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Sammanfattning    

Var femte patient på akutmottagningen söker vård på grund av akut bröstsmärta, om 

smärtan misstänks vara kardiellt utlöst skall patienten utredas för hjärtinfarkt. På 

akutmottagningen skall sjuksköterskan skyndsamt fatta beslut om vilken patient som är 

i störst behov utav medicinsk bedömning av läkare för att minimera risk för framtida 

komplikationer för patienten. Symtombilden vid hjärtinfarkt skiljer sig vilket försvårar 

sjuksköterskans initiala bedömning och det finns differentialdiagnoser som inte kräver 

omgående vård. Syftet med studien är att kartlägga vilka faktorer som påverkar 

sjuksköterskans prioritering och triagering vid misstänkt hjärtinfarkt på akutmottagning. 

Examensarbetets metod är en litteraturöversikt och inkluderar åtta artiklar med 

kvantitativ ansats. Resultatet visar att det kan föreligga faktorer som påverkar 

triageprioritet. Kvinnligt kön, hög ålder samt frånvaro av bröstsmärta förefaller kunna 

leda till lägre triageprioritet. Ankomst till akutmottagningen via ambulans samt 

förekomst av riskfaktorer för hjärtinfarkt kan kopplas till högre triageprioritet. 

Sjuksköterskan kan ha en förförståelse som påverkar triagebedömningen men genom 

diskussion och reflektion kan fördomar åskådliggöras och understödja sjuksköterskans 

beslut. Genom att beakta särskilda patientgrupper som tenderar att undertriageras 

säkerställs jämlikheten i vården.  
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INLEDNING 

Var femte patient som söker vård på akutmottagning söker på grund av bröstsmärta. 

Knappt hälften (45 %) av patienterna med bröstsmärta på akutmottagningen har 

kardiellt utlöst orsak (Held 2019a). Därför finner vi det motiverat att undersöka hur 

sjuksköterskans bedömning av akut bröstsmärta sker. Under utbildningen har vi fått lära 

oss att symtomen för hjärtinfarkt skiljer sig mellan män och kvinnor. Media rapporterar 

om fall där patienter försummas på grund av att hjärtinfarktsdiagnoser felbedöms och 

bristerna tycks inte bero på organisatoriska problem eller patient/närståendes agerande 

(Läkartidningen 2017). Därmed väcktes ett intresse för huruvida patienter får jämlik 

vård då smärta och symtom på hjärtinfarkt kan te sig på olika sätt. Patienter som får 

lägre prioritet får vänta längre i ovisshet på diagnos och behandling vilket medför ett 

vårdlidande. Följaktligen ansågs det motiverat att undersöka förekomsten av de faktorer 

som systematiskt orsakar vårdlidande på akutmottagningen i samband med 

sjuksköterskans triagering. Studiens syfte blev därför att kartlägga vilka faktorer som 

påverkar sjuksköterskans prioritering och triagering vid misstänkt hjärtinfarkt på 

akutmottagning. 

 

BAKGRUND 

Akutmottagningen 

På svenska akutmottagningar arbetar sjuksköterskor, undersköterskor, läkare och 

administrativ personal. De sjuksköterskor som tjänstgör där är antingen grundutbildade 

eller specialistutbildade. Till akutmottagningen inkommer patienter som drabbats av 

akut sjukdom eller råkat ut för ett trauma. Akutmottagningen delas ofta in i kirurgisk, 

ortopedisk och medicinsk mottagning. Utifrån sökt sjukdomstillstånd placeras patienten 

ut till den mottagning som bäst lämpar sig. Arbetsbelastningen på en akutmottagning 

kan variera från dag till dag. Oavsett arbetsbelastning skall sjuksköterskan ha överblick 

över alla patienter och snabbt agera om någon patient blir försämrad. De patienter som 

bedöms vara svårast sjuka behandlas i de för ändamålet avsedda akutrum som oftast är 

placerat i direkt närhet till ambulansintaget (Wikström 2018 ss. 15, 19-20). 

 

För akut sjuka samt för patienter som råkat ut för ett trauma kan tillgången till rätt vård 

och det akuta omhändertagandet vara livsavgörande. Det ställer krav på sjukhusens 

akutmottagningar som behöver ha en bred kompetens dygnet runt. Patienter som aldrig 

tidigare haft kontakt med hälso- och sjukvård söker sig ofta till akutmottagningarna 

istället för att söka till primärvården (Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 2018). 

De flesta patienter anländer till akutmottagningen gående eller med bil och ett fåtal 

ankommer med ambulans (Wikström 2018, ss. 23-24). Vårdsökande på 

akutmottagningarna har en mycket varierande diagnosbild när det gäller tillstånd och 

allvarlighetsgrad. Patienter som är 80 år eller äldre söker i större utsträckning till 

akutmottagningarna än andra åldersgrupper (Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 

2018). Att patienter vänder sig till fel vårdinstans medverkar till ökat söktryck på de 

svenska akutmottagningarna. Väntetiderna på Sveriges akutmottagningar ökar, äldre 

patienter spenderar i snitt längre tid på akutmottagningarna. Kvinnor och yngre patienter 

väntar i snitt längre på att bli undersökta av läkare (Socialstyrelsen 2019).  

 



 2 

Det vårdande mötet på akutmottagningen 

Patienter som drabbats av ett trauma eller akut sjukdom inkommer till akuten med en 

ovisshet om vad som skall hända. Många kan känna oro och rädsla inför besöket.  

Flertal undersökningar skall ske på kort tid, patienten undersöks med främmande 

tekniska apparater och den nya miljön ter sig hotande för patienten (Almerud Österberg 

2014, ss. 689-690). Vid sjukdom hotas hälsan och patienten blir påmind om livets 

skörhet. Begreppet hälsa innefattar tre aspekter: sundhet, friskhet och välbefinnande. Då 

patienten inkommer till akuten visar sig sundhetsaspekten genom tillåtelse att bli 

undersökt och behandlad. Friskhetsaspekten saknas eftersom patientens fysiologiska 

funktioner är satta ur spel. Välbefinnandet beskrivs som patientens subjektiva 

uppfattning av sin livsvärld och känslor vilket gör välbefinnande till en unik och 

personlig upplevelse (Wiklund 2003, ss. 78-80). Under det akuta skedet måste åtgärder 

påbörjas skyndsamt. Vid dessa omständigheter finns risk för att patientens känslor och 

önskemål åsidosätts och att patienten istället upplever sig bli behandlad som ett objekt 

(Elmqvist & Frank 2012, ss. 55-56).  

 

Antonovsky (2005, ss. 38-39, 42-48) talar om ett salutogent synsätt och känsla av 

sammanhang (KASAM). Vid vårdandet skall fokus ligga på de faktorer som upprättar 

vägen till upplevd hälsa. Det salutogena synsättet syftar till att uppmärksamma det som 

ligger utanför sjukdomstillståndet och fokus läggs på copingstrategier för att främja 

hälsa. Vidare beskriver Antonovsky i sin modell om KASAM att begreppet innefattar 

begriplighet hanterbarhet och meningsfullhet. Genom livserfarenheten ökar människans 

förmåga att bearbeta och hantera händelser utan att uppleva överbelastning. Genom 

livserfarenheten bildas sedan generella motståndsresurser som ökar KASAM. Hur 

patienten hanterar den akuta situationen är således någonting sjuksköterskan inte kan 

förutsäga, det är kopplat till patientens tidigare erfarenheter och resurser. Vidare kan 

sjuksköterskan inte bedöma i vilken grad patienten uppfattar sin smärta, det är en 

subjektiv känsla. Människor uttrycker och hanterar sin smärta på ett individuellt sätt 

(Arvidsson 2013, s. 84). Det är därför av vikt för sjuksköterskan att beakta sin 

förförståelse när triage utförs och inte tro sig förstå patienten utifrån sina egna 

uppfattningar (Wiklund 2003, s. 224). 

