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ABSTRAKT 
Bakgrund: Prioritering av patienters medicinska angelägenhetsgrad är ofta starten på 
vårdkedjan. Prioriteringen utförs av sjuksköterskor och är en av deras viktigaste 
arbetsuppgifter på akutmottagningar. Målet är att de som är i störst behov av vård ska få 
vård först. Felaktigt fattade beslut kan påverka patienters hälsa negativt. Akutmottagningen 
är en miljö som präglas av stress och oförutsägbarhet.  
Syfte: Syftet med studien var att undersöka vilka faktorer som påverkar sjuksköterskans 
beslutsfattande vid prioritering av patienter på akutmottagning. 
Metod: Beskrivande litteraturöversikt med induktiv analysmetod. Resultatet utgjordes av 14 
vetenskapliga studier med såväl kvalitativ som kvantitativ studiedesign.  
Resultat: Resultatet visade att sjuksköterskans beslutsfattande påverkades av faktorer som 
kunde delas in i två huvudteman: individuella- och organisatoriska faktorer. De individuella 
faktorerna bestod av erfarenhet av prioritering, självförtroende, utbildning samt 
prioriteringsbedömning. De organisatoriska faktorerna bestod av underkategorierna: 
arbetsmiljö, triagesystem och teamarbete. 
Diskussion: Resultatet diskuterades kritiskt med utgångspunkt från Benners humanistiska 
intuitiva teori “från novis till expert”. Effekten av utbildning i form av simuleringsövningar 
diskuteras i förhållande till behovet av erfarenhet för att utvecklas mot expert. 
Sjuksköterskeledd triage jämförs med läkarledd triage. 
Slutsats: Beslutsfattande kan vara för komplext för att kunna placeras in i en generell teori. 
Mer forskning behövs med eventuellt andra metoder.  
 
Nyckelord: Akutmottagning; Benner; Erfarenhet; Kliniskt beslutsfattande; Prioritering; 
Sjuksköterska. 
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1. INTRODUKTION 
Sjuksköterskor på akutmottagningar fattar viktiga beslut kring patienters vård och omvårdnad i 

en miljö som kan vara väldigt stressande och oförutsägbar. På kort tid måste sjuksköterskan 

samla information om patienten och förutse vilken typ av vård patientens tillstånd kräver. Det är 

en svår arbetsuppgift som kräver omfattande medicinska kunskaper och skicklighet hos 

sjuksköterskan för att inte besluten ska bli felaktiga och leda till försämrat tillstånd hos 

patienterna. För att säkerställa optimala förutsättningar för korrekta beslut i den akutmedicinska 

miljön, behövs förståelse för de bakomliggande faktorer som påverkar sjuksköterskans 

prioriteringar.  

2. BAKGRUND 

2.1 Akutmottagningen 
I Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763), 2 §, fastställs att den som har det största 

behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården (ibid.). På en akutmottagning 

passerar både akut sjuka och mindre sjuka patienter. Initiala samtal och bedömningar är ett 

viktigt ansvarsområde för sjuksköterskor som arbetar på en akutmottagning just för att uppfylla 

lagens intention att den som har störst behov ska få vård först. Sjuksköterskorna på en 

akutmottagning behöver hela tiden följa och observera patienternas tillstånd och avdelningen i 

stort för att vara redo att omprioritera när patienternas hälsotillstånd förändras (Brabrand, 

Folkestad, Clausen, Knudsen & Hallas 2010; Ericsson & Ericsson, 2012, s.9-11; Fry & Burr, 2002). 

Omvårdnadsteoretikern Patricia Benner beskriver att sjuksköterskor har en ledande funktion för 

arbetet på akutmottagningar. Sjuksköterskan agerar som spindeln i nätet och övervakar 

personalen, patienternas behov och de tillgängliga resurserna. En viktig uppgift som 

sjuksköterskorna har är att göra snabba prioriteringar och delegera ansvar till övrig personal 

(Benner, 1984, s.111-116).  Akutmottagningar ska erbjuda väl fungerande modern akutsjukvård 

dygnet runt, vilket ställer höga krav på sjuksköterskornas medicinska kompetens, samarbets- och 

beslutsförmåga, stresstålighet och förmåga att prioritera. Svårt sjuka och skadade patienter kan 

när som helst söka vård och behöver då korrekt omhändertagande och medicinskt avancerade 

resurser (Åkeson, 2012, s.25-27). Akutmottagningen som arbetsplats karaktäriseras av 

oförutsägbarhet, hög patienttillströmning och omhändertagande av patienter med flera olika 

sjukdomstillstånd eller traumatiska skador (Adriaenssens, De Gucht & Maes, 2015). Arbete under 
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sådana förutsättningar kan vara stressande, vilket ökar risken att sjuksköterskor drabbas av 

depression och utbrändhet vilket i sin tur leder till sämre kvalitet i prioriteringsbedömningen 

(Duffy, Avalos & Dowling, 2014). Överfulla akutmottagningar är ett växande problem. Det beror 

bland annat på ett ökande antal äldre patienter, ökande antal patienter med kroniska 

sjukdomstillstånd samt en allmän brist på vårdplatser inom slutenvården (Asaro, Lewis & 

Boxerman, 2007; Elder, Johnston & Crilly, 2015). Mellan åren 2014 och 2015 ökade antalet besök 

på akutmottagningarna i Sverige med 3% och den totala vistelsetiden för patienterna på 

akutmottagningarna ökade med 31 minuter mellan åren 2010 och 2015 (Socialstyrelsen, 2015). 

2.2 Sjuksköterskans beslutsfattande på akutmottagning 
Sjuksköterskeprofessionen har genomgått en kulturell förändring världen över. Sjuksköterskor 

förväntas idag ta del av aktuell forskning och tillämpa den senaste evidensbaserade kunskapen i 

det praktiska arbetet och i sitt beslutsfattande (Polit & Beck, 2012, s.3). Det betyder dock inte att 

evidensbaserad omvårdnad ersätter de erfarenheter personalen besitter (Tanner, 2006; Willman, 

Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016, s.36). Genom att kombinera individuell klinisk 

erfarenhet med bästa möjliga evidens genererad från systematisk forskning kvalitetssäkras 

vården (Thompson, 2003). Evidensbaserat arbete innebär för sjuksköterskan att i beslutsfattandet 

väga samman sin expertis och kunskap med patientens situation och önskemål (Socialstyrelsen, 

2016; Willman, et al., 2016, s.29-30). Det överensstämmer med Benners omvårdnadsteori som 

även den framhåller att sjuksköterskans beslutsfattande behöver grundas på såväl 

evidensbaserad teoretisk kunskap som erfarenhet (Benner, Tanner & Chesla, 1999, s.75). 

Sjuksköterskans beslutsprocess är komplicerad och kräver att sjuksköterskan är medicinskt 

kunnig och stresstålig (Aronsky et al., 2008; Gerdtz & Bucknall, 2001). De multipla besluten ska 

fattas under kort tid i en osäker miljö och baseras på begränsad information (Brabrand et al., 

2010). Ett felaktigt fattat prioriteringsbeslut riskerar att påverka patientens hälsa negativt. För att 

upprätthålla patientsäkerheten är det därför viktigt att förstå processen och strategierna som 

sjuksköterskan använder för att fatta sina beslut (Elder et al., 2015). För att uppnå bästa möjliga 

resultat i beslutsprocessen måste sjuksköterskan ha ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt 

(Pearson, 2013; Standing, 2010, s.10).  

 

Beslutsfattande kan förenklat beskrivas som valet mellan olika alternativ. Sjuksköterskans 

kliniska beslutsfattande inbegriper förmågan att kunna identifiera olika alternativ och sedan 
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välja det mest lämpliga utifrån evidensbaserad kunskap (Standing, 2010, s.6-7). Benner ser dock 

problem med detta förenklade synsätt på beslutsfattande, då fokus placeras på den medvetna 

analysen med generaliseringen att allt beslutsfattande och all expertbedömning är analytisk och 

reflekterande. Enligt Benner är beslutsfattandet reflektivt och analytiskt hos novisen medan 

experten använder intuition och ett holistiskt synsätt (Benner et al., 1999, s.28). Sjuksköterskans 

utvecklingsprocess gällande beslutsfattande och kunskap beskrivs i Benners omvårdnadsteori 

“från novis till expert” där hon menar att sjuksköterskans agerande och beslutsfattande skiljer sig 

åt beroende på i vilket kompetensstadium sjuksköterskan befinner sig i. Stadierna är novis, 

avancerad nybörjare, kompetent, skicklig och slutligen expert. Nybörjaren eller novisen förlitar 

sig på strikta regler och fakta för beslutsfattande och val av handling, då bedömning och tolkning 

sker utifrån begränsad erfarenhet (Benner et al., 1999, s.67-74). Utan erfarenhet saknar novisen 

förmågan att se den holistiska komplexiteten i situationen. Ju längre sjuksköterskan har kommit i 

sin utveckling och ju mer erfarenheter som hämtats från verkliga upplevda situationer, desto 

bättre blir sjuksköterskans förmåga att se helheten (Benner, 1984, s.13-38; Field, 2004). 

