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Sammanfattning För att underlätta och kvalitetssäkra det 

tidiga/prehospitala medicinska 
omhändertagandet har olika hjälpmedel, så 
kallade beslutsstöd utvecklats. RETTS är ett 
av dessa beslutsstöd som används inom 
prehospital medicin för att triagera patienten. 
Genom att arbeta med triage bedöms den 
medicinska svårighetsgraden samt identifieras 
de patienter som har störst samt lägst 
vårdbehov. Syftet med studien var att 
undersöka specialistutbildade 
ambulanssjuksköterskors upplevelser av att 
arbeta med RETTS som beslutsstöd i samband 
med prehospital omvårdnad. Studien 
genomfördes med kvalitativ design genom 
intervjuer med ambulanssjuksköterskor som 
varit yrkesverksamma minst två år innan 
RETTS beslutsstöd infördes i Region Halland. 
I resultatet framkom följande fyra kategorier; 
strukturerat hjälpmedel, ett tryggt 
omhändertagande, bra kommunikation samt 
kräver erfarenhet. Vi rekommenderar att 
vidare forskning fokuserar på patienternas 
upplevelser av att bli triagerade utifrån 
RETTS, för att identifiera och belysa 
ytterligare för- och nackdelar med RETTS 
beslutsstöd. 
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Summary Various aids so-called decision support have 

been developed in order to facilitate and assure 
the quality of the early / pre-hospital medical 
care. RETTS is one of these decision supports 
used in pre-hospital care to triage patients. By 
working with triage is it possible to discern the 
medical severity and identify those patients with 
the most and the least need of care. The aim of 
this study was to examine specialist trained 
ambulance nurses' experience of working with 
RETTS as decision support during pre-hospital 
care. This study was conducted with a 
qualitative research; through interviews with 
specialist trained ambulance nurses who had 
been working for at least two years before 
RETTS decision support was introduced in 
Region Halland. The result was the following 
four categories; a structured aid, a safe nursing, 
good communication, but requires experience. 
We recommend that further research focusing 
patients' experiences of becoming triaged based 
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Inledning 
Sjukvården genomgår stora förändringar. Under 2000-talet har intresset för hur 
akutsjukvården kan organiseras på ett effektivare och säkrare sätt växt, med fokus på 
medicinsk säkerhet och förbättring av logistiken (Widgren, 2012). I Socialstyrelsens 
utredning kring akutmottagningar (SOS 2011) konkluderas att akutbesöken stadigt har ökat 
och att problem uppstår genom att patienter hamnar på fel vårdnivå. Samhällets resurser är 
inte obegränsade utan måste användas på lämpligt sätt (Ferraz-Nunes, Karlberg & Bergström, 
2007). Olika modeller har tagits fram för att utnyttja alla tillgängliga akutvårdsresurser så 
effektivt som möjligt. Olika prioriteringsformer av patienter har prövats i syfte att identifiera 
patienter med akut vårdbehov och patienter med mindre allvarliga skador och sjukdomar. 
Även ambulanssjukvården har under de senaste åren genomgått en omfattande förändring. 
Från att tidigare varit en transportorganisation ofta organiserad inom räddningstjänsten till att 
successivt utvecklats till avancerad ambulanssjukvård. Ambulanssjukvården regleras idag av 
SOSFS 2009:10 (Socialstyrelsens föreskrifter om ambulanssjukvård m.m). Här definieras 
ambulanssjukvården, begrepp, insatser och ansvarsområden som skall uppfyllas. Det finns en 
tydlig målsättning att ambulanssjukvården ska vara första länken i vårdkedjan som startar 
vård/medicinska insatser direkt på plats (Region Halland, 2010). Att utnyttja resurserna väl 
innebär att det är nödvändigt att prioritera. Medicinska beslutsstödssystem är en viktig 
komponent för att stödja vårdgivaren, så att skillnader i handläggning av patienter minskar 
och jämlikheten i vården ökar. Olika former av beslutsstöd tillämpas idag ofta för att 
kvalitetssäkra vården (Backlund, 2006). Även inom akutmedicin har användandet av 
beslutstöd ökat, bland annat för att hjälpa till med prioriteringen av akutpatienter. Beslutsstöd 
med målet att underlätta en adekvat och snabb triage har blivit allt mer vanligt på 
akutmottagningar och inom den prehospitala vården (Göransson, Ehrenberg, & Ehnfors, 
2005).  
 
