informanternas 

berättelser, upplevdes som bekräftande. Bekräftelse kunde också beskrivas som att 

sjuksköterskan gav smärtlindring och på så sätt bekräftade informantens upplevelse av 

smärta.  

 

Att bli bemött på ett bra sätt i triagen framstod även det som betydelsefullt. 

Informanterna beskrev detta som ett individuellt bemötande. Detta kunde beskrivas som 

att bemötas som en individ, och att bli sedd på ett ödmjukt sätt. Ödmjukt bemötande 

kunde beskrivas som att vara lyhörd för hur informanterna ville ha det och 

individanpassa bemötandet till varje patient. Se varje människas speciella behov. Även 

att på ett trevligt sätt presentera sig som vårdpersonal ansågs vara viktigt.  

 

”… dom var inkännande och det känns viktigt för mig… att dom ser mig, 

att det inte är rutinmässigt” (2) 

 

Omvårdnad 

Informanterna uttryckte och upplevde triageteamet som professionella i sitt bemötande. 

Det professionella beskrevs som lugnt och lugnande bemötande, men också en känsla 

för humor vilket lindrade informantens oro. Detta bidrog till att eliminera oro, ångest 

och rädsla för att vara akut sjuk. Det professionella beskrevs vidare även som att 

triageteamet visste precis vad de gjorde, det som utfördes var av vikt för vad som skulle 

komma att ske med informanterna framöver på akutmottagningen. Det visade sig vara 

viktigt att triageteamet inte uppträdde stressat, utan att informanterna fick ta den tid de 

behövde. Att uppträda lugnt likställde informanterna inte med att triageteamet gjorde en 

långsam bedömning. Om triageteamet uppträdde lugnt kunde bedömningen vara snabb, 

men ändå upplevdes den som positiv av informanterna, och hade en lugnande inverkan. 

 

”… jag kände mig omhändertagen, det var lite skämtsamt, och lite det här 

är ingen fara det fixar vi så där lite grann, lite lugnande för mig…” (11) 

Omvårdnaden är den mest övergripande beskrivning av det omhändertagande och 

bemötande triageteamet gav informanterna. Omvårdnaden kan betecknas som att 
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tillgodose de flesta av informanternas basala behov. Informanterna upplevde det 

betydelsefullt att triageteamet gjorde det möjligt för informanterna att hålla värmen, att 

triageteamet underlättade för informanterna att få i sig mat. Detta kunde ske genom att 

dela ut matkuponger.  

 

” … bara att dom kan fråga om man vill ha en filt när man kommer, jag 

fick be om den själv, kanske tycker jag… jag var lite så och skakig” (5) 

 

Trygghet 

När informanterna anlände till akutmottagningen betonades vikten av ett lugnt 

bemötande för att skapa trygghet för dessa. Ett lugnt bemötande kunde bestå av att 

triageteamet inte var stressade och att de talade lugnande med informanten. När 

informanterna var uppjagade och kände sig stressade över sitt upplevda akuta tillstånd, 

ansåg de att det hade stor betydelse att triageteamet hade förmågan att stilla deras oro. 

Många gånger handlade det inte enbart om oron för deras tillstånd, utan själva 

sjukhusmiljön gjorde dem obekväma. Det obekväma handlade om att mycket skedde 

som informanterna inte riktigt förstod. Det kunde även upplevas obekvämt att inte veta 

hur allvarligt deras tillstånd var. Den okända miljön kunde av somliga informanter 

upplevas som negativ relaterat till sjukdomstillståndet. Det visade sig även vara oroande 

att triageteamets sätt att arbeta kunde variera från ett tillfälle till ett annat. Detta kunde 

röra hanteringen av EKG. Informanterna hade svårt att förstå varför det var så och 

vilken betydelse det hade för vården av dem. 

 

”Kommer du in i en sån miljö, du har ju ingen aning om vad som sker och 

då blir du orolig va, för livet är ju en närmast åh då menar man att det 

här var inget farligt och då lägger sig ju lugnet lite grann istället för att 

dom själva är stressade och man känner på sig att det här är något fel då 

blir man ju själv uppjagad va, men nu var det hur lugnt som helst.” (11) 

 

 Att inte veta hur prioriteringssystemet fungerade, ingav en känsla av otrygghet. 

Informanterna upplevde att de inte var tillräckligt informerade kring 
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prioriteringssystemet, och vilken betydelse deras egen prioritetsfärg hade för 

omhändertagandet. Det fanns även en undran över om denna påverkade väntetiden till 

läkaren för informanterna. Då informanterna förstått att de fått en lägre prioritering, 

kunde de tolka det som om de var mindre viktiga att ta hand om och att läkaren hellre 

valde någon annan patient istället för dem. Informanterna saknade också information 

kring vem som gjorde prioriteringen och förutsatte att läkaren var en del i den.  

 

” … Dom förklarade bra vad som hände inne i rummet, när dom tog 

prover och sådant där… och att jag skulle upp till röntgen… när jag kom 

ut sa dom orange prioritering det vet jag, men sedan vet jag inte vad det 

betyder… ” (3)  

 

Delaktighet  

I triagen kunde det ibland vara svårt för informanten att hinna uttrycka sig. Arbetet 

upplevdes som effektivt vilket för informanterna kunde medföra en känsla av att inte få 

lov att störa arbetet genom att avbryta teamet. Det framkommer också att informanterna 

inte visste om de kunde säga något om det som triageteamet utförde inne i triagen. 

