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FÖRORD 
 

En vanlig typ av prioriteringar i hälso- och sjukvården sker på sjukhusens 

akutmottagningar. Där har patienter i alla tider prioriterats efter deras behov av 

att snabbt bli omhändertagna. För att denna viktiga uppgift alltid ska kunna 

utföras med så hög kvalitet som möjligt har man under senare år infört en typ av 

beslutsstöd vid sortering av patienter kallat triage. Triage är det första steget i 

omhändertagandet av skadade i situationer när det råder stor resursbrist. 

Följaktligen har begreppet kommit att bli centralt inom krigssjukvård och 

katastrofmedicin. När ett system och tankesätt överförs och används i ett nytt 

sammanhang är det intressant att ställa sig frågan hur prioriteringar i 

triagemodeller förhåller sig till de riktlinjer som finns för prioriteringar och ska 

gälla all hälso-och sjukvård. Detta har inte gjorts tidigare men efterlysts av 

Statens beredning för utvärdering av medicinsk metodik. 

 

Syften med denna studie är att öka kunskapen om det mest använda 

triagesystemet i Sverige ur ett etiskt perspektiv. Detta görs med hjälp av 

intervjuer med personal på akutmottagningar och en etisk analys av 

triagesystemet. Resultatet visar att triage i allmänhet tycks leda till prioriteringar 

som är i harmoni med den etiska plattformen för prioriteringar. Det framkommer 

dock tecken på att systemet inte fungerar lika bra för alla typer av patienter. 

Multisjuka äldre är en kategori som personalen lyfter fram som ett exempel där 

triageringen ibland upplevs problematisk. Den bedömning som görs av 

systemets funktion och resultat ur ett prioriteringsperspektiv är begränsad då vi 

vet lite om vad utfallet av triageringen är i termer av patientnytta och 

kostnadseffektivitet. Fortsatta utvärderingar av systemets effekter i vid mening 

förefaller angelägna. 
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SAMMANFATTNING 
 

På landets akutmottagningar används systemet med triage för att kunna sortera 

patienterna till olika vårdnivåer. Triage innebär det första steget i 

omhändertagandet av skadade och sjuka i situationer när inte alla patienter kan 

tas omhand omedelbart utan en prioritering måste göras samtidigt 

patientsäkerheten måste tillgodoses. Det vanligaste triagesystemet på svenska 

akutmottagningar kallas Rapid Emergency Triage and Treatment System 

(RETTS1). RETTS består av en kombination av bedömning av sökorsak och 

bedömning av olika vitalparametrar, d v s livsviktiga fysiologiska funktioner. 

Den sammantagna bedömningen av sökorsak och vitalparametrar leder fram till 

fem olika prioriteringsgrader som vart och ett står för olika omhändertaganden. 

Det ger vägledning var på akuten patienten bör omhändertas, hur snabbt 

patienten bör träffa en läkare och vilken övervakningsnivå som krävs. 

 

Studiens syfte var att studera hur personal på svenska akutmottagningar beskrev 

sin upplevelse av triagesystemet ur ett etiskt perspektiv och göra en etisk analys 

av triagesystemet. De intervjuade beskrev att trots att det inte är garanterat att 

bedömningar alltid genomförs på ett likvärdigt sätt (vilket kan leda till under- 

eller övertriagering) så innebär införandet av triagesystemet ändå en sorts 

garanti att riksdagens riktlinjer för prioriteringar efterlevs – att de patienter som 

har de största behoven får förtur till vård. Att alla patienter blir bedömda efter 

samma parametrar upplevs som en trygghet hos personalen och gör det lättare 

att kommunicera mellan olika funktioner på akutmottagningen. Men trots det 

standardiserade omhändertagandet är systemet inte utan brister, alla patientfall 

passar inte in i metoden. Multisjuka äldre, personer med psykiska problem eller 

med missbruksproblem uppfattas på olika sätt som svåra att bedöma och sortera 

”rätt” så att de senare ska hamna rätt i vårdkedjan.  

 

Den etiska analysen visade att själva triagesystemet överensstämde med den 

etiska plattformens betoning på att det större behovet ska ha förtur till vård, men 

tar inte hänsyn till effekterna av de åtgärder som patienten kan bli föremål för 

(eftersom den bedömningen kommer senare i processen). Att tillämpningen av 

triagemetoden kan drabba vissa grupper negativt är dock problematiskt ur 

människovärdesprincipens synvinkel. Ur etisk synvinkel är det 

sammanfattningsvis viktigt att vara medveten om en metods begränsningar och 

inte lita alltför mycket på att metoden passar lika bra för alla fall.  Studien visar 

på behovet av en fördjupad etisk analys av triage på akutmottagning som även 

studerar den faktiska tillämpningen och fortsatta processen. 

                                           
1 Begreppet RETTS har ersätt den tidigare beteckningen METTS (Medical Emergency Triage and Treatment 

System) och fortsättningsvis använder vi oss genomgående av beteckningen RETTS. 
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SUMMARY 
 
Sweden’s emergency departments use a triage system to categorise patients for 

different levels of care. Triage involves the first step in the care of sick and 

injured patients in situations where it is not possible to care for everyone 

immediately, but cases must be prioritized and patient safety assured. The most 

common triage system used in Swedish emergency departments is called the 

Rapid Emergency Triage and Treatment System, RETTS (synonymous with 

METTS). RETTS involves a combination of evaluating the reason for seeking 

care and various vital parameters, i.e. critical physiological functions. The 

combined appraisal of the reason for seeking care and the vital parameters leads 

to five levels of priority, each of which involves different care. This provides 

guidance on where to treat emergent patients, how quickly the patient must see a 

physician, and the level of monitoring required.  

 

This study aims to investigate how the staff in Sweden’s emergency departments 

described their experience with the triage system from an ethical perspective and 

also conduct an ethical analysis of the triage system. The interviewees 

responded that although there is no guarantee that the evaluations are always 

conducted in a similar way (which could lead to over or under triaging), the 

introduction of a triage system does provide some guarantee of compliance with 

the parliament’s guidelines on priority setting – that patients with the greatest 

need are first in line to receive care. Staff experience some sense of security in 

using the same parameters to evaluate all patients, which facilitates 

communication among the different functions in the emergency department. 

However, despite the standardised process, the system is not without 

shortcomings, and not all cases are appropriate for the method. Elderly with 

multiple disorders and people with psychiatric or substance- and alcohol-type 

problems problems are perceived as being difficult to evaluate and triage 

“correctly” for later placement in the appropriate continuum of care. The ethical 

analysis showed that the triage system per se adhered to the ethical platform’s 

emphasis on caring for those with the greatest needs first, but it does not 

consider the effects of the interventions that patients might receive (since such 

evaluation takes place later in the process). Since application of the triage 

method could have a negative impact on certain groups, this is problematic from 

the perspective of the human dignity principle. From an ethical perspective it is 

important to be aware of a method’s limitations and not always assume that it 

can manage every case in an equitable manner. The study identifies the need for 

a deeper ethical analysis of triage in emergency departments that includes 

investigating actual implementation and its ongoing process. 
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1. INLEDNING 
 

1.1 Bakgrund 

 

Triage kommer ursprungligen från latin men kan översättas från franskans trier 

som betyder sortera (Bloch 1932). Triage är det första steget i omhändertagandet 

av skadade i situationer när det råder resursbrist. Följaktligen har begreppet 

kommit att bli centralt inom krigssjukvård och katastrofmedicin. Triage 

beskrevs första gången av Napoleons generalläkare, baron Dominique Jean 

Larrey. Han införde ett system där hästdragna vagnar samlade ihop de skadade 

på slagfältet och förde dem till en förbandsplats. Larreys målsättning var dock 

mer militärstrategisk än humanitär – högst prioritet gavs åt de sårade som hade 

så lätta skador att de med enklare behandling skulle kunna sättas in i strid. 

Prioriteringen baserades på något som kan ses som en nyttomaximeringsprincip. 

Vår rapport om triage kommer dock inte att fokusera på katastrofplatsen utan på 

den triage som sker på en akutmottagning. 

 

Kraven på ett triagesystem är att det är snabbt, säkert och reproducerbart. 

Ursprungligen har man i katastrof- och krigssammanhang tvingats fatta beslut 

om i vilken ordning de drabbade ska tas om hand utifrån de skador man ser vid 

en första snabb visuell kontroll och med ett stort mått av klinisk intuition om hur 

dessa skador kan förväntas påverka personen inom den närmaste framtiden. 

Denna form av triage har begränsningar och andra metoder som bygger på 

mätning av fysiologiska parametrar har visat sig vara snabbare att genomföra 

och har bättre reproducerbarhet (Widfeldt och Örtenvall 2005).  

 

Socialstyrelsen lyfter i sin rapport Väntetider vid sjukhusbundna 

akutmottagningar från 2011 fram hur viktig den initiala prioriteringen av 

patienter för säker akutvård är: ”Det viktigaste momentet i akutvården är att 

avgöra prioriteringsordningen mellan inkommande patienter och deras 

medicinska angelägenhetsgrad”. De menar vidare att huvudsyftet med 

införande av triagesystem har varit att förbättra patientsäkerheten men att 

väntetiderna även spelar en viss roll då systemen oftast innebär att insatserna 

ordnas enligt olika typer av flödesscheman (Socialstyrelsen 2011). 

 

SBU gav 2010 ut en kunskapssammanställning, Triage och flödesprocesser på 

akutmottagningen. I SBU-rapporten konstateras brister i det vetenskapliga 

underlaget för triagesystem och evidensgraden klassificerades som ”begränsat 

eller otillräckligt”. Exempelvis påpekas att kostnadseffektivitetsstudier helt 

saknas för olika former av triage. Även i en senare systematisk litteraturöversikt 

dras slutsatsen att evidensunderlaget för triagesystem är begränsat eller 

otillräckligt, såväl beträffande validitet som reliabilitet (Farrokhnia m fl 2011).   
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För vissa av flödesprocesserna finns dock ett måttligt starkt vetenskapligt stöd 

då det gäller att minska vänte- och vistelsetiderna på akutmottagningen. 

 

SBU efterlyser i sin rapport också en etisk analys av triagesystemen och 

konstaterar att: 

 
Om inte försiktighet iakttas kan triagemetoder komma i konflikt 

med vad som ses som hälso- och sjukvårdens grundtema, en god  

vård på lika villkor för hela befolkningen (SBU 2010). 

 

SBU lyfter ett antal olika aspekter som kan eller bör beaktas i en diskussion om 

triage och dess etiska implikationer och delar in dessa aspekter i fem olika 

underrubriker: värderingar; prioriteringskonflikter; särlösningar; 

kunskapsinstabilitet och patientinflytande (se nedan under 4.1). SBU skriver att 

det finns en risk att vissa triageringssystem kommer i konflikt med den etiska 

plattformen och att det därför är särskilt viktigt att vara försiktig och analysera 

eventuella konsekvenser för vissa patientgrupper 

 

Arbetet med prioriteringar och diskussionerna kring prioriteringar är i högsta 

grad levande i svensk hälso-och sjukvård idag. Inte minst är de många etiska 

aspekterna kring att prioritera mellan sjuka människor komplexa och svåra att 

enas om. Vi har dock funnit mycket lite av etisk analys när det gäller triage på 

akutmottagningar (något som stöds av SBUs rapport). Den etiska diskussion 

som finns rör snarare triage i relation till olika katastrofsituationer - där man 

diskuterar vilka etiska principer som är och bör vara vägledande när det gäller 

triage i katastrofsituationer (Tännsjö 2007, Sztajnkrycer m fl 2006). Repine m fl 

(2005) menar att triage handlar om att systematisera och förenkla 

rättviseöverväganden och även om det inte är optimalt med förenklingar så är en 

systematisk tillämpning att föredra: 

 
”In such cases, reasoning based on general considerations of justice must take 

place in very limited time. This may imply using a simplified algorithm in 

certain cases. Although a simplified process is clearly a less than optimal way  

to use general considerations of justice, any improvement in the systematic 

application of such considerations to triage is certainly desirable”  

(Repine m fl 2005). 

 

Traditionellt har det funnits en föreställning att triagesystem framförallt är 

utilitaristiska till sin karaktär men Baker och Strosberg (1992) menar att det 

snarare varit mer jämlikhetsbaserade system som haft företräde:  

 
”Egalitarian triage is widely and successfully practiced in battlefield medicine, 

as well as in the emergency room and the ICU. Utilitarian triage has been 

sporadically practiced and typically collapses under the pressure of public 

scrutiny”.   
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I den studie som presenteras i denna rapport har vi valt att fokusera på de etiska 

aspekterna av en ofta använd triagemetod inom svensk hälso- och sjukvård som 

kallas Rapid Emergency Triage and Treatment System (RETTS).  

 

 

1.2 Syfte 

 

Syftet med studien är att analysera om ett av de triagesystem som idag används 

mest frekvent på svenska akutmottagningar, RETTS, lever upp till de krav som 

ställs i den etiska plattformen som ligger till grund för prioritering i den svenska 

hälso- och sjukvårdslagen. 

 

 

1.3 Tillvägagångssätt och upplägg av rapporten 

 

De frågeställningar som legat till grund för projektet, är följande: 

 Hur förhåller sig en av de dominerande triagesystemen inom svensk 

hälso- och sjukvård (RETTS) till den etiska plattformen för prioriteringar, 

både med avseende på systemets konstruktion och när det gäller dess 

effekter vid praktisk användning? 

 Finns det andra etiska aspekter, utöver de som återfinns i plattformen, 

som aktualiseras av användningen av detta triagesystem? 

Rapporten inleds med att vi kortfattat presenterar triage i allmänhet och RETTS 

i synnerhet. Därefter presenteras den etiska plattformen för prioriteringar och vi 

ger en kortfattad forskningsbakgrund kring vilka etiskt relevanta aspekter vi 

funnit i diskussionen kring triagesystem (även om dessa inte är del av en mer 

formell etisk analys).  

 

I den andra delen av rapporten redovisas en intervjustudie med olika personer 

som arbetar med triage med hjälp av RETTS på tre olika akutmottagningar. 