Triage innebär sortering av patienter i olika kategorier som avspeglar den medicinska 
svårighetsgraden, och att handläggningen av patienterna anpassas efter skadan/sjukdomens 
allvarlighetsgrad och risk för men. I Sverige har olika instrument provats och implementerats 
på akutmottagningar och även inom den prehospitala vården. Exempel är Manchester 
TriageScale (MTS), Adaptiv Processtriage (ADAPT) samt Medical Emergency Triage and 
Treatment System (METTS). De två sistnämnda är utvecklade i Sverige (Göransson et al., 
2005). METTS har under vintern 2011-2012 bytt namn till Rapid Emergency Triage and 
Treatment System (RETTS). I Sverige är RETTS den vanligast förekommande modellen. 
RETTS infördes december 2010 i ambulanssjukvården i Region Halland (Muntlig 
information, Glenn Larsson 2/2 2013). Att utvärdera ambulanssjuksköterskans upplevelser av 
att arbeta med detta beslutsstöd synes ligga rätt i tiden. 
 

Bakgrund 
Triagekonceptet blev först känt under första världskriget då det användes för att bedöma de 
skadades fysiska kondition samt deras skador. Utifrån denna bedömning bestämdes vem som 
behövde vården först. Detta sätt användes för att göra en initial snabb bedömning för att 
sortera/prioritera skadade och svårt sjuka, och användes även inom civilsjukvården med start i 
USA under 1960-talet och en vidareutveckling av dessa system påbörjades (Andersson, 
Omberg & Svedlund, 2006). Själva ordet triage, kommer ifrån franska språket och betyder 
”att sortera” (Suserud & Svensson, 2009). Triage är en återkommande process då akuta 
sjukdomsförlopp inte är statiska utan kan förändras, därför krävs en fortlöpande och 
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regelbunden utvärdering av patienten och dess tillstånd (Andersson et al., 2006). En studie 
från akutmottagningar i USA visade att användning av ett triageverktyg direkt när patienten 
skrevs in på akutmottagningen innebar en tydlig förbättring. Fler patienter bedömdes av 
sjukvårdpersonal; anamnes togs samt mätningar av vitala parametrar gjordes. Införandet av 
triagering resulterade i att antalet patienter som lämnade akutmottagningen utan att blivit 
medicinskt bedömd eller fått behandling minskade med 42% och totala tiden för besöket på 
akutmottagningen minskade med 31 minuter efter införandet av triage (Thedore, Chan, James, 
Killeen, Kelly& Guss, 2005). Göransson et al. (2005) visade på skillnader i triagering mellan 
patienter som transporterades med ambulans eller själva uppsökte sjukhuset. Patienter som 
kom med ambulans till akutmottagningen upplevdes generellt som mer akuta trots att någon 
triagering inte genomförts prehospitalt och de blev därför triagerade av en sjuksköterska på 
akutmottagningen. Patienterna som själva uppsökte akutmottagningen fick i mindre 
utsträckning initialt träffa en sjuksköterska och bedömdes vanligen av receptionspersonalen. 
Tidig triagering av sjuksköterska eller läkare är önskvärd och en triagering redan prehospitalt 
av ambulanssjuksköterska bör öka den medicinska säkerheten och effektiviteten i vårdkedjan.   

 
Ambulanssjukvård 
Enligt Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor (RAS, 2012) ska specialistutbildade 
ambulanssjuksköterskor ha ett professionellt och etiskt förhållningssätt gentemot patienten, 
kunna bedöma, utföra undersökningar och ta beslut om, samt utföra medicinska åtgärder. 
Ambulanssjuksköterskan skall på basen av den bedömning som gjorts, identifiera symtom och 
tecken på ohälsa, och därefter anpassa vårdtempot och förmedla god, professionell vård och 
omhändertagande av alla patienter (RAS, 2012). 
 