 

När patienten överlämnar sig till vården uppstår en förskjutning i maktbalansen. 

Vårdarna besitter en professionell kunskap medan patienten måste informeras om 

processen. I vissa fall vill patienten enbart vara till lags i tron om att det medför bättre 

vård och om patienten inte upplever ett gott bemötande finns risk att de stöter ifrån sig 

personalen. De kan ifrågasätta sjuksköterskans omdöme, kompetens och anse sig inte få 

den vård de har rätt till (Nordgren & Almerud Österberg 2012, ss. 92). Genom att 

bekräfta och uppmärksamma patienten syftar sjuksköterskan till att inge en känsla av 

trygghet och sammanhang. Att informera och involvera patienten i vad som sker skapar 

en förutsättning för patienten att förstå och hantera situationen (Wiklund 2003, s. 214).   

 

Sjuksköterskans roll vid triage på akutmottagningen 

Den legitimerade sjuksköterskan har ett ansvar att självständigt fatta kliniska beslut för 

att förbättra, bibehålla eller återge patientens hälsa. Sjuksköterskans arbete styrs av 

lagar, författningar och styrdokument för hälso- och sjukvården. Med sjuksköterskans 

legitimation följer ett personligt ansvar för professionen. I sjuksköterskans uppdrag 
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ingår också att förebygga vårdskada samt värna om patientens rättigheter. Vidare skall 

sjuksköterskan arbeta evidensbaserat genom att aktivt tillämpa bästa tillgängliga 

evidens och beprövad erfarenhet (Svensk sjuksköterskeförening 2017b). 

 

Patienter som söker på akutmottagningar blir bedömda i ett tidigt skede för att 

systematiskt rangordna brådskan till vidare vård utifrån rådande hälsoläge. Patienterna 

prioriteras utifrån vitalparametrar och initial kontaktorsak bestämmer vilka följdfrågor 

som skall ställas under triageprocessen (Statens beredning för medicinsk och social 

utvärdering 2017). I de länder som leder utvecklingen av triagesystem (Australien, 

Kanada och USA) utförs triagen av legitimerade sjuksköterskor och omkring 58 % av 

triagerade patienter brukar i efterhand ansetts ha fått korrekt triagebedömning 

(Göransson, Eldh & Jansson 2008, s. 29). På akutmottagningen krävs lång och bred 

erfarenhet för att fatta snabba och välgrundade beslut. Sjuksköterskan är den profession 

som träffar patienten först och det är hon som leder patienten in till rätt klinik och 

specialitet. Sjuksköterskan är delegerad utav läkare att kunna ordinera blodprover och 

undersökningar som krävs för vidare bedömning. Detta arbetssätt har visat sig korta 

tiden till läkare med flera timmar vilket besparar sjukvården och patienter både tid och 

resurser (Wikström 2018, ss. 26-28). 

 

Triagering utgår ifrån utvecklade triagesystem som är uppdelade i 5-gradiga skalor. De 

största etablerade triagesystemen är Australasian Triage Scale (ATS), Canadian Triage 

and Acuity Scale (CTAS), Manchester Triage Scale (MTS) och Emergency Severity 

Index (ESI). Kategori 1 innebär högsta prioritet och att patienten omgående skall få 

vård, patienter med till exempel hjärtstillestånd skall triageras till denna nivå. Det finns 

flera etablerade triagesystem och vilka sjukdomstillstånd som faller in under de olika 

klassificeringarna skiljer sig något. Gemensamt för de flesta system är att bröstsmärta 

som misstänks ha kardiell orsak skall triageras till kategori 2 och träffa läkare inom 15-

60 minuter (Göransson, Eldh & Jansson 2008, ss. 35-43). För att säkerställa att 

patienten har fått vård på rätt grund dokumenteras den information bedömningen bygger 

på i patientens journal (Arvidsson, 2013, s. 28). För att triageprocessen skall bli 

tillförlitlig krävs att processen alltid sker enligt samma princip. Det finns inte rum för 

konstnärlig frihet, de arbetssätt som är framtagna är utformade för att ge validitet i 

bedömningarna. Att ställa irrelevanta frågor kan också påverka i form av att 

bedömningstiden blir längre (Göransson, Eldh & Jansson 2008, s. 57).  

 

I 3 kap. 1 § i hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) förkunnas att vården skall ske på 

lika villkor för hela befolkningen och med respekt för människors lika värde. Vidare 

proklameras även att den som har störst behov skall få vård först. Triagesystemen 

underlättar den objektiva och systematiska bedömningen av patienterna vilket bör 

medge lika villkor. Däremot ses i statistiken fortsatta diskrepanser i form av längre 

väntetider för kvinnor och yngre patienter (Socialstyrelsen 2019).  

 

Triage av patienter kan resultera i tre olika utfall, korrekt, under- eller övertriagering. 

Både under- och övertriagering har negativa effekter som medför ökade risker för 

patienten. Vid övertriage ökar väntetiderna för att träffa läkare och patienter i lägre 

prioritet blir lidande. Vid undertriage är det patienten själv som riskerar att bli utsatt för 

vårdlidande och negativa konsekvenser (Göransson, Eldh & Jansson 2008, ss. 61-62). 

De tidigare nämnda individuella uttrycken av smärta och lidande försvårar jämlikheten 
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vid triage då sjuksköterskan kan påverkas av hur patienten och anhöriga uttrycker 

situationens allvar. 

 

Hjärtinfarkt 

Under år 2017 drabbades 25 300 personer av akut hjärtinfarkt i Sverige och av dessa 

avled 24 % inom 28 dagar. Fler män (60 %) än kvinnor drabbas av hjärtinfarkt och 

lågutbildade drabbas oftare än högutbildade (Socialstyrelsen 2018). Hjärtinfarkt beror 

på en blodpropp som förhindrar blodflödet i hjärtats blodförsörjande kärl. Ocklusionen 

medför ischemi och cellnekros i hjärtmuskeln (Held 2019c). Faktorer såsom rökning, 

ärftlighet, diabetes typ 2, höga blodfetter, högt blodtryck och psykosociala faktorer ökar 

risken att drabbas av hjärtinfarkt. Fler riskfaktorer medför högre risk att drabbas av 

hjärtinfarkt (Wikström 2018, s. 288). Statistik framtagen av Folkhälsomyndigheten 

(2019) visar att personer med enbart förgymnasial utbildning och personer födda i andra 

nordiska länder än Sverige är överrepresenterade i gruppen hjärtinfarktpatienter. Vidare 

visar statistiken att storstadsregionerna har lägre incidens av hjärtinfarkt per 100 000 

invånare. Ovan nämnda riskfaktorer ökar risken för att någon gång i livet drabbas av 

hjärtinfarkt men kan inte förutsäga att det är vad patienten drabbats av (Göransson, Eldh 

& Jansson 2008, s 48).  

 

Det vanligaste symtomet på hjärtinfarkt är ihållande bröstsmärta som ofta strålar ut i 

andra delar av kroppen. Kallsvettning, ångest och svimning är också förekommande 

symtom. Symtomen utlöses ofta i samband med aktivitet eller stress (Held 2019c). 