Intervjufrågorna fokuserar på etiska frågeställningar kring triageringen och den 

omgivande organisationen kring denna. Rapporten avslutas med utfallet av den 

etiska analys som genomförts på basis av den formella beskrivningen av RETTS 

samt den intervjustudie som genomförts.  
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2. TRIAGE PÅ AKUTMOTTAGNING 
 

2.1 Hur går triage på en akutmottagning till? 

 

SBU definierar triage på följande sätt i sin rapport Triage och flödesprocesser 

på akutmottagningen. En systematisk litteraturöversikt (2010): 
 

”I denna rapport innebär triage att patienter på en akutmottagning 

systematiskt indelas i kategorier utifrån medicinsk angelägenhetsgrad, 

d v s hur snabbt patienten behöver tas om hand med hänsyn till sitt 

hälsotillstånd.”(s 15) 

 

Triage beskrivs alltså som ett sätt att sortera och prioritera patienter med hänsyn 

till hur sjuka de bedöms vara vid triagetillfället, utifrån en tanke om att det alltid 

råder resursbrist på en akutmottagning. Det patienterna prioriteras till är en 

turordning till läkarbedömning. Triageringen görs vanligen av en sjuksköterska, 

en undersköterska och en sekreterare och bygger på upptagning av en kort 

sökorsak, t ex buksmärta eller yrsel, samt mätning av vitalparametrar: blodtryck; 

puls; andningsfrekvens; temperatur och medvetandegrad.  

 

En process eller ”åtgärdsmodul” är vad som vidtar efter att patienten blivit 

triagerad och denna innehåller först och främst en plan för monitorering, d v s, 

hur ofta och på vilket sätt patienten ska övervakas under sin tid på 

akutmottagningen eller tills en doktor hinner träffa patienten. Det kan röra sig 

om att patienten ligger uppkopplad mot ett monitoreringsskåp som kontrollerar 

puls, andning och blodtryck eller ligger i en säng som sjuksköterskor hela tiden 

har uppsikt över. Det är vanligt att patienter delas in i ett s.k. spår för den 

åkomma som blir ”arbetsdiagnos”, t ex kirurgi, medicin, neurologi eller ortopedi 

och att ett specialutsett team sedan tar hand om patienten. Olika triagenivåer 

kommer då att finnas i de olika teamen. Tanken är att vårdprocessen för enskilda 

patienter inte ska påverkas av processer som rör andra patienter. 

 

2.2 RETTS 

 

Efter att ha konstaterat att patienternas flöde genom akutmottagningen på 

Sahlgrenska universitetssjukhusets behövde förbättras började en projektgrupp 

våren 2004 göra efterforskningar för att ta fram ett nytt arbetssätt. Flera olika 

triagesystem studerades och gruppen valde slutligen den engelska modellen 

Manchester triage scale (MTS). MTS är uppbyggt på att en triagesjuksköterska 

frågar patienten om dennes sökorsak och beroende på svar sorteras patienten 

sedan enligt ett särskilt flödesschema. Flödesschemat slutar i att patienten 

hamnar på en av fem triagenivåer.   
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I MTS mäts inte vitalparametrar utom för vissa specifika sökorsaker och skalan 

saknar tidsintervall för när patienten ska bedömas av en läkare. Personal på 

Sahlgrenska universitetssjukhuset utbildades i MTS och efter att en studie hade 

genomförts med avseende på modellens reliabilitet konstaterades att något 

saknades i verktyget.  

 

Slutsatsen var att man borde utgå från vitalparametrar, d v s parametrar som 

påverkar patientens allmäntillstånd, exempelvis andningsfrekvens, puls, 

kroppstemperatur etc. Vitalparametrarna kunde mätas och värderas objektivt, för 

att på så sätt minska subjektiviteten i bedömningar. Som komplement skapades 

också algoritmer anpassade för svenska förhållanden, där man utgick från det 

strukturerade sätt att ta reda på kontaktorsak som kallas för ESS (Emergency 

Symtoms and Signs). Omhändertagandeprocesser, där inte bara tid till första 

läkarkontakt anges för patienten utan även var på akuten patienten bör 

omhändertas infördes för att ytterligare underlätta flöden genom 

akutmottagningen. Laboratorieprovtagning, övervakningsnivå och tid till 

omprioritering lades till systemet. Det nya processbaserade triagesystemet 

kallades Medical Emergency Triage and Treatment System (METTS) men har 

senare bytt namn till RETTS (Rapid Emergency Triage and Treatment System) 

och togs i bruk i januari 2005 (Krev 2009). Widegren och Jourak (2011) lade 

2008 upp en studie som syftade till att validera det då nya instrumentet RETTS 

och det visade sig vara reliabelt:  

 
We did also find that the METTS triage method is a sensitive tool to find those in 

need of immediate medical attention, and for early detection of those with 

deterioration during the ED stay. This gives us reliable and validated protocol 

for both triage and follow-up management in the ED (Widgren & Jourak 2011). 
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När en patient kommer till akuten bedömer man honom eller henne med 

avseende på två olika typer av bedömningsvariabler som leder fram till att 

patienten får en färgkodning som i sin tur bestämmer hur snabbt patienten ska 

träffa en läkare, vilken övervakningsgrad patienten ska ha samt vilka prover som 

ska tas. Bedömningsvariablerna är:  

 

1. Vitalparametrar beskrivna i fem nivåer som innebär olika typer av 

övervakningar t ex av andningsfrekvens, puls, kroppstemperatur, 

medvetandegrad (se bild för koppling mellan vitalparametrar och 

färgkodning) 

2. Kontaktorsaker med en algoritm för varje kontaktorsak. RETTS har 96 

kontaktorsaker där de flesta har en tillhörande ESS algoritm eller ett PM som 

t ex för smärta. Kontaktorsakerna är sammansatta av symtomrelaterade ICD 

10 koder. 

 

 

 
 
Figur 1.  Vitalparametrar enligt RETTS. 

 

Beroende på vilken kombination av vitalparametrar och kontaktorsaker 

patienten har resulterar detta i en färgkodning. Vitalparametrarna är dock i första 

hand bestämmande för vilken färgkodning patienten ska ha i den bemärkelsen 

att en kontaktorsak endast kan ge en högra färgkodning än vitalparametrarna. Så 

om en patient p.g.a. sina vitalparametrar har fått en orange kodning så kan alltså 

kontaktorsaken endast höja denna kodning till röd. 

 

Färgkoderna i RETTS-systemet har följande betydelse (på varje nivå 

specificeras även vilka provtagningar som ska göras i relation till varje nivå): 

 

Röd: full monitorering och sjuksköterska bedside tills behandlingsåtgärd gjort 

patienten orange eller lägre.  

• Tid till doktor 0 minuter  
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Orange: full monitorering(dito röd) men med intervall var 20:e minut, samt 

patientansvarig sjuksköterska med tillsynsansvar.  

• Tid till doktor <20 minuter  

 

Gul: vid behov, selektiv monitorering och kontroll av den/de parameter som föll 

ut i triagen.  

• Tid till doktor < 120 minuter  

 

Grön: ingen monitorering men regelbunden tillsyn av undersköterska.  

• Tid till doktor  < 240 minuter  

 

Blå: ingen triagering utan patienten får vänta i väntrummet. 

 

 

2.3 Triage vs prioritering 

 

En fråga som uppstår i detta sammanhang är hur triagering förhåller sig till 

prioritering i allmänhet och framförallt den prioritering som åsyftas när vi talar 

om den av riksdagen antagna etiska plattformen som grund för prioriteringar 

inom svensk hälso- och sjukvård. 

 

Triagering är uppenbarligen en form av prioritering i den bemärkelse att den 

syftar till att rangordna patienter utifrån hur akut det är att de får bedömning och 

behandling av en läkare (eller andra personalkategorier). Samtidigt, i relation till 

den prioritering som sker inom ramen för den etiska plattformen och som syftar 

till att väga samman patientens behov av behandling, behandlingens nytta och 

kostnadseffektiviteten hos denna behandling inom ramen för 

människovärdesprincipens gränser, är triageringen endast ett första steg. I 

triageringen bedöms endast svårighetsgraden hos behovet hos patienten utifrån 

hur snabbt patienten behöver en läkarbedömning (och efterföljande behandling 

om bedömningen visar detta) för att undvika allvarliga men.  

 

I triageringen görs därför ingen bedömning av om det finns möjlig behandling 

eller om en sådan kan göra nytta eller är kostnadseffektiv utan detta sker i den 

process som följer efter triageringen.   
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3. ETISK PLATTFORM FÖR PRIORITERINGAR 

 

Den etiska plattformen för prioriteringar utvecklades av Prioriteringsutredningen 

(Socialdepartementet 1995) och fastställdes i riksdagsbeslut och inkorporerades 

i lagstiftning 1997 (Prop.1996/97:60). Plattformen består av tre principer, samt 

vissa ställningstaganden när det gäller alternativa principer som är viktiga att ta 

hänsyn till i detta sammanhang. De tre fastslagna principerna är 

människovärdesprincipen, behovs- solidaritetsprincipen och 

kostnadseffektivitetsprincipen. Dessa behandlas som lexikala i förhållande till 

varandra, d v s människovärdesprincipen är överordnad behovs- 

solidaritetsprincipen, som i sin tur är överordnad kostnadseffektivitetsprincipen. 

 

 

3.1 Människovärdesprincipen 

 

Människovärdesprincipen formuleras på följande sätt:  

 
Alla människor har lika värde och samma rätt oberoende av personliga 

egenskaper och funktioner i samhället. (Socialdepartmentet1996/97) 

 

Principen i sig säger dock inget mer om vad som avses med personliga 

egenskaper och funktioner i samhällen men i prioriteringspropositionen görs 

följande tolkning:  

 
Att respektera någons människovärde innebär att man alltid och under alla 

förhållanden betraktar och behandlar människan som den hon är i sig och inte i 

egenskap av det hon har eller gör. Människovärdet innebär att alla människor 

har vissa fundamentala rättigheter (rätt till liv, frihet, personlig säkerhet och ett 

värdigt liv) som skall respekteras och att i dessa avseenden är ingen förmer än 

någon annan. (Socialdepartementet 1996/97)   

 

Vidare sägs det att:  

 
Det är viktigt att slå fast att begåvning, social ställning, inkomst, ålder etc. inte 

får avgöra vem som skall få vård eller kvaliteten på vården. 

(Socialdepartementet 1996/97) 

 

I en vidare tolkning av människovärdesprincipen sägs att:  

 
Det är en form av diskriminering och oförenligt med de etiska principerna att 

generellt låta behoven stå tillbaka på grund av ålder, födelsevikt, livsstil eller 

ekonomiska och sociala förhållanden. Däremot är det förenligt med de etiska 

principerna att i det enskilda fallet ta hänsyn till omständigheter som begränsar 

nyttan av medicinska åtgärder. (Socialdepartementet 1996/97)  
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I regeringens proposition görs bedömningen att det är oförenligt med 

människovärdesprincipen att prioritera på basis av social status, ekonomisk 

ställning, kronologisk ålder, eller om behoven uppkommit genom en negativ 

livsstil eller kan anses vara självförvållade. (Socialdepartementet 1996/97) 

 

Prioriteringsutredningen gör en distinktion mellan kronologisk och biologisk 

ålder, där kronologisk ålder är den ålder som är kopplad till födelsedatum, 

medan biologisk ålder avgörs av organens och kroppen funktion. 

Människovärdesprincipen tillåter inte att man tar hänsyn till kronologisk ålder 

hos patienten eller att man tillämpar generella kronologiska åldersgränser vid 

prioriteringar, om inte den kronologiska åldern generellt är förknippad med 

omständigheter som begränsar eller påverkar effekten av en behandling.  

 

En patients biologiska ålder i form av nedsatta fysiologiska resurser – som 

påverkar möjligheten att tillgodogöra sig åtgärder eller som leder till att riskerna 

överväger nyttan eller leder till risk för allvarliga komplikationer – kan dock 

vägas in.  

 

Likaså betonar Prioriteringsutredningen att till exempel låg födelsevikt ”i sig” 

inte får utgöra grund för prioritering (eller ransonering) utan att det måste göras 

en individuell bedömning av patientens förutsättningar att tillgodogöra sig de 

åtgärder som övervägs. (Socialdepartementet 1995) 

 

Att självförvållade skador och sjukdomar eller en skadlig livsstil skulle kunna 

ligga till grund för prioritering avvisas med motiveringen att kunskap om 

orsakssambanden mellan val/livsstil och sjukdom/skada saknades när patienten 

gjorde de val som kan ha orsakat sjukdomen/skadan eller att ärftliga faktorer kan 

ha påverkat uppkomsten av sjukdomen/skadan. I utredningen nämns ytterligare 

skäl som att det kan finnas sociala förhållanden som påverkar våra val och vår 

livsstil på ett sätt som vi inte kan ses som ansvariga för; att det är svårt att 

avgränsa vad som är en skadlig livsstil från icke-skadliga livsstilar. 

(Socialdepartementet 1995)  

 

Däremot kan livsstilen vägas in i det enskilda fallet när det bedöms om patienten 

kommer att ha nytta av åtgärden ifråga, givet patientens fortsatta livsstil. I 

propositionen slås det fast att i vissa fall kan det vara motiverat att ställa krav på 

motprestationer när det gäller livsstil i relation till om en åtgärd ska erbjudas 

eller inte.  

 

Propositionen avvisar att patientens ekonomiska ställning ska få spela roll för 

huruvida patienten kommer i åtnjutande av vård och omsorg eller inte. Man 

menar att i princip ska patientens förmåga att kunna betala för sin vård inte få ha 

något inflytande på väntetidens längd eller vården medicinska kvalitet.   
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Detsamma gäller patientens sociala förhållanden t ex ekonomi, om patienten har 

viss ställning eller vissa ansvarsförhållanden i samhället. 

 

Propositionen konstaterar att människors lika värde och lika rätt inte ger någon 

direkt vägledning vid prioriteringar. Människovärdesprincipen kompletteras 

därför med behovs-solidaritetsprincipen och kostnadseffektivitetsprincipen. 

 

 

3.2 Behov- solidaritetsprincipen 

 

Behovs- solidaritetsprincipen säger:  

 
Resurserna bör fördelas efter behov. (Socialdepartementet 1996/97) 

 

Enligt propositionen innebär principen att mer av hälso- och sjukvårdens 

resurser bör fördelas till dem som har de största behoven, de svåraste 

sjukdomarna och den sämsta livskvaliteten. Detta ska gälla även om inte alla får 

sina behov tillgodosedda. Behovets storlek beror av sjukdomens svårighetsgrad 

men även av dess varaktighet.  