Ambulanssjukvårdens utveckling innebär avancerade initiala bedömningar och behandlingar. 
Denna förändring har inneburit att vårdkedjan har kunnat effektiviseras. För patienter som 
bedöms ha en hög prioritet, och är i behov av snabb vård, har tiden till behandling kunnat 
minskas (Johnsson, 2009). Väntetiden på akutmottagningar kan minskas eller helt undvikas 
då patientens vårdbehov identifierats tidigt i vårdkedjan. Vid vissa specifika svåra 
sjukdomstillstånd som tillexempel akut myokardinfarkt (AMI) och stroke kan patienten föras 
direkt till högspecialiserade vårdenheter, hjärtintensivvårdsavdelning eller motsvarande 
(Widgren, 2012). Fortfarande sker dock transport med ambulans av patienter som inte alltid 
kräver detta kvalificerade omhändertagande (Hjälte, Suserud, Herlitz & Karlberg, 2007).  
 
 
Prehospitala omvårdnadsprocessen 
Den prehospitala omvårdnadsprocessen delas in i tre faser; bedöma och värdera utifrån 
larmet, bedöma och triagera patienten samt behandla på plats och vårda under transport. Den 
prehospitala omvårdnadsprocessen påbörjas efter att ambulansteamet tagit emot 
informationen från larmcentralen, och avslutas då patienten överrapporterats och uppdraget 
dokumenterats (Suserud & Svensson, 2009). Utifrån ambulansteamets erfarenheter och 
kunskaper gör teamet adekvata förberedelser inför mötet med patienten (Holmberg & 
Fagerberg, 2010). Informationen från larmcentralen omfattar prioriteringsgraden för 
framkörning, en kort anamnes och eventuell samverkan med annan räddningspersonal 
(Suserud & Svensson, 2009). De centrala begreppen i Travelbees (1971) omvårdnadsteori 
knyter an till den prehospitala vårdprocessen och dess innehåll, vilket innebär att arbeta 
utifrån en prehospital handlingsplan, ett strukturerat sätt att skapa förutsättningar för ett 
individuellt men likvärdigt omhändertagande. Omvårdnadsteorin belyser omvårdnadens 
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mellanmänskliga dimension. Travelbee (1971) menar att interaktionen mellan sjuksköterska 
och patient kan spela stor roll för patienten själv och dennes tillstånd. Teorin bygger på 
begrepp som människan som individ, lidande, mening, mänskliga relationer samt 
kommunikation. Varje människa anses unik, även lik men också olik andra människor i 
världen. Genom kommunikation hjälper sjuksköterskan patienten att klara av sjukdom samt 
lidande. Kommunikationen – samtalet mellan patient och ambulanssjuksköterska är en 
ömsesidig process där man förmedlar tankar och känslor. Via kommunikation etableras en 
mellanmänsklig kontakt till den sjuka individen. Kommunikationen – samtalet pågår 
kontinuerligt, både verbalt och ickeverbalt (ibid). Kommunikation och mötet med patienten 
har stor betydelse för ambulanspersonalens bedömning (Hagiwara & Wireklint Sundström, 
2009).  Det prehospitala mötet innebär mer än livsuppehållande åtgärder samt behandlingar, 
t.ex. olika typer av kommunikation. Det är viktigt att patienten blir delaktig i vårdprocessen 
genom att t.ex. tilltala med namn eller beröra patienten, för att bekräfta och respektera 
identitet och livsvärld (Elmqvist, Fridlund & Ekebergh, 2008). Genom kommunikation både 
verbalt och icke verbalt skapar ambulansteamet förutsättningar för god omvårdnad och 
minskat vårdlidande, det är också av stor vikt att se varje patient som enskild individ för att 
tillgodose just dennes behov (Nyström & Herlitz, 2006). 
 