Sjuksköterskan i de högre kompetensnivåerna kan överväga flera alternativ och intuitivt känna 

igen relevanta situationsbundna komponenter, utan medvetna slutledningar eller hjälp av regler 

(Benner et al., 1999, s.67-74). Experten kan direkt fokusera på och lösa problemet utan att 

överväga ett stort antal onödiga alternativa diagnoser och behandlingsmetoder (Benner, 1984, 

s.32).  
 

Korrekta beslut under prioriteringen av patienter vid det initiala mötet är viktigt då 

bedömningen och besluten som fattas påverkar patienternas fortsatta vårdförlopp (Muntlin 

Athlin, Carlsson & Gunningberg, 2015; Tanner, 2006; Yurkova & Wolf, 2011). 

Prioriteringsbedömningen är en utmaning och ett komplicerat ansvarsområde för 

sjuksköterskorna på akutmottagningar. Patienterna har okänd potentiell risk för allvarlig 

sjukdom och det råder hög nivå av osäkerhet som komplicerar processen (Hale & Tippet, 2009). 

Benner beskriver klinisk bedömning som den metod sjuksköterskan använder för att förstå 

patientens problem (Benner et al., 1999, s.27-30).  

2.3 Triageringssystem 
Prioriteringen av medicinsk angelägenhetsgrad på en akutmottagning är den första länken i 

vårdkedjan för de flesta patienter (Hodge, Hugman, Varndell, & Howes, 2013; Huryk, 2006). 

Prioritering är en av sjuksköterskans viktigaste arbetsuppgifter på akutmottagningen och vid 
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detta prioriteringsarbete används vanligen ett turordningssystem kallat triage (Ericson & Ericson, 

2012, s. 9; Iserson & Moskop, 2007). För att på ett säkert sätt kunna sortera och prioritera behovet 

av medicinsk behandling bland patienter används olika triageringssystem (Statens beredning för 

medicinsk utredning [SBU], 2010). Prioritering är nödvändigt i modern akutsjukvård, då relativt 

begränsade resurser ska fördelas till omfattande medicinska behov. Tillströmningen av patienter 

till en akutmottagning är oförutsägbar och plötsliga händelser kan leda till överväldigande 

efterfrågan av akutsjukvård. Prioritering på en akutmottagning är en pågående process, men 

tonvikten ligger på den initiala bedömningen vid ankomst (Fitzgerald, Jelinek, Scott & Gerdtz, 

2010). Sjuksköterskan som utför prioriteringen har som huvudsaklig uppgift att utifrån ett 

triageringssystem tilldela patienterna en prioriteringskod, vilken graderar hur snabbt patienten 

är i behov av att träffa läkare och få vård. Patientsäkerheten är beroende av att sjuksköterskan 

kan fatta snabba och korrekta beslut under tidspress (Hodge, et al., 2013; Huryk, 2006). 
 

Det vanligaste sättet att prioritera medicinsk angelägenhetsgrad är att bedöma patientens 

tillstånd genom vitalparametrar, symtom samt patientens berättelse, och utifrån detta avgöra hur 

snabbt patienten behöver vård (Sandman, Ekerstad, & Lindroth, 2012; Socialstyrelsen, 2015). 

Förändringar i vitalparametrar såsom temperatur, andningsfrekvens och hjärtfrekvens visas 

tidigt i sjukdomsförloppet och kan hjälpa till att förutsäga den medicinska angelägenhetsgraden 

hos patienten (Chalari, Intas, Stergiannis, Paraskevas & Fildissis, 2012; Considine, Thomas & 

Potter, 2009; So, Ong, Wong, Chung & Graham, 2015). Idag finns inget enhetligt nationellt 

triageringssystem i Sverige (Sandman et al., 2012; Socialstyrelsen, 2015). De flesta 

akutmottagningar använder den femgradiga skalan RETTS: rapid emergency triage and 

treatment system, där patienters medicinska angelägenhetsgrad prioriteras i fem nivåer 

(Farrokhnia & Göransson, 2011; Sandman et al., 2012; Socialstyrelsen, 2015). Internationellt finns 

det många olika triageringssystem (Fernandes et al., 2005; Fitzgerald, et al., 2010). Det vanligaste 

är att dessa system likt RETTS bygger på en femgradig nivåskala, baserat på hur snabbt patienten 

behöver träffa läkare (Fernandes et al., 2005). 
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3. PROBLEMFORMULERING 
Vid prioritering av patientens medicinska angelägenhetsgrad på akutmottagning sker det initiala 

mötet mellan sjuksköterskan och patienten. Bedömning av patientens hälsotillstånd är avgörande 

för patientsäkerheten och besluten påverkar patientens fortsatta vårdförlopp. Det är av största 

vikt att dessa beslut fattas korrekt för att säkerställa en god och säker vård för samtliga patienter. 

Denna litteraturöversikt vill undersöka vad som påverkar sjuksköterskans beslutsfattande under 

prioriteringen för att ge underlag till förbättrad kunskap om prioritering på akutmottagning. 

4. SYFTE 
Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer som påverkar sjuksköterskans beslutsfattande 

vid prioritering av patienter på akutmottagning. 

5. METOD 

5.1 Design 
Studien är en beskrivande litteraturöversikt vars motiv är att ge en överblick av forskningsläget 

inom valt område. Befintlig forskning identifierades, kartlades och sammanställdes för att skapa 

en uppfattning av vad som studerats inom området samt vilka olika metoder som använts. De 

artiklar som framkom i sökningen och stämde överens med syftet kvalitetsgranskades och 

analyserades sedan för att sammanställa ett resultat (jfr Friberg, 2012, s.133-135). En 

litteraturöversikt kräver att det finns ett tillräckligt stort underlag av tidigare forskning inom 

området, samt att forskningen som gjorts håller god kvalitet (Forsberg och Wengström, 2008, 

s.30-32). Att denna litteraturöversikt var genomförbar utifrån underlag i form av mängd 

forskning på området säkerställdes genom noggrann genomgång av de data som hittades i 

databaserna.  
 

Målet med beskrivande litteraturöversikter är att resultatet ska vara mer än bara en upprepning 

av de artiklar som valts ut till resultatet. Resultatet ska utgöra en ny överblick av forskningsläget 

som ger läsaren en helhetsbild och insikt i forskningsläget som är djupare och tydligare än vad 

de inkluderade artiklarna var för sig förmedlar (Polit & Beck, 2012, s.97).  
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5.2 Inklusions- och exklusionskriterier 
Avgränsningar i denna litteraturöversikt har valts för att generera mer relevanta träffar i 

databassökningarna utifrån studiens syfte (jfr Willman et al., 2016, s.61). Artiklar som redovisade 

både kvalitativa och kvantitativa resultat inkluderades, då det ger ämnet bredd och skapar 

djupare förståelse för problemet i den kliniska verkligheten. Sökningarna avgränsades till att 

endast inkludera artiklar publicerade från och med 2007. Det säkerställer redovisning av den 

senaste evidensen inom området. Endast studier som berör allmänsjuksköterskans yrkesområde 

inkluderades. Artiklar som inte är skrivna på engelska exkluderades liksom prioritering 

sjuksköterskan utför via telefon. Studier utifrån patienters perspektiv exkluderades eftersom 

denna studie fokuserar sjuksköterskans perspektiv. Specialistsjuksköterskors områden såsom 

studier gjorda prehospitalt och inom pediatrisk akutsjukvård exkluderades. 

5.3 Litteratursökning 
Litteratursökningen genomfördes i databaserna Cinahl och Pubmed, sökdatum: 2017-01-18. 

Dessa databaser användes utifrån deras lämplighet med hänsyn till litteraturöversiktens syfte: att 

i första hand baseras på forskning inom omvårdnadsämnet (Polit & Beck, 2012, s.100-101). 

Sökningarna är gjorda med fritextsökord vilka valts ut med hjälp av Mesh-termer i Svensk Mesh 

(http://www.mesh.kib.ki.se) och Cinahl headings (http://www.ebscohost.com). Att enbart 

använda Mesh-termer och Cinahl headings gav för få träffar vilket är anledningen till att 

sökorden användes som fritext.  
 