Informanterna gav triageteamet rätt att utföra de uppgifter som behövdes utan 

invändningar. 

 

”… när man kommer in tycker jag att det går fort… jag har alltid sagt eh 

eh eh… det är mycket effektiv verksamhet där då… jag är inte så att jag 

kan snacka eller så där” (6) 

 

När informanterna kom till akutmottagningen och var akut sjuka, så fanns ibland en 

önskan om att inte vara delaktig i sin behandling. Detta kunde komma visa sig genom 

att informanterna lade beslutsfattandet i triageteamets händer. Smärttillstånd visade sig 

vara det som kunde begränsa informanternas förmåga att medverka till beslut kring 

deras vård och behandling. I texten framkom att det var viktigt att triageteamet tog över 

ansvaret för besluten kring dem. Att triageteamet tog detta ansvar bidrog till att 

informanterna kunde slappna av och låta sig omhändertas. En annan aspekt av att inte 

medverka i beslut, kunde vara när informanterna inte uttryckte sitt behov av 
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smärtlindring, i tron om att teamet skulle se hur ont de hade. Om teamet misslyckades 

att bedöma informanternas smärttillstånd, kunde en känsla av nonchalans från 

triageteamets sida infinna sig hos informanterna.  

 

” … jag hade ju jätte ont när jag kom, jag kunde liksom inte sitta still, 

men det var ingen som brydde sig om att man kanske skulle ha någon 

värktablett, det funderade jag lite på…” (1) 

 

Ibland var det oklart hur länge informanterna skulle behöva vänta på läkaren. Då 

informanterna var smärtpåverkade, upplevdes den obestämda väntan som frustrerande. 

Triageteamets omhändertagande upplevdes inte göra någon skillnad, då smärtlindring 

inte kunde ges direkt. 

 

”det var inget annat än att jag hade jävligt ont… så jag har ju inte fått 

någon smärtstillande alls… jag behöver få det sa jag desperat… … dom 

tordes inte ge mig utan måste ha lite blodprover först…” (7) 

 

Kompetens  

Att bli bemött av kompetent personal i triagen var viktigt för informanterna. Bemötande 

beskrevs ofta som professionellt och ett snabbt omhändertagande. Det verkade lugnande 

på informanterna om de kände att triageteamet faktiskt hade kompetens att avgöra hur 

akut deras tillstånd var. Vidare efterlyste informanterna en ökad kompetens hos 

triagepersonalen, nämligen att kunna bedöma om provtagning var nödvändig eller inte. 

Genom att invänta svar på en kontroll av informanternas tillstånd skulle det kunna 

utesluta en annan åtgärd och på så sätt underlätta informanternas situation. Provtagning 

kunde besparas informanterna om triageteamet hade all kunskap de behövde kring deras 

tillstånd innan de satte en perifer ven kateter. 

 

”… Samtidigt kan man där ha en klar rutin att när man tar EKG´t och jag 

förutsätter att någon av dem är specialist och kan bedöma hur man tittar 

på kurvan, är detta fråga om förmaksflimmer eller inte då! Så att inte 
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sjuksköterskan börjar sätta nålen innan man har konstaterat att det är 

flimmer då! Det är onödigt, ju! Då kan man vänta tills den körningen är 

färdig… och sjuksköterskan säger att ja, detta är flimmer, då sätter han 

eller hon nålen och tar proverna, Kalium och allt annat.” (6) 

 

De som har varit på sjukhus tidigare, kunde känna sig bekanta med de rutiner som finns 

på sjukhus i allmänhet. Detta ingav en viss trygghet för informanterna. I denna trygghet 

låg också att informanterna hade tillit till triageteamets kompetens i att bedöma 

allvarlighetsgraden i patientens tillstånd. 

 

”Jag vet att det går ganska fort som ett första steg, kan man säga. Efter 

att ha varit på akuten ett par gånger vet man att det kan gå fort och det 

kan ta lång tid, och om det går för fort då är det något allvarligt.” (9) 

 

Omhändertagande  

Att bli omhändertagen beskrevs nästan uteslutande som att komma in till triagen snabbt 

och att det var något positivt. Informanterna upplevde tiden i väntrummet som kort och 

att triageringen var snabb och omhändertagandet smidigt. Vidare beskrev informanterna 

de praktiska omständigheterna i omhändertagandet. Hanteringen och omhändertagandet 

av deras tillhörigheter uppfattades inte som optimal. Det fanns ingen given plats att 

lägga sina tillhörigheter på. Att ha kontroll på sina tillhörigheter beskrevs som ett sätt att 

ha lite bättre kontroll över hela sin situation. 

 

”En sak man kunde ha bättre hela akuten IVA och överallt man kunde ha 

bättre hantering av de som är personliga saker. När du kommer in i 

triagen så finns där en tydlig påse eller låda, påse är kanske inte det mest 

naturvänliga, men den är billigast dock (skratt)… När man kommer in där 

då, hamnar glasögonen här och klockan där och så ja ingen inget bra, du 

har kanske bilnycklarna i fickan de kanske åker ut när kläderna viks in 

under sängen, då kan man få bättre kontroll över det hela som patient”(6) 
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Integritet  

Rummets utformning var något som informanterna inte tyckte om. Det som visade sig 

vara problematiskt var att uttrycka sig utan att patienter sittande i väntrummet kunde 

höra vad som framkom ur samtalet informanterna hade med triagesköterskan inne i 

triagerummet. Det beskrevs som utlämnande att inte kunna samtala öppet med 

triageteamet, vilket kunde hämma informanterna i sin berättelse. Värdet av ett bra 

samtal med triageteamet där sekretessen upprätthölls, visade sig vara betydelsefullt. Det 

framkom förslag i texten på hur den personliga integriteten skulle kunna värnas bättre.  