Medicinsk kompetens och prioritering 
Ambulansteamets bedömning av patienten på hämtplatsen baseras på kombinationen av 
objektiva data, vitala parametrar, specificerade symptom och en subjektiv bedömning av 
personalen. Denna sammanvägning ökar förutsättningen för en adekvat prioritering/skattning 
av sjukdomen/skadans allvarlighetsgrad (Hagiwara & Wireklint Sundström 2009). En initial 
bedömning görs när man kommer till patienten, olycks-/skadeplatsen, men kontroll av vitala 
parametrar och patientens allmäntillstånd måste också följas under hela tiden som 
sjuksköterskan har ansvar för patienten. Varje enskild patients unika behov och tillstånd skall 
utvärderas fortlöpande (Holmberg & Fagerberg, 2010). Den egna bedömningen påverkas av 
den enskilde ambulanssjuksköterskans kunskaper och tidigare erfarenhet. Ett objektivt 
beslutsstöd ökar dock säkerheten i omhändertagandet. En snabb professionell initial 
bedömning är grunden för att skapa en lugn och trygg vårdnivå anpassad efter patientens 
sjukvårdsgrad. Enligt Wireklint, Sundström och Dahlberg (2011) är det av vikt att skapa ett 
vårdrum där trygg och säker vård kan ges. En snabb men professionell initial bedömning ska 
inbjuda till att vården sker i efter omständigheterna anpassad lugn och skyddad miljö. Enligt 
Hagiwara och Wireklint Sundström (2009) är bedömning, mötet med patienten och 
kontinuerlig utvärdering av patientens medicinska tillstånd, de centrala delarna i den 
prehospitala vårdprocessen. 
 

RETTS beslutsstöd  
Inom akutsjukvården har olika former av beslutstöd kommit att bli allt vanligare. De flesta 
instrument som används har utvecklats i Australien och Nordamerika. Rapid Emergency 
Triage and Treatment System (RETTS) är ett beslutsstöd som tagits fram i Sverige för att 
skapa en snabb och kvalitetssäkrad bedömning av akutpatienter (Widgren, 2012). RETTS 
beslutstöd startade som ett forskningsprojekt där syftet var att via ett systematiskt och 
standardiserat arbetssätt hitta de personer som hade stort behov av akutsjukvård, samt att 
identifiera patienter med högt respektive lägre vårdbehov. Objektiva och subjektiva variabler 
såsom vitalparametrar samt patientens bedömda tillstånd finns med i detta beslutsstöd. 
Forskningsprojektet visade på att RETTS var ett säkert beslutsstöd jämfört med de som 
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användes på många akutmottagningar vid den tiden och det validerades mellan år 2005-2010. 
Beslutsstödet används idag nationellt samt även internationellt (Widgren, 2012). Vid 
användning av RETTS beslutsstöd prehospitalt samlas patientens vitala parametrar in, 
hjärtfrekvens, blodtryck, andningsfrekvens, syrgassaturation (SpO2), kroppstemperatur och 
vakenhetsgrad Reaction Level Scale (RLS) vid ankomst till patienten. Patientens 
vitalparametrar övervakas och utvärderas kontinuerligt under transporten till vald 
sjukvårdsinrättning (Ek, Edström, Toutin & Svedlund, 2013). Tillsammans med 
vitalparametrarna finns en lista på symtom och tillstånd, som kallas ESS och står för 
Emergency Signs and Symtoms.  Dessa två komponenter, vitala parametrar och ESS-kod 
värderas sedan tillsammans med sjuksköterskans bedömning och resulterar i en färgkod, 
RÖD, ORANGE, GUL samt GRÖN. Färgerna bestämmer patientens prioritet och anger 
tillståndets allvarlighetsgrad och därtill kopplade risk för allvarliga men, dessa är även 
kopplade till uppsatta tidsramar inom vilka läkarbedömning och behandling ska påbörjas 
(Ibid). Enligt Widgren (2012) har RETTS beslutsstöd visat på hög säkerhet när det gäller att 
identifiera vårdbehovet. En studie har jämfört SOS Alarms utlarmningssystem i förhållande 
till vilken prioritet patienten tilldelas av ambulanssjuksköterskor som använt beslutsstödet 
RETTS. Studien visade att i de fall som larmats ut med prioritet ett (Prio 1) från SOS Alarm 
blev drygt en tiondel av dessa triagerade vid användning av RETTS beslutsstöd till högsta 
prioritet, till färgen RÖD (Ek et al., 2013). Denna studie visade att det är av stor vikt att 
bedömning av patienten utförs på såväl objektiva fakta som subjektiv bedömning. Widgren, 
Jourak och Martinius (2008) visade på att RETTS beslutsstöd identifierar på ett säkert sätt den 
patient som har störst vårdbehov på en akutmottagning. RETTS är ett enkelt, effektivt och 
säkert sätt att triagera till rätt vårdnivå. Enligt en studie som gjorts på Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset i Göteborg (Widgren & Jourak, 2011) ökar överlevnaden vid kritiskt 
sjuk eller vid allvarligt skadad patient när man kopplar RETTS beslutsstöd till en 
standardiserad vårdplan. De vitala parametrar som var avvikande i denna patientgrupp var 
andningsfrekvens och medvetandegrad (Widgren, 2009). RETTS är ett hjälpmedel som ska 
användas för att ge ett mer objektivt och strukturerat underlag för beslut och för att prioritera 
vårdbehovet. Det övergripande målet är att ge patienterna bättre och mer anpassat 
omhändertagande genom hela vårdkedjan. RETTS är ett verktyg för att underlätta och 
kvalitetssäkra bedömning, omhändertagande och överförande av information kring patienten 
mellan olika vårdansvariga. RETTS infördes inom Region Hallands ambulanssjukvård 2010 
och det är därför av vikt att undersöka hur specialistutbildade ambulanssjuksköterskor som 
arbetat både före RETTS introduktion och med RETTS upplever att detta beslutsstöd 
påverkar vårdprocessen och vårdrelationen. 