Sökorden “decision making” OR assessment OR classification OR triage användes för att få in all 

relevant forskning inom ämnet, då dessa är synonymer och används i samma kontext som 

litteraturöversiktens syfte. Sökorden “emergency department” OR “emergency service” OR 

“emergency room” AND hospital användes för att täcka in alla artiklar som är utförda på 

akutmottagningar. Trunkering av nurs* valdes inför sökningen för att få en bredare sökning och 

undvika begränsning av ordets ändelser (jfr Willman et al., 2016, s.75). Tidskrifterna som 

publicerade de artiklar som resultatet baseras på är granskade i Ulrichsweb 

(http://ulrichsweb.com) för att kontrollera att de är peer-reviewed. Tidskrifterna granskades 

manuellt för att säkerställa kvalitén.  
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Tabell 1: Sökning PubMed 

 Sökord Antal 
träffar 

Urval efter 
läst titel 

Urval efter läst 
abstrakt 

Urval efter läst 
artikel 

1 “decision making” OR assessment OR 
classification OR triage 

313211 - - - 

2 “emergency department” OR “emergency 
service” OR “emergency room” 

23183 - - - 

3 hospital 633974 - - - 

4 2 AND 3 18650 - - - 

5 nurs* 68075 - - - 

6 1 AND 4 AND 5 864 204 71 10 

Alla sökningar är med avgränsningarna: abstract, 10 years, english, adult 19+ years  
 
Tabell 2: Sökning Cinahl 

 Sökord Antal 
träffar 

Urval efter 
läst titel 

Urval efter läst 
abstrakt 

Urval efter läst 
artikel 

1 “decision making” OR assessment OR 
classification OR triage 

78021 - - - 

2 “emergency department” OR “emergency 
service” OR “emergency room” 

6037 - - - 

3 hospital 34642 - - - 

4 2 AND 3 2661 - - - 

5 nurs* 27172 - - - 

6 1 AND 4 AND 5 209 35 15 3 

Alla sökningar är med avgränsningarna: abstract, 10 years, english, adult 19+ years 
 

5.4 Urval, relevansbedömning och granskning 
Urvalet av artiklar till denna litteraturöversikt gjordes genom att i sökningarna urskilja de 

artiklar som stämde överens med syftet utifrån titel. Utifrån detta kriterium lästes de utvalda 

artiklarnas abstrakt. De studier vars abstrakt föreföll överensstämma med syftet lästes i sin helhet 

och sammanfattades kort för att efter vidare utvärdering inkluderas om de fortfarande bedömdes 

relevanta. De återstående artiklarna granskades med hjälp av granskningsmallar i enlighet med 

definitionen av en beskrivande litteraturöversikt (Friberg, 2012, s.133-135). De granskade 

artiklarna sammanfattades sedan utförligt på svenska. I de båda databaserna framkom 16 

dubbletter, vilka manuellt exkluderas från PubMed för att endast läsas från Cinahl. Manuell 

sökning har genererat en artikel till resultatet (Wolf, 2010). Granskningen av artiklarna utfördes 
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med stöd av modifierade versioner av Carlsson och Einmans (2003) granskningsmallar för 

kvantitativ och kvalitativ metod. Analys av studiernas olika delar (abstrakt, introduktion, syfte, 

metod, resultat, diskussion och slutsats) genomfördes och poängsattes. Artiklarnas poäng 

omvandlades till procent för att urskilja tre kvalitetsgrader; grad I (≥80%), grad II (≥70%), och 

grad III (≥60%). Modifieringen av granskningsmallarna bestod i att bedömningspunkten 

”patienter med lungcancerdiagnos” ändrades till att istället utgöra ”andel inkluderade 

sjuksköterskor i studien”. Det här gjordes för att mallarna bättre skulle stämma överens med 

denna litteraturöversikts syfte. Författarna till denna litteraturöversikt utförde 

artikelgranskningen separat och oberoende av varandra, för att sedan gemensamt jämföra och 

diskutera resultaten av granskningarna. De artiklar som inkluderats redovisas i bilaga 1. 

6. ANALYS 
Denna beskrivande litteraturöversikt har en induktiv ansats i sin analysmetod.  För att förstå 

helheten av artiklarna lästes de upprepade gånger. Varje studie sammanfattades på svenska 

som stöd för analysarbetet. Det fungerade också som en slags validering för att säkerställa att 

all relevant data uppfattades och dokumenterades. Det första steget i analysen var att 

identifiera likheter och skillnader i de valda artiklarna i fråga om metodologiska 

tillvägagångssätt och syften. Sedan söktes återkommande teman i artiklarnas resultat. Likheter 

och skillnader kategoriserades med utgångspunkt från dessa teman, för att ytterligare 

förtydliga helhetsbilden. Resultatet redovisas med dessa teman som underrubriker (jfr 

Backman, 1998, s.72; Friberg, 2012 s.140-141). En översiktstabell skapades för att få struktur och 

överblick över de inkluderade artiklarna, vilket presenteras i bilaga 1 (jfr Polit & Beck, 2012, 

s.109; Willman et al., 2016, s.92).  

7. ETISKA ÖVERVÄGANDEN 
Samtliga studier inkluderade i resultatet av denna litteraturöversikt har ett etiskt godkännande 

och i vissa fall även ett etiskt resonemang. Ett etiskt godkännande är enligt de tidskrifter de är 

publicerade i ett krav. Etisk medvetenhet och resonemang är alltid angeläget i forskning utförd 

på människor, men ännu känsligare när det rör patienter som är i beroendeställning till 

sjukvården. Den här litteraturöversikten är baserad på forskning om sjuksköterskor, vilket 

minskar kravet på etiskt resonemang (jfr Polit & Beck, 2012, s.150-154). Författarna till denna 
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Triagesystem	

Teamarbete	

litteraturöversikt tar ändå ställning till att detta är viktigt och har granskat de etiska 

övervägandena noggrant.                                                          

8. RESULTAT 
Resultatet av denna litteraturöversikt är baserat på 14 originalartiklar där sex är av kvalitativ 

design och åtta är av kvantitativ design. Elva av dessa studier uppnådde den högsta 

kvalitetsgraden (grad 1) i kvalitetsgranskningen, och de övriga tre artiklarna bedömdes som grad 

2. Samtliga beskriver sjuksköterskans beslutsfattande och vad som påverkar det under 

bedömningen av patienter på akutmottagningar. Resultatet är indelat i två övergripande 

huvudteman: individuella faktorer samt organisatoriska faktorer som påverkar sjuksköterskan i 

bedömningen. Fyra underteman presenteras under individuella faktorer och tre underteman 

presenteras under organisatoriska faktorer. Dessa teman och underteman hittades under 

analysfasen av denna litteraturöversikt, vilket presenteras i figur 1.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. En översikt som presenterar litteraturstudiens olika huvud- och subteman: de faktorer som påverkar sjuksköterskans 
beslutsfattande vid prioritering av patienters medicinska allvarlighetsgrad på akutmottagning. 
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8.1 Individuella faktorer hos sjuksköterskan 
Hur sjuksköterskan utför prioriteringsbedömningen är beroende av faktorerna: erfarenhet, 

självförtroende och utbildning. Hos sjuksköterskor med liten erfarenhet är självförtroendet 

vanligtvis lägre vilket medför ett mer osjälvständigt arbete och sämre kliniska bedömningar som i 

sin tur medför risk för att felaktiga beslut fattas. Genomgående trender är att erfarna 

sjuksköterskor ställer preliminär diagnos i större utsträckning i ett försök att skapa en helhetsbild 

av patientens situation, vilket resulterar i mer korrekta bedömningar och bättre beslut. Studierna 

som ligger till grund för resultatet “Individuella faktorer hos sjuksköterskan” är huvudsakligen 

utförda i USA, Australien och Kanada. I övrigt är studierna utförda i Italien, Taiwan och Sverige. 

8.1.1 Erfarenhet av prioritering 

Erfarenhet av prioritering på akutmottagning har visat sig påverka sjuksköterskans 

beslutsfattande bland annat genom att erfarna sjuksköterskor lägger större vikt vid patientens 

berättelse och sjukdomshistoria, ställer preliminär diagnos i större utsträckning samt följer 

triageringssystem i mindre utsträckning än oerfarna sjuksköterskor. Detta visades i två studier 

med kvalitativ design där en använder “think aloud” metod, med 16 deltagande sjuksköterskor 

(Göransson, Ehnfors, Fonteyn & Ehrenberg, 2008) och den andra är av etnografisk 

observationsdesign med semistrukturerade intervjuer med 16 deltagande sjuksköterskor (Roscoe, 

Eisenberg & Forde, 2016). Samt i tre studier med kvantitativ ansats; en med prospektiv 

korrelationsdesign med 334 sjuksköterske-patient interaktioner (Garbez, Carrieri-Kohlman, 

Stottis, Chan & Neighbor, 2011), en av interventionsdesign med 36 sjuksköterskor och 36 läkare 

(Mazzocco & Cherubini, 2010), och en enkätundersökning utförd på 14 sjukhus med 279 

sjuksköterskor (Chen et al., 2008). 
 

Sjuksköterskor med lång erfarenhet av prioriteringsbedömning ser oftare patientens 

sjukdomshistoria som en viktig informationskälla samt är bättre på att identifiera viktig 

information i patientens berättelse och ställa rätt följdfrågor (Garbez et al., 2011; Roscoe, 2016). 

Detta stärks i Göranssons et al. (2008) resultat som visar att sjuksköterskor som aktivt använder 

patientberättelsen som grund för bedömningen i högre utsträckning fattar korrekta 

prioriteringsbeslut (ibid.). Erfarna sjuksköterskor har en tendens att i sin prioriteringsbedömning 

ställa en preliminär diagnos som kan ge en fingervisning om den medicinska 

angelägenhetsgraden i patientens tillstånd, och de följer inte triagesystem och riktlinjer i samma 
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utsträckning som mindre erfarna sjuksköterskor gör (Garbez et al., 2011; Göransson et al 2008). 

Chen et al. (2008) påvisar att lång erfarenhet av arbete på akutmottagning signifikant påverkar 

sjuksköterskans förmåga att korrekt gradera medicinsk angelägenhetsgrad hos patienterna. 
 