 

”Att det låg precis ihop med biljettluckan, det var mindre bra. Man hör 

patienter som kommer in, dom hör vad jag säger. Det skulle kunna vara 

en vägg eller nåt istället. Nu hörde man precis vad som sas. Det hade 

kunnat störa om man säger något som är privat. Det spelar ingen roll att 

dom inte ser en. Det är av värde att kunna vara privat om man har något 

som är lite sådär...” (8) 

 

Informanterna uttryckte även en annan negativ aspekt av att den personliga integriteten 

inte värnades. Informanterna kunde känna sig utelämnande när de inte fått möjligheten 

att klä på sig innan triage dörren öppnades och de skulle gå ut i korridoren. I texten 

visade det sig att det handlade om när det var många akutsökande patienter på 

akutmottagningen.  

 

”det har hänt en gång att jag blivit sittande på stolen i korridoren och då 

var det fullt precis överallt… Med bar överkropp i en korridor full av 

folk…” (10)  

 

Tid  

Informanten beskrev tiden på olika sätt. Det visade sig handla om effektiv och ineffektiv 

tid. Tiden som upplevdes som effektiv var då det hände något för informanterna. Texten 

visade att omhändertagandet i triagen var effektivt. Det vill säga, det gjordes mycket på 
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kort tid med informanterna. Det framkom även ur texten hur besöken skulle kunna bli 

ännu mer effektiva. Det skulle kunna vara olika typer av screening som ingick i 

akutbesöket, som en kompletterande hälsoundersökning. I texten uttrycktes det som 

värdeskapande om informanterna inte behövde ta sig till olika sjukvårdsinrättningar 

utan fick allt undersökt samtidigt. Detta skulle enligt informanterna skapa värdefull tid. 

Den ineffektiva tiden visade sig handla om väntetiden till största delen. All tid 

informanterna enbart väntade på något, röntgen, prover som skulle bli klara och läkaren. 

Det berörde således inte triagen.  

 

”… det är väldigt skönt att bli snabbt omhändertagen, det tycker jag. Att 

sitta här många många timmar och först vänta på inskrivning och sen för 

att vänta på doktorn. Det är skönt när det går snabbt, ja, det tycker jag, 

snabbt och smidigt.” (1) 

 

Information 

Individuell information 

Informanterna såg sällan någon muntlig kommunikation mellan till exempel den 

inskrivande sekreteraren, undersköterskan och sjuksköterskan i triagen. De såg sällan 

någon kommunikation mellan triageteamet och resterande vårdpersonal på 

akutmottagningen. Ansvarsfördelningen upplevdes som otydlig. När triageteamet 

använde ord som ”de där ute” uppfattades det av informanterna som att det inte fanns 

något samarbete mellan triageteam och övrig personal på akuten, att triagen var 

frikopplad från övrig akutmottagning. Detta kunde upplevas som att bli hängande i 

luften mellan triagen och akuten, vilket ledde till att informanterna kände sig 

utelämnade och de visste inte vem de skulle vända sig till vid behov.  

 

”… Och då undrar jag när jag från triage kommer ut på akuten och vem 

ansvarar för var jag hamnar, sittande i korridoren, på ett rum eller någon 

annanstans, eller är det triagepersonalen som fattar beslutet om att nu är 

rum 6 tomt så det tar vi nu!? Där kunde man kanske ha lite bättre 

samarbete med akutpersonalen!!” (6) 
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Samtliga informanter som deltog i studien tyckte att det var viktigt att redan i triagen 

ges information om en uppskattad väntetid till läkaren. Detta påverkade deras fortsatta 

väntetid på akutmottagningen, och om informanterna redan från början visste hur länge 

de skulle behöva vänta kunde de planera sin väntan som de själva önskade. Detta bidrog 

till en känsla av kontroll under väntetiden. De allra flesta hade förståelse för att det 

fanns patienter som var sjukare än de själva. De önskade bli informerade om dessa 

högre prioriterade patienter för att kunna förstå varför deras väntan blev lång. 

Informanterna ansåg att det var betydelsefullt med allmän information kring 

prioritering. Denna information fanns till viss del skriftligt inne på rummen, men 

upplevdes olika informativ. Genom utökad skriftlig information angående 

prioriteringssystemet, upplevde informanterna att de lättare skulle få förståelse för 

varför väntan ibland blev lång. 

 

”Jag menar om jag hade vetat att det kommer dröja två timmar så kanske 

jag hade vilat en liten stund. Nu fick jag veta att det kanske skulle ta en 

timme, men det har gått drygt en timme nu… men sen förstår jag ju det 

här, det står på dörren (informanten läser) ”Sämst patient behandlas först 

oavsett ankomsttid eller liknande” och det har man ju full förståelse för, 

men någon form av gissning… om det nu skulle komma in någon som är 

sämre så att man får vänta längre är det bra om någon sa till” (8) 

.  