Atypiska symtom innebär mindre karaktäristiska symtom. Vid hjärtinfarkt anses 

atypiska symtom vara värk i skulderpartiet, tyngdkänsla, buksmärta, illamående, yrsel, 

andnöd eller stark trötthet. Atypiska symtom förekommer hos 20 % av patienterna med 

en viss överrepresentation hos kvinnor (Held 2019b). En tredjedel av de som drabbas av 

hjärtinfarkt är kvinnor och de är i genomsnitt 10 år äldre än män vid insjuknandet (Held 

2019b). Det är vanligare att kvinnor upplever fler symtom och de drabbas oftare av 

atypiska symtom (Berg, Björck, Dudas, Lappas & Rosengren 2009). Det är även 

vanligare att kvinnor inte upplever bröstsmärta vilket har visat sig fördröja beslutet att 

uppsöka akutsjukvård. Frånvaro av bröstsmärta har även en korrelation med högre 

mortalitet inom såväl 30 dagar, 1 år och 5 år (Björck et al. 2018). 

 

Vid symtom på akut hjärtinfarkt skall sjuksköterskan kontrollera vitalparametrar såsom 

puls, blodtryck, saturation och kroppstemperatur. Vidare skall sjuksköterskan ordinera 

elektrokardiogram (EKG) och diverse blodprover samt sätta en perifer venkateter 

(Wikström 2018, s. 290). Förhöjda troponinnivåer påvisas genom blodprov och 

indikerar hjärtinfarkt tillsammans med ett avvikande EKG. Vid hjärtinfarkt bör perkutan 

coronar intervention (PCI) genomföras inom 60 minuter för att minska omfattningen av 

vävnadsdöd i hjärtat (Held 2019c). Utöver att hjärtmuskeln kan gå i nekros är också 

livshotande arytmier en förekommande komplikation vid hjärtinfarkt (Wikström 2018, 

s. 298).  

 

En litteraturöversikt av Kuhn, Page, Davidson och Worrall-Carter (2011) påvisade att 

det kan föreligga fördomar bland sjuksköterskor gällande vilka patienter som uppvisar 

atypiska symtom. Vid atypisk symtombild misstänks oftare hjärtinfarkt då patienten är 

äldre eller kvinna vilket även har visat sig i hur sjuksköterskor bedömer hjärtinfarkt. Det 
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finns flera tillstånd som har samma symtombild som hjärtinfarkt, exempelvis gallsten, 

gastrit, lungemboli, myokardit, muskelrelaterade orsaker samt lunginflammation kan 

likna en hjärtinfarkt (Wikström 2018, s. 292). Dessa differentialdiagnoser kan leda in 

sjuksköterskan på fel spår vid den initiala bedömningen och förhala behandlingen. 

 

PROBLEMFORMULERING 

Vid hjärtinfarkt talas det om att tid är muskler. Ju längre sjukdomen går obehandlad, 

desto större och mer irreversibla blir skadorna på hjärtat vilket skapar ett lidande för 

patienten. Förutsättningarna vid en hjärtinfarkt har förbättrats markant sedan 80-talet 

men det förekommer fortsatt en diskrepans mellan uppsatta mål och tid till EKG och 

PCI. En del av diskrepansen beror på vilken triagekategori patienten blir tilldelad när 

akutvård uppsöks. I hälso- och sjukvårdslagen står att läsa om patienters rätt till vård på 

lika villkor och att den som har störst behov skall ges högre prioritet och därmed mer 

skyndsamt få tillgång till vård. Symtombilden varierar vid insjuknande i hjärtinfarkt 

vilket försvårar arbetet att urskilja de som drabbats av hjärtinfarkt och de som lider av 

annan orsak till bröstsmärta. Människor uttrycker smärta på olika sätt vilket ytterligare 

försvårar sjuksköterskans prioritering. Som tidigare nämnts förekommer det fall där 

patienter med hjärtinfarkt felprioriterats av akutsjukvården. Vid fördröjd behandling 

utsätts patienten för ett lidande och förtroendet för vården kan rubbas. Därmed är det 

relevant att kartlägga huruvida det föreligger faktorer som påverkar sjuksköterskans 

prioritering och triagering vid misstänkt hjärtinfarkt på akutmottagning. 

 

SYFTE 

Syftet med studien var att kartlägga vilka faktorer som påverkar sjuksköterskans 

prioritering och triagering vid misstänkt hjärtinfarkt på akutmottagning. 

 

METOD 

Studiedesign 

Studien baserades på en litteraturöversikt med analys av kvantitativ forskning. 

Litteraturöversikten syftade till att kartlägga forskningsläget inom triagering och 

prioritering vid misstänkt hjärtinfarkt på akutmottagning. Vetenskapliga artiklar 

granskades och analyserades systematiskt för att mynna ut i en sammanställning av 

forskningsläget (Segesten 2017, s.108). 

 

Datainsamling 

En inledande informationssökning gjordes för att sondera, dels för att undersöka vad 

som fanns skrivet inom det valda ämnet samt för att avgränsa forskningsområdet. 

Sökningen inriktades till att skapa en problemformulering och ett syfte (Friberg 2017, s. 

40).  Den initiala litteratursökningen skedde genom spontansökning i olika sökmotorer. 

Sökningen gav information om hjärtinfarkt och riktlinjer vid triage. Vidare påbörjades 

en sökning i Cinahl och Medline för att utforma de sökord som skulle användas under 

den huvudsakliga litteratursökningen. Sökningen i Cinahl och Medline gav även en 

översikt över den redan befintliga forskningen relaterat till syftet.  
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Under den huvudsakliga litteratursökningen gjordes en systematisk sökning för att få 

fram det slutgiltiga urvalet som ligger till grund för examensarbetet (Östlundh 2017, s. 

61). Den huvudsakliga litteratursökningen av artiklar gjordes genom databaserna Cinahl 

och Medline. Avgränsningar vid artikelsökningen var engelskt språk, utgivna år 2009-

2019, peer reviewed samt att abstract var tillgängligt. De använda sökorden var: nurs*, 

“chest pain”, “myocardial infarction”, “heart attack”, AMI, MI, STEMI, sex or gender 

differences, triag*, assessment och evaluation. Trunkering användes för att få med 

möjliga böjningar på orden och citationstecken för att sammanlänka termer. Efter 

huvudsökningen gjordes en sekundärsökning som baserades på de utvalda artiklarnas 

referenser. Referenslistorna lästes igenom för att finna studier som kunde vara relevanta 

för examensarbetet (Friberg 2017, s. 87). Fullständig sökhistorik och sammansättning 

av sökord återfinns i en översiktstabell (se Bilaga 1). 

 

Vid artikelsökningen bedömdes initialt relevansen mellan artiklarnas titel och studiens 

syfte. Därefter lästes de relevanta artiklarnas abstracts, de studier som fortsatt var av 

intresse lästes i sin helhet. Författarna delade upp artiklarna inbördes, läste dem och 

diskuterade hur de kunde kopplas till studiens syfte. Under artikelgranskningen 

kontrollerades även att studierna fått etiskt godkännande. Efter diskussion av artiklarna 

genomfördes en sekundärsökning vilket resulterade i att ytterligare en artikel hittades. 

Dessa sökningar resulterade i att elva artiklar gick vidare till kvalitetsgranskning med 

hjälp av mallen i Olsson och Sörensen (2011, s. 284). Vid kvalitetsgranskningen 

sorterades tre artiklar bort. En på grund av att den var utförd av ambulanspersonal, 

vilket inte var relevant till studiens syfte. De andra två artiklarna selekterades bort på 

grund av att deras urval var baserade på samma data som andra inkluderade studier. 

Beslutet av vilka studier som skulle inkluderas av dessa baserades på vilken metod som 

bäst svarade an på examensarbetets syfte. Artiklarna som inkluderades var tvungna att 

bygga på empiriska primärstudier och beviskraften värderades med hjälp av Segestens 

rangordning (2017, ss. 119-121). 