 

I prioriteringsutredningen kopplas behovs- solidaritetsprincipen till Hälso- och 

sjukvårdslagens portalparagraf där det sägs att målet för hälso- och sjukvården 

är en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. Detta menar man 

är ett uttryck för solidaritet och syftar till att utjämna skillnader i tillgänglighet, 

men även i utfall. Patienters olika förutsättningar när det gäller utgångsläge och 

möjlighet att tillgodogöra sig behandling omöjliggör dock en fullständig 

utjämning. I propositionen uttrycks detta som att solidaritetsaspekten av 

principen innebär en strävan efter ett så lika utfall när det gäller hälsa och 

hälsorelaterad livskvalitet som möjligt i samhället. (Socialdepartementet 1995) 

 

Detta innebär då att hälso- och sjukvården har utrymme att prioritera grupper 

som ligger längre från ett jämlikt hälso- eller hälsorelaterat livskvalitetsutfall än 

grupper som redan har relativt god hälsa eller hälsorelaterad livskvalitet. Det är 

dock viktigt att betona att hälso- och sjukvården inte har ett ansvar för att 

utjämna allmänna livskvalitetsskillnader i samhället eller kompensera grupper 

för skillnader på andra områden (exempelvis socioekonomiska skillnader), utan 

att det handlar om att utjämna skillnader kopplat till den form av hälsa och 

livskvalitet som kan påverkas med vårdåtgärder. Ett sådant tänkande ligger ju 

väl i linje med behovsprincipens idé om att prioritera det största behovet 

eftersom grupper med större behov ligger längre från ett jämlikt hälso- och 

livskvalitetsutfall.  
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Solidaritetsaspekten är även kopplad till att det är väsentligt att särskilt beakta 

behoven hos de svagaste grupperna som inte själva kan göra sin röst hörd. Det 

innebär dock inte automatiskt att dessa grupper ska få en högre prioritering utan 

endast att deras behov ska bedömas på samma sätt som för andra grupper.  

 

 

3.3 Kostnadseffektivitetsprincipen 

 

Den tredje principen är kostnadseffektivitetsprincipen som säger:  

 
Vid val mellan olika verksamhetsområden eller åtgärder bör en rimlig relation 

mellan kostnader och effekt, mätt i förbättrad hälsa och höjd livskvalitet 

eftersträvas. (Socialdepartementet 1996/97) 

 

I propositionen framgår att svåra tillstånd och väsentliga livskvalitetsskillnader 

ska gå före lindrigare tillstånd även om åtgärderna gentemot de förra är 

förknippade med förhållandevis högre kostnader. Propositionen lyfter vidare 

fram att man i bedömningen av kostnadseffektivitet även måste väga in negativa 

sidoeffekter av de åtgärder som bedöms. Att verksamheten bedrivs 

kostnadseffektivt får däremot aldrig innebära att man underlåter att ge vård till 

eller försämrar kvaliteten av vården av döende, svårt och långvarigt sjuka, 

gamla, dementa, utvecklingsstörda, gravt funktionshindrade eller andra som är i 

liknande situation. (Socialdepartementet 1996/97) 

 

Det sägs att principen endast bör tillämpas vid val av åtgärder i förhållande till 

samma sjukdom. Detta ställningstagande har till viss del modifierats i den 

lagstiftning som ligger till grund för beslut om att nya läkemedel ska ingå i 

läkemedelsförmånen, där kostnadseffektiviteten använts för jämförelser mellan 

sjukdomar och ur ett samhälleligt perspektiv (Lag om läkemedelsförmåner 

2002:160). Detta är även det sätt som kostnadseffektivitetsprincipen tillämpas i 

arbetet med nationella riktlinjer på Socialstyrelsen. 

 

 

3.4 Alternativa principer som avvisas 

 

Regeringens prioriteringsproposition tar upp två alternativa eller kompletterande 

principer för prioritering som avvisas: 1. självbestämmandeprincipen och  

2. efterfrågeprincipen. I prioriteringsutredningen tas ytterligare två principer 

upp: 3. nyttoprincipen och 4. lotteriprincipen – vilka även de avvisas.  
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1. Även om det betonas att patientens självbestämmande är centralt inom hälso- 

och sjukvården med hänvisning till hälso- och sjukvårdslagen så framgår av 

propositionen att självbestämmandet kan komma i konflikt med den etiska 

plattformen.  

 
Enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) innebär en god vård bl.a. respekt 

för patientens självbestämmande och integritet. Vården och behandlingen skall 

så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Detta 

innebär bl.a. att patienten måste informeras om sitt hälsotillstånd och vilka 

möjligheter det finns till vård och behandling. Patienten har t ex rätt att avstå 

från eller avbryta en behandling. Enligt hälso- och sjukvårdslagen kan dock 

ingen kräva att få genomgå en viss undersökning eller få viss behandling. 

(Socialdepartementet 1996/97) 

 

2. När det gäller efterfrågeprincipen så kan personer ha behov av hälso- och 

sjukvård, men inte förmågan att efterfråga den vård som krävs för att möta dessa 

behov. På motsvarande sätt kan personer efterfråga vård som de inte har behov 

av. Detta innebär dock inte att man helt och hållet kan bortse från efterfrågan på 

vård. Det utvecklas dock inte vidare i propositionen hur denna ska vägas in. 

 

I Prioriteringsutredningen diskuteras detta något mer utförligt. Patienter 

efterfrågar vanligtvis det de har behov av men att det kan finnas fall när det 

finns behov utan efterfrågan respektive efterfrågan utan behov. Vid behov utan 

efterfrågan kan det bero på att behoven finns hos svaga grupper som inte har 

förmågan eller redskapen för att efterfråga vården. I relation till dessa grupper är 

det angeläget med uppsökande verksamhet som kan upptäcka sådana behov 

inom ramen för respekten för den personliga integriteten. 

 

Vid efterfrågan utan behov kan detta vara kopplat till orealistiska förväntningar 

eller på problem som inte faller inom ramen för vård- och omsorgsbehov. Likaså 

kan denna efterfrågan skapas av patienter och närstående men även av 

marknadsföring och därmed leda till en marknadsstyrning av hälso- och 

sjukvården. Samtidigt menar man att det inte är orimligt att det finns ett visst 

utrymme för valfrihet och efterfrågan inom hälso- och sjukvården, men att 

denna får beaktas först efter att de andra principerna är uppfyllda. Att söka vård 

var man vill och välja den professionella vårdare man trivs bäst med behöver 

inte komma inte i konflikt med behovs-solidaritetsprincipen enligt utredningen.  

 

3. Nyttoprincipen säger att de åtgärder bör prioriteras som i kombination med 

storleken på den grupp som drabbas ger störst aggregerad nytta. Denna avvisas 

med motiveringen att små nyttor för en stor grupp inte kan väga upp en stor 

nytta för en enskild individ.   
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Däremot sägs det att nyttan för den enskilda patienten får vägas in och att detta 

inte strider mot behovs-solidaritetsprincipen. Nyttan, d v s den enskilda 

patientnyttan, kommer vi fortsättningsvis tala om i termer av storleken på 

effekten av vårdåtgärden. (Socialdepartmentet 1995) 

 

4. Lotteriprincipen som säger att prioritering och ransonering ska ske genom 

någon form av slumpmässigt urval avvisas av utredningen som menar att om 

den skulle tillämpas generellt skulle den resultera i godtyckliga och intuitivt 

orimliga slutsatser, exempelvis att marginella behov får gå före stora behov trots 

att det finns åtgärder med god nytta mot dessa stora behov. Om tillämpningen 

snävas in till val mellan situationer som i många stycken är lika vad avser 

diagnos eller prognos etc. menar utredningen att den skulle få en alltför 

begränsad tillämpning för att vara av intresse2. (Socialdepartementet 1995) 
 

                                           
2 Enligt vissa filosofer så är dock en lotteriprincip det som är mest förenligt med en idé om människors lika 

värde eftersom den inte bygger på att man gör skillnad mellan olika människor så länge alla ges lika chanser i 

lotteriet (Goodwin 2005). 
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4. ETISKA ASPEKTER I FORSKNING KRING TRIAGE PÅ 
AKUTMOTTAGNING 
 

I detta avsnitt lyfter vi kort fram några etiskt relevanta aspekter som vi funnit i 

forskning kring triage på akutmottagning även om de inte är del av en mer 

formell etisk analys eller diskussion. 

 

 

4.1 Triagesystemens förmåga att identifiera allvarliga tillstånd 

 

En viktig fråga ur ett etiskt perspektiv som utgår från att svårare tillstånd i första 

hand kräver behandling (i den mån det finns sådan behandling) är hur vi på bästa 

sätt ska kunna identifiera dessa tillstånd. Tillägget av vitalparametrar till 

triagemetoderna har visat sig göra dem bättre på att förutsäga allvarliga tillstånd 

än tidigare system (Sax &Charlson 1987, Considine & Botti 2004). 

 

Samtidigt, för att kunna prioritera mellan allvarliga och mindre allvarliga 

tillstånd och se till att det framförallt är de mer allvarliga tillstånden som 

behandlas i första hand, är det väsentligt att triagemetoderna förmår särskilja 

allvarliga från mindre allvarliga tillstånd. Studier visar att en femgradig skala är 

mer säker och ger större reliabilitet och urskiljning samt förbättrar sensitivitet 

och specificitet jämfört med en tregradig (Travers m. fl. 2002). Till exempel ger 

den bättre åtskillnad mellan olika patientgrupper när det gäller sådant som 

akuthetsgrad, sjukhusinläggning, vårdtid och medicinsk resursåtgång (Ng m fl 

2010, Chi m fl 2006). 

 

Forskningen lyfter dock också fram fortsatta brister med triagesystemen. När det 

t ex gäller smärta så är det ett av de vanligaste symtomen hos patienter som 

söker på akutmottagningar, studier visar att så många som 86 procent uppger att 

de har smärta (Berthier m fl 1998). Det är dock oklart hur det ska vägas in i 

triagesystemen (Dann m fl 2005). 

 

 

4.2 Bedömningens roll i triagesystemen 

 

En triagemetod kan använda sig av en uppsättning kriterier som är bättre på att 

identifiera och prioritera allvarliga tillstånd framför mindre allvarliga tillstånd i 

jämförelse med den uppsättning kriterier som används av andra triagemetoder. 

Samtidigt kräver alla dessa kriterier en större eller mindre grad av tolkning.   
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Hur denna tolkning sker, och framförallt om det finns systematiska och 

problematiska mönster i denna tolkning, är uppenbarligen en etiskt relevant 

aspekt att beakta i den mån den riskerar att påverkar prioritering och utfall av 

triageringen.  

 

4.2.1 Under- och övertriagering 

En viktig aspekt av bedömningen i samband med triagering är i vilken 

utsträckning det sker under- eller övertriagering – dvs i vilken utsträckning en 

patienten får en lägre triageringsnivå än vad hans eller hennes tillstånd motiverar 

(undertriagering) eller en motsvarande högre sådan (övertriagering). Problemet 

med undertriagering är att patienten kanske inte får rätt behandling för sitt 

tillstånd med potentiellt allvarliga konsekvenser. Problemet med övertriagering 

är snarare att det kan leda till undanträngning av tillstånd som är mer angelägna 

att behandla än det tillstånd som fått en för hög triageringsnivå. 

 

I en studie av Rutschmann m fl (2006) fann man att de största anledningarna till 

att deltagarna undervärderade akuthetsgraden var 1. svårigheter då det gällde att 

känna igen alarmerande neurologiska symtom, 2. att de inte respekterade 

triagereglerna och 3. frånvaro av eller inkompletta mätningar av vitalparametrar. 

(Rutschmann m fl 2006).  I en studie av MTS (Manchester Triage System) har 

man visat att undertriagering enbart förekom i de lägre triagekategorierna och 

alltså inte drabbade de patienter med de allvarligaste tillstånden (van der Wulp 

m fl 2008). I en studie av Göransson m fl från 2005 fann man att övertriage var 

vanligare än undertriage och förekom i 28,4% av fallen, medan undertriage 

förekom i 13,9% (Göransson m fl 2005). Detta senare resultat stöds i andra 

studier som menar att man normalt hellre övertriagerar än undertriagerar:  

 
”The ideal triage system will have high sensitivity to identify those patients 

whose outcome is likely to worsen if they do not receive immediate care and 

good specificity. There will be a trade-off between over- and undertriage. In 

general, triage systems err on the safe side, as the proportion of overtriage is 

much larger than undertriage.” (Moll 2010) 

 

En grupp som framförallt förefaller vara i riskzonen för över- respektive 

undertriagering är patienter med atypiska symtom, något som är vanligt bland de 

mest sjuka äldre. I en studie om traumatriagering fann man att undertriagering 

skedde för 8-12 procent av unga och medelålders män och kvinnor, däremot var 

dessa siffror 18 procent för äldre män och 15 procent för äldre kvinnor. 

Övertriagering förekom enligt denna studie i alla åldersgrupper (Scheetz 2003). 

Liknade resultat beträffande undertriagering av äldre har rapporterades i andra 

studier (t ex Zimmer-Gembeck m fl 1995, Huei-Ming m fl 1999, Weber m fl 

2010, Hsia m fl 2011).   
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Olika tänkbara förklaringar anges till varför det ser ut på detta sätt: 

triageringssystemet är inte anpassat till äldre personer och deras atypiska 

symtom; okunskap om triagesystemet hos användande personal; bristande 

följsamhet gentemot riktlinjer; åldersdiskriminering hos personal (Scheetz 

2003). 

 

Flera andra studier rapporterar undertriagering som ett problem särskilt 

beträffande de mest sjuka äldre eller äldre-äldre (t ex van der Wulp m fl 2008, 

Chang m fl 2008, Ma m fl 1999, Hamel m fl 2000, Richardson 2011). I en 

publikation rapporteras att särskilt sköra äldre patienter som remitteras utan 

specifika symtom riskerar fördröjd eller inadekvat bedömning p.g.a. 

undertriagering med risk för försämrat utfall av vården som konsekvens 

(Rutschmann m fl 2005).  