Det visade sig i texten att den information som informanterna fick i triagen var ganska 

kortfattad och bestod ofta av att de väntade på svar om eventuella blodprover som tog 

en timme att få svar på, därefter skulle läkaren komma. Av informanterna uppfattades 

denna information som att då proverna var klara kom läkaren.  

Informanterna fick information om vilka kontroller som utfördes och ibland också vad 

deras vitala parametrar visade. Vilket informanterna inte alltid upplevde sig förstå. Då 

informanten hade en lägre prioritet eller inte upplevde sig själv som allvarligt sjuk 

kunde informationen om väntan på provsvar och läkare vara tillräcklig: 
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” … jag väntar på läkaren. Och provsvaren… nej men så mycket mer 

behöver man ju egentligen inte veta. Hade jag varit mycket sämre är det ju 

mycket möjligt att man hade undrat mer.” (4) 

 

I texten framkom att informanterna upplevde ett behov av och efterlyste mycket 

sanningsenlig information. Det var vidare också viktigt att informationen som gavs i 

syfte att trösta inte var felaktig. Den information som gavs skulle vara lätt att förstå, 

anpassad efter situationen. Om detta inte var möjligt såg hellre informanterna att det var 

bättre att triageteamet avstod från att informera än att göra det. 

 

” … jag vill ju inte gärna att dom ska ge mig information som dom själv 

inte har för att trösta, det är ju lika illa det tycker jag, att dom säger 

nånting som inte stämmer med verkligheten.” (11) 

 

Kommunikation 

Texten visade att om triageteamet lyssnade och var lyhörda för informanternas problem 

uppfattades mötet som positivt. Vidare ansåg informanterna att kunna lyssna var en av 

de viktigaste egenskaperna hos triageteamet. Informanterna upplevde att de gavs tid att 

berätta sin historia, att triageteamet lyssnade på den, tog den till sig och förstod 

patientens behov av vård. Genom detta sätt att kommunicera med informanterna 

upplevdes kommunikationen som god. I dialogen kunde informanterna ge uttryck för 

och få förståelse för de känslor som var förknippade med att vara allvarligt sjuk. Ibland 

upplevde informanterna att det inte behövdes någon kommunikation eller att 

kommunikationen inte tillförde något. Detta kunde vara till exempel om informanterna 

kom på remiss, dvs. de var läkarbedömda på annan vårdnivå och hänvisade till att söka 

vidare vård på akutmottagningen. Informanterna ansåg då att triageteamet kunde läst sig 

till vad informanterna sökte för. Informanterna som kom på remiss beskrev att det 

kunde vara tröttsamt att behöva upprepa sin berättelse gång på gång, först på tidigare 

vårdnivå, sedan för inskrivande sekreterare på akutmottagningen därefter triageteamet 

och så småningom även läkaren på akuten. För de som sökt vård vid upprepade tillfällen 

på akutmottagningen upplevde det onödigt med att vid varje tillfälle behöva besvara 

standardfrågor som närmast anhörig, telefonnummer, sekretess, eventuella allergier, om 
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informanterna sökt sjukvård eller tandvård utomlands de senaste 10 åren, tidigare 

sjukdomar och blodsmitta.  

 

Det visade sig att informanterna ibland undvek att undra över något som kanske var 

viktigt för dem. De visste inte om triageteamet skulle kunna svara på deras frågor eller 

om det var en fråga för läkaren. Det var inte heller helt självklart om det fanns möjlighet 

att ställa alla sina frågor under triageringen.  

 

”Sen var det nån som sa att det får du ta med doktorn eller nånting i den 

stilen, åh det kan jag ju förstå, men det vet man ju inte när man kommer in 

hur mycket som ska göra och vaddom ska skriva åh lite så här. Ja, det 

känns som man får upprepa sig rätt många gånger. Jag kom ju från 

vårdcentralen så satt jag där och berättade alltihopa då och så skickade 

dom hit mig och så började man berätta där och så kommer det snart en 

läkare så ska man berätta om alltihopa igen.” (8) 

 

I texten framkom att det fanns en önskan om en förbättrad intern kommunikation, 

mellan sjuksköterska och läkare, men också med andra aktuella avdelningar eller 

mottagningar. Denna kommunikation skulle kunna påbörjats redan i triagen när 

informanterna anlände.  

 

” … och därefter när läkaren konstaterat att det här är ett flimmer, då 

tycker jag att den informationen även ska gå till IVA direkt, för den största 

negativa saken är att den här kontakten mellan akuten och IVA är dålig. 

Om IVA får den informationen direkt när läkaren har ställt den diagnosen, 

då vet dom att det finns en patient nere på akuten som väntar på att få 

komma dit! Naturligtvis är det inte säkert att alla hamnar dit, men det är 

frågan om att dom kan då börja planera att det finns en patient på akuten 

som förmodligen ska hit.” (6) 

 

Informanterna kände att de togs på allvar och tyckte att informationen var 

tillfredsställande när triageteamet informerade om vad de skulle göra och vad som 
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skulle hända med dem. Informanterna upplevde att mötet med triageteamet var positivt, 

det innehöll både information och en avslappnad attityd från triageteamet. De hade en 

lugnande inverkan och bidrog till att informanterna lättare känner sig hemma i den för 

de, främmande sjukvårdsmiljön. Det var också av betydelse för informanterna att 

triageteamet var sociala och kunde prata om annat än sjukdom. 