 

Data 

Data i studien innefattade åtta vetenskapliga artiklar som uppfyllde studiens 

inklusionskriterier. Inklusionskriterierna var kvantitativa artiklar som studerat patienter 

som sökt akutsjukvård med symtom på akut hjärtinfarkt. Artiklarna skulle även 

inkludera någon form av prioriteringssystem och prioriteringen skulle ha utförts av en 

sjuksköterska. Artiklarna behövde inte ha ett specifikt urval baserat på patienter med 

konstaterad hjärtinfarkt då avsikten var att undersöka patienter med misstänkt 

hjärtinfarkt. 

 

Dataanalys 

De utvalda artiklarna lästes noggrant för att skapa en förståelse. Vidare sammanställdes 

artiklarnas resultat som beskrev patientens, sjukdomens och sjuksköterskans egenskaper 

i förhållande till triageprioritet. Sammanställningen skedde genom att artiklarnas syfte, 

metod och resultat sammanfattades och jämfördes med varandra (se Bilaga 2). 

Artiklarnas metod granskades för att säkerställa ett tillräckligt urval för att uppnå 
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signifikans och beviskraften jämfördes (Segesten 2017, ss. 123-124). I examensarbetets 

resultatdel presenteras de inkluderade artiklarnas likheter och skillnader i resultat.  

 

RESULTAT 

Efter analys av data framträdde tre huvudkategorier av faktorer som påverkar 

sjuksköterskans prioritering och triagering av patienter med misstänkt hjärtinfarkt på 

akutmottagningen. Hos patienten undersöktes egenskaper såsom kön, ålder, 

socioekonomisk status och ankomsttid efter symtomdebut. I artiklarna undersöktes även 

faktorer i sjukdomsbilden såsom symtomyttring och riskfaktorer. Vidare hade även 

sjuksköterskans erfarenhet och utbildning undersökts. I tabell 1 nedan redovisas en 

översikt av resultaten. 

 

Tabell 1. Översikt av inkluderade forskningsresultat 

 Studier som 

undersökt faktorn 

Studier som 

funnit signifikans 

Kön 8 5 

Ålder 6 2 

Socioekonomi* 3 1 

Ankomsttid efter sjukdomsdebut 1 1 

Anamnes** 4 3 

Bröstsmärta 3 3 

Atypiska symtom 2 1 

Svettningar 1 1 

Högt blodtryck 1 1 

Hög smärta 1 1 

Ankomst med ambulans 3 2 

Sjuksköterskans erfarenhet 3 1 

Sjuksköterskans ålder 1 1 

Tid på dygnet/veckodag 2 0 

Sjuksköterskans utbildning 1 0 
* Begreppet socioekonomi innefattar försäkringstyp, patienters utbildningsnivå och årsinkomst.  

** Begreppet anamnes innefattar sjukdomshistoria, riskfaktorer och förekomst av hjärt-kärlsjukdom i familjen. 
 

  

Patientfaktorer som påverkar sjuksköterskans triagebedömning 

Samtliga artiklar mätte relationen mellan triagekategori och könstillhörighet. Det sågs 

en tendens att män oftare tilldelas korrekt triage då det fanns ett signifikant samband 

mellan manligt kön och korrekt triage i fem av artiklarna (Atzema, Austin, Tu, & Schull 

2010; Kuhn, Page, Street, Rolley & Considine 2017; Kuhn, Page, Street, Rolley & 

Considine 2017; Ryan, Greenslade, Dalton, Chu, Brown & Cullen 2016; Saban, 

Zaretsky, Patito, Salama & Darawsha 2019). Vidare kunde även ålder ha påverkat 

prioriteten, sex artiklar hade undersökt sambandet. Fyra studier fann ingen signifikans 

(Sanders & Devon 2016; Nonnenmacher, Pires, Moraes & Lucena 2018; López, Wilper, 

Cervantes, Betancourt & Green 2010; Saban et al. 2019) och två fann signifikanta 

samband mellan hög ålder och lägre prioritet (Aztema et al. 2010; Ryan et al. 2016).  
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Socioekonomi undersöktes på olika sätt i tre artiklar. Årsinkomst, utbildningsgrad och 

typ av sjuk-/patientförsäkring studerades i relation till triagekategori. Det upptäcktes 

endast ett signifikant samband mellan privat försäkring och korrekt triagetilldelning. 

Personer utan försäkring eller med statlig försäkring blev oftare lägre prioriterade än 

personer med privat försäkring (López et al. 2010). Således sågs inte utbildningsgrad 

och årsinkomst påverka triagetilldelning (Aztema et al. 2010; Nonnenmacher et al. 

2018). Etnicitet påvisades i tre studier kunna ha ett signifikant samband med vilken 

prioritet patienten fick, men vilken etnicitet som innebar vilken påverkan skilde sig i 

studierna (Sanders & Devon 2016; López et al. 2010; Saban et al. 2019). En studie 

undersökte etnicitet men fann ingen signifikans (Nonnenmacher et al. 2018). Vidare 

påvisade en studie ett signifikant samband mellan tidig ankomst efter symtomdebut och 

korrekt triage (Nonnenmacher et al. 2018). 

 

Symtom och riskfaktorer som ger misstanke om hjärtinfarkt 

En studie fann att högre antal riskfaktorer såsom diabetes och hypertoni gav en 

signifikant högre chans att bli tilldelad lämplig triagenivå (Atzema et al. 2010). 

Patienter med tidigare hjärt- kärlsjukdom sågs ge signifikant högre prioritering (Ryan et 

al. 2016). Resultatet stärktes av en andra studie som även fann att undertriagerade 

patienter också i hög grad haft tidigare historik eller ärftlighet av hjärt- kärlsjukdom 

(Saban et al. 2019). Vilka symtom som en patient uppvisade kunde i en studie härledas 

till olika triagekategorier. Svettningar, högt blodtryck och hög smärta gav signifikant 

högre prioritet medan hosta och buksmärta signifikant förknippades med lägre prioritet. 

Tidigare sjukdomar, förekomst av riskfaktorer, förekomst av bröstsmärta, andfåddhet, 

illamående/kräkning, smärta som strålade ut i arm, yrsel, sjukdomskänsla, huvudvärk, 

smärta i mellangärdet och trötthet visade ingen signifikant påverkan vid 

triageprioritering (Nonnenmacher et al. 2018). Dock hade patienter med förekomst av 

bröstsmärta i två studier signifikant högre chans att bli tilldelade korrekt triagenivå än 

om de endast uppvisade andra symtom på hjärtinfarkt (Sanders & Devon 2016; Ryan et 

al. 2016).   

 

Sjuksköterskans utbildning och erfarenhet vid triagering 

Högre levnadsålder hos sjuksköterskan visade sig signifikant förknippas med korrekta 

triagebeslut oberoende av ykeserfarenhet. Grad av utbildning eller erfarenheten inom 

yrket sågs inte påverka triagebesluten (Sanders & Devon 2016). Dock kunde en studie 

påvisa att sjuksköterskor från sjukhus som tar hand om många fall av hjärtinfarkt per år 

signifikant triagerar mer korrekt (Atzema et al. 2010). En studie resulterade i ett visst 

samband där sjuksköterskor som hade mer än 2 års erfarenhet av triage tenderade att 

undertriagera patienter. Detta värde uppnådde dock ej signifikans (P=0,14) (Ryan et al. 

2016). Två studier undersökte om tiden på dygnet eller veckodag påverkade 

triagebesluten, ingen kunde påvisa ett samband (Saban et al. 2019; Atzema et al. 2010). 