 

4.2.2 Sjuksköterskors bedömning 

En faktor i bedömningen som har studerats är huruvida specifika egenskaper hos 

de sjuksköterskor som genomför triagen påverkar utfallet när det gäller över- 

och undertriagering. En av dessa faktorer är kopplingen mellan 

sjuksköterskornas erfarenhet av triagering och utfallet. Här finns ett antal, till 

viss del motsägelsefulla, studier. 

 

I en studie av reliabilitet och validitet hos Manchester Triage System (MTS), 

fann man att reliabiliteten inte påverkades av sjuksköterskornas yrkeserfarenhet 

(van der Wulp m fl 2008). I en studie av Considine m fl (2000) fann man inte 

heller någon korrelation mellan sjuksköterskornas triagebeslut och år av 

erfarenhet som sjuksköterska på en akutmottagning. Dock såg man att 

sjuksköterskor som hade arbetat många skift i rad tycktes mer benägna att 

övertriagera. Överensstämmelsen mellan sjuksköterskornas triagebeslut 

varierade dock mycket och reste frågor om patientsäkerhet och felutnyttjande av 

resurser. Liknande resultat när det gäller sjuksköterskors erfarenhet återfinns hos 

Ferrario (2001) och Göransson (2006). I en studie som studerade 

sjuksköterskornas egen uppfattning om erfarenhetens betydelse menade man 

dock att erfarenheten hade betydelse (Forsgren m fl 2009). 

 

Ett problem med dessa studier kring erfarenhet av triage är dock att det inte 

finns någon enhetlig bild av vad som menas med erfarenhet och att man 

framförallt förefaller sig ha använt tid i yrket som mått på erfarenhet.  Detta 

samtidigt som en fördjupad diskussion angående erfarenhet pekar på detta som 

ett mer komplext begrepp där följande tre faktorer lyfts fram: 1) the passage of 

time 2) aging skills or knowledge 3) exposure to an event. (Considine m fl 

2007). 
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Samtidigt visar ovanstående och andra studier att det förekommer skillnader i 

sjuksköterskornas beslutsfattande i triagen.  

 

I studierna lyfts fram att sjuksköterskornas subjektiva bedömningar inverkar på 

utfallet (Gerdtz och Bucknall 2006). Man pekar på svårigheter att bedöma vissa 

patientkategorier, exempelvis personer med psykiska besvär eller gravida 

(Gerdtz m fl 2009). Likaså lyfter man fram sådant som sjuksköterskans 

personliga värderingar, intryck, synen på ”människan” och uppfattningar om 

arbetet som sjuksköterska i allmänhet, och triage i synnerhet påverkar 

triageringen (Edwards och Sines 2007). Andra faktorer som har rapporterats 

påverka beslutfattande under triage är antalet patienter som väntar i väntrummet 

som inte blivit triagerade, rädsla för att missa allvarliga tillstånd, personlig 

kapacitet där sådant som graden av självsäkerhet spelar in och arbetsmiljö i form 

av hög arbetsbelastning (Dello Stritto 2005, Andersson m fl 2006).  

 

Ytterligare något som man lyfter fram som påverkar triageprocessen är den tid 

som åtgår för att genomföra den. I en studie av Gerdtz m fl (2009) beskrivs att 

tidslängden för triageprocessen varierade stort. En förlängd triageprocess kan 

leda till ogynnsam utgång för patienten (Geraci och Geraci 1994, Travers 1999). 

Faktorer som påverkade triageprocessens tidsåtgång var bland annat huruvida 

man registrerade vitalparametrar; om sjuksköterskor gjorde en liten neurologisk 

kontroll eller gav första hjälpen. Dessutom tog det avsevärt längre tid när 

triageprocessen blev avbruten, när patienten inte hade någon skada, hade ett 

annat modersmål eller att patienten var remitterad från annan vårdgivare. 

Dessutom fanns evidens för att hur lång tid processen tog berodde på 

sjuksköterskan i sig. Bland annat visade det sig att sjuksköterskor med fem års 

eller kortare erfarenhet tog längre tid på sig att bedöma, vilket till viss del 

motsäger bilden att erfarenheten inte spelar någon roll för processen (Gerdtz och 

Bucknall 2001). 

 

4.2.3 Läkare i triagen 

Ett fåtal studier har utvärderat hur det fungerar att ha en läkare i triagen som gör 

en snabb första bedömning med avseende på väntetider och handläggningstid. 

2006 kom Choi m fl fram till att väntetid och handläggningstid minskade 

väsentligt. Även i en studie av Subash m fl (2004) visade man att väntetiden för 

medicinsk bedömning, röntgen och utskrivning minskade signifikant genom att 

en läkare medverkade i triagen.   
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4.3 Snabbspår 

 

Införande av så kallat snabbspår på akutmottagningar syftar till att arrangera en 

speciell handläggning för vissa typer av åkommor där tanken är att behandling 

ska ges snabbare. Detta kan ske av olika anledningar. Antingen för att snabbt 

klara av mildare åkommor som i fallet lätta ortopediska skador på extremiteter. 

Det kan dock också vara så att en snabb initial bedömning kan leda till bättre 

resultat vad gäller t ex smärta och tillfrisknande som i fallet höftfrakturer hos 

äldre. En risk som kan finnas med snabbspår är att det leder till 

undanträngningseffekter för svårare sjuka patienter eller för andra patienter med 

svåra tillstånd. 

 

I en studie från Australien (Kwa och Blake 2008) sökte man fastställa om en 

introduktion av ett snabbspår ändrade tid och patientflöde på en 

akutvårdsmottagning. Det man kommer fram till här är att ett snabbspår kan 

minska väntetider för mindre sjuka med tillägget att det inte har någon negativ 

inverkan på svårare sjuka. Samma slutsats drar Cooke m fl (2002) när man sökte 

utvärdera om ett snabbspår för mindre skador i en brittisk akutmottagning 

minskade väntetiden utan att öka tiden för svårare sjuka att få hjälp.  

4.4 Triage ur ett patientperspektiv 

 

I takt med att patienten ges en starkare ställning inom hälso- och sjukvården 

lägger vi även större vikt vid patientens perspektiv på den vård som bedrivs. 

Även inom triageområdet finns det ett antal studier som har undersökt hur triage 

upplevs av patienter. Där finner några gemensamma drag när det gäller 

patienters förväntningar som kan ge vägledning när eller om vi ska ta hänsyn till 

patientperspektivet i triagesituationen. 

 

I en studie om Australasian Triage Scale (ATS) fann man att patienter inte 

förstår vad ATS ska användas till speciellt väl och skulle vilja ha mer 

information initialt vid bedömningen och under tiden som man sedan väntar i 

den fortsatta processen. Detta bygger dock på att personalens osäkerhet kring att 

meddela triageringsnivå och konsekvenserna av denna måste överbryggas först. 

Likaså ville patienterna veta vilken kategori de blivit ”tilldelad” samt vilken 

maximal väntetid de kunde förvänta sig (Meek och Phiri 2005). Detsamma visar 

sig i en svensk studie av Göransson & von Rosen (2010) och där föreslås därför 

att patienterna informeras om triagenivå samt uppskattad väntetid.  

 

I ytterligare en svensk studie fann man tecken på att patienterna skulle behöva 

hanteras med en mer holistisk ansats, d v s att man ser till hela människan i 

triagesituationen (Möller m fl 2010). 
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5. INTERVJUSTUDIE 
 

5.1 Metod 

 

Tre akutsjukhus som arbetade med RETTS valdes ut; i Linköping, Göteborg och 

Örebro. Samtliga är större sjukhus med ett betydande inslag av regionsjukvård. 

För att få en större variation i urvalet hade det varit en fördel med ett annat urval 

av sjukhus, d v s att även mindre och medelstora sjukhus hade varit 

representerade. Förutsättningarna för triagering på akutmottagningen kan av 

organisatoriska skäl variera mellan sjukhus av olika storlek; olika prioritering 

kan behöva göras i förhållande till redan inlagda patienter. Syftet var  inte att 

kvantifiera svaren utan mer få en ögonblicksbild hos några av dem som arbetar 

på akutmottagningar och som använder triagesystem. Ett brev med förfrågan om 

deltagande skickades till verksamhetschef på respektive akutmottagning, med 

uppmaning om att välja ut ett antal sjuksköterskor, undersköterskor och/eller 

läkare för förfrågan om deltagande i intervjuerna. Vi tog slutligen kontakt med 

totalt tio respondenter, varav en var verksamhetschef, en undersköterska, två 

läkare och sex var sjuksköterskor. Dessa hade olika erfarenheter av att arbeta 

med triage och längden av erfarenhet varierade från mindre än ett år upp till tio 

år. Intervjuerna utfördes enligt ett semistrukturerat upplägg och spelades in och 

transkriberades sedan. Frågorna fokuserade på hur intervjupersonerna upplevde 

att arbeta med triage, om de hade någon känsla av om det blev de med störst 

behov som fick vård först, hur man hanterade grupper med avvikande 

vitalparametrar, fördelar och nackdelar med ett triageringssystemet (se bilaga). 

Intervjuerna analyserades med hjälp av innehållsanalys och några övergripande 

teman utkristalliserade sig. 

 

5.2 Resultat 

 

Innehållet i intervjuerna grupperade sig i fyra övergripande teman som vi valt att 

kalla Etik: behov, rättvisa och patientsäkerhet; Organisation och resultat; 

Särskilda patientgrupper samt Yrkesfunktioner och triagesystemet. Under dessa 

övergripande teman finns flera utvikningar i ämnen som kommer att utvecklas 

nedan.  

 

5.2.1 Etik: behov, rättvisa och patientsäkerhet 

En av de inledande frågorna i intervjuerna handlade om huruvida man på 

akutmottagning innan eller i efterhand som triagesystemet infördes hade gjort 

någon etisk analys. På denna fråga svarade samtliga respondenter enhälligt nej.   
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Ledningen hade inte initierat sådana diskussioner initialt och de hade inte fört 

några sådana diskussioner själva sinsemellan som triagerande personal under 

tiden som arbetet med triage pågått.  

 

RETTS har köpts in som en paketlösning, men de intervjuade uppger att de ändå 

har gjort vissa lokala anpassningar. Flera har nämnt att en standardisering av 

omhändertagande och införande av ett system som bygger på reproducerbarhet 

borgar för ökad kvalitet och patientsäkerhet, och även ger ökad trygghet och 

förutsägbarhet i handläggningen. Dock lyfter intervjupersonerna också att 

triagesystemen förvisso har sin grund i att de svårast sjuka ska få hjälp först, 

men att det inte är något att hymla om att det rör sig om att utnyttja resurserna 

optimalt sett ur ett rent ekonomiskt perspektiv. 

 

Flera gav exempel på handhavande av patienter i triagesituationen som de 

uppfattade som oetiskt, framförallt kring att patientintegriteten inte alltid kunde 

bevaras optimalt när patienter triagerades på flerbäddsrum. Man uppfattar att 

triagesystemet är rättvist i meningen att det är de patienter som är sjukast som 

får träffa en doktor först och därmed utgår från det större omedelbara behovet. 

Flera berättade att de upplevde att tidigare eventuellt godtycke i bedömningar nu 

är borta eftersom mätning av samma parametrar hos samtliga patienter ger 

förutsättningar för en liknande bedömning vilket, i deras ögon, borgar för att det 

både blir mer rättvist och att de med störst behov går först.  

 
Men fördelen är ju att det blir lika för alla, kan jag känna. Att det kvittar om du 

är svensk eller utländsk eller gammal eller ung; säger du att du har ont i bröstet 

så tar vi alltid ett EKG och går och visar den för någon, som prioriterar efter 

hur det ser ut. 

 

Patientens tillstånd kan dock vara mer svårbedömt i vissa fall, som någon 

noterar: 

 
Sen kan det vara lite svårt för till exempel buksmärtor på kirurgen som det 

kommer hit många av, eller bröstsmärtor på medicin, jättemånga blir ju 

gulprioriterade och får vänta två timmar. Men då kan man istället tycka; den 

här personen är äldre eller kanske borde få snabba på litegrann och… så kan 

man väl känna ibland. Att det är en gammal skör människa som inte orkar vänta 

lika länge som den som är i lite bättre form. 

 

Flera anser att vårdbehovet mycket väl kan vara stort hos en patient, även om de 

inte måste träffa en läkare mycket snabbt, något som är svårt att komma åt i 

triagesystemet med dess fokus på tillstånd som kräver läkarbedömning.  
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Några menar att de egentligen skulle vara behjälpliga av fler nivåer i 

triagesystemet; att de ibland känt att de velat sätta ”Mycket orange” eller 

”Mycket gul”. Detta har dock många av respondenterna löst genom 

kommunikation sinsemellan.  

 

Det kan rent praktiskt ta sig det uttrycket att vid överlämning av en patient från 

första triagen rapporterar man till övertagande sjuksköterska att man känner oro 

för patienten och att denne behöver extra uppsikt. Här tar även flera av de 

intervjuade upp att de tycker att det är komplicerat med mycket gamla och sjuka 

patienter, som kanske inte befinner sig i ett livshotande tillstånd för tillfället, 

men som man som vårdpersonal ändå ömmar särskilt för så att de ska slippa 

ligga på en obekväm brits på akuten under flera timmar.  

 
Äldre blir ju gärna att man vill prioritera upp på grund av väntan. Man /…/ 

ömmar lite extra, för man vet att den här patienten kan få vänta väldigt länge. 

Och då fegar man inte ur utan gör det av ren omtanke. 

 

Någon pekade på säkerheten i bedömningen som ett problem och menade att det 

inte finns någon evidens för att triagesystemen med hög säkerhet förutsäger risk 

för mortalitet, även om vissa av de vitalparametrar som mäts ändå gör det. Man 

tog också upp att det inte heller finns så mycket evidens för varför de 

vitalparametrar som tas är de rätta (puls, blodtryck, andningsfrekvens, 

temperatur). Kanske skulle man tillfredställa vissa patienters behov bättre 

genom att exempelvis mäta blodsocker. 

 
Vad är en vitalparameter? Alltså, definition på vitalparameter; there is none. 