 

”Väldigt avslappnat och skönt så, ja jag tyckte att det var avslappnat och 

ändå informativt, det som jag behövde veta och ändå liksom kringprat som 

gjorde att jag landade lite grann, vilket var skönt.” (2) 

 

 

RESULTATDISKUSSION  

Resultatet av studien visar att det är betydelsefullt för informanterna att bli bekräftade i 

sitt sjukdomstillstånd, att bli bemötta på ett individuellt sätt, med en ödmjukhet och en 

lyhördhet för informanternas behov. Det ansågs vara professionellt att triageteamet var 

lugna i sitt bemötande och på så sätt lindrades också informanternas oro, ångset och 

rädsla för att vara akut sjuk. Detta skulle kunna liknas vid ett sjukdomslidande som 

uppstår i samband med sjukdom och behandling. Genom att triageteamet stod för ett 

lugnt och professionellt omhändertagande där varje informant gavs utrymme och 

bemöttes i sitt lidande ansåg författarna att detta lidande lindrades. Patienterna är ofta 

mitt i en process när de kommer in till akutmottagningen, vårdpersonalen ingår i denna 

process. Om vårdpersonalen tänker på att, omhändertagandet ska vara snabb och smidig 

lindras patientens lidande. Wiklund, (2003) menar att det är av vikt av att se patienten 

som en helhet, att knyta samman den medicinska och vårdande bedömningen i triagen. 

Detta bidrar till en känsla av trygghet för patienten. Även Möller, Fridlund och 

Göransson (2010) kommer i sin studie fram till ett liknande resultat där patienterna 

upplevde vården som god genom att vårdpersonalen hade ett öppet förhållningssätt, 

visade hänsynsfullhet och lugn. 

 

I resultatet framkom att det var viktigt att triageteamet inte uppträdde stressat, utan att 

informanterna fick ta den tid de behövde. Ett lugnt uppträdande likställde informanterna 
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inte med att triageteamet gjorde en långsam bedömning. Om triageteamet uppträdde 

lugnt kunde bedömningen ändå vara snabb. Detta upplevdes av informanterna som 

positivt och hade även en lugnande inverkan. Nystöm, Dahlberg och Carlsson (2003) 

skrev om hur patienterna upplevde frånvaro av vård och att det ledde till ökat lidande.  

Med ett närvarande förhållningssätt och ett lugnt bemötande så verkar lidandet minska. 

Wireklint Sundström (2005) menar att sjuksköterskan genom att vara öppen kan hon 

också vara lyhörd för patienternas olika uttrycksätt. Att vara närvarande, lyssna och låta 

patienten få berätta sin historia utan att döma eller tolka den är det viktigaste i vårdandet 

(Wireklint Sundström 2005). Att en snabb bedömning upplevs som positiv var något 

som förvånade författarna. Eftersom de själva är sjuksköterskor på en akutmottagning 

och ofta i samband med triage upplever en frustration över att momenten i triagen ska 

utföras snabbt, patientmötena ska vara korta men bedömningen ska ändå vara kvalitativ. 

Denna frustration tycktes inte gå ut över informanterna, som dessutom uppskattade en 

snabb bedömning. Upptäckten av detta, skulle kunna bidra till att triageteamet kan 

känna sig nöjda med sitt möte med patienterna som upplevde det hela som kvalitativt. 

Detta skulle kunna jämföras med HSAN fallet som togs upp inledningsvis, där 

patientsäkerheten kunde äventyras på grund av en bristande förmåga att lyssna in 

patientens upplevelse. Frågan blir om vården blir säker för att patienten upplever den 

som det? Givetvis är det inte så, men om sjuksköterskan besatt förmågan att kunna 

lyssna in patientens upplevelser och inge förtroende, lämna anpassad information kring 

prioriteringssystemet, skulle kanske patienten kunna förstå att just nu är det så här, men 

att förändringar noteras fortlöpande. Detta eftersom det utförs reevalueringar efter första 

bedömningen. Enligt Nyström (2003) så innebär professionalism att vårdpersonalen 

både har en omvårdande och en medicinsk kompetens och att det ena inte kan utesluta 

det andra. Informanterna har uppfattat triageteamet som professionellt då båda dessa 

aspekter av vårdandet fått ligga till grund för bedömningen.  

 

Omvårdnaden är central och i triagen upplevdes den av informanterna bestå av att 

triageteamet tillgodosåg informanternas basala fysiologiska behov. Vårdandet handlar 

om tillit, tillfredställelse och kroppsligt och andligt välbehag. Genom att vårdaren 

hjälper patienten att uttrycka sina känslor för att sedan möta dessa och härbärgera dem 
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(Wiklund 2003). Först efter denna process kan triageteamet tillgodose de behoven 

patienterna har.  