Ankomst med ambulans påvisades leda till högre prioritet av patienterna i två studier 

(López et al. 2010; Atzema et al. 2010), en annan studie kunde inte uppnå signifikans 

(Ryan et al. 2016). Samtliga studiers resultat finns beskrivna i en översiktstabell (se 

Bilaga 2). 
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion 
Resultatet av artiklarna i examensarbetet visade att det fanns egenskaper som i högre 

utsträckning förekom bland undertriagerade patienter. Gemensamt undersöktes faktorer 

såsom kön, ålder, symtombild, färdsätt till akutmottagningen, socioekonomisk status, 

anamnes och sjuksköterskans egenskaper. Manligt kön, förekomst av riskfaktorer, 

ankomst via ambulans och förekomst av bröstsmärta var de faktorer som i majoriteten 

av studierna gav signifikanta samband med korrekt triagekategori. 

 

Examensarbetets resultat visar att kvinnligt kön kan leda till lägre prioritet vid triage. 

Tidigare forskning har visat att sjuksköterskor tenderar att i högre grad koppla 

bröstsmärta hos män till hjärtsjukdom än när kvinnor söker för samma symtom 

(Arslanian-Engoren 2000). Kvinnor har även visat sig ha svårt att kunna koppla sina 

symtom till akut hjärtinfarkt eftersom symtomen kan vara vaga (Arslanian-Engoren & 

Scott 2016). Vidare påvisas att tidig ankomst till akutmottagningen efter symtomdebut 

kan leda till högre triageprioritet. Sjuksköterskor har i tidigare forskning visat sig ha 

fördomen att kvinnor oftare söker i tid och av egen vilja medan män måste övertalas 

(Arslanian-Engoren 2000). Denna fördom kan innebära att sjuksköterskor systematiskt 

nedprioriterar patienter som inte söker direkt för sin bröstsmärta och då framför allt 

kvinnor. 

 

Tre av de fyra studier som påvisade att kön är korrelerat till låg triagekategori var 

utförda i Australien. Om resultatet beror på att de använder triagesystemet ATS eller på 

fördomar om hjärtinfarkt kan diskuteras vidare. Samtliga inkluderade studier påvisade 

även en koppling mellan kvinnligt kön och högre medelålder vid insjuknande, något 

som överensstämmer med andra studier (Redfors et al. 2015; Björck et al. 2018). Att 

kvinnliga patienter ofta har högre medelålder kan medverka till att en signifikans kan 

påvisas till båda dessa faktorer. Det kan vara svårt att utröna vilken faktor som ligger 

bakom triagebeslutet. Vidare visar även forskning att kvinnor och äldre oftare saknar 

bröstsmärta som symtom på hjärtinfarkt (Björck et al. 2018; Mnatzaganian, Braitberg, 

Hiller, Kuhn, och Chapman 2016) men har även i vissa fall motbevisats (Berg et al. 

2009). Dessa tre faktorer, kön, ålder och avsaknad av symtom kan därför vara beroende 

av varandra och samverka till att en lägre prioritet utfärdas. Om så är fallet bör särskild 

eftertanke ske vid triage av dessa patienter. Forskning har påvisat att kvinnor i mindre 

grad söker hjälp inom en timma från symtomdebut (Mnatzaganian et al. 2016). 

Resultatet påvisade att högre prioritet utfärdades vid tidig ankomst, därmed kan även 

kön och ankomsttid möjligen sammankopplas. Dessa samverkande faktorer försvårar 

kartläggningen om vad som påverkar triage av akut hjärtinfarkt.  

 

Föreliggande litteraturöversikt påvisar i enlighet med annan forskning att sjuksköterskor 

baserar sina triagebeslut på anamnes och undersökning av vitalparametrar. Avvikande 

blodtryck och förekomst av tidigare hjärtsjukdom, höga blodfetter och hypertoni 

medger förtur (Arslanian-Engoren 2000; Arslanian-Engoren 2009). Kraftig bröstsmärta 

och svettningar sågs leda till hög triageprioritet vilket överensstämmer med tidigare 

forskning (Body, Carley, Wibberley, Mcdowell, Ferguson & Mackway-Jones 2010). 

Forskning har visat att när sjuksköterskor bedömer smärta tar de hänsyn till patientens 
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beteende. Om patienten beter sig överdrivet eller obekymrat kan sjuksköterskan misstro 

patienten och inte se allvaret (Arslanian-Engoren 2009). Därmed kan patienter med 

avsaknad av bröstsmärta nedprioriteras eftersom sjuksköterskor har förförståelsen att 

hjärtinfarkt medför kraftig bröstsmärta. 

 

Andfåddhet anses vara ett atypiskt symtom men visade sig inte vara kopplat till lägre 

prioritet. Detta är i enlighet med tidigare forskning som visat att andfåddhet i samband 

med bröstsmärta ger förtur vid triage då det anses vara ett tecken som stärker 

misstankarna om hjärtinfarkt (Arslanian-Engoren 2009). Atypiska symtom uppvisas hos 

20 % av alla patienter (Held 2019b), dock har forskning visat att hjärtinfarkt oftare 

misstänks när kvinnor uppvisar atypiska symtom (Arslanian-Engoren 2009). Idén om att 

det bara skulle vara äldre och kvinnor som uppvisar atypiska symtom kan leda till 

att yngre män felprioriteras vid triagebedömningen. Vidare har frånvaro av bröstsmärta 

visat sig öka mortaliteten på både kort och lång sikt (Björck et al. 2018). Dödligheten 

hos patienter med avsaknad av bröstsmärta kan bero på att de måste vänta oskäligt länge 

på undersökning på grund av undertriage vilket leder till att tid till behandling fördröjs.  

 

Sjuksköterskans erfarenhet kunde kopplas till både under- och övertriage. 

Examensarbetets resultat visar att sjuksköterskans ålder och erfarenhet av många 

patienter med hjärtinfarkt ökar träffsäkerheten vid triage. Det stämmer överens med 

tidigare forskning (Chen, Chen, Ng, Chen, Lee,  & Chang 2010). Ryans et al. (2016) 

resultat att erfarenhet skulle orsaka undertriage kunde inte styrkas av annan forskning. 

Detta kan bero på att trenden var helt slumpmässig vilket stärks av att värdet inte 

uppnådde signifikans. Tidigare forskning har visat att sjuksköterskor ansett att förmågan 

att ta korrekta triagebeslut kommer med erfarenhet. Erfarenheten kan utebli om 

sjuksköterskan inte ges möjlighet att reflektera över sina triagebeslut och diskutera 

avvikande händelser. Det finns också en viss tendens att sjuksköterskor övertriagerar 

patienter eftersom de inte ville vara orsaken till att patienten blir lidande (Arslanian-

Engoren 2000; Forsman, Forsgren & Carlsström 2012).  

 

Artiklarna i examensarbetet visade att ambulansfärd medgav förtur på 

akutmottagningen. Tidigare forskning har också visat att patienter som inkommer med 

ambulans och fått ett avvikande EKG ges förtur på akutmottagningen (Arslanian-

Engoren 2009). Dock har 30 % av patienter med hjärtinfarkt förefallit sig kunna vara 

undertriagerade vid ambulansfärd (Faramand, Frisch, Desantis, Alrawashdeh, Martin-

Gill, Callaway, & Al-Zaiti 2019). Det är därför av största vikt att sjuksköterskan på 

akuten tar emot patienten personligen och bildar sin egen uppfattning om situationen. 