 

Ibland krockar andra krav på organisationen med hur väl triagesystemet 

fungerar; som väntetidsmaximum, väntetid in till triagen, och tillgång till 

personal. Några tog upp hur det upplevs att budskapen från andra aktörer, som 

beställare och politiker, ibland går stick i stäv med vad man förväntas producera 

på akutmottagningen. Å ena sidan går kraven allt mer mot att det ska finnas en 

maximivänte-/behandlingstid på akuten, å andra sidan strider det mot 

triagesystemet att prioritera upp patienter med låg triagefärg för att de ska kunna 

lämna akuten fortare. Personalen på akutmottagningar har också många gånger 

krav på sig att   alla patienter som kommer dit, vilket gör att väntetider för inte 

akut kritiskt sjuka kan bli orimligt långa.  

 

Vad gäller under- respektive övertriage så kan detta också leda till att ”fel” 

patienter får hjälp snabbare än de borde, med viss risk för att mer allvarligt sjuka 

då får vänta för länge. Någon kopplar detta till kravet på kortare väntetider som 

skulle kunna leda till en risk att prioritera upp lättare åkommor för att hjälpa upp 

siffrorna. Detta kommer att beröras vidare under Organisation och resultat.   
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5.2.2 Organisation och resultat 

Flera av de intervjuade plockar fram hänvisningar till statistik som visar att de 

med triagesystem fångar de högst prioriterade inom rätt tid. Trots att de lägst 

prioriterade som en följd av dessa ofta får orimligt långa väntetider så löper de 

svårast sjuka liten risk att dö av allvarlig skada eller att utsättas för livshot under 

sin vårdtid. Resultatet beskrivs ha förbättrats av att man förutom själva 

triagefärgen även sätter en arbetsdiagnos enligt ESS-kod samt tar en kort 

anamnes och sökorsak. Någon av respondenterna menade dock att det inte finns 

några studier som visar att just triage sänker mortaliteten. Däremot vet man, 

enligt respondenten, att triageprocessen förlänger tiden på en akutmottagning.  

 

Flera antyder att de inte tror att nuvarande triagesystem, även om det fungerar 

relativt bra på många plan, är slutprodukten utan arbetssättet behöver utvecklas. 

Ett problem som beskrivs på en akutmottagning är exempelvis att flödet av 

patienter är ojämnt och att man upplever enstaka toppar under dygnet. Att då 

använda ett system hela tiden som syftar till att prioritera vid resursbrist kan visa 

sig vara kontraproduktivt under de tider då det inte existerar någon kö. Då 

skapar systemet onödiga väntetider för patienterna och perioder av sysslolöshet 

för läkare. Ett förslag på hur triagesystemen skulle kunna utvecklas vidare är att 

uppenbart sjuka patienter prioriteras högt och om man snabbt kan avgöra att en 

patient inte är i akut behov av att träffa en läkare så behöver denna patient inte 

triageras. 

 

Någon berättar också att akuten kan belastas av patienter som av 

Sjukvårdsrådgivningen får rådet att åka till akutmottagningen, trots att det ibland 

rör sig om relativt friska patienter. Några tar även upp det faktum att 

ambulanspersonal numera också triagerar enligt samma system som de på 

akutmottagningen, och det finns både för- och nackdelar med det. En nackdel 

uppges vara att de upplever en viss diskrepans mellan hur de båda enheterna 

triagerar och att de vissa gånger helt enkelt får triagera om. 

 

Man uppfattade dock inte att tillgång till specialister eller akutläkare påverkar 

triageringen i någon högre utsträckning. 

 

De eventuella snabbspår som fanns på de studerade sjukhusen användes för 

svårare drabbade patientgrupper men inte för mindre allvaliga tillstånd. Flera 

yppar dock att man på deras akutmottagning haft diskussioner om att prova 

snabbspår för lättare skador för att frigöra resurser; exempelvis för lätta yttre 

extremitetsskador där en läkare eller sköterska snabbt gör en bedömning för att 

direkt skicka vidare till röntgen.   
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5.2.3 Särskilda patientgrupper 

Flera av respondenterna tar upp att vissa patientgrupper eller vissa symtom är 

mer problematiska än andra att triagera. Bland dessa nämns, förutom multisjuka 

äldre, personer med missbruksproblem och psykiskt sjuka patienter. Vad gäller 

de sistnämnda är en gemensam försvårande faktor att det ofta är svårt att få en 

rättvisande anamnes på berusade eller påverkade personer, på samma sätt som 

det även kan vara svårt att veta exakt vad en psykiskt sjuk person söker för. 

Ibland kan en berättelse dölja symtom, ibland kan symtom i form av en 

avvikande vitalparameter eller bröstsmärta vara ett uttryck för ångest istället för 

något alarmerande fel rent fysiologiskt. Då är det inte lika lätt att använda 

triagesystemet vad gäller sökorsak och anamnes.  

 
Ja, det är ju svårbedömt. Det kan vara svårt att fråga en sådan, få en anamnes 

kanske. Som är linjär förstås.  

 

Å andra sidan menar någon av respondenterna att användningen av 

vitalparametrar är en fördel med tidigare system när man var helt beroende av 

anamnesen. 

 
Snarare så har vi väl en fördel nu för nu kan vi ju faktiskt titta på pulsen liksom, 

det behöver vi inte ha nåt… vi kan bara titta på fakta: på blodtrycket och sådär.  

 

Det påpekas att det är det är lika viktigt att bedöma dessa patienter somatiskt 

innan de skickas vidare, och det finns också sådana krav från psykiatrin på vissa 

ställen. Någon uppger att vid vissa tillfällen blir dessa patienter upprioriterade 

inte på grund av symtom eller avvikande vitalparametrar utan för att de är 

aggressiva eller stökiga och stör de andra patienterna och då även arbetet på 

akutmottagningen. 

 

Flera respondenter ser som ett växande problem de alltfler unga människor som 

söker direkt efter ett insjuknande utan alarmerande symtom. Dessa patienter är 

även pålästa på eventuella symtom och sjukdomar och har en tendens att kräva 

batterier av prover, som många läkare har svårt att säga nej till. Kraven riskerar 

att leda till undanträngning av andra grupper både i triageringssituationen och 

senare i förloppet vilket man menar tär på akutvårdens resurser. 

 
Det är ett systemfel som är brutalt. För de här personerna tar ju rätt mycket 

resurser från dom som är reellt sjuka, både den äldre multisjuka men också dom 

som är yngre och har allvarliga symtom. Så vi hinner ju inte med dom med 

nuvarande resurser. Det är fruktansvärt att det är så. 
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Multisjuka äldre 

En grupp som vi lade särskild vikt vid i intervjuerna är multisjuka äldre och flera 

respondenter bekräftade att detta är en grupp av patienter som ofta inte får ett 

optimalt omhändertagande på en akutmottagning.  

 

Någon menar att då hög ålder rent allmänt är kopplat till starkt ökad risk för 

mortalitet så borde det kanske vara rimligt att även ålder skulle ingå som en 

bedömningsvariabel. Några påpekar att gamla ofta kan vara avvikande i sina 

vitalparametrar i sitt habitualtillstånd, exempelvis genom att de har högt 

blodtryck. Andra äldre kanske däremot inte uppvisar avvikande parametrar trots 

att de är sjuka, t. ex. vad gäller infektioner i vissa lägen. Ofta faller de dock ut på 

någon eller några parametrar då de har mindre resurser på grund av ålder och 

sjukdom. Det finns också en viktning i triagesystemet om en person har flera 

allvarligare sjukdomar. På frågan om det är vanligast med under- eller 

övertriagering av dessa patienter svarar flera att det är vanligt med båda. 

 

Flera menar dock att de gärna sätter en något högre triagenivå om någon är 

mycket skör än vad som skulle ha varit påkallat med en yngre med samma 

symtombild och vitalparametrar.  

 

På en akutmottagning finns det ett ”snabbspår” för äldre med multipla problem, 

platserna där är dock begränsade och de finns enbart tillgängliga dagtid på 

veckodagar. På en annan akutmottagning sägs ett sådant spår rent 

organisatoriskt ska existera men ingen av de intervjuade sköterskorna har 

någonsin stött på det i ”verkligheten”. 

 

Vad gäller att särskilt bemöda sig om att dessa patienter har det bra, även om det 

tar tid innan de får träffa en doktor, är något flera av de intervjuade framhäver. 

De menar att det är viktigt att rent humanitärt bry sig om dessa patienter, som 

ofta är sköra, och de gör sitt bästa med de begränsade resurser som finns för att 

dessa ska få ha det så bra som möjligt, även om sådana omvårdnadsprocesser 

inte framgår av triagesystemet. 

 
Alltså, jag tror ändå att man känner med dom äldre, om man säger. Vi försöker 

alltid lägga dit extra mycket madrasser, vi försöker nog ändå springa med 

näringsdryck till dom… i  och med prioriteringssystemet så har ju alla en 

prioritet, man har ju ett visst namn på doktorn. Men jag tror att vi är ganska… 

vi försöker nog ändå. Se till att dom har det bra under tiden. För det blir ju 

långa väntetider. 

 

Ett annat problem som tas upp är att dessa äldre ofta söker utan ett 

indexsymtom, d v s enbart för sviktande allmäntillstånd, eller att de p g a 

demens har svårt att ens uttrycka vad som är problemet.   
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Triagesystemet uppges då ha svårt att fånga upp en rättvisande triagenivå och 

patienten är svårplacerad i ett ”spår”. Fördelarna är dock återigen att 

vitalparametrarna oftast avslöjar om det är något akut fel. 

 

Patienter med smärta 

Vad gäller bedömning av smärta i triagesystem tar samtliga upp detta som något 

problematiskt och det finns inte heller något som direkt täcker smärta i systemet, 

utom då det påverkar någon eller några av vitalparametrarna samt vid få 

enskilda tillstånd. Respondenterna har olika strategier för att hantera både detta 

och eventuell smärtlindring, både vad gäller att gradera och bedöma subjektivt 

upplevd smärta och vilken påverkan smärta ger hos en patient. Merparten av 

respondenterna tar upp svårigheter att bedöma smärta kopplat till olika kulturella 

uttryck vad gäller att visa eller tala om smärta, men också att det kan skilja sig 

mellan män och kvinnor. Någon påtalar att man på deras akutmottagning har 

olika bild av hur smärta ska vägas in och berättar att vissa enbart prioriterar upp 

p.g.a. smärta om pulsen är förhöjd medan andra undersöker om patienten t ex är 

kallsvettig eller säger sig ha stark smärta. Någon nämner att de kan prioritera 

upp någon enbart på förekomst av smärta, trots att systemet egentligen inte 

tillåter det, kanske för att få en ordination för smärtlindring till exempel. 

 

Flera uppger att de använder självskattningsskalor (t ex VAS-skala) för att 

patienten ska kunna gradera smärtan, men att de sedan ändå gör en egen 

bedömning då denna skala egentligen bäst lämpar sig interpersonellt, d v s att 

bedöma förändring i smärtintensitet hos en person som exempelvis fått 

smärtlindring. 

 
Vi har en egentillverkad skala som bygger på att vi ser, vi låter sköterskan göra 

en bedömning av patientens smärtbeteende. Det vill säga, är det så att man har 

misstänkt njurstenssmärta, går omkring i rummet och är kallsvettig och klättrar 

omkring där, så får man en rätt hög prioritet. Då ser vi att patienten 

uppenbarligen har ont. Är det så att man säger att jag har jätteont, jag har VAS 

10, samtidigt som man sitter och äter smågodis och har en normal puls, normalt 

blodtryck och inte är kallsvettig, går att prata med, så är det så att systemet 

bygger och kommer inte att prioritera upp den här personen med VAS 10, som 

sitter och äter godis, utan vi kommer att prioritera upp den här personen med 

njurstenssmärta. 

 

Vad gäller smärtlindring finns det enligt flera respondenter en gammal tradition 

av att man inte ska smärtlindra vissa tillstånd innan en läkare sett patienten, 

något som man ifrågasätter. De vänder sig emot att patienter kan tvingas ha ont 

flera timmar, enbart för att läkaren inte kan se dem just då. Detta aktualiseras 

framförallt för de patienter som får en lägre prioritet i triageringen och därför 

behöver vänta längre på en läkarbedömning.  
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Något som flera nämner som ett tillstånd som de tar extra allvarligt på är 

bröstsmärta. De uppger att det är nog ändå så att en patient med bröstsmärta som 

är triagerad till orange nivå går före andra inom det orangea spannet. Det 

framskymtar hos flera en oro att missa en hjärtinfarkt. 

 
Det är just att det har med hjärtat att göra, ett livsviktigt organ, tror jag nog. 

 

Flera nämner att det skulle vara en fördel om bröstsmärta, och även buksmärta, 

fördes in tydligare i triagesystemet. 

 

5.2.4 Yrkesfunktioner och triagesystemet 

En övergripande bild är att arbetet med triage, trots att det upplevs som 

strukturerat, ändå är dynamiskt. Samtliga anger att det finns en flexibilitet i att 

ändra triagenivå vid minsta indikation på att något kan ha blivit fel; det verkar 

också vara ett öppet klimat på samtliga akutmottagningar för att konsultera 

kollegor. Det finns en stor tilltro till framförallt sjuksköterskors kompetens; det 

uppfattas krävas en gedigen medicinsk kompetens för att klara av att arbeta med 

triagesystemet. Någon påpekar att sjuksköterskekompetensen är klart högre i 

Sverige än i många andra länder och den medicintekniska kunskapen ställer 

både större krav och ger större frihet för en organisation att förlita sig på 

sköterskornas bedömning och färdigheter att utföra åtgärder som i andra länder 

är läkarens gebit. När patienter har blivit triagerade tar ett teamarbete vid; 

blodprover ska tolkas, patienter ska skickas till röntgen och undersökas av läkare 

för bedömning och beslut om åtgärder.  

 

Sjuksköterskor upplever sig själva, och upplevs även av andra yrkesgrupper på 

akutmottagningarna, ha ett stort ansvar, både vad gäller att bedöma 

allvarlighetsgrad och sätta en ”arbetsdiagnos”. Detta upplevs av somliga som ett 

mycket stort ansvar 

 
… det är ganska svårt som triagepersonal att dom har inte träffat någon annan 

än mig kanske. Det är jag som bestämmer när dom ska träffa doktorn. Det 

kanske blir så att det bara är jag som har träffat patienten innan den träffar 

doktorn tre timmar senare. 