 

Trygghet hade olika betydelse för informanterna. En del uttryckte ett stort behov av att 

veta alla detaljer kring prioriteringssystemet, andra efterfrågade ingen information kring 

sin prioritet. Det framkom en oro kring att vara lågt prioriterad och vad det innebar för 

vården av informanterna. Framförallt berörde oron att läkaren inte brydde sig om de 

informanter som var lågt prioriterade. Möller, Fridlund och Göransson (2010) skriver att 

det ägde rum ett antal olika möten. Det osäkra mötet, innefattade en rädsla för att bli 

bortglömd och anses oviktig av vårdpersonalen för att de befann sig på fel vårdnivå. I 

det logistiska mötet beskrevs det hur patienterna hade svårt att förstå syftet med hur de 

blev prioriterade. Det humanistiska mötet, där satte patienten värde på att bli 

omhändertagen av kompetent personal. Även vårt resultat visade hur svårt det var att 

förstå prioriteringssystemet. Liksom i det humanistiska mötet visade vårt resultat att det 

var svårt att ge rätt anpassad information så att varje patient skulle känna sig trygg. Hur 

mycket respektive hur lite information ger patienterna trygghet? Alla patienter frågar 

inte själva efter vad de vill veta utan förutsätter att triageteamet berättar vad de behöver 

men också vad de vill veta. Detta resultat speglar människors olika uppfattning och 

olika behov, men det säger också en del om hur svårt det kan vara och vilken konst det 

är att som vårdpersonal tillgodose alla dessa olika behov. En form av standardisering av 

informationsmängd och innehåll skulle få många patienter som har en oro för en 

eventuell låg prioritering att förstå och känna sig trygga i att de kommer att bli 

omhändertagna. Däremot kan det vara svårt att avgöra vilka patienter som inte vill ha 

denna information. 

 

Vårt resultat visar vidare att information skapar trygghet. Utan information är det svårt 

att vara delaktig i sin vård och behandling. En förutsättning för delaktighet är en god 

kommunikation. Om den uteblir kan patienten uppleva ett beroende förhållande ur en 

negativ synvinkel. Informanterna kunde uttrycka det som att, ”skickas in” på ett rum 

eller att de inte hade något att säga till om gällande provtagning eller prioritering. I en 

studie (Göransson och Von Rosen, 2010) var patienterna generellt sett nöjda med 

vården som gavs i triagen, dock fanns ett undantag vad gällande information. 
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Förslagsvis skulle alla patienter rutinmässigt få likvärdig information gällande förväntad 

väntetid och prioriteringsnivån. Uteblir denna information kan det få patienten att känna 

sig otrygg. Detta stärker vårt resultat, där informanterna efterfrågar mer sanningsenlig 

information. Ytterligare en aspekt av delaktigheten, visade resultatet som när 

informanterna inte uttryckte sitt behov av smärtlindring, i tron om att teamet skulle se 

hur ont de hade. Informanterna väcker intressanta tankar kring vad de tycker att 

vårdpersonalen ska se utan att nödvändigtvis behöva säga något om det. Detta handlade 

om ett flertal saker, från att få en filt till att ta emot smärtlindring utan att be om det. Var 

slutar ansvaret man har för sig själv som människa och var börjar vårdpersonalens 

ansvar? Eller har man ett egenansvar att tala om hur jag som vårdtagare önskar ha det? 

Enligt Liss (2007) som skriver om de etiska principerna, skulle en ansvarsprincip kunna 

innebära att patienterna gavs ett större ansvar för sin hälsa och sin vård, än vad som sker 

idag. 

 

Tidigare studier visar att högt prioriterade patienter är generellt mer tillfredställda med 

vården, troligtvis på grund av att de ägnades mer tid och omsorg än lågt prioriterade 

patienter (Raper, 1996). Vårt resultat visade både att patienterna trodde sig vilja ha mer 

information om de varit sjukare, men också en trygghet i vetskapen om att de skulle 

blivit snabbt omhändertagna om de varit mer allvarligt sjuka. Vårt urval bestod av lägre 

prioriterade patienter, kanske hade detta en inverkan på resultatet. Upplevelsen av akut 

sjukdom kanske helt enkelt skiljer sig från den patient som upplever sig som sjuk, men 

blir lågt prioriterad. Slutsatsen av detta kan vara att lägre prioriterade patienter 

fortfarande har förmågan att ställa krav på vården. I resultatet framkom att information 

inte fick vara felaktig, då var det bättre att triageteamet inte gav någon information alls. 

Samtidigt önskade informanterna en uppskattad väntetid till läkaren. Denna information 

som gavs av triageteamet, men som sällan stämde överens med verkligheten skulle 

således behöva ytterligare förklaring om att den inte är definitiv. Parallellt med att 

information ges om till exempel uppskattad väntetid, bör patienten få veta att 

informationen kan förändras. Resultatet visade sig handla om effektiv och ineffektiv tid, 

där triagen stod för den effektiva tiden. Den ineffektiva tiden berörde väntan på olika 

undersökningar som skulle ske och framförallt väntan på läkaren. Den ineffektiva tiden 

som informanterna beskriver den, skulle den kunna bli mer meningsfull genom bättre 



 

 

 27 

information av triageteamet?  Känslan av kontroll som informationen ger enligt 

resultatet, bidrar den till att patienten blir mer nöjd?  I likhet med vårt resultat skriver 

Möller, Fridlund och Göransson (2010) att bra information hade underlättat patienternas 

väntan och att det fanns en brist på information angående väntetider. 

I likhet med studien av Möller, Fridlund och Göransson (2010) visade resultatet att det 

var tröttsamt att som patient behöva upprepa sin berättelse, om de kom från annan 

vårdnivå med läkarutlåtande. Det framkom också i vår studie att patienter som sökt vård 

på akutmottagningen vid upprepade tillfällen tyckte att nödvändig information borde 

finnas i datasystemet från förgående besök.  