Sjuksköterskors beslutsfattande kan influeras av information om hur deras tidigare beslut 

påverkat patientens sjukdomsförlopp. I en kvantitativ interventionsstudie med 36 sjuksköterskor 

på en akutmottagning visades att sjuksköterskans beslutsfattande ofta (i upp till 56% av fallen) 

påverkas av tidigare erfarenheter. Vid vetskap om att patienten påverkats negativt av ett tidigare 

beslut, trots att det fattats korrekt utifrån den information som fanns tillgänglig, förändrade 

sjuksköterskorna sina beslut i liknande patientfall i framtiden (Mazzocco & Cherubini, 2010).  

8.1.2 Självförtroende 

I denna kategori framkommer att självförtroende är en faktor som påverkar sjuksköterskans 

beslutsfattande på olika sätt. Det finns ett samband mellan självförtroende och erfarenhet, kritiskt 

tänkande, empati, problemlösning samt självständighet. De studier som utgör denna kategori är 

av både kvalitativ och kvantitativ design. Två studier är av kvalitativ design med explorativ 

ansats (Fry & MacGregor, 2014; Fry, MacGregor, Hyland, Payne & Chenoweth, 2015) med 36 

respektive 80 deltagande sjuksköterskor. En annan är en etnografisk observationsstudie med tio 

deltagande akutsjuksköterskor (Wolf, 2010). Studierna av kvantitativ design är dels en 

retrospektiv granskning av 360 patientjournaler (Cork, 2014), samt en tidigare presenterad 

interventionsstudie (Mazzocco & Cherubini, 2010, se s.10). 
 

Självförtroende ökar sjuksköterskors initiativförmåga och självständighet i arbetet och 

upprätthålls av erfarenhet, kunskap, färdigheter samt kontextuella faktorer (Cork, 2014; Fry & 

MacGregor, 2014; Fry et al., 2015). Självförtroende gör sjuksköterskorna mer flexibla i sin roll och 

ökar förmågan att initiera och anpassa omvårdnaden efter patientens behov (Fry & MacGregor, 

2014; Fry et al., 2015). Sjuksköterskornas förmåga att ställa preliminär diagnos, fatta beslut om 

och utföra omvårdnadsåtgärder upprätthålls av självförtroende (Fry & MacGregor, 2014). Gott 

självförtroende möjliggör en korrekt bedömning och tillämpning av ett empatiskt 

förhållningssätt gentemot patienterna samt upprätthåller sjuksköterskornas förmåga att fatta 

beslut, lösa problem och kritiskt reflektera kring sitt eget arbete (Fry & MacGregor, 2014; Fry et 

al., 2015). Fry & MacGregor (2014) visar på att de sjuksköterskor som har ett högt självförtroende 
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tilldelas ett utökat ansvar i sitt arbete (ibid.). Gott självförtroende hos sjuksköterskorna ger bättre 

förutsättning att skapa relationer med patienterna (Fry et al., 2015). Relationen medför att 

sjuksköterskan känner ett ansvar för patienten och dennes hälsa, vilket i sin tur skapar 

engagemang för en fokuserad datainsamling och effektiv vård. En fokuserad datainsamling är en 

förutsättning för att sjuksköterskan ska kunna fatta korrekta beslut (Wolf, 2010). 
 

Faktorer som negativt påverkar sjuksköterskornas självförtroende och därigenom 

beslutsfattandet är högt patientantal, patienter i väntrummet med symtom som tyder på hög 

medicinsk angelägenhetsgrad samt känslan av att förlora kontrollen över situationen (Fry & 

MacGregor, 2014). Vetskapen om att ett tidigare beslut som sjuksköterskan fattat medfört 

negativa konsekvenser för patienten påverkar även sjuksköterskans självförtroende (Mazzocco & 

Cherubini, 2010). När självförtroendet är lågt tenderar sjuksköterskor att undvika arbetsuppgifter 

de känner sig osäkra på, samt söker oftare läkares bekräftelse och stöd i beslutsfattandet (Fry & 

MacGregor, 2014). 

8.1.3 Utbildning 

Tre studier av kvantitativ design påvisar effekten av utbildningens inverkan på beslutsfattande 

vid prioritering, där beslutsfattandet visade sig bli bättre med utbildning i triagering. Två av 

studierna visar med hjälp av demografiska data vilken effekt utbildning har på kliniskt 

beslutsfattande på akutmottagning. Den av studierna som använde sig av beskrivande 

korrelationsdesign är genomförd med 42 sjuksköterskor (Ekins & Morphet, 2015), den andra 

studien är av interventionsdesign med 77 sjuksköterskor där interventionen bestod av utbildning 

i triage (Dong et al., 2007). Den tredje studien är tidigare presenterad (Chen et al., 2010, se s.10). 
 

Chen et al. (2008) påvisar vikten av utbildning inom triage för att sjuksköterskans bedömning av 

patientens medicinska angelägenhetsgrad ska bli så korrekt som möjligt. Mer specifikt visade 

studien att utbildningstyp, antal timmar samt innehållet i triageutbildningen påverkade hur 

korrekt beslutsfattandet blev (ibid.). Interventionsstudien av Dong et al. (2007) visar att 

sjuksköterskor fattar mer korrekta beslut som bättre överensstämmer med triagesystemet efter en 

tre timmar lång internkurs om triagesystemet (ibid.). Vidareutbildning på högskolenivå efter 

sjuksköterskeexamen bidrar inte till att sjuksköterskor fattar bättre prioriteringsbeslut, då dessa 

utbildningar inte specifikt innehåller undervisning om triage (Ekins & Morphet, 2015). 
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8.1.4 Prioriteringsbedömning    

Två studier med kvantitativ design och tre studier med kvalitativ design visar att 

sjuksköterskans engagemang, erfarenhet och intuition samt patientens symtom, vitalparametrar 

och berättelse påverkar sjuksköterskans prioriteringsbedömning vid beslutsfattande. En av 

studierna med kvalitativ design är av grounded theory metod där 12 sjuksköterskor från 3 

sjukhus deltog (Reay et al., 2016). Övriga studier är tidigare presenterade (Cork, 2014, se s.11; 

Garbez et al., 2011, se s.10; Göransson et al., 2008, se s.10; Roscoe, 2016, se s.10). 
 

Prioriteringsbedömningen går ut på att försöka matcha ihop information från vitalparametrar, 

kliniska tecken och patientens historia. När informationen inte stämmer överens ifrågasätter 

sjuksköterskorna den avvikande informationen för att på så sätt skapa en helhetsbild över 

patientens sjukdomstillstånd (Reay et al., 2016). Roscoes et al. (2016) resultat visar att 

sjuksköterskor förlitar sig mer på kliniska tecken såsom patientens utseende och beteende samt 

vitalparametrar än på patientens historia i den initiala bedömningen. Undantaget är när 

patientens berättelse innehåller vissa speciella ord som gör informationen mer avgörande och då 

lyfts patientberättelsen fram som en väsentlig informationskälla: sådana ord kan vara blödning 

eller smärta vid tidig graviditet, tidigare organtransplantation samt allvarlig infektion.  
 

Sjuksköterskor som arbetar med att prioritera patienters medicinska angelägenhetsgrad på 

akutmottagning använder många olika kognitiva processer för att fatta beslut, bland annat 

intuition och analytiskt tänkande. Sjuksköterskor känner igen mönster i patientens symtom och 

uttryck, och bedömer dessa utifrån tidigare kunskaper och erfarenheter, vilket tyder på att 

intuition är en del av beslutsfattandet vid bedömning av patientens tillstånd (Göransson et al., 

2008). Cork (2014) styrker i sitt resultat att intuition ingår som en validerad del i bedömningen av 

angelägenhetsgrad hos traumapatienter på akutmottagning.  
 

Att vara aktivt engagerad i prioriteringsbedömningen, förstå den underliggande patologin och 

möjliga konsekvenser för patienten är viktigt för att sjuksköterskans beslutsfattande i 

prioriteringen ska bli så korrekt som möjligt (Reay et al., 2016). Erfarna sjuksköterskor fattar sina 

beslut med hjälp av en dynamisk tankeprocess där de kombinerar information från olika 

informationskällor i en flytande ordning och hoppar fram och tillbaka mellan stegen: samla 

information, bedöma medicinsk angelägenhetsgrad samt ställa diagnos. Dynamiska 
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tankeprocesser används för att skapa en helhetsbild av patientens tillstånd (Garbez et al., 2011; 

Reay et al., 2016). Göransson et al. (2008) påpekar dock i sin studie att även oerfarna 

sjuksköterskor använder dynamiska tankeprocesser. 

8.2 Akutmottagningens organisatoriska faktorer 
Situationen på akutmottagningen med avseende på tillgängliga medicinska resurser i relation till 

hur många patienter som väntar på vård har visat sig påverka sjuksköterskans beslutsfattande 

vid prioriteringen. Riktlinjer i form av triagesystem kan vara ett sätt att säkerställa att de 

medicinska resurserna fördelas rättvist mellan patienterna, men fråntar samtidigt de erfarna 

sjuksköterskorna möjligheten att ställa preliminär diagnos vilket under ”Individuella faktorer 

hos sjuksköterskan” visat sig vara en viktig faktor för korrekta prioriteringsbeslut. Slutligen är 

goda relationer mellan personalen på akutmottagningen avgörande för ett gott teamarbete vilket 

ger sjuksköterskorna bättre självförtroende, något som i sin tur främjar korrekt beslutsfattande. 