 

Överrapportering 
Enligt RAS (2012) ska sjuksköterskan utvärdera och behandla, ge god och trygg vård men 
också dokumentera samt överrapportera på ett patientsäkert sätt. Vid överrapportering ingår 
patientens namn, födelsedata, speciell händelse, tidigare sjukdomar, aktuellt tillstånd och 
prehospitala åtgärder. Vid exempelvis kritiskt sjuk eller skadad patient meddelas 
akutmottagningen innan ankomsten till sjukhuset (Suserud & Svensson, 2009). Situation, 
Bakgrund, Aktuellt tillstånd och Rekommendation (SBAR) är en strukturerad 
kommunikationsmodell som står för systematisk och tydlig överföring av information och 
minskar påtagligt riskerna vid överrapportering. SBAR är ett populärt verktyg för 
överrapportering inom hälso- och sjukvården (Dagerbjörk & Swierz, 2011). 
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Syfte 
Syftet med denna studie var att undersöka specialistutbildade ambulanssjuksköterskors 
upplevelser av att arbeta med RETTS som beslutsstöd i samband med prehospital omvårdnad. 
 

Metod 
Design 
Studien genomfördes med en kvalitativ forskningsmetod, i form av en intervjustudie med 
semistrukturerade frågor. En kvalitativ forskningsstudie syftar till att beskriver samt 
analyserar de fenomen som belyses (Malteruds, 2007). 
 

Urval 
Efter att ha inhämtat skriftligt tillstånd från verksamhetschefen för Ambulanssjukvården 
Region Halland gavs muntlig information ang. studien på en ambulansstation i Region 
Halland. I samband med denna information lämnades även ett skriftligt informationsbrev ut 
till all personal på ambulansstationen. De som uppfyllde inklusionskriterierna meddelade sitt 
intresse via e-post. Fyra specialistutbildade ambulanssjuksköterskor, som varit 
yrkesverksamma inom ambulanssjukvård i minst två år innan RETTS triagesystem infördes i 
Region Halland inkluderades i studien. Ett strategiskt urval genomfördes och två kvinnor och 
två män valdes ut. 
 