 

Integriteten visade sig i resultatet handla främst om att triagerummet var utformat så att 

det var svårt att föra ett öppet samtal med triageteamet. Detta kunde inte ske utan att 

patienter i väntrummet hörde vad som sades inne i triagen. Det är givetvis viktigt att 

mottagningen är avpassad för att kunna utföra en triage. Patienterna måste kunna känna 

att de kan framföra sin berättelse utan att sekretessen försvinner. Intressant att studera 

vidare om hur viktigt det blir med sekretess när man som patient är allvarligt sjuk. Har 

det någon som helst betydelse om någon annan hör vad som sägs till personalen vid de 

tillfällena patienten är akut sjuk?  

 

METODDISKUSSION 

Valet av metod föll sig naturligt eftersom syftet var att belysa vad som var 

betydelsefullt för patienterna i triagen. I en kvalitativ innehållsanalys ligger fokus på att 

identifiera skillnader och likheter i textinnehåll vilket utrycks i kategorier och teman på 

olika nivåer, (Hällgren Granheim & Lundman, 2008). Under arbetets gång framträdde 

två domäner. I materialet har författarna lyft fram de gamensamma drag som kom till 

uttryck hos informanterna. Skillnader och nyanser i intervjuerna har även kunnat 

belysas med hjälp av den valda metoden.  

 

För att uppnå samstämmighet och öka giltigheten och tillförlitligheten i studien, har 

författarna läst och tolkat allt material var och en för sig, för att sedan reflektera 
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tillsammans och hitta gemensamma kategorier i texten. Diskussion har även förts med 

handledaren i de fall författarna inte kunnat nå konsensus.  

 

Eftersom författarna själva är sjuksköterskor på en akutmottagning så reflekterades 

mycket för att medvetandegöra den egna förförståelsen. Förförståelsen består av de 

traditioner och sammanhang som författaren känner till och kan både vara ett hinder i 

författarens tolkningar av nya saker, men också underlätta deras förståelse (Dahlberg, 

Dahlberg & Nyström, 2008).  En del av författarnas egna förförståelse bestod av tankar 

kring hur stressande arbetet i triagen kan vara. Detta skulle även patienterna kunna 

känna av. Genom att diskutera detta och ha ett öppet förhållningssätt genom 

intervjuerna och analysen kunde resultatet framträda och visa något helt annat. Enligt 

Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2008) kan författarna nå nya resultat om de är 

medvetna om sin egen förförståelse och har reflekterat kring den. Det är av vikt att 

förstå att det inte går att göra sig helt fri från sin förförståelse. Utan medvetenhet om 

den egna förförståelsen kan resultatet endast komma att bekräfta vad som redan tidigare 

är känt. Genom att ha en öppenhet, följsamhet och reflekterat kring förförståelsen gavs 

en bra förutsättning att nå ett sanningsenligt resultat.  

 

 

Informanterna intervjuades på patientrummen för att lyckas fånga en direkt reflektion av 

den nyss genomgångna triagen. Detta kan ha påverkat de svar som gavs eftersom 

informanterna inte var klara med sitt besök på akutmottagningen. Upplevelsen av triage 

skulle annars kunna påverkas av besöket i sin helhet. Även om informanterna fick 

information om att intervjun inte skulle få några konsekvenser för vården, kunde de av 

rädsla för eventuella konsekvenser förhållit sig mer reserverade eller inte vågat framföra 

eventuell negativ kritik. Om mer tid hade fått fortlöpa mellan triagen och 

intervjutillfället hade en del av den spontanitet som framkom kunnat gå förlorad. 

 

Informanterna (6 män och 5 kvinnor) skulle kunnat ge olika svar och på så sätt skulle 

författarna kunnat fånga upp eventuella variationer i kön. Några sådana variationer har 

inte kunnat ses. Åldern på informanterna har varierat mellan 40-70 år. Intervjuerna har 

varit olika uttömmande beroende på informanternas personliga egenskaper. Vissa har 
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förhållit sig mer kortfattade, andra har svängt ut och fått guidas tillbaks till frågorna som 

författarna önskade få svar på. Vid något tillfälle har en viss irritation märkts av hos 

informanten vilket också skulle kunna påverka det som sagts i intervjun. Efter att 

författarna genomfört 9 intervjuer upphörde svarsvariationen och materialet ansågs 

mättat. Därför begränsades intervjuerna till 12 stycken. 

 

Kategoriseringen har stundtals varit svår och de kategorier som framträdde från början 

har ibland fått slås ihop med andra mer övergripande kategorier utan att viktig 

information tagits bort. Det som var mest framträdande och som alla kategorier 

handlade om var bemötande och information, dessa kom därför att skapa domäner för 

kategorierna. Under resultatbearbetningen har det varit svårt att låta bli att åtgärda de 

problem som texten gett uttryck för med en gång. Genom att författarna reflekterat och 

diskuterat har en distansering möjliggjorts, detta för att låta resultatet tala för sig själv 

och för att kunna närma sig det som sägs ytterligare, utan författarnas egna förförståelse.  

 

Möjligen hade resultatet kunnat se annorlunda ut om intervjuerna gjorts på olika 

akutmottagningar. Författarna anser ändå att resultatet skulle kunna överföras till andra 

akutmottagningar som använder sig av METTS som beslutsstöd och har en motsvarande 

en stegs triage.  

 

SLUTSATSER 

 

Genom en standardiserad information får samtliga patienter samma information kring 

prioritering och väntetid. Detta skulle kunna vara skriftlig information om prioritetsnivå 

och förklaring till denna. Den skriftliga informationen gör det möjligt för patienten själv 

att bestämma om och vad han/hon vill läsa och på så sätt behöver ingen få information 

som inte är önskvärd. 