 

Samtidigt trycker samtliga som arbetar i triagen på att samarbete är nyckeln till 

ett bra resultat; dels bör det alltid vara fler än en person medverkande vid första 

triagetillfället, dels frågar personalen andra, antingen en sjuksköterskekollega 

eller en läkare om de är osäkra. 

 
Och jag känner mycket för min egen skull; det är ju min legitimation som ryker 

om det skulle bli någonting. Då är det väl bättre att jag prioriterar upp dom till 

orange och så får doktorn gå in och säga: den behöver inte vara orange. Men 

då har jag ryggen fri alla fall.  
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Av flera nämns att de vid minsta osäkerhet hellre prioriterar upp än ned 

patienten med intentionen ”Hellre fria än fälla”. Både för att skydda patienten 

och sig själv, då det är den egna legitimation som står på spel. Flera 

sjuksköterskor tar upp att de upplever det faktum att det är de som skriver under 

triageringen med sitt namn tar uppgiften på största allvar. Strategier för att 

hantera osäkerhet är främst att fråga kollegor, både andra sköterskor och läkare. 

Trots att triagesystemet uttalat upplevs som styrt, tryggt, och standardiserat 

framträder också tydligt en bild av att personal som triagerar har en stor 

självständighet och förmåga att när det behövs agera utanför ramarna och också 

gör det. 

 

Läkare i triagen. 

På några ställen har man provat att ha en läkare i triagen. Hur man upplever 

detta varierar; någon anser att det då inte är triage längre eftersom läkaren kan 

göra bedömning om någon t ex ska få gå hem eller få läkemedel ordinerat direkt. 

Denne menar att det då inte handlar om en akuthetsbedömning längre. Några 

sjuksköterskor är mer positiva och tycker att det är positivt att går fortare, 

samtidigt som någon hade en känsla av att deras roll som sjuksköterska 

reducerades till en assistent som tog prover. 

 

Upplevda fördelar och nackdelar med triagesystem 

Som en av de stora fördelarna nämns att i stort sett samtliga akutmottagningar 

fått in ett system med mätning av vitalparametrar hos samtliga patienter som 

passerar. Dock diskuteras betydelsen av flera av vitalparametrarna, deras olika 

tyngd och spannen mellan vad som gör att en patient bedöms som gul eller 

orange i systemet. Vissa menar att de skulle behöva flera nivåer än de som finns 

idag, att det exempelvis finns en gradskillnad mellan olika patienter som fått en 

orange märkning. Det finns också en diskussion kring om blodprover ska 

kopplas till de parametrar som mäts vid första bedömningen, som exempelvis 

blodsocker eller lactat.  

 

En stor fördel är reproducerbarheten ett triagesystem ger, som upplevs minska 

risken för godtyckliga bedömningar och öka patientsäkerhet och kvalitet. Flera 

tycker att det är ett riktigt bra system som prioriterar ”rätt” patienter, som i de 

som är sjukast, och flera uppger spontant att det är roligt att arbeta med triage. 

 
Man gör samma sak med alla och man får fram dom här värdena då som ligger 

inom sina gränser och vad man har att bedöma efter. Det är ganska enkelt. 

 

Den stora fördelen som flera nämner är dock just att man fått in vitalparametrar 

som en första bedömning när någon besöker akuten; det upplevs som ett bra 

instrument för att hitta de kritiskt sjuka. Det är egentligen det ett triagesystem 

syftar till.   
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Ett problem med detta är dock att det blir mindre tid för att utföra exempelvis 

omvårdande åtgärder, som att hjälpa någon gå på toaletten eller ge ett glas 

vatten, något som drabbar äldre i högre utsträckning än andra.   

 

Nackdelar några nämner är att triagesystemet egentligen är bäst lämpat för 

erfarna sjuksköterskor som utvecklat en klinisk blick, som en form av extra 

försäkran för att någon inte ska falla mellan stolarna. Dock har man på vissa 

ställen tvingats ha nya sjuksköterskor i triagen, något flera menar inte är 

optimalt. Det blir lätt så att nya personal är mer fokuserade på att följa 

frågebatteriet i RETTS-pärmen än att undersöka patienten. 

 
Det kan ju kännas lite/…/oproffsigt att man bara sitter och slår i en pärm eller, 

hitta rätt sökord. Man sitter och bläddrar, förstår du? Det är som när man 

ställer in teven – man måste ha en instruktionsbok. 

 

En annan nackdel är att patienter som blir lågt prioriterade kan få vänta länge  på 

akutmottagningen. Vad gäller ett fåtal av de mer akut sjuka kan det också hända 

att ett triagesystem inte fångar atypiska symtom eller symtom som döljs av 

kroppens kompensationsmekanismer.   

 

När patienterna fått sin triagefärg och befinner sig på akutmottagningen kommer 

vårdpersonalen att behöva prioritera hur de ska omhändertas. På frågan hur de 

då resonerar svarar flera att det är ”magkänslan” de går på då. Det är dels  

vitalparametrarna som styr, men även känslan av hur pass sjuk någon egentligen 

är. Så här väger den kliniska erfarenheten tyngre än vid det första triagetillfället. 

 
Alltså, ja, det är lite klinisk blick som man använder sig av också. Men… ja, 

man ser ju om dom är bleka och kallsvettiga och sådär… 

 

 

5.3 Sammanfattning av resultatet från intervjuerna 

 

Även om de personer vi intervjuat verkar vara relativt eniga om att 

triagesystemet de använder är rättvist – det ger lite utrymme för godtycke och 

bidrar till att svårast sjuka är de som får hjälp först ‒ medger samtliga att någon 

etisk analys ej gjorts. Varken vid införande av triagesystem eller efterhand som 

systemet genomgått förändringar. Vad detta beror på är inte känt men som 

Prioriteringscentrums tidigare kartläggningar visar) är kännedom om etiken 

bakom de beslut och riktlinjer som finns i vården bristfällig hos vårdpersonal 

(Prioriteringscentrum 2007).   
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De flesta respondenter anser att triagesystemet innebär att de patienter som har 

de största behoven får förtur till vård. Dock reses farhågor kring att detta inte 

gäller för alla patientgrupper, t ex multisjuka äldre, personer med psykiska 

problem eller med missbruksproblem. 

 

Fördelar som många tar upp är att systemet gör att alla patienter blir bedömda på 

samma sätt; efter samma parametrar. Det skapar en trygghet hos personal som 

triagerar och gör det lättare att kommunicera mellan olika funktioner. Det borgar 

också för reproducerbarhet och ett standardiserat omhändertagande, men är trots 

det inte utan brister. Flera lyfter frånvaron av ett gemensamt sätt att hantera, 

bedöma och triagera smärta som en brist i systemet. Här framskymtar skillnader 

i hantering, både mellan de olika akutmottagningar men också mellan enskilda 

bland vårdpersonalen.  

 

Det faktum att de svårast sjuka i stor utsträckning är de som får hjälp först har 

också skapat problem för den grupp av patienter på en akutmottagning som inte 

har några alarmerande symtom. Här återfinns bland annat tillstånd som 

exempelvis en skadad tumme som måste röntgas. Som det är idag kan lättare 

skador och åkommor få vänta länge på akutmottagningen trots att eventuell 

åtgärd egentligen skulle kunna genomföras relativt snabbt. 

 

Den största vinsten menar många är införande av standarden att samma 

vitalparametrar mäts på alla patienter, oavsett sökorsak. Dock reses frågan om 

varför det just är dessa parametrar som mäts. Att andningsfrekvens är det som är 

starkast kopplat till mortalitet i ett senare skede i vården är belagt, däremot 

skulle tillägg av vissa tester, som exempelvis mätning av blodsocker, övervägas 

för att få till stånd en mer rättvisande handläggning.  

Det som togs upp som det kanske största problemet med triagesystem var att 

många äldre patienter, särskilt de med komplexa problem, med nedsatt 

autonomi, och/eller fallrisk och omfattande läkemedelslista, inte får det mest 

optimala omhändertagandet på akutmottagningen.  
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6. ETISK ANALYS AV RETTS 
 

SBU har i den rapport som tidigare har redovisats pekat på vikten av etisk analys 

i samband med införande eller förändringar av triagesystem och har liksom 

författarna i denna rapport identifierat att sådana etiska analyser i stor 

utsträckning saknas (SBU 2010). Man pekar där på att en etisk analys bör göras 

i de specifika triageringssystemen eftersom dessa kan ger uttryck för olika etiska 

värderingar och normer. Likaså betonar man att kombinationen av 

triageringsmetod och det flöde som metoden ger upphov till bör analyseras. 

 

I denna rapport kommer den etiska analysen fokusera på den triageringsmetod 

som kallas RETTS och som används på de akutmottagningar vi har studerat. Vi 

har inte haft någon möjlighet att följa det flöde som RETTS ger upphov till men 

intervjuerna har bidragit med viss kunskap kring hur RETTS används i klinisk 

praxis. Detta är utgångspunkten för vår etiska analys. 

 

Fokus för den etiska analysen kommer att vara RETTS relation till den etiska 

plattformen för prioriteringar (vilket även diskuteras i SBU-rapporten, dock utan 

specifik koppling till ett särskilt triageringssystem). Utöver detta kommer vi 

även att analysera aspekter kring patienters autonomi och integritet som 

aktualiseras (jfr SBU 2010).  

 

 

6.1 SBUs etiska analys 

 

I den etiska analysen av triage i SBUs rapport från 2010 inleder man med att 

konstatera att ett sorteringssystem av den sort som triage är kan avslöja hur vi 

värderar människor och vilken grad av diskriminering eller segregering vi är 

villiga att acceptera (SBU 2010). Man pekar också på att triagemetoden inte blir 

fullt ut intressant innan den kombineras med en flödesprocess. I vår rapport har 

vi genom kompletterande intervjuer i någon mån försökt fånga just 

kombinationen av triagemetod med en viss konkret praxis och flödesprocess 

kring denna metod. 

 

Den etiska analysen ger vid handen att valet av triagemetod inte är 

värderingsfritt, utan snarare genomsyras av värderingar som också kan leda till 

värderingskonflikter. Genom att fokusera på flödeshastigheten har man 

idenfierat den som ett problem – men frågan är problem för vem, har alla samma 

bild av detta som ett problem etc.? Kan flödeshastigheten komma i konflikt med 

en annan ambition, att öka patientsäkerheten? Kan rättviseaspekter komma i 

konflikt med kostnadseffektivitet?   
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En etisk analys syftar till att klargöra de underliggande värderingarna i 

triagemetoden som ligger till grund för varför vissa behov eller patientkategorier 

värderas lägre än andra etc. Även vilket utfallsmått som väljs är laddat med 

värderingar. Hur ska målet att undvika död ställas i relation till mer 

livskvalitetsbetonade mått?  Ur etisk synvinkel är det även viktigt att beakta hur 

triagemetoden kan förändras över tid i samband med olika organisatoriska och 

andra förändringar. 

 

I SBUs analys pekar man på möjligheten att triagemetoden kommer i konflikt 

med den etiska plattformen för prioriteringar i Sverige. Exempelvis kan olika 

snabbspår komma i konflikt med människovärdesprincipen. Likaså blir det 

utifrån denna princip viktigt att lyfta fram risken för att vissa grupper får en 

lägre prioritet och att detta inte rör sig om diskriminering utan är i linje med den 

etiska plattformen. 

 

Även om triagemetoden syftar till att minimera den subjektiva bedömningen så 

menar man att inte heller en mer objektiv bedömning är oproblematisk eftersom 

den styr vår uppmärksamhet åt ett specifikt håll. Men även triagesystemen är 

förknippade med subjektiva bedömningar och därmed med de olika personliga 

idiosynkrasier som är förknippade med dessa bedömningar. 

 

En triagemetod kan även komma i konflikt med behovs-solidaritetsprincipen 

eller kostnadseffektivitetsprincipen, exempelvis genom att den faktiskt inte 

prioriterar de största behoven eller att man använder sig av ett snävt 

kostnadseffektivitetsmått (exempelvis endast tittar på patient per tidsenhet). 

 

SBU pekar vidare på att särlösningar, exempelvis snabbspår, som innebär att 

man koncentrerar bedömning och behandling till ett och samma team kan vara 

problematiskt jämfört med om patienten utsätts för flera av varandra oberoende 

bedömningar som ger en mer perspektivrik bild av patientens tillstånd. Man 

pekar i det sammanhanget även generellt på hur vi kan styras av våra initiala 

bedömningar och att sorteringen i triagen sedan kan få oss ha fastna i en hypotes 

om vad patienten har för problem och därmed få svårt att omprioritera. 

Samtidigt lyfter man fram att vissa snabbspår inte leder till sådana risker utan 

snarare ger grupper med stora behov hjälp snabbt. I detta sammanhang är det 

viktigt att man följer upp om dessa lösningar får negativa effekter på grupper 

med lika stora eller större behov i form av undanträngningseffekter. 

 

Man påtalar vikten av att triagemetoden är valid och reliabel men även 

betydelsen av att man tar hänsyn till att det rationella beslutsfattandet kan störas 

på olika sätt.   
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En risk man pekar på är att berörd personal i samband med stress eller trötthet 

eller av andra skäl låter ovidkommande värderingar och idiosynkrasier påverka 

besluten. 

 

Avslutningsvis påpekar SBU risken med att låta patienten ha alltför stort 

inflytande över triageringen eftersom detta kan motverka den rättvisa som finns 

inbyggd i den etiska plattformen och leda till att den som har möjlighet att föra 

sin talan får vård snarare än den som har det större behovet. 

 

 

6.2 RETTS och den etiska plattformen 

 

6.2.1 RETTS och människovärdesprincipen 

I RETTS som triageringsmetod finns det inget som strider mot 

människovärdesprincipen grundläggande krav på vård på lika villkor och 

undvikande av diskriminering. Metoden bygger på en bedömning av patientens 

medicinska (och till viss del livskvalitets-) behov, något som är fullt i linje med 

hur människovärdesprincipen bör tolkas. Snarare är det i tillämpningen av 

RETTS som vi kan se vissa aspekter som kan förefalla tveksamma ur 

människovärdesprincipens perspektiv. Detta är även något som lyfts som ett 

observandum i SBUs etiska analys.  