Studierna som ligger till grund för resultatet “Akutmottagningens organisatoriska faktorer” är 

huvudsakligen utförda i Australien, USA och Kanada. I övrigt är studierna utförda i Taiwan, 

Norge och Sverige. 

8.2.1 Arbetsmiljö 

Tre studier av kvalitativ design påvisar arbetsmiljön som en faktor vilken påverkar 

beslutsfattandet under den medicinska bedömningen på akutmottagningar. Högt patientantal 

och arbetsuppgifter utöver prioriteringen av patienter utgör störande faktorer, medan riktlinjer 

förbättrar förutsättningarna för beslutsfattandet. Samtliga studier i denna underrubrik är tidigare 

presenterade (Fry & MacGregor, 2014, se s.11; Reay et al., 2016, se s.12; Wolf, 2010, se s.11). 
 

Akutmottagningen är en dynamisk miljö där situation förändras från minut till minut. 

Sjuksköterskor som utför prioritering av patienters medicinska angelägenhetsgrad på 

akutmottagning har hela tiden en överblick över läget på akutmottagningen: hur många kritiskt 

sjuka patienter det finns, hur många patienter som väntar i väntrummet samt hur mycket 

vårdplatser och medicinska resurser som finns tillgängliga. Detta påverkar beslutsfattandet i 

prioriteringen av patienternas medicinska angelägenhetsgrad, då sjuksköterskorna hela tiden 

måste anpassa sig efter arbetssituationen och vara beredda på att omvärdera bedömningen av 

patienterna för att kunna hantera plötsliga patientflöden till akutmottagningen (Reay et al., 2016). 

Den initiala bedömningen av patientens angelägenhetsgrad kan påverkas av högt patientantal, 
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då detta skapar tidsbrist och stress vilket försämrar förmågan att fatta korrekta beslut (Fry & 

MacGregor, 2014; Wolf, 2010). Ytterligare störande faktorer vid beslutsfattandet under 

prioriteringen är då sjuksköterskan tilldelas arbetsuppgifter utöver att prioritera patienters 

medicinska angelägenhetsgrad (Reay et al., 2016; Wolf, 2010). 
 

Utökade riktlinjer på arbetsplatsen ger bättre förutsättningar för sjuksköterskorna att agera i sin 

beslutsfattarroll och använda tillgängliga resurser för att tillmötesgå patientens behov. Riktlinjer 

ger en säker gräns att arbeta inom vilket motiverar sjuksköterskorna att fatta beslut och initiera 

interventioner och behandlingar. Vid vissa tillfällen ses riktlinjer dock som begränsande och då 

krävs erfarenhet och självförtroende för att sjuksköterskorna ska våga agera självständigt utanför 

riktlinjerna (Fry & MacGregor, 2014) 

8.2.2 Triagesystem 

Sex studier med kvantitativ design och två med kvalitativ design har undersökt hur triagesystem 

påverkar sjuksköterskans beslutsfattande vid prioriteringsbedömning. Studierna visar bland 

annat att användandet av triagesystem leder till att vitalparametrar i större utsträckning ligger 

till grund för bedömningen och beslutsfattandet i prioriteringen samt att färre patienter blir 

bedömda som brådskande. Sjuksköterskor har också visat sig följa triagesystem i hög grad. En av 

de kvantitativa studierna är av beskrivande interventionsdesign där 54 sjuksköterskor deltog 

(Vatnoy et al., 2012), en av de andra är en deskriptiv studie med explorativ design där 66 

sjuksköterskor svarat på ett frågeformulär (Gerdtz & Bucknall, 2007). Övriga kvantitativa studier 

(Chen et al., 2008, se s.10; Dong et al., 2007, se s.12; Ekins & Morphet, 2015, se s.12) samt de 

kvalitativa studierna (Göransson et al., 2008, se s.10; Roscoe et al., 2016, se s.10) är tidigare 

presenterade. 
 

Information från vitalparametrar används i bedömningen för att avgöra den medicinska 

angelägenhetsgraden (Garbez et al., 2011; Göransson et al., 2008; Roscoe et al., 2016) och 

triagesystem leder till att sjuksköterskor mer frekvent använder vitalparametrar i bedömningen. 

Triagesystem medför även en minskning av antalet patienter som bedöms som brådskande. En 

interventionsstudie visade att sjuksköterskans användande av vitalparametrar i bedömningen 

ökade från 4% (av 655 patientbedömningar) till 87% (av 413 patientbedömningar) efter 

införandet av triagesystem (Vatnoy et al., 2012). I en prospektiv interventionsstudie har 
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sjuksköterskor visat sig följa triagesystem i hög grad, och i endast i 10% (av 1068 patientfall) 

lämnar de systemets rekommendationer för att följa sin egen kliniska kunskap och erfarenhet 

(Dong et al., 2007). Triagesystem medför också att sjuksköterskor ställer preliminära diagnoser i 

betydligt mindre utsträckning (Vatnoy et al., 2012).  
 

I en kvantitativ enkätstudie med 279 deltagande sjuksköterskor framkom att 

prioriteringsbeslutens överensstämmelse låg på 56,2%, vilket ansågs lågt (Chen et al., 2008). Den 

medicinska angelägenhetsgraden hos patienten är en faktor som påverkar hur korrekt 

prioriteringsbesluten fattas. Sjuksköterskor har visat sig vara bättre på att fatta beslut när det 

gäller patienter som har en högre medicinsk angelägenhetsgrad (Ekins & Morphet, 2015; Gerdtz 

& Bucknall, 2007). 

8.2.3 Teamarbete 

Två studier av kvalitativ design belyser vikten av teamarbete och goda relationer mellan 

sjuksköterskor och läkare för att främja ett korrekt beslutsfattande. Båda studierna är tidigare 

presenterade (Reay et al., 2016, se s.12; Wolf, 2010, se s.11). 
 

Kontroll, liksom en god överblick över akutmottagningens och patienternas behov, är ett krav för 

att säkerställa patientsäkerheten. Det är en komplicerad process som kräver god kommunikation 

i arbetslaget samt att arbetet baseras på ett genuint, välfungerande teamarbete (Reay et al., 2016). 

Relationen mellan sjuksköterskor och läkare påverkar sjuksköterskans självförtroende och i 

förlängningen beslutsfattandet. Vid goda relationer arbetar sjuksköterskorna mer självständigt 

och initierar vård- och omvårdnadsåtgärder i högre grad än vid en ansträngd relation (Wolf, 

2010).  
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9. DISKUSSION 

9.1 Metoddiskussion 
Sökningen av artiklarna till denna beskrivande litteraturöversikt är utförd i endast två databaser, 

Cinahl och Pubmed, vilket kan ses som en svaghet med studien. En sökning i fler databaser hade 

stärkt studiens reliabilitet då ytterligare relevant litteratur eventuellt hade identifierats (jfr Polit & 

Beck, 2012, s.100-103). De vetenskapliga artiklarna som identifierats i de båda sökningarna ansågs 

dock motsvara studiens syfte och bidra till ett utförligt resultat. Genomgången av sökningarna 

till denna litteraturöversikt gjordes så noggrant och systematiskt som möjligt även om fullständig 

systematik inte kunnat uppnås (jfr Polit & Beck, 2012, s.653-654). Ändå har bara 14 artiklar som 

stämmer överens med denna litteraturöversikts syfte identifierats. Anledningen till att 

sökningarna resulterade i så få artiklar som kan användas i denna litteraturöversikt är oklar, det 

kan bero på brister i systematiken i utförandet eller språkliga hinder. Författarna bedömer dock 

sina engelska språkkunskaper som goda, men språkliga hinder kan likväl ha uppstått då 

engelska inte är författarnas modersmål. Utöver sådana tänkbara brister kan en orsak vara att just 

detta område inom omvårdnaden är relativt outforskat. Mer forskning skulle då behövas för att 

kartlägga vad som påverkar sjuksköterskans beslutsfattande vid prioritering av patientens 

medicinska angelägenhetsgrad på akutmottagning.  
 

Vidare kan det diskuteras hur resultatet hade påverkats om exklusionskriterierna gällande barn-, 

ambulans- samt telefontriagering inte hade använts. Sökorden som användes i denna 

litteraturöversikt hade också kunnat varieras eller användas på annat sätt och det hade på så vis 

påverkat resultatet. Exempelvis användes trunkering på ordet nurs*, om istället mer specifika 

ändelser använts hade detta kunnat påverka sökningen.  
 