Datainsamling 
Tid och plats för intervjun bestämdes i samråd med informanterna, intervjuerna tog cirka 20 
minuter. Intervjuerna genomfördes i samband med informanternas arbetspass och den 
genomfördes på ambulansstationen i ett enskilt rum där det fanns en tyst miljö och tillgång att 
sitta ostört. Intervjuerna genomfördes under en tre veckors period. Intervjuerna genomfördes 
gemensamt och en höll huvudsakligen i intervjun och den andra var behjälplig med 
inspelningsutrustning, intervjuerna spelades in på en mp3 spelare. Utifrån Malteruds (2007) 
beskrivning användes semistrukturerade intervjuer. Ingångsfrågan informanterna fick var: 
Beskriv hur du upplever att arbeta med RETTS beslutsstöd? Teman som belystes var hur 
vårdrelationen, vårdprocessen, samt arbetssättet påverkas vid användning av RETTS 
beslutsstöd. Även hur kommunikation med andra vårdenheter efter införandet av RETTS 
upplevdes.  
 

Bearbetning av data 
Materialet transkriberades av magisterstudenterna för att sedan bearbetas och analyseras. Vid 
analys av materialet användes kvalitativ innehållsanalys som enligt Granskär och Höglund-
Nielsen (2012) fokuserar på tolkning och granskning av inspelade och transkriberade texter. 
Metoden innebär att identifiera skillnader och likheter, dessa presenteras i kategorier och 
eventuellt i teman. Analysförfarandet innebar att hela texten lästes igenom för att få en 
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helhetsbild, därefter identifierades meningsenheter i texten med utgångspunkt från studiens 
syfte. Meningsenheterna bestod av citat och meningar som var bärande delar av materialet. 
Nästa steg i processen var att kondensera meningsenheterna, denna process innebar att korta 
ner texten i meningsenheterna samtidigt som det centrala innehållet bevarades. Därefter 
skapades koder som kan liknas vid etiketter till de kondenserade meningsenheterna. Koderna 
blev som ett redskap för att kunna identifiera kategorier (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). 
En tabell skapades för att göra analysen mer överskådligt (se Tabell 1). 
 
Tabell 1: Exempel på meningsenheter, kondenserad meningsenhet, kod och kategori 
 
Meningsenheter Kondenserad 

meningsenhet 
Kod Kategori 

Jag tror att 
patienten känner sig 
bättre 
omhändertagen när 
man gör alla 
kontroller enligt 
RETTS 

Patienten känner 
sig bättre 
omhändertagen 

Kontroller görs 
enligt RETTS 

Ett tryggt 
omhändertagande 

 
 

Etik 
Studentprojektet godkändes av den lokala etikprövningsgruppen vid Högskolan i Halmstad, 
dnr: 2013/367 samt av verksamhetschefen för ambulanssjukvården Region Halland. Det var 
frivilligt att delta och informanterna kunde när som helst avbryta sitt medverkande i studien 
utan att ange orsak. Ambulanssjuksköterskor som uppfyllde inklusionskritierierna tillfrågades 
och informerades noggrant kring studien och dess syfte. Skriftligt samtycke inhämtades innan 
intervjun påbörjades. Audioinspelningarna fördes över på ett USB-minne efter avslutad 
intervju. Allt material sparades under tiden för analys, och förvarades inlåst på Högskolan 
Halmstad. Den transkriberade texten samt innehållet på USB-minnet arkiverades vid 
Högskolan i Halmstad under föreskriven tid. Informanternas namn behandlades konfidentiellt 
och avidentifierades vid analysen av data. Om det under studiens gång skulle starta processer 
eller frågor och funderingar hos deltagare har vi ansvar att hjälpa dem och vägleda dem att för 
att få hjälp med svar (Holme & Krohn Solvang, 1997).  
	  