 

I intervjuerna görs vissa uttalanden om att multisjuka äldre, personer med 

psykisk sjukdom eller demens, personer med missbruksproblem och även 

personer med annan språkbakgrund kan få en annorlunda behandling. Här gäller 

det att först skilja mellan två olika motiv till att dessa grupper får en annorlunda 

behandling, dels de fall där det handlar om att metoden inte i sig ger någon 

vägledning för att bedöma behovet hos dessa grupper och som inte är uttryck för 

en medveten diskriminering och dels de fall när det snarare handlar om en mer 

medveten diskriminering och som egentligen endast lyfts fram i relation till 

personer med missbruksproblematik (och möjligtvis i någon mån i relation till 

personer med viss psykisk sjukdom).  

 

I de fall behandlingen blir annorlunda på grund av svårighet att bedöma behovet 

kan det dels bero på att behoven är komplexa (vilket ofta är fallet med 

multisjuka äldre3), dels bero på svårigheter att kommunicera kring behoven 

(vilket är fallet vid demens, viss psykisk problematik, språksvårigheter men 

även vid alkohol och drogpåverkan).   
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I de fall det snarast handlar om kommunikationsproblem lyfter man i 

intervjuerna dock fram att dokumentationen av vitalparametrar är en 

säkerhetsfaktor för att upptäcka akuta medicinska behov även i de fall man har 

svårt att kommunicera med patienterna. I de fall det handlar om en komplex 

underliggande problematik så kanske vitalparametrarna dock inte alltid ger det 

utfall som man önskar. Kombinationen av en komplex problematik och 

kommunikationssvårigheter kan där leda till att en grupp blir extra utsatt.  

 

Det finns flera tänkbara orsaker till undertriagering av de mest sjuka äldre som 

vi såg i studierna som redovisades ovan: triageringskonceptet i sig; 

flödesprocesstänkande inriktat mer på att öka flödeshastigheten än på 

patientsäkerhet; andra politiska-administrativa incitament (exempelvis 

tidsgränser på akuten); okunskap hos personal om triageringssystemet; 

bristfälligt evidensunderlag beträffande de mest sjuka äldre; värderingar och 

attityder hos personal (ageism).  

 

RETTS är explicit starkt inriktade på prioritering av akuta vårdbehov, vilket inte 

borde missgynna de mest sjuka äldre, vilka oftare blir svårt akut sjuka än andra 

grupper. Å andra sidan är atypiska symtom vanligare hos dessa patienter och 

evidensunderlaget för handläggning generellt sämre. En möjlig konsekvens av 

dessa förhållanden blir, att trots att triagesystemet per se inte värderingsmässigt 

borde missgynna multisjuka äldre, en rigid följsamhet till matriser och 

flödesscheman till nackdel för äldre med komplexa tillstånd och symtombilder. 

Ofta föreligger ett komplicerat samspel mellan åldersfysiologiska förändringar; 

patofysiologi; komorbiditet, exempelvis nedsatt njurfunktion eller nedsatt 

kognitiv förmåga; skörhet; nedsatt funktionsförmåga och polyfarmaci (Fitchett 

och Rockwood 2002). Som påpekas i den etiska analysen i SBU-rapporten kan 

det föreligga en konflikt mellan patientsäkerhet och patientflöde. Om 

flödeshastigheten betonas på bekostnad av patientsäkerheten skulle detta kunna 

missgynna de mest sjuka äldre.  

 

I dessa fall med svårbedömda behov ges dock en samlad bild av att man i de 

flesta fall hellre friar än fäller, d v s hellre övertriagerar än undertriagerar för att 

vara på den säkra sidan, vilket också är i linje med vad forskningslitteraturen 

uttrycker. Osäkerheten leder alltså i det fallet snarare till en positiv 

diskriminering än det motsatta. Det finns naturligtvis en risk för att en sådan 

positiv diskriminering leder till undanträngningseffekter senare i flödet, vilket 

vissa intervjupersoner också lyfter fram. En sådan undanträngning förefaller 

dock inte drabba vissa grupper, d v s strider inte mot människovärdesprincipen 

som sådan – utan kan drabba alla grupper som har ett lika stort eller större behov 

än de som övertriageras.  
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I vissa fall lyfter man dock fram att triageringen kan påverkas av en inställning 

mot vissa grupper som innebär att dessa inte tas på fullt allvar när de söker vård 

eller att man finner det meningslöst att behandla dem eftersom de ändå alltid 

faller tillbaka i samma beteende och återkommer med liknande problem. Detta 

är ett tydligt brott mot människovärdesprincipens skrivningar om att inte ta 

hänsyn till social situation eller tidigare livsstil. Även här kan dock bedömning 

av vitalparametrarna på ett enhetligt sätt fungera som en balanserande faktor 

som minskar utrymmet för en fördomsfull bedömning patientens vårdbehov. I 

triageringsmetoden tas ingen hänsyn till huruvida patienten kan komma att 

gagnas av den behandling som han eller hon kan komma att få (se nedan) utan 

man värderar endast behovet eller svårighetsgraden hos tillståndet. Detta innebär 

att det inte heller finns något explicit utrymme att ta hänsyn till en persons 

biologiska ålder eller framtida livsstil som ju framförallt är kopplat till frågan 

om möjlig behandlingsnytta. Attityden att behandlingen är meningslös för vissa 

patientgrupper på grund av deras livsstil, d v s en inställning som det finns visst 

utrymme för i den etiska plattformen, har alltså ingen egentlig plats i 

triageringen. Oavsett om den ges visst utrymme i plattformen eller inte bör den 

användas med försiktighet för att inte vidare underbygga diskriminering av vissa 

grupper (se Svenska Läkarsällskapets etikdelegation angående rökstopp, 

Svenska läkarsällskapets etikdelegation 2010). När det gäller vissa personer med 

missbruksproblem som är under påverkan och stör andra patienter (och 

personal) pekar man på att dessa i vissa fall övertriageras (eller ges ett 

snabbspår) för att man snabbt ska bli av med dem. Formellt strider detta mot 

människovärdesprincipen men innebär ju samtidigt en positiv diskriminering av 

denna grupp, även om motivet inte är att gagna gruppen utan snarare utgår från 

hänsyn till nyttan för andra. I det fallet tillämpas alltså en form av otillåten 

nyttoprincip där man inte i första hand ser till individens nytta utan kollektivet 

av andra patienter och deras samlade nytta. Samtidigt kan man ha förståelse för 

ett sådant resonemang eftersom alternativet, d v s att låta personen få vänta, kan 

ta onödig tid och resurser från andra patienter. Det är dock viktigt att detta inte 

avspeglas i attityden till personen och att det görs med försiktighet eftersom 

ambitionen att ”bli av med personen” kan innebära att en mer komplex 

problematik inte uppmärksammas – vilket ju innebär en negativ diskriminering. 

 

6.2.2 RETTS och behovs-solidaritetsprincipen 

RETTS har fokus på att identifiera de patienter som har de mest akuta 

tillstånden när det gäller livshot eller risk för allvarlig och mer långsiktig 

påverkan på funktion och livskvalitet. Ett annat sätt att uttrycka detta är att 

RETTS syftar till att identifiera de patienter som har de största behoven och 

därmed i första hand bör få vård och behandling. Detta är väl i linje med behovs-

solidaritetsprincipen.  
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Samtidigt, i tillämpningen av behovs-solidaritetsprincipen så balanseras normalt 

behovet (eller svårighetsgraden hos tillståndet) mot möjlighet att möta behovet 

eller göra nytta för individen/gruppen som har behovet. I RETTS görs ingen 

bedömning av patientens möjlighet att tillgodogöra sig den behandling som 

patientens tillstånd kan krävas. En sådan bedömning görs först senare i flödet 

när patienten ges en läkarbedömning. I intervjuerna framkommer detta tydligt i 

relation till multisjuka äldre där det framkommer att i triageringsskedet av flödet 

görs ingen bedömning av om patienten kan tillgodogöra sig behandling och 

därmed görs inte heller några överväganden kring om det är nödvändigt att 

utsätta patienten för viss provtagning eller inte. Detta kan alltså innebära att 

patienter i vissa lägen utsätts för ”onödig” provtagning. Å andra sidan, ur ett 

patientsäkerhetsperspektiv, saknas normalt den medicinska kompetens som är 

nödvändig för att man ska kunna bedöma en patients biologiska ålder i 

triageringssituationen. Följaktligen kan förmodligen den nivå av onödig 

provtagning som detta resulterar i vara ett acceptabelt pris för att garantera att 

patienten får den behandling som gynnar honom eller henne. 

 

RETTS kan här sägas ge uttryck för en mer strikt jämlikhetsbaserad rättvisesyn 

där det handlar om att identifiera patienterna med störst behov utan hänsyn till 

vilken nytta man kan göra för dessa patienter. Triageringsmetoden är därför inte 

strikt utilitaristisk eller konsekvensetisk som de klassiska triageringsmetoderna 

vid katastrofer eller krig. Den är inte heller prioritarianistisk som den svenska 

etiska plattformen kan sägas vara, d v s den väger inte behovet mot nyttan och 

lägger större vikt vid nytta som riktar sig mot ett stort behov framför nytta som 

riktar sig mot ett mindre behov.  RETTS i kombination med vad som händer 

senare i flödet förefaller dock ge uttryck för mer av ett prioritarianskt 

förhållningssätt i linje med den etiska plattformen där behov/svårighetsgrad och 

nytta balanseras mot varandra. 

 

Något som kan diskuteras är om RETTS ger uttryck för en rimlig syn på vad 

som är det största behovet i linje med plattformens skrivningar kring detta. 

RETTS har ju fokus på akut livshot och till viss del även tillstånd som kan leda 

till allvarliga funktionsnedsättningar eller livskvalitetspåverkan om de inte 

behandlas. Plattformen ger inget absolut stöd för att livshotande tillstånd alltid 

ska prioriteras framför livskvalitetspåverkande eller funktionshindrande 

tillstånd, utan ger snarare uttryck för att dessa kan ge upphov till lika stora 

behov för patienten. Samtidigt, ur ett tidperspektiv, vilket är en väsentlig aspekt 

av RETTS är akuta livshotande tillstånd oftast mer angelägna att åtgärda 

eftersom de annars blir irreversibla, d v s patienten dör. I ett sådant perspektiv 

kan funktionsnedsättande och livskvalitetspåverkande tillstånd, i och för sig ge 

upphov till lika stora behov, men är i mindre utsträckning lika angelägna att 

åtgärda inom en kort tidsrymd eftersom de inte nödvändigtvis uppvisar samma 

grad av irreversibilitet.   
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Vår analys är dock att RETTS inte värderar vissa tillstånd som viktigare eller 

som att de ger upphov till större behov på ett sätt som står i strid med den etiska 

plattformen.  

 

Här kan vi observera hur man i intervjuerna förhåller sig till patienter som har 

smärta (eller andra svåra symtom) i samband med triageringen. Smärta eller 

problematiska symtom kan ju ha en koppling till stora och akuta behov, men inte 

med nödvändighet. Samtidigt framhåller flera av intervjupersonerna att man är 

angelägen om att behandla smärta i samband med att patienter väntar i samband 

med eller efter triagering. Detsamma kan gälla andra omvårdnadsbehov som 

framförallt äldre patienter har. I vissa fall leder dock arbetsbelastningen i triagen 

till att omvårdnadsbehoven prioriteras ned. Utifrån behovs-solidaritetsprincipen 

förefaller det inte orimligt eftersom dessa i relation till de akut livshotande 

tillstånden eller de tillstånd där det föreligger allvarlig risk för stor 

funktionsnedsättning eller livskvalitetspåverkan oftast är mindre. Ur ett etiskt 

perspektiv leder ju dock även dessa situationer till lidande och 

livskvalitetspåverkan som det vore bra om vi kunde undvika. Idealt bör alltså 

även dessa behov tas hänsyn till och mötas i den mån det är möjligt utifrån ett 

resursperspektiv. I intervjuerna hittar vi förslag på organisatoriska eller 

rollförändringar som skulle kunna förbättra en sådan situation. 

 

En annan intressant fråga är om så kallade särlösningar i form av snabbspår kan 

leda till att patienter med mindre behov går före och tränger undan patienter med 

större behov i samband med triagering. Ovan redovisade studier och även SBUs 

etiska analys förefaller visa att så inte är fallet i någon större utsträckning eller 

med nödvändighet. Inte heller vårt material ger underlag för att dra sådana 

slutsatser. Det som lyfts fram som problematiskt är snarare andra former av 

”reformer” inom akutmottagningsverksamheten – framförallt tankar på 

väntetidsgarantier. Vårdgarantins krav på begränsade väntetider inom andra 

vårdformer kan leda till att lindrigare sjuka patienter som söker för första gången 

i vissa fall får går före kroniskt sjuka patienter som behöver uppföljande besök 

inom vården – något som förefaller strida mot behovs-solidaritetsprincipen. 

Risken är att liknande effekter kan uppstå på akutmottagningen – detta är dock 

inget som vi kan konstatera i vår studie. 

 

En fråga vi belyste i intervjuerna är vad som händer i nästa steg efter triagering, 

d.v.s hur patienterna prioriteras inom en viss triageringsnivå (framförallt när det 

gäller orange eller gul nivå eftersom dessa inte behöver se en läkare med en 

gång). Till viss del tillämpas här ett kösystem men eftersom patienterna 

observeras så används även en mer klinisk intuitiv bedömning av om någon 

patient behöver komma snabbare till läkare. Även här tar man alltså hänsyn till 

behovets storlek även om det sker på ett mindre strukturerat sätt.  
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Vi sade ovan att vissa grupper kan riskera att få en sämre bedömning på grund 

av kommunikationssvårigheter. I många fall innebär dessa 

kommunikationssvårigheter att personerna även har en nedsatt autonomi, något 

som solidaritetsaspekten av behovs-solidaritetsprincipen lyfter fram att vi ska 

bevaka. I intervjuerna framkommer det att man i många fall är observant på 

detta, framförallt när det gäller multisjuka äldre eller personer med demens. 

Huruvida detta faktiskt praktiseras eller snarare är uttryck för en inställning 

angående vad som bör vara fallet hos intervjupersonerna är dock svårt att 

bedöma. Eftersom man hävdar att en sådan observation oftast leder till 

övertriagering snarare än undertriagering förefaller man här gå ett steg längre än 

vad solidaritetsaspekten kräver – med möjliga undanträngningseffekter som 

resultat. Man prioriterar alltså grupperna med nedsatt autonomi högre än vad 

deras tillstånd kanske egentligen motiverar för att garantera patientsäkerheten. 