Detta bidrar även till en trygg överlämning av patienten mellan ambulans och 

akutsjukvården då sjuksköterskan håller patienten informerad om vad som kommer 

hända härnäst. I 3 kap. 1§ och 4§ av patientlagen beskrivs patientens rätt till information 

om sitt hälsotillstånd. Om patienten själv inte är i stånd att ta emot informationen skall 

anhörig delges informationen (SFS 2014:821). Sjuksköterskan skall därmed upplysa 

patienten om vad som händer och planeras på akutmottagningen så att den inte lämnas i 

ovisshet. Till följd av att patienten informeras ökar tryggheten och känslan av 

sammanhang. När sjuksköterskan informerar patienten om hur triagebedömningen gått 

till och varför patienten prioriteras som den gör, ökar transparensen vilket skapar 

förtroende för vården.  
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Utifrån ett socioekonomiskt perspektiv kunde de inkluderade artiklarna inte finna någon 

koppling mellan årsinkomst eller utbildning och triageprioritet. Dock har kvalitativ 

forskning påvisat att patienter upplevt att deras utbildning och yrke påverkat hur de 

prioriterats och fått tillgång till vård (Arslanian-Engoren & Scott 2016). Atzema et al. 

(2010) utförde sin studie i Kanada och kunde inte påvisa att årsinkomst påverkade 

triageprioritet. Kanada har liksom Sverige statligt finansierad sjukvård (Utredningen 

vårdens ägarformer - vinst och demokrati 2002). Detta resultat kan bero på att 

tillgängligheten till vården inte skiljer sig beroende på ekonomiska förhållanden. López 

et al. (2010) påvisade i sin studie från USA att privat försäkring gav högre kvalitet på 

vården. I USA finns det stora etniska och socioekonomiska variationer. År 2016 befann 

sig 40,6 miljoner amerikaner under den officiella fattigdomsnivån. Samtidigt kostar 

vården i USA 2,5 gånger mer än genomsnittet enligt Organisationen för ekonomiskt 

samarbete och utveckling (Utrikesdepartementet 2017). Dessa skillnader utgör en 

ojämlikhet i vården som inte är applicerbar på svensk sjukvård. Däremot bör 

socioekonomiska förhållanden diskuteras även i svensk kontext då det förekommer 

fördomar på våra svenska akutmottagningar. Sverige har lagstadgat att vården skall ske 

på lika villkor, trots det förekommer skillnader i tillgång till vård beroende på ålder, kön 

och socioekonomi. Ojämlikheterna i vården förklaras bland annat genom att 

sjuksköterskor omedvetet grundar sina beslut i egna normer och fördomar (Svensk 

Sjuksköterskeförening 2017a).  

 

Regeringen har som mål att patienter som vårdas på våra sjukhus skall behandlas lika 

oavsett kön, ålder eller social tillhörighet (Finansdepartementet 2018, s.43). Vilket även 

fastställts i hälso- och sjukvårdslagen.  

 

“Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika 

villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla 

människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. 

Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges 

företräde till vården”  

(3 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen SFS 2017: 30) 

Undersökning och sammanställning av befintlig forskning ger en djupare insikt för hur 

arbetssätt kan förbättras och göra vården mer jämställd. Genom att patienter med 

hjärtinfarkt får en korrekt bedömning och triagering ökar tillgången till god vård och 

minskar lidandet och belastningen på sjukvården. Detta arbetssätt bidrar till att utveckla 

social och ekonomisk hållbarhet.  

 

Examensarbetet stärker bilden av att symtomen vid hjärtinfarkt skiljer sig. Det som är 

gemensamt för patienter som söker på akutmottagningen är att friskhetsaspekten saknas 

och patienten inte upplever hälsa. Hälsa och ohälsa är en subjektiv upplevelse och -

sjuksköterskan måste bemöta patienten där den befinner sig i sin livsvärld (Wiklund 

2003, ss. 78-80). Även om patienten uppvisar atypiska symtom som inte tyder på 

hjärtinfarkt skall sjuksköterskan ta sig tid att lyssna, bekräfta och se patienten. Då 

sjuksköterskan beaktar sin förförståelse och tar patienten på allvar ökar förtroendet 

mellan patient och vårdare. I det mellanmänskliga mötet läggs grunden för ett ökat 

välbefinnande genom att sjuksköterskan utstrålar trygghet och kunskap (Wiklund 2003, 

s. 214). Patienten skall känna sig trygg när den överlämnar sig till vården. 
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Metoddiskussion 

Syftet med detta examensarbete var att kartlägga vilka faktorer som påverkar 

sjuksköterskans prioritering och triagering vid misstänkt hjärtinfarkt på akutmottagning. 

Därför valdes en litteraturöversikt med kvantitativ ansats som metod. Kvalitativa studier 

ansågs för subjektiva och kunde involvera mer känslor. Vi ville undvika riktade resultat 

där patientens upplevelse av sin sjukdom var värre än den faktiska brådskan. Kvalitativa 

studier skulle kunna ge missvisande värden för väntetid då till exempel patienter som 

upplever smärta och ångest kan ha nedsatt tidsuppfattning.  

 

Det sker mycket forskning om hjärtinfarkt vilket innebär att symtom uppmärksammas 

och nya behandlingar utvecklas. Eftersom det ständigt tillkommer kunskap inom ämnet 

hjärtinfarkt behövdes åldersspannet på studierna begränsas. Samtliga studier var 

genomförda efter år 2009, helst hade detta spann begränsats ännu mer men bristen på 

studier gjorde ytterligare begränsning omöjlig. Antalet studier hade kunnat bli fler om vi 

inte valt att avgränsa till endast artiklar med tillgängligt abstract. Dock valde vi att 

genomföra avgränsningen ändå eftersom det annars blivit för tidskrävande att läsa fler 

artiklar i sin helhet. 

 

Studierna i resultatet var utförda i Australien, Brasilien, Israel, Kanada och USA och 

baserades på retrospektiva data med kvantitativ beskrivande ansats. Beviskraften vid 

denna typ av studie är något begränsad då kausalitet och korrelation är inte samma sak. 

Studierna i examensarbetet undersöker en korrelation och kan därför inte uttala 

huruvida låg triageprioritering direkt orsakas av de undersökta faktorerna. Beviskraften 

höjs om sambanden kunnat uppnå statistisk signifikans i flera populationer. Det som 

sänker beviskraften är att de undersökta faktorerna samspelar med varandra och inte kan 

tas ur sitt sammanhang. Vissa av studierna har inte redogjort för om de har justerat för 

yttre och samverkande faktorer. Det gör det svårt att avgöra om det är samband eller 

orsak som verkar mellan faktorerna och triageprioritet (Olsson & Sörensen, ss. 111, 

259-260). Att alla studier i examensarbetet har samma typ av metod gör att resultaten 

lättare kan jämföras. Ingen faktor gav signifikanta värden i samtliga studier vilket både 

kan bero på lokala och globala skillnader i akutsjukvården, folkhälsan och de sociala 

förhållandena. Examensarbetets reliabilitet och överförbarhet till svensk verksamhet 

hade kunnat stärkas genom att de inkluderade studierna utförts inom ett mindre 

geografiskt område närmare Sverige.  