Resultat från studier av kvalitativ respektive kvantitativ design är inte direkt jämförbara, då de är 

utförda på så olika sätt och bygger på alltför skilda kompositioner (Friberg, 2012, s.141). I denna 

litteraturöversikt har både studier av kvalitativ och kvantitativ design inkluderats, vilket 

förhoppningsvis bidragit till både bredd och djup i resultatet. Dock kan detta också vara en orsak 

till några av de skillnader som presenteras. Litteraturöversikten redovisar, genom att inkludera 

både kvalitativt och kvantitativt designade studier ett brett spektrum över området, där både den 

objektiva och den subjektiva bilden av sjuksköterskans beslutsfattande har undersökts. Detta ger 

studien ökad validitet (jfr Polit & Beck, 2012, s.175).  
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Inklusionskriteriet att studierna inte får vara mer än tio år gamla (2007-2017) användes för att 

säkerställa att det är den senaste evidensen inom forskningsområdet som presenteras i 

litteraturöversiktens resultat (jfr Östlundh, 2012, s.74). Trovärdigheten i denna litteraturöversikt 

stärks genom att endast den senaste forskningen ligger till grund för resultatet (jfr Polit & Beck, 

2012, s.174-175). I och med att huvuddelen av studierna är utförda i USA (fyra studier) och 

Australien (fyra studier) och endast 3 av 14 studier är genomförda i Europa (Italien, Norge och 

Sverige) kan detta påverka applicerbarheten på svensk sjukvård. Författarna anser dock att 

resultatet från denna litteraturöversikt bör vara applicerbart då akutsjukvården i dessa länder är 

relativt likvärdig. 
 

Alla studier inkluderade i denna litteraturöversikts resultat var utförda med endast 

sjuksköterskor som yrkeskategori förutom en som inkluderade hälften sjuksköterskor och hälften 

läkare (Mazzocco & Cherubini, 2010). Även den artikeln ansågs bidra med relevant information 

till litteraturöversiktens resultat då det tydligt framgick vilka data som kom från 

sjuksköterskegruppen. Det innebär att resultatet av denna beskrivande litteraturöversikt är 

avgränsat till omvårdnadsrelaterade områden inom sjuksköterskeprofessionen. Det är en av 

litteraturöversiktens styrkor. Noggrann granskning visade vissa brister i de inkluderade 

artiklarna, men trots bristerna uppnådde alla inkluderade artiklar vetenskaplig grad 1 eller 2 

enligt Carlsson och Einmans (2003) granskningsmallar. Samtliga inkluderade artiklar presenteras 

i bilaga 1. Carlsson och Einmans (2003) granskningsmallar bedömdes lämpliga för att 

kvalitetsgranska de inkluderade artiklarna då mallarna var enkla att använda och utformade för 

denna typ av arbete. Det är viktigt att vid skrivande av litteraturöversikter tillämpa ett opartiskt 

och objektivt förhållningssätt för att resultatet inte ska vara en personlig tolkning (Polit & Beck, 

2012, s.120-121). Detta opartiska förhållningssätt har eftersträvats i så stor utsträckning som 

möjligt. Etiska överväganden kring det personliga ansvaret som åligger författarna till denna 

studie att vara opartiska samt att redovisa korrekt information oberoende av personliga åsikter 

kring ämnet gjordes. Författarna har under hela arbetets gång arbetat tillsammans under 

sökning, analysprocess, granskning och resultatredovisning, vilket på ett avgörande sätt stärker 

studien. Analys och granskning har dock först gjorts separat av båda författarna för att sedan 

jämföras, vilket bidragit till att försäkra korrekt förståelse av artiklarna. Det här arbetssättet har 

skapat en djup förståelse och helhetsbild vilket bidragit till att undvika missförstånd och 

feltolkningar.  
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9.2 Resultatdiskussion 
Resultatet i denna beskrivande litteraturöversikt är uppdelat i underkategorier och redovisas 

separat för att skapa struktur och översikt. Resultatet visar dock att de undersökta faktorerna 

påverkar varandra och beslutsfattandet på ett sådant komplext sätt att det är svårt att diskutera 

delarna i kategorier skilda från varandra. Den mest framträdande faktorn som påverkar 

beslutsfattande hos sjuksköterskor på akutmottagningar är erfarenhet, vilket genomsyrat de 

andra faktorerna som presenterats i resultatet. Därav föll det sig naturligt att resultatet kopplas 

till Benners teori om utvecklingen från novis till expert inom omvårdnad, samt att diskutera 

kring hur novisen tillskansar sig erfarenhet och hur detta kan förbättras utifrån evidensbaserad 

forskning. Teamarbete presenteras som förslag till lösning på problemet att stressen på 

akutmottagningen ökar risken för psykisk ohälsa. Avslutningsvis diskuteras läkarledd triage som 

ett alternativ till dagens sjuksköterskeledda triage. 
 

Det har visat sig vara stora skillnader på hur oerfarna och erfarna sjuksköterskor klarar av att 

göra kliniska bedömningar och fatta beslut då effektivt beslutsfattande bygger på erfarenhet, 

kunskap och intuition (Cader, Campbell & Watson, 2005; Chung, 2005; Fitzgerald et al., 2010; 

Higgs & Jones, 2008, s.3-14; Nortvedt & Gronseth, 2011, s.17-25). Erfarenhet från tidigare 

patientmöten samt engagemang gör det möjligt för expertsjuksköterskan att få en vidare 

förståelse för patientens situation och tillstånd vilket i sin tur är en förutsättning för att 

bedömningen ska kunna grundas på ett holistiskt perspektiv (Benner, 1984, s.47-49; 100-107). Att 

erfarna sjuksköterskor arbetar med intentionen att skapa en helhetsbild för att få förståelse för 

patientens tillstånd och situation bekräftas av denna litteraturöversikt. Därtill ska det beaktas att 

det inte alltid är fördelaktigt med erfarenhet vilket även beskrivs i en studie av Thompson (2003). 

Studien framhåller att när sjukvårdspersonal får bekräftat att ett beslut medfört en god utgång 

för patienten, är personalen benägen att anse att samma beslut även i framtiden är det troligast 

rätta i liknande situationer (ibid.). På motsvarande sätt påpekar Benner att erfarenheter kan vara 

begränsande om de inte används på rätt sätt. Sjuksköterskor kan få så kallat ”tunnelseende” och 

endast se situationen från ett perspektiv. Expertsjuksköterskor försöker skydda sig från detta 

genom att se situationen från olika perspektiv och vara öppna för fler alternativ. Att kunna 

rådgöra och diskutera med kollegor underlättar det reflektiva tänkandet och förbättrar 

intuitionen, samt minskar risken för tunnelseende (Benner et al., 1999, s.75-76). Benner framhäver 

dock att erfarenhet är den viktigaste bidragande faktorn för utveckling från novis till expert 
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(Benner, 1984, s.36-38). Akutsjuksköterskor har angett ett behov av att få veta hur det går för 

patienten, för att på detta sätt kunna lära av erfarenhet, något som är bristfälligt idag (Johnson, 

Cohn & Bakas, 2011). Studierna visar övervägande på positiva effekter av erfarenhetens inverkan 

på beslutsfattande, men det ska beaktas att resultatet till stor del baseras på studier vars 

huvudsakliga syfte inte har varit att undersöka erfarenhetens roll för beslutsfattande. Endast en 

artikel hade detta som huvudsakligt syfte (Mazzocco & Cherubini, 2010), vilket var en 

interventionsstudie som inte använde sig av en kontrollgrupp. Denna studie var ensam om att 

påvisa negativa effekter av erfarenhet. 
 

Benner menar i sin teori att riktlinjer hindrar sjuksköterskan från att fatta snabba expertmässiga 

beslut (Benner, 1984, s.27-31; s.36-38). Det överensstämmer med denna litteraturöversikt som 

visar på att triagesystem leder till att sjuksköterskor begränsas i sin bedömning och i sitt 

beslutsfattande genom att de ställer preliminära diagnoser i mindre utsträckning. Enligt Benner 

att det är en av sjuksköterskans viktigaste uppgifter att kunna ställa preliminär diagnos, något 

som inte är erkänt inom omvårdnaden idag (Benner, 1984, s.95-107). Andra studier har pekat på 

risker med triagesystem, då varje patient är unik och har en individuell symtombild vilket gör 

det svårt att placera in patienten i en numerisk kategori. Den här typen av uppdelning är att 

förenkla en mycket komplex bedömning (Fitzgerald et al., 2010; Schubert, Denmark, Crandall, 

Grome & Pappas, 2013). Fördelen med kliniska riktlinjer som triagesystem är dock att oönskade 

variationer av beslutsfattande vid prioriteringar kan minimeras, i syfte att främja en 

evidensbaserad vård (Thomas et al., 2002).  
 

I denna litteraturöversikt framkom att intuition är ett väl använt och validerat arbetssätt vid 

kliniskt beslutsfattande på akutmottagning, vilket även påvisas av Chung (2005) samt Higgs & 

Jones (2008, s.3-14). Intuition är enligt Benner en förutsättning för avancerat beslutsfattande hos 

experten (Benner, 1984, s.31-36). Att det endast är experter förunnat att fatta beslut med hjälp av 

intuition har debatterats som en svaghet i Benners teori. Kritiker anser i motsats till Benner (1984, 

s.20-22; s.31-36) att både analytiska och intuitiva tankeprocesser borde gå att tillämpa samtidigt i 

beslutsfattandet både av noviser och experter, eftersom detta har påvisats inom forskning på 

andra områden (Gobet & Chassy, 2008; Pearson, 2013; Thompson, 1999). Denna litteraturöversikt 

fann också stöd för att noviser och experter använder till stor del liknande tankeprocesser, med 
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både intuitiv igenkänning av mönster och analytiskt tänkande oberoende av om de var erfarna 

eller ej, vilket följaktligen även utgör en motsägelse till Benners teori.  
 