 

En förbättringsåtgärd för att tillgodose det som framkommit i resultatet att 

informanterna tycker är betydelsefullt, skulle kunna vara att triageteamet vågar 

uppskatta den förväntade väntetiden till läkaren. I samband med det informerar också 

triageteamet patienten om att denna tid kan komma att förändras. För att detta ska vara 
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möjligt krävs ett bra samarbete med både läkare och vårdpersonal på mottagningen. Då 

kan alla enhetligt och kontinuerligt ge information kring ovanstående. För att 

möjliggöra att informationen blir sanningsenlig behövs generellt sett mer struktur på 

samarbetet alla professioner emellan på akutmottagningen, men även utanför. 

 

I denna studie belyser författarna endast en liten del av patienternas upplevelser av 

besöket på akutmottagningen. Fler studier på inte så brådskande patienter, skulle kunna 

ge en bättre förståelse för patienters upplevelser vid olika tidpunkter på 

akutmottagningen. 

 

Vårt resultat visade att informanterna generellt var nöjda med bemötandet och vården 

given av triageteamet. Genom att förmedla detta resultat till våra arbetskamrater hoppas 

författarna kunna bidra till att minska den stress och frustration många känner av att inte 

göra ett tillräckligt bra arbete i triagen. All energin skulle således kunna tillägnas 

patienterna och kanske bidra till ytterligare ökad kvalitet.  
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Bilaga 1 

 

  
 

Hej, 

När du kom till akutmottagningen genomgick du något som kallas för triage. Det vill 

säga, en första bedömning och prioritering av hur akut ditt tillstånd är. Denna 

prioritering innebär att du blir bedömd av läkare inom en viss tid och att du fram till 

dess kan vänta utan risk för att din hälsa ska försämras. Under denna triage pratade du 

med en sjuksköterska och en undersköterska. Eventuellt togs det prover, ditt blodtryck, 

din andningsfrekvens och din puls mättes osv.  

Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet. Som en 

del i denna utbildning gör vi ett examensarbete. Syftet med examensarbetet är att ta reda 

på vad du som patient tycker är viktigt i samband med triage, (den första bedömningen). 

För att ta reda på detta önskar vi intervjua dig, för att få veta din upplevelse.  Intervjun 

kommer att genomföras på akutmottagningen under tiden du väntar på läkaren. 

Vid publicering kommer det analyserade resultatet att vara avidentifierat. Ditt 

deltagande är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan förklaring. Vi handleds i 

examensarbetet av nedanstående handledare. 

Observera att din väntetid till doktorn kommer inte påverkas av att du deltar. Du 

förlorar alltså inte din plats i turordningen. 

 

Hälsningar  

 

My Barkensjö    Therese Tikka 

Leg. Sjusköterska   Leg. Sjuksköterska 

my.barkensjo@vgregion.se  therese.e.tikka@vgregion.se 

xxxxxx    xxxxxx 

 

Handledare 

Anna Ekwall, leg SSK, dr med vet 

Akutcentrum 

Skånes universitetssjukhus 

205 02 Malmö 

Telefon: xxxxxx  

anna.ekwall@skane.se 

 

Godkännande 

Undertecknad medger här sitt godkännande till att delta i studien 

 

_________________ ______________________ 

Ort  Datum 

 

__________________________________ 

Namn 

mailto:my.barkensjo@vgregion.se
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Bilaga 2 

 

  
 

Verksamhetschefens godkännande av datainsamling 

 
Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med 

inriktning mot akutsjukvård. Som en del i denna utbildning gör vi ett examensarbete. 

Syftet med examensarbetet är att ta reda på vad patienten tycker är viktigt i samband 

med triage. För att ta reda på detta önskar vi utföra intervjuer.  Intervjun kommer att 

genomföras på Kungälvs akutmottagning under tiden patienten väntar på att bli bedömd 

av läkaren. Patienter vars tillstånd inte lämpar sig för intervju d.v.s. röda och orange 

prioriterade, dementa, alkoholpåverkade och patienter med psykisk sjukdom kommer att 

exkluderas. Deltagarna informeras och deras samtycke hämtas genom ett patientbrev 

där det ges en kort förklaring om triage samt information om studien. 

Vid publicering kommer det analyserade resultatet att vara avidentifierat. Deltagandet i 

studien är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan förklaring. Ingen obehörig har 

tillgång till materialet. Vi handleds i examensarbetet av nedanstående handledare. 

Observera att patientens väntetid till läkaren kommer inte påverkas av deltagandet.  

 

Hälsningar  

 

My Barkensjö   Therese Tikka 

Leg. Sjusköterska   Leg. Sjuksköterska 

my.barkensjo@vgregion.se  therese.e.tikka@vgregion.se 

xxxxxx    xxxxxx 

 

Handledare 

Anna Ekwall, leg SSK, dr med vet 

Akutcentrum 

Skånes universitetssjukhus 

205 02 Malmö 

Telefon: xxxxxx  

anna.ekwall@skane.se 

 

Godkännande av verksamhetschef 

Undertecknad medger här sitt godkännande till att studien utförs 

 

_________________ ______________________ 

Ort  Datum 

 

__________________________________ 

Namn 

mailto:my.barkensjo@vgregion.se