	  
Resultat 
Totalt intervjuades fyra specialistutbildade ambulanssjuksköterskor, två män och två kvinnor 
inom ambulanssjukvården Region Halland. Analysen resulterade i fyra kategorier; 
Strukturerat hjälpmedel, ett tryggt omhändertagande, bra kommunikation samt kräver 
erfarenhet. 
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Strukturerat hjälpmedel 
Flertalet informanter upplevde att arbeta med RETTS som en stor fördel då arbetet har blivit 
mindre subjektivt och alla patienter bedömdes mer objektivt och mer likvärdigt. RETTS har 
också underlättat samarbetet med olika kollegor då teamet vet vad som ska göras när de 
anländer till patienten. ”… man vet vad man ska göra när man kommer till patienten, så det 
behöver man inte fundera över…” Flertalet beskrev också att arbetet med RETTS som 
hjälpmedel är en stor vinst i jämförelse med hur arbetet var innan, och upplever att RETTS 
fungerar som ett stöd till den kunskap och erfarenhet som ambulanssjuksköterskan besitter 
”…ett stöd och tillgång, i dom flesta fall underlättar det mitt arbete…”. Informanterna 
upplevde inte att RETTS på något sätt påverkade vårdrelationen eller vårdprocessen utan 
tyckte att det kunde bidra till en starkare vårdrelation och i vissa fall en effektivare 
vårdprocess. RETTS beslutsstöd upplevdes inte leda till någon begränsning i arbetet. 
Upplevelsen från informanterna var att hjälpmedlet inte styrde arbetet för mycket utan att det 
snarare fungerade som ett komplement. 
 
Ett tryggt omhändertagande 
Genom att använda beslutsstödet i omhändertagandet skapades en trygghet hos 
ambulanssjuksköterskan. Informanterna beskrev att de upplevde att RETTS skapat ett bättre, 
lugnare och tryggare omhändertagande av patienten”… jag tror att patienterna känner sig 
bättre omhändertagna när man gör alla kontroller enligt RETTS…” Informanterna upplevde 
dessutom att patienterna fick snabbare, mer strukturerat och förutsättningslöst 
omhändertagande utifrån de givna förutsättningarna då RETTS användes. Patienter där det 
tidigare kunde uppstå tidsfördröjningar och viss otydlighet fångades bättre upp i och med att 
RETTS användes. Användandet av RETTS vid dessa omhändertaganden gav också, enligt 
informanterna, mindre utrymme för subjektiva värderingar och tyckande. Istället baserades 
omhändertagandet på objektiva fynd och iakttagelser vilket skapade ett tryggare arbetssätt. 
Det blev också lättare att ta beslut om vilken vårdnivå patienten skulle få, i och med att 
RETTS gav ett objektivt och neutralt stöd i bedömningen av patientens tillstånd. I vissa 
situationer kunde det vara svårt att tolka patientens symtom och händelser på en kort tid, och 
då upplevdes RETTS ge en trygghet”...det blir en trygghet för oss som jobbar…” 
Informanterna beskrev under intervjuerna att de upplevde att RETTS var ett väl anpassat 
verktyg att använda inom ambulanssjukvården”… tycker att RETTS är väl anpassat för 
prehospital omvårdnad…”. Vissa informanter upplevde också att det fanns potential att 
utveckla RETTS vidare prehospitalt, men att det redan nu var väl anpassat för jobbet de 
utförde i det dagliga arbetet. 
 

Bra kommunikation 
Informanterna var överens om att RETTS har skapat ett gemensamt språk, vilket lett till en 
bättre och enklare kommunikation, lättare överföring av information framförallt gentemot 
akutmottagningen. Samarbetet underlättas då RETTS upplevdes som ett stöd vid 
överrapportering av patienten samt att relationen till akutmottagningen blev mycket bättre då 
mindre meningsskiljaktigheter uppstod kring bedömningen av patienten ”… samarbetet med 
akuten har underlättats, vi använder ju RETTS båda två...det blir inte heller dom 
meningsskiljaktigheterna som det varit innan…”. Genom att använda RETTS fick varje 
enskild patient en prioritet som skapade ett tydligare underlag kring det prehospitala 
omhändertagandet. RETTS skapade en ökad tydlighet avseende det fortsatta 
omhändertagandet samt vid överlämnandet och rapporteringen till akutmottagningen. 
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Informanterna i studien beskrev upplevelsen att som ambulanspersonal bli mindre ifrågasatt, 
angående vad som hade gjorts eller som borde ha gjorts med patienten. Detta har lett till 
mindre argumentation vårdenheter emellan ”… man behöver inte argumentera emot om man 
behöver ta det ena eller det andra…”. 
 