Intuition är en omedveten process vilket gör det svårt att tydligt förklara beslutsresonemanget 

(Higgs & Jones, 2008 s.208-212; Pearson, 2013; Standing, 2010, s.101-103). Om resultatet blir dåligt 

ses det som brist i kompetens och det är svårt för sjuksköterskan att försvara beslutet. Intuitions- 

och erfarenhetsbaserat beslutsfattande tyder på att det finns en avsevärd mängd kunskap inom 

vård och omvårdnad som, fast den används varje dag, till stora delar är osynlig då den inte 

artikuleras. Osynlig kunskap kan vara svårt att försvara då kulturen inom hälso- och sjukvården 

idag är evidensbaserad (Pearson, 2013; Standing, 2010, s.101-103). Ett intuitivt arbetssätt är dock 

nödvändigt, vid de ibland kaotiska och oöverskådliga situationer som kan uppstå på en 

akutmottagning för att snabbt kunna göra en helhetlig bedömning av patientens situation 

(Nortvedt & Gronseth, 2011, s.25). Trots att intuition är en sådan viktig del i beslutsfattandet, så 

är den underskattad i dagens kliniska verksamhet där förnuft och teori skattas högre än intuition 

och klinisk erfarenhet (Higgs & Jones, s.3-14; Standing, 2010, s.11). Benner anser att dessa 

förmågor är för komplexa för att kunna delas in i en hierarkisk struktur och borde värdesättas 

mer likvärdigt (Benner et al., 1999, s.75). I de fall där intuition inte har utvecklats, som för 

novisen, blir det nödvändigt att förlita sig på rationellt analytiskt tänkande där man följer 

riktlinjer (Benner, 1984, s.20-22). Cader et al. (2005) stöder Benners teori om att noviser i större 

utsträckning använder sig av analytiskt beslutsfattande. 
 

Benner menar att expertsjuksköterskor som använder sig av intuitivt beslutsfattande inte kan 

förklara sina tankeprocesser och hur de har kommit fram till sitt beslut. Denna litteraturöversikt 

samt Higgs & Jones (2008, s.3-14) redovisar dock motstridiga resultat och påpekar att dessa 

tankeprocesser visst går att förklara och att det är viktigt för patientsäkerheten att undersöka 

vilka tankeprocesser som ligger bakom sjuksköterskors kliniska beslutsfattande (ibid.). Enligt 

Benner ligger expertens kunskap och beslutsfattande fördolt i det omedvetna och sjuksköterskor 

vet intuitivt vilka beslut de ska fatta utan att veta hur de kom fram till dessa beslut (Benner, 1984, 

s.36-38). Kritiker till Benner anser att kunskap inte är genuin om den inte kan kommuniceras med 

andra. Icke verbaliserad kunskap hindrar novisens utveckling då novisen inte kan lära sig av 

experten (Thompson, 1999). Field (2004) kritiserar Benners teori för att alltför otydligt förklara 

hur novisen ska utvecklas till expert, mer än att abstrakt antyda att erfarenhet och reflektion 
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behövs (ibid.). Det enda konkreta exemplet Benner ger är att simuleringsövningar är bra för den 

kompetenta sjuksköterskan för att påskynda utvecklingen mot expertnivå (Benner, 1984, s.27). 

Field (2004) föreslår att en mentor kan hjälpa novisen i sin utveckling mot att bli expert och att 

detta mentorskap kan minska gapet mellan teori och praktik, något som även Benner medger är 

ett problem (Benner, 1984, s.4-5).  
 

Utbildning krävs för att förbättra beslutsfattande inom prioritering. Utbildningens betydelse för 

mer korrekt beslutsfattande bekräftas i studier av Considine, Botti och Thomas (2007), Considine, 

Ung och Thomas (2001) och Gerdtz et al. (2013). Novissjuksköterskan behöver erfarenhet, kritiskt 

tänkande och reflektion för att förbättra beslutsfattandet vilket simuleringsövningar visat sig 

bidra till (Cioffi, 2001; Rathbun & Ruth-Sahd, 2009; Wolf & Everson, 2010). En pilotstudie som 

undersökt sjuksköterskestudenter under deras sista år på utbildningen har visat att studenterna 

blir mer handlingskraftiga och kan fatta beslut med mer självförtroende om de i sin utbildning 

deltar i simuleringsövningar (Smith et al., 2011).  
 

Denna litteraturöversikt visar på att akutmottagningar är en stressande miljö som präglas av 

oförutsägbarhet och hög patienttillströmning vilket påverkar sjuksköterskans beslutsfattande. 

Detta stärks av Andersson, Omberg och Svedlund (2006). Arbetet på akutmottagning sker under 

tidspress samt innehåller rollkonflikter. Tidspress, rollkonflikter, oförutsägbarhet samt dåligt 

socialt stöd på arbetsplatsen har inom omvårdnadsforskning visat sig öka risken för 

sjuksköterskor att drabbas av arbetsrelaterad stress och utbrändhet (Adriaenssens et al., 2015; 

García-Izquierdo & Ríos-Rísquez, 2012; Brabrand et al., 2010). Tidspress och stress under 

prioriteringsbedömning riskerar att leda till felaktiga prioriteringsbeslut vilket hotar 

patientsäkerheten (Fry & Stainton, 2005; Brown & Clarke, 2014; Jimenez et al., 2003; Reay & 

Ranking, 2012). Framför allt noviser har högre stressnivåer (Stathopoulou, Karanikola, 

Panagiotopoulou, Papathanassoglou, 2011). Denna litteraturöversikt överensstämmer med 

Benners teori som anser att det är viktigt att vara emotionellt engagerad i patienterna (Benner, 

1984, s.49-54). Det har emellertid visat sig vara något som ökar risken att sjuksköterskorna 

drabbas av psykisk ohälsa (de Boer, van Rikxoort, Bakker & Smit, 2013; Adriaenssens, et al., 

2015). Lågt självförtroende kan göra att sjuksköterskor undviker arbetsuppgifter och upplever en 

känsla av att förlora kontrollen. En systematisk reviewstudie påvisar att detta beteende är 

associerat med högre risk för emotionell utmattning och utbrändhet (Adriaenssens et al., 2015). 
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Benner säger att omvårdnad är ett för svårt och komplext område för att hanteras av en ensam 

person, därför är det viktigt med ett gott teamarbete (Benner, 1984, s.145-160). Ett gott samarbete 

mellan sjuksköterskor och läkare samt ett gott teamarbete mellan personalen på 

akutmottagningar minskar risken för emotionell utmattning samt minskar risken för att 

avpersonifiera patienterna, alltså att inte se var och en av dem som en holistisk individ utan som 

ett symtom eller en diagnos (Adriaenssens, 2015). Stress medför även att sjuksköterskorna på 

akutmottagningar engagerar sig mindre i patienterna och har svårare att se dem ur ett holistiskt 

perspektiv (Johnson et al., 2011). Ett gott teamarbete är viktigt för att minska stress och förbättra 

personalens hälsa inom sjukvården (Bringsén, Andersson, Ejlertsson & Troein, 2012). Benner 

beskriver teamarbete som sjuksköterskans sätt att effektivisera sitt eget arbete, där ett bra team 

utgör en integrerad del i sjuksköterskans egen effektivitet. Denna litteraturöversikt 

överensstämmer med Benners teori i det att goda relationer och god kommunikation mellan 

läkare och sjuksköterskor förbättrar vården för patienten då sjuksköterskan tillåts agera mer fritt 

utefter patientens behov (Benner, 1984, s.135-144).  
 

Ett välfungerande teamarbete möter de oerfarna sjuksköterskornas behov av stöd i 

beslutsfattandet, och möjligen kan läkarledd triage underlätta. Denna litteraturöversikt visar att 

lågt självförtroende kan medföra att sjuksköterskor söker läkares stöd och bekräftelse i 

beslutsfattandet. Sjuksköterskeledd triage är idag det vanligaste sättet att utföra prioritering av 

patientens medicinska angelägenhetsgrad på akutmottagning (Iserson & Moskop, 2007). 

Diskussioner finns dock kring läkarledd triage där en sjuksköterska och en läkare tillsammans 

utför prioriteringen av patienter. Fördelarna med läkarledd triage har visat sig vara kortare 

väntetider för patienter innan de får medicinsk behandling (Burström, Engström, Castrén, 

Wiklund & Enlund, 2016; Elder et al., 2015; Jarvis, Davies, Mitchell, Taylor & Baker, 2015; Traub 

et al., 2015). Det finns dock motstridiga resultat. Studier visar att läkarledd triage inte är 

effektivare än sjuksköterskeledd triage (Ming, Lai & Lau, 2016; Rehman & Ali, 2016) samt att 

patienterna är mer nöjda med sjuksköterskeledd triage då sjuksköterskan ser hela patienten och 

dennes behov i högre grad än vad läkaren gör (Rehman & Ali, 2016). Läkare och sjuksköterskor 

fokuserar olika vid prioritering av patientens medicinska allvarlighetsgrad: sjuksköterskan har 

hela patienten i fokus och individen bakom sjukdomen, medan läkarens fokus ligger på 

sjukdomen eller skadan. Dessa olika synsätt kan leda till konflikter i teamarbetet (Jimenez-

Herrera & Axelsson, 2015). Fitzgerald et al. (2010) anser att det inte finns bevis för att läkarledd 
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triage är bättre eller mer kostnadseffektiv än prioritering gjord av erfarna sjuksköterskor. Istället 

påpekas att det finns en risk med att läkare i prioriteringen kan börja behandla snarare än 

bedöma och tilldela prioritet (ibid.). Om läkarledd triage implementeras behöver det beaktas att 

det finns risk att sjuksköterskan och läkarens olika synsätt kan leda till konflikt vilket förhindrar 

optimal prioritering av patienter. Samarbetsövningar och utbildning i teamarbete kan ge bättre 

förutsättningar för att uppnå gott teamarbete i den kliniska verksamheten.  
 