 

Examensarbetet tar hänsyn till etiska ställningstaganden genom att de utvalda och 

granskade artiklarna för en etisk diskussion och är prövade i en etisk nämnd. Etiskt 

godkännande utfärdas endast om forskningen är utförd med respekt för människovärdet 

samt att mänskliga rättigheter och grundläggande friheter beaktas (Olsson och Sörensen 

2011, s. 86). Samtliga inkluderade artiklar har genomgått en så kallad peer review. Det 

innebär att forskningens kvalitet granskats av sakkunniga där syftet är att säkerställa 

forskningens kvalitet (Vetenskapsrådet 2017, ss. 24, 57, 61). Som forskare kan det vara 

lockande att endast redovisa material som bekräftar den valda tesen vilket inte är i 

enlighet med god forskningssed som ställer krav på objektivitet (Vetenskapsrådet 2017, 

s.69). Under examensarbetets arbetsgång har författarna bearbetat och diskuterat 

materialet sinsemellan för att beakta förförståelse och riktade resultat. 
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Kliniska implikationer 

Examensarbetets resultat kartlägger skillnaderna i omhändertagandet av patienter med 

misstänkt akut hjärtinfarkt. Resultatet syftar till att vidga sjuksköterskans blick och 

ligga till grund för vidare reflektion av Sveriges triageprocess. Resultatet belyser vilka 

symtom och patientgrupper som tenderar att bli förbisedda vid triage av hjärtinfarkt. I 

klinisk kontext kan denna information användas för att se över och omarbeta de 

arbetssätt som används. Välutvecklade arbetssätt kan medföra att andelen felbedömda 

hjärtinfarktsdiagnoser på akutmottagningarna minskar vilket i sin tur ökar jämlikheten 

och tillgängligheten till behandling. De flödesscheman som används idag är framtagna 

genom evidensbaserad kunskap, dock finns det förbättringspotential eftersom ingen 

patient skall bli hemskickad eller nedprioriterad för att de inte uppvisar det som 

flödesschemat benämner som rätt symtom. Vi har inte funnit någon svensk studie som 

undersökt demografiska skillnader i triageprioritet vid akut hjärtinfarkt. Därmed anser 

vi att det finns det anledning att studera fenomenet i svensk kontext. 

 

SLUTSATSER 

I litteraturstudien framkom att det kan finnas faktorer som gör att vissa patientgrupper 

systematiskt triageras inkorrekt. Kvinnligt kön, hög ålder och avsaknad av tydliga 

symtom var de faktorer som hade störst signifikant samband med undertriagering. Om 

patienten uppvisar diffusa symtom kan sjuksköterskan hamna fel i sin initiala 

bedömning vilket leder till felaktiga triagebeslut. Det är därför viktigt att sjuksköterskan 

får stöd för reflektion och återkoppling i sina triagebeslut för att utvecklas i sin 

precision. 
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Titel, författare, år, 

tidskrift, land 

Syfte Metod 

Urval 

Bortfall Resultat/ 

Slutsatser 

Kvali

tetsg

rad 
Accuracy of ED triage 

for symptoms of acute 

myocardial infarction 

S. Sanders & H. 

DeVon 

2016, Journal of 

Emergency Nursing, 

USA 

Att utforska 

relationen mellan 

sjuksköterskans och 

patientens 

egenskaper och 

precisionen av triage 

av patienter med 

misstänkt hjärtinfarkt 

Retrospektiv deskriptiv studie av 

elektroniska journaler från patienter 

med misstänkt hjärtinfarkt. Data om 

sjuksköterskor insamlades genom en 

enkät. Inklusionskriterier; Patienter 

>21år med misstänkt hjärtinfarkt och 

sjuksköterskor som utför triage. 

Exklusionskriterier: Kritiskt tillstånd, 

hjärtstopp, medvetandesänkning, 

ambulanstransport och traumatiskt 

förlopp. 

39,4% av 

sjuksköterskor

na svarade inte 

på enkäten. 

Vilket gjorde 

att 90 

patientjournale

r 

exkluderades. 

54,1% av patienterna var korrekt 

triagerade. Icke vita patienter hade högre 

sannolikhet att få korrekt triagekategori 

([OR] = 2,07, P = 0,010). Patienter med 

bröstsmärta hade högre sannolikhet att få 

korrekt triagekategori än patienter med 

övriga symtom (OR = 2,55, P =0,022). 

Ickevita patienter hade högre chans att bli 

tilldelade korrekt triage (P=0,010)Varken 

patienters kön eller ålder förutsåg korrekt 

triagenivå. Högre ålder på 

sjuksköterskorna var relaterat till korrekt 

triage (OR=1,07). Varken sjuksköterskans 

utbildning eller erfarenhet hade 

signifikanta samband. 

1 

ED triage of patients 

with acute myocardial 

infarction: predictors 

of low acuity triage, 

Atzema, C, Austin, P., 

Tu, J. & Schull, M., 

2010, American 

Journal of Emergency 

Medicine, Kanada 

Att undersöka 

hypotesen att låg 

ålder, kvinnligt kön, 

låg samsjuklighet, 

ambulansankomst, 

låg socioekonomisk 

status, nattlig 

ankomst, ankomst på 

helgen och 

sjukhustyp 

(universitet/ej) 

förutsäger låg 

triageprioritering. 

Retrospektiv kohortstudie av 

patientjournaler från patienter med 

konstaterad hjärtinfarkt. 

Inklusionskriterier: >20år, 

diagnostiserad hjärtinfarkt. 

Exklusionskriterier: Vårtid <3dagar, 

patienter som återinläggs/skickats 

från annat sjukhus samt patienter ej 

boende i provinsen Ontario, patienter 

som omgående fick PCI 

25 av 102 

sjukhus 

uteslöts då de 

ej använde 

NACRS. 2 

bortfall då de 

behandlade för 

få patienter 

med 

hjärtinfarkt. 1 

av 85 sjukhus 

avböjde 

medverkan 

50,3 % fick låg triagekategori. Chansen 

för korrekt triage ökade vid intagning på 

ett sjukhus med högt antal fall med 

hjärtinfarkt (OR=0,44, P=0,002), ankomst 

med ambulans (OR=0,60, P=<0,0001), 

manligt kön (OR0,80, P=0,003), högre 

samsjuklighet (OR=0,92, P=0,012), yngre 

ålder (OR=1,01, P=0,023). Årsinkomst, 

ankomsttid och dag och sjukhustyp 

förutsåg ej skillnad i triage. 

1 

Bilaga 2. Artikelöversikt 
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Effect of gender on 

evidence-based 

practice for Australian 

patients with acute 

coronary syndrome: A 

retrospective multi-

site study, Kuhn, L., 

Page, K., Street, M., 

Rolley, J. & 

Considine, J., 2017, 

Australasian 

Emergency Nursing 

Journal, Australien 

Att utvärdera om 

vården av 

kranskärlssjukdomar 

skiljer sig mellan 

män och kvinnor 

som söker 

vård genom en 

akutmottagning 

medan de inte 

uppfyller kraven för 

Australiens riktlinjer 

kring akut 

kranskärlssjukdom 

Retrospektiv studie av slumpmässigt 

utvalda journaler från patienter med 

nytillkommen akut 

kranskärlssjukdom. 288 valdes ut av 

3331st.  

Patienter som 

ej hade fullgod 

journal från 

hela 

vårdtillfället 

exkluderas. 

Alltså om de 

hade skickats 

till ett av de i 

studien 

inkluderade 

sjukhusen 

under 

pågående 

vårdtillfälle. 

Män fick oftare korrekt triagenivå 

(P=0,026), kvinnor ankom oftare via 

ambulans (P=0,042), kvinnor var mer 

sällan andfådda (P=0,024), män svettades 

oftare (P=0,001), kvinnor väntade längre 

på EKG (P=0,001). Bröstsmärta förekom 

lika ofta hos män som kvinnor (P=1,000), 

förfrågan om bröstsmärta och troponintest 

gav ingen signifikant skillnad mellan 

könen. Inget av könen dröjde signifikant 

längre till att söka vård. Tid till 

behandling skiljde sig ej signifikant 

mellan könen. 

1 

Effect of patient sex 

on triage for 

ischaemic heart 

disease and treatment 

onset times: A 

retrospective analysis 

of Australian 

emergency 

department data. 

Kuhn, L., Page, K., 

Rolley, J. & Worrall-

Carter, L. 2014, 

International 

Emergency Nursing, 

Australien 

Att fastställa 

huruvida kön 

påverkar vilken 

triagekategori som 

tilldelas och tid till 

behandling vid 

ischemisk 

hjärtsjukdom på 

akutmottagning. 