Kräver erfarenhet 
Det framkom av informanterna att RETTS i vissa fall kunde vara svårarbetat, de var tvungna 
att bläddra i papper för att hitta rätt kod till patienten ”… det har med erfarenhet att göra, när 
man är ny måste man bläddra i pappren…”. Det kunde vara svårt att hitta en passande kod, 
det i sin tur innebar att flytet i arbetet avstannade. Fokus blev att hitta en kod och patienten 
blev åsidosatt ”… man tappar flytet i arbetet om man funderar för länge på vilken kod det ska 
vara…”. Informanterna beskrev också att det kunde ge en känsla av att koden inte stämmer 
och det skapade ambivalens och osäkerhet. Överlag upplevdes dessa nackdelar som träning 
och erfarenhetsberoende, och när sjuksköterskan fick mer erfarenhet av arbetet med RETTS 
blev koderna mer inarbetade och blev en naturligare del av arbetet. 
 

Diskussion 
Metoddiskussion 
Syftet med studien var att undersöka specialistutbildade ambulanssjuksköterskors upplevelser 
av att arbeta med RETTS som beslutsstöd i samband med prehospital omvårdnad, därför 
valdes kvalitativ innehållsanalys som metod. Vid användning av kvalitativ innehållsanalys är 
fokus att analysera och tolka transkriberade intervjuer (Granskär & Höglund-Nielsen 2010). 
Denna studie bygger på semistrukturerade intervjuer med en tydlig ingångsfråga. Metoden 
gav fokus på hur de tillfrågade ambulanssjuksköterskorna upplevde att arbeta med 
beslutsstödet, hur införandet av RETTS som en del av det prehospitala omhändertagandet i 
Region Hallands Ambulanssjukvård påverkar deras arbete. Den insamlade informationen och 
analysen speglar till synes väl syftet med studien. De resultat som framkommit påvisar 
informanternas upplevelser av att arbeta med RETTS. De yrkesverksamma 
ambulanssjuksköterskornas deltagande i studien stärker giltigheten.	  Resultatet redovisas med 
hjälp av citat som är tagna ur intervjuerna för att styrka de kategorier som tagits fram. De 
representerar väl de intervjuer som genomförts. Kategorier och koder har tagits fram och 
sedan prövats gentemot de transkriberade texterna för att kontrollera att koder och kategorier 
verkar vara rimliga och trovärdiga. De upplevelser och erfarenheter sjuksköterskorna bär med 
sig har fångats upp på ett bra sätt i de semistrukturerade intervjuerna.  
 
Tillförlitligheten i studien stärks genom att vi varit närvarande vid alla intervjuer samt vid 
analyserna och att materialet bearbetats tillsammans. Till en början ansågs några av 
kategorierna höra samman till viss del. För att skapa ett tydligare resultat och mer 
överskådlighet bestämdes att varje kategori utgör en underrubrik, med tillhörande stycke. 
Framställandet av resultatet diskuterades mellan studenterna. Vi har sedan tidigare erfarenhet 
av att arbeta med RETTS beslutsstöd, och har en positiv erfarenhet av att arbeta med RETTS 
beslutsstöd, detta kan ha haft en viss inverkan vid analys av data. Intervjuerna skedde under 
tre veckors tid. Detta kan ha bidragit till att man på arbetsplatsen diskuterade ämnet, vilket 
kan ha lett till att studien fått en mindre tillförlitlighet, då informanterna kan ha påverkat 
varandra