Den utförda litteratursökningen indikerar indirekta och direkta hållpunkter för 

att undertriagering företrädesvis förekommer bland de mest sjuka äldre. Detta 

skulle kunna tala för riktigheten i den farhåga som uttrycks i SBU-rapporten 

samt i andra sammanhang (SBU 2010, Farrokhnia m fl 2011). Övertriagering 

kan förekomma bland alla ålderskategorier, även bland äldre. Sett ur ett 

patientsäkerhetsperspektiv är undertriagering behäftat med störst risk, även om 

övertriagering också kan innebära negativa effekter. En problematisering skulle 

kunna vara att dessa undersökningar till stor del är gjorda i andra länder med 

möjligen annan etisk värdegrund än i Sverige och med annan bedömning av vad 

som är över- eller undertriagering. Å andra sidan är Sveriges lagstiftning 

(inklusive den etiska plattformen) starkt fokuserad på de mest sjuka äldre 

(multisjuka äldre), vilket skulle tala för att det som uppfattas som 

undertriagering av dessa patienter i andra länder också skulle ha uppfattats så i 

Sverige. 

 

6.2.3 RETTS och kostnadseffektivitetsprincipen 

I RETTS och användningen av denna tas ingen hänsyn till kostnadseffektiviteten 

i sig. Detta eftersom, som vi påpekat tidigare, ingen hänsyn tas till vilken 

behandling patienten kommer att få eller vilken effekt den kommer att ha på 

patientens tillstånd.  

 

Däremot kan det naturligtvis diskuteras i vilken utsträckning triageringen som 

sådan är kostnadseffektiv. I intervjuerna lyfter man fram att vid vissa tillfällen 

när personaltillgången är god eller det finns få patienter i kö kan triageringen 

snarare leda till att väntetiderna och därmed tiden till nödvändig behandling för 

patienten ökar – något som kan misstänkas är mindre kostnadseffektivt än att 

patienterna i det läget direkt slussas till en läkare för bedömning. Detta är dock 

inget som vi kan uttala oss med någon säkerhet eftersom det beror på i vilken 

utsträckning som patienterna faktiskt får rätt bedömning och behandling 

snabbare än vid triagering.   
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En mer intuitiv bedömning kan ju också vara behäftad med mer fel, vilket 

påpekas i SBUs rapport (SBU 2010). Det kan också vara svårt att bedöma 

kostnaderna för triageringen jämfört med att ingen triagering görs om samma 

personal trots allt är på plats. Vi ser dock inget direkt uttryck för att man skulle 

ha en inställning som endast tar hänsyn till att man får igenom så många 

patienter per tidsenhet som möjligt (en farhåga som lyfts i SBUs etiska analys). 

 

6.2.4 RETTS och alternativa principer  

Om vi tittar på RETTS i relation till de alternativa principer som avfärdas i 

prioriteringsutredningen eller propositionen kommer vi fram till följande. 

 

Eftersom RETTS inte tar hänsyn till patientens möjlighet att gagnas av 

behandling i samband med triageringen kan man inte sägas tillämpa en 

nyttoprincip (något som man ofta har sagt karakteriserat triagesystem i krig eller 

katastrofer). Vi har sett ett exempel (enligt ovan) där man kan sägas tillämpa en 

nyttoprincip i sin användning av triagesystemet – men det är inte i sig beroende 

på detta specifika triagesystem utan snarare ett sätt att hantera en besvärlig 

situation på akuten. 

 

Att vid användning av RETTSS läggs större vikt vid patientens vitalparametrar 

än vissa andra triagesystem minskar utrymmet för triagesjuksköterskans 

personliga bedömning och minskar också det relativa utrymmet för att väga in 

patientens mer subjektiva uppfattning. Samtidigt innebär detta inte att patientens 

subjektiva upplevelse av sin situation ignoreras, snarare balanseras denna mot 

och kompletterar vitalparametrarna. Vissa intervjupersoner ger uttryck för att 

patientens subjektiva upplevelse av sin situation ibland kan leda till en högre 

triageringsnivå än vad vitalparametrarna signalerar. Innebär detta att RETTS ger 

utrymme för en mer efterfrågestyrd vård i linje med de varningar som framförs i 

SBUs etiska analys? Precis som det diskuteras i SBU-rapporten ger hänsyn till 

patientens subjektiva perspektiv ett visst utrymme för efterfrågestyrning. I våra 

intervjuer antyds det också att vissa grupper, framförallt av yngre patienter, kan 

utnyttja detta för att söka och efterfråga vård som inte är motiverad utifrån deras 

egentliga behov. Det kan alltså finnas ett visst utrymme för att manipulera 

systemet genom att helt enkelt ge uttryck för ”rätt” subjektiva symtom eller 

liknande för att få komma på en högre triageringsnivå. Det finns viss diskussion 

kring att detta ibland utnyttjas i samband med att man ringer ambulans – där 

hänvisning till bröstsmärtor kan vara en dörröppnare. Samtidigt är hänsyn till 

patientens subjektiva perspektiv en viktig del av klassisk klinisk anamnes som är 

en viktig grund för bedömning av patientens behov. Att endast förlita sig på 

objektiva mätvärden av vitalparametrar är inte tillfyllest, vilket också lyfts fram 

av våra intervjupersoner.   
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Det måste även betonas att dessa objektiva mätvärden kräver tolkning (SBU 

2010). Det utrymme för efterfrågan som ges genom att öppna upp för att lyssna 

på patientens subjektiva perspektiv förefaller därför ett rimligt pris att betala för 

en större patientsäkerhet i bedömningen. Att balansera detta perspektiv mot 

vitalparametrar förefaller här vara en salomonisk lösning. Samtidigt bör 

naturligtvis triagesjuksköterskorna vara uppmärksamma på situationer där de 

uppfattar att patienten efterfrågar vård som han eller hon inte behöver. 

 

Detta kan ju även kopplas till frågan om en självbestämmandeprincip och ett 

rimligt inslag av självbestämmande i triageringssituationen är att patienten ges 

möjlighet att bidra med sin bild av den situation han eller hon befinner sig i. 

Likaså förefaller det rimligt att informera patienten om vilken triageringsnivå 

han eller hon har fått, något som man också efterlyser i det fåtal patientstudier 

som gjorts kring triagering. 

 

Det måste också stå patienten fritt att avvika från akutmottagningen om han eller 

hon inte är nöjd med den triageringsnivå som man kommit fram till – så länge 

patienten är medveten om vilken risk det kan innebära att han eller hon utsätter 

sig för. Patientens möjlighet att inverka på vilken behandling som ska ges 

aktualiseras dock först senare i flödet när han eller hon möter läkaren. Inte heller 

här kan dock patienten kräva att få ta del av en viss behandling utan vilken 

behandling som erbjuds utgår från en bedömning av patientens behov (SBU 

2010). 

 

Den form av systematisk och strukturerad prioritering som ett triageringssystem 

innebär är ett medvetet steg från att använda en lotteriprincip där slumpen får 

fälla avgörandet vem som ges vård på ett sätt som inte tar hänsyn till behov eller 

svårighetsgrad. Ett strikt kösystem enligt vilket ”first come, first served” gäller 

kan ses som en imperfekt form av lotteriprincip och är uppenbarligen inte 

önskvärt i detta fall. 

 

 

6.3 RETTS och andra etiska överväganden 

 

I andra sammanhang har Prioriteringscentrum lyft fram andra etiska aspekter 

som kan aktualiseras i samband med prioriteringar (Sandman 2012). Utöver de 

aspekter som redan berörts i förra avsnittet ska vi här beröra en av dessa – 

nämligen hänsyn till patientens integritet. 

 

Återigen finns det inget i RETTS -metoden i sig som skulle kunna vara 

problematiskt när det gäller patientens integritet utan det handlar om hur och 

framförallt var metoden används.   
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I vissa intervjuer lyfter man fram att triageringen, med det 

informationsinhämtande som krävs från patienten, sker i utrymmen där fler 

patienter triageras samtidigt. Andra patienter och närstående som deltar i 

triageringssituation kan då höra de frågor och svar som utbyts mellan 

triagesjuksköterskan och patienten vilket kan uppfattas som 

integritetskränkande. Detta är dock ett allmänt problem i samband med att 

patienter bedöms eller vårdas på rum med flera patienter. Samtidigt sker ett 

muntligt informationsinhämtande i triagesituationen som normalt inte sker på 

liknande sätt i närvaro av andra patienter i andra vårdsituationer och som kan 

göra triagesituationen extra integritetskänslig. Även här finns det en avvägning 

gentemot patientsäkerhet eftersom vissa intervjupersoner påpekar att det också 

är en fördel att befinna sig med i samma triageutrymme som andra 

triagesjuksköterskor eftersom det ger möjlighet till att konsultera kollegor för en 

säkrare bedömning. 
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7. SLUTSATSER AV DEN ETISKA ANALYSEN 
 

Slutsatserna av den etiska analysen är att RETTS som triageringsmetod i stort 

ansluter väl till den etiska plattformens principer – även om den inte aktualiserar 

alla de aspekter som man enligt principerna bör tas hänsyn till. Detta är dock 

inte något problem för metoden eftersom den endast är en första 

sorteringsfunktion i ett fortsatt flöde som på olika sätt aktualiserar andra delar av 

plattformen – något som vi inte haft möjlighet att studera mer utförligt inom 

detta projekt. 

 

Ett problem vi har lyft fram är kopplat till att RETTS inte fullt ut förmår fånga 

en komplex verklighet och ibland kräver bedömningar som går utöver metoden. 

Samtidigt förefaller RETTS till viss del ge ett bättre underlag för bedömning 

genom att kombinera vitalparametrar med patientens mer subjektiva perspektiv. 

Men liksom när det gäller alla strukturerade metoder så passar inte alla verkliga 

fall in i metoden. Huruvida RETTS innebär att de grupper som vi ovan lyft upp 

som svårbedömda får en sämre bedömning eller vård jämfört med när andra 

triagesystem eller inget triagesystem används är omöjligt att bedöma. Utifrån 

intervjupersonernas utsagor förefaller man vara uppmärksam på dessa brister 

men om det även visar sig i faktisk praxis när sådant som arbetsbelastningen och 

stress är hög och tiden pressad är inte möjligt att bedöma. Om det är möjligt att 

förbättra triageringsmetoden så att den bättre fångar även komplexa problem är 

det naturligtvis en förbättring men det kommer troligtvis alltid att krävas ett visst 

mått av bedömning även med en mer förfinad metod. Ur etisk synvinkel är det 

viktigt att vara medveten om en metods begränsningar och inte lita alltför 

mycket på att den faktiskt kan hantera alla fall man stöter på (jfr SBU 2010). 

 

Ett annat problem handlar om den mer subjektiva bedömningen som görs när 

RETTS ska användas och som kan ge visst utrymme för fördomsfulla attityder. 

Detta är dock ett problem oavsett vilken metod vi använder oss av och 

användningen av vitalparametrar kan här ses om en faktor som till viss del kan 

begränsa utrymmet för att sådana attityder får genomslag. 

 

En viktig slutsats från denna begränsade etiska analys är att det finns en mängd 

etiskt relevanta frågeställningar som framförallt rör det fortsatta flödet efter 

triageringen som förblir obesvarade genom denna studie och som kan behöva 

belysas ytterligare. Det handlar om hur man i det fortsatta förloppet förhåller sig 

när det gäller att värdera och prioritera nyttan av fortsatt behandling för 

patienten, hur den eventuella över- och undertriagering som kan ske i första 

skedet påverkar eller hanteras i det fortsatta förloppet, i vilken utsträckning den 

fördomsfullhet som man lyfter som en risk faktiskt påverkar vissa 

patientgruppers möjlighet till likvärdig vård utifrån behov.   
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Dessa frågeställningar kräver dock snarare en mer ingående datainsamling där 

intervjuer kombineras med observationsstudier och mer kvantitativ metodologi. 
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INTERVJUGUIDE     Bilaga 1 

 

Berätta om vilket triagesystem ni har; anpassningar; sammankopplat med 

organisatoriska system som t ex LEAN? 

 

Spontana tankar och erfarenheter vid införandet samt nu? 

 

Har någon etisk analys gjort innan införande av triagesystem? 

Om ja; hur? Systematik; vilka var inblandade; vad bygger triagesystemet på; är 

det förändrat och i så fall hur? 

 

När triagesystemet ändras, utökas, organiseras om; görs då någon etisk analys?  

 

Någon annan analys? Vilka påverkar? Systematik? 

 

Finns det något inbyggt i systemet (eller t o m riktlinjer eller passusar i riktliner) 

som bygger på att erfarna triagesjuksköterskor kan och ska göra avvikelser eller 

fatta beslut som underförstått bygger på intuition/klinisk blick/lång erfarenhet? 

 

Tillgång till specialister; påverkar det någon gång triageringen? Konsekvenser? 

 

Psykiatripatienter; är de svårbedömda? Kan tidigare kända patienter påverka 

triagering? 

 

Fyrkantigheten i ett triagesystem; vad ser du för fördelar/nackdelar? 

 

Prioritering inom samma triagenivå – hur sker den? Finns 

undermedvetna/underförstådda system? Omtriageringen, hur ser den ut? 

 

Smärta hos patienter; hur vägs det in? Hur påverkas triagering av att vissa 

patienter (exv buk) inte bör smärtlindras? Egna tankar om smärta i triagesystem? 

 

Snabbspår (kan vara snabbhöft, spår för äldre eller spår för ex lättare 

extremitetsskador) finns det?  

 

Finns det risk för att dessa konkurrerar ut svårare sjuka patienter, kanske 

framförallt i ”mellangrupperna” gul och orange. 

 

Hur anser du att behoven hos personer med nedsatt autonomi tas tillvara på 

akuten? I triagesituationer? 

 

Multisjuka äldre; finns en känsla av under- eller övertriagering för denna grupp? 

Vad kan eventuell särbehandling bero på; system/attityder/annat? 



 

 

Behövs på ditt sjukhus prioritering ske även av inneliggande patienter, av 

prioriteringsansvarig läkare/sjuksköterska på akuten?  
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