Retrospektiv analys av insamlad 

statistik från Victorian Emergency 

Minimum Dataset (flera sjukhus). 

Inklusionskriterier: patienter >18år 

med akut hjärtinfarkt, instabil eller 

stabil angina eller bröstsmärta. 

Exklusionskriterier >85år. 

Specialistsjukh

us som ej 

rutinmässigt 

hanterade 

hjärtinfarktpati

enter 

exkluderades. 

Privatkliniker 

exkluderades 

då de ej alltid 

hade jämförbar 

dokumentation

. 

51 % av patienterna tilldelades 

triagekategori 2. Män fick oftare 

triagekategori 1(P=0,321) och 2 

(P=<0,001), kvinnor fick oftare 

triagekategori 3 och 4 (P=<0,001). Vid 

akut hjärtinfarkt fick män oftare 

triagekategori 1 (P=0,45), kvinnor fick 

oftare triagekategori 3 (P=0,242) och 4 

(P=0,054). Vid hjärtinfarkt blev män 

oftare triagerade till kategori 2 än kvinnor 

(OR=1.45, P=<0,001). Kvinnor fick vänta 

längre än män på behandling beräknat på 

alla diagnoser (P=<0,001). Vid diagnos 

akut hjärtinfarkt var skillnaden i tid ej 

signifikant. 

1 
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Factors associated 

with triage assignment 

of emergency 

department patients 

ultimately diagnosed 

with acute myocardial 

infarction, Ryan, K., 

Greenslade, J., Dalton, 

E., Chu, K., Brown, 

A. & Cullen, L., 2016, 

Australian Critical  

Care, Australien 

Att undersöka 

faktorer som 

påverkar tilldelad 

triagekategori när 

patienter söker för 

hjärtinfarkt. 

Retrospektiv analys av data med 

akut hjärtinfarkt som diagnos vid 

utskrivning från ett sjukhus. 

Inklusionskriterier: Patienter med 

akut hjärtinfarkt. 

Exklusionskriterier: <18år, 

graviditet, ankomst från annat 

sjukhus. 

Inget 

bortfall, data 

taget från 

patientjourna

ler på det 

aktuella 

sjukhuset. 

153 patienter där 80,4% fått korrekt 

triageprioritet. Patienter i triagekategori 1 och 

2 (akut) var yngre än i kategori 3-4 (P= 0,31). 

Män tilldelades högre prioritet (P=<0,01), lågt 

prioriterade patienter hade högre medelålder 

(P=<0,01), patienter med bröstsmärta blev 

högre prioriterade (P=<0,01), patienter med 

tidigare hjärtsjukdom tilldelades högre prioritet 

(P=0,05), triagesjuksköterskor med erfarenhet 

>2år tenderade att prioritera patienter lägre 

men uppnådde ej signifikans (P=0,14), 

ankomst via ambulans var ej signifikant 

förknippat med högre prioritering. 

1 

Factors that influence 

care priority for chest 

pain patients using the 

Manchester Triage 

System, 

Nonnenmacher, C., 

Pires, A., Moraes, V., 

& Lucena, A., 2018, 

Journal of Clinical 

Nursing, Brasilien 

Att analysera 

faktorer som 

påverkar 

vårdprioritering av 

patienter med akut 

hjärtinfarkt vid 

användning av 

Manchester Triage 

System. 

Retrospektiv kohortstudie. Data 

insamlad från patientjournaler. 

Inklusionskriterier: konstaterad 

hjärtinfarkt <24h efter intagning. 

Exklusionskriterier: ankomst via 

ambulans eller annat sjukhus. 

Patienter som blivit triagerad av 

någon av forskarna.  

 

Inga bortfall, 

data taget 

från 

patientjourna

ler på det 

aktuella 

sjukhuset. 

217 patienter varav 44,6% ansågs blivit 

triagerade korrekt. 61,3% var män. Patienter 

med symtom som svettningar prioriterades 

högre (P=0,048), symtom som prioriterades 

lägre var buksmärta (P=0,039) och hosta 

(P=0,039). Högt blodtryck gav högre prioritet 

systoliskt tryck (P=0,011), diastoliskt tryck 

(P=0,003). Desto snabbare patienten inkom 

efter symtomdebut ju högre prioritet (P=0,01). 

Patienter med hög smärta prioriterades 

(P=0,002). Faktorer som ej visade 

signifikans var kön, ålder, etnicitet, 

utbildningsgrad, STEMI/NSTEMI, 

anamnes, riskfaktorer, förekomst av 

bröstsmärta, andfåddhet, 

illamående/kräkning, smärta i 

höger/vänster arm, yrsel, sjukdomskänsla, 

huvudvärk, smärta i mellangärdet, trötthet. 

1 
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Racial and Sex 

Differences in 

Emergency 

Department Triage 

Assessment and Test 

Ordering for Chest 

Pain, 1997–2006, 

Lopez, L., Wilper, A., 

Cervantes, M., 

Betancourt, J. & 

Green., A., 2010, 

Academic Emergency 

Medicine, USA 

Studien undersöker 

om 

sociodemografiska 

skillnader existerar 

vid triagering och om 

dessa olikheter 

påverkar den första 

undersökningen på 

akuten för patienter 

med akut 

bröstsmärta. 

Retrospektiv studie av nationellt 

representativa data från en 

nationell undersökning. 

Inklusionskriterier: >41år med 

bröstsmärta. 

Inget 

bortfall, 

studien är 

gjord på 

redan 

insamlad 

statistik. 

21 629 patientjournaler undersöktes. Kvinnor 

med hjärtinfarkt hade mer sällan bröstsmärta 

än män (P=0,0002), Patienter som var lågt eller 

oförsäkrade fick i lägre grad evidensbaserad 

vård och blev oftare lägre prioriterade, 

patienter som sökte på urbana sjukhus eller 

kom gående istället för att ta ambulans fick 

lägre triageprioritet. Vissa etniciteter 

sammanknippades signifikant med lägre 

prioritet. Det fanns ingen signifikant 

korrelation mellan kön, ålder och 

triagetilldelning.  

1 

Round-off decision-

making: Why do 

triage nurses assign 

STEMI patients with 

an average priority? 

Saban, M., Zaretsky, 

L., Patito, H., Salama, 

R., & Darawsha A., 

2018, Internatonal 

Emergency Nursing, 

Israel  

Studien söker att 

identifiera och 

klargöra signifikanta 

faktorer i triage 

processen som 

resulterar i en lägre 

prioritering i det 

akuta 

omhändertagandet. 

Retrospektiv studie av analys av 

140 patientjournaler från ett 

sjukhus. Inklusionskriterier: 

patienter >18år, triagerade och 

diagnostiserade med möjlig 

STEMI, genomgått PCI, fått 

triagekategori 1,2 eller 3. 

Exklusionskriterier: Patienter 

förflyttade till annan avdelning, 

avlidna. 

Inget 

bortfall, data 

insamlat från 

patientjourna

ler från det 

aktuella 

sjukhuset. 

50 % var undertriagerade, patienter med 

tidigare hjärt-kärlsjukdom fick oftare högre 

prioritering (P=0,05), manliga patienter fick 

oftare hög prioritet (P=0,05), patienter i akut 

triagekategori hade högre dödlighet på 

sjukhuset inom vistelsen (P=0,02), inom 

30dagar (P=0,01) och 1-18mån (P=0,00). 

Undertriagerade patienter hade i hög grad haft 

tidigare historik av hjärt-kärlsjukdom eller 

ärftlighet för det (OR:5,122, P=0,05). Araber 

triagerades lägre än judar (P=0,02). Ålder, 

arbetsbelastning på avdelningen, veckodag och 

tid på dygnet uppnådde ingen signifikans. 

1 