Avslutningsvis används inte bara prioritering av patienter vid sjukvårdsinrättningar som 

akutmottagningar, utan är även essentiellt vid katastroftillstånd (Göransson, Ehrenberg & 

Ehnfors, 2005). Prioritering vid katastrofsituationer är det tillfälle då sjuksköterskans förmåga till 

beslutsfattande ställs på sin spets. En effektiv och snabb prioritering i vardagen är en 

förutsättning för bibehållen kvalitet även under påfrestningar (Roccaforte & Cushman, 2007). 

Landstinget i varje län ansvarar för den medicinska katastrofberedskapen, vilket innebär att 

sjuksköterskor på akutmottagningar behöver vara förberedda på att utföra effektiv prioritering 

även vid extraordinära händelser såsom kriser och katastrofer (Socialstyrelsens 

författningssamling [SOSFS], 2013:22).  

10. SLUTSATS 
Syftet med denna litteraturöversikt har varit att öka förståelsen för vilka faktorer som påverkar 

sjuksköterskans beslutsfattande vid prioritering av medicinsk angelägenhetsgrad på 

akutmottagning. Det visade sig att beslutsfattandet är en komplex process som påverkas av både 

sjuksköterskans individuella faktorer och av arbetsplatsens organisatoriska faktorer. 

Litteraturöversikten både instämmer med och motsätter sig Benners teori, vilket tyder på att mer 

forskning behövs för att antingen bekräfta, förkasta eller vidareutveckla teorin. Möjligen är det 

problematiskt att utgå från en generell teori om någonting så komplext som beslutsfattande. En 

faktor som kanske bidrar till problematiken är att Benners teori bygger på Dreyfusmodellen vars 

forskningsresultat överförts från schackspelare och piloter till omvårdnad. Detta riskerar att ge 

en alltför förenklad bild av den komplexa verklighet som sjuksköterskan möter i sitt arbete.  
 

Det kliniska beslutsfattandet beskrivet i denna litteraturöversikt återfinns framförallt inom 

akutsjukvård, men kan även appliceras på sjuksköterskans arbete vid andra 

verksamhetsområden inom sjukvården. Bedömningar och beslutsfattande kring patientens 
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tillstånd är lika relevanta och kan behöva göras under tidspress även inom andra områden än på 

akutmottagningar. Dessa snabba bedömningar ligger även till grund för sjukvårdens 

katastrofberedskap.  
 

Medicinsk forskning om beslutsfattande baseras till stor del på kvantitativa metoder, medan 

omvårdnadsforskning om beslutsfattande baseras främst på kvalitativa metoder. Dessa områden 

kan behöva samverka och ta lärdom av varandra för att uppnå djupare kunskap om 

beslutsfattande då de strävar mot samma mål: en förbättrad patientsäkerhet. 
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O
V

A
 

(univariate 
analysis of 
variance)	

D
escriptiv 

statistisk analys, 
general 

estim
ate equations 

och logistic 
regression. Pow

er 
detect t test.	

Tem
atisk analys	

D
eskriptiv statistik, 

SPSS v.19. 
Tem

atisk analys.	

Sjuksköterskor som
 arbetar i 

triageringen på akutm
ottagning 

använder m
ånga olika 

tankestrategier och kognitiva 
processer. Triageringen är kom

plex.	

Ö
verensstäm

m
elsen var dålig till 

m
åttlig m

ellan deltagarna (κ= 0.18-
0.64). D

eltagarnas subjektiva 
uppskattning av tillgänglig 

inform
ation visade sig statistiskt 

signifikant påverka triagerings-
överensstäm

m
elsen.	

Patientens ålder, vitalparam
etrar och 

behov av en intervention var faktorer 
som

 påverkade bedöm
ning till nivå 2. 

Erfarna sjuksköterskor använder andra 
kriterier än nya.	

Fyra tem
an fram

kom
: 

självförtroende och self-efficacy 
genom

 erfarenhet, självförtroende 
och self-efficacy som

 en balansakt, 
självförtroende och self-efficacy i 

praktiken, och självförtroende och 
self-efficacy och interpersonella 

relationer.	

Självförtroende är en viktig resurs som
 

upprätthåller sjuksköterskors 
problem

lösningsförm
åga och kritiska 

tänkande för att bäst kunna avgöra hur 
de ska agera. 
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W
olf 

U
SA

 
2010	

V
atnoy 
et al. 

N
orge 

2012 
	

R
oscoe 
et al. 
U

SA
 

2016	

R
eay et al. 
K

anada 
2016 
	

M
azzocco 
och 

C
herubini 
Italien 
2010 
	

U
tforska hur beteenden och 
antaganden relaterar till 

sjuksköterskans förståelse 
och bedöm

ning av 
patientens allvarlighetsgrad	

U
tvärdera beslutsfattande i 

triagem
iljön före och efter 

im
plem

entering av M
ETTS-

A
 (ett triagesystem

) på en 
akutm

ottagning. 
	

A
vgöra vilka 

inform
ationskällor 

sjuksköterskan förlitar sig 
på för att avgöra patientens 

m
edicinska 

angelägenhetsgrad, specifikt 
för att klargöra vikten av 

patientberättelsen som
 

inform
ationskälla.	

G
rounded theory om

 
beslutsfattande inom

 
akutm

ottagningstriage 
utförd av legitim

erade 
sjuksköterskor.	

U
ndersöka om

 vetskap 
om

 utgången på ett 
tidigare beslut påverkar 

senare beslutsfattande vid 
liknande fall på 
akutm

ottagning.	

Etnografiskt kvalitativ 
observationsstudie, 
m

ed ostrukturerade 
intervjuer. D

eltagarna 
delades i två grupper 

efter erfarenhet.	

K
vantitativ studie m

ed 
beskrivande 

interventionsdesign. 
Form

ulär. 
	

K
valitativ m

etod 
m

ed etnografisk 
observation av 

triagesjuksköterskor 
och patienter, sam

t 
sem

istrukturerade 
intervjuer m

ed 
triagesjuksköterskor	

K
valitativ grounded 

theory studie, 
induktiv design. 

O
bservationer och 

intervjuer.	

K
vantitativ 

interventionsstudie. 
	

10 akut- 
sjuksköterskor	

54 sjuksköterskor 
deltog. 

655 patient- 
sjuksköterske-

m
öten före 

intervention och 
413 efter.	

16 
sjuksköterskor	

O
bservationer 

på all personal 
på 3 akutm

ott., 
12 

Sjuksköterske-
intervjuer.	

36 läkare och 36 
sjuksköterskor. 

	

D
atainsam

ling och 
dataanalys skedde 

sam
tidigt. C

onstant 
com

parison 
användes för att 

hitta tem
an i datan. 
	

D
eskriptiv och 
kom

perativ 
statistik. A

nalys 
genom

 ”softw
are 

stastistical 
package for the 
social sciences” 

v.15.0.	

Fältanteckningar 
och intervju-

transkribering. 
Tem

atisk analys. 
	

C
onstant 

com
parative 

m
ethod. O

pen 
coding. 

	

SPSS för w
indow

s. 
A

N
O

V
A

. C
hi-

squared test. 
	

Patientens angelägenhetsgrad 
tilldelades utifrån patientens tecken 
och sym

tom
 sam

t sym
tom

duration. 
Bedöm

ningen påverkades av 
patientvolym

, ledarskap, 
kom

m
unikation och tid i triagen.	

Före interventionen bedöm
des endast 

4 %
 av patienterna m

ed hjälp av 
vitalparam

etrar. Efter interventionen i 
87 %

 av patientfallen. D
iagnos-

sättning i triagen m
ed IC

D
 10 försvann 

efter interventionen.	

G
enerellt bortsåg triagesjuksköterskorna 
patientens berättelse till förm

ån för 
inform

ation från visuell- och vital 
inform

ation. Patientberättelsen tenderar 
att endast influera triageprocessen då 

berättelsen innehöll vissa specifika ord 
(ex. blödning vid tidig graviditet).	

Teorin m
om

entary fitting in a fluid 
environm

ent: Bestäm
m

a akutnivå, 
förutse behov, hantera utrym

m
e och 

skapa utrym
m

e.	

V
etskap om

 hur patienten påverkades 
av tidigare fattade beslut påverkade 
sjuksköterskor och läkare att ändra 

sina beslut utifrån resultatet av 
enskilda patientfall.	

G
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G
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G
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G
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G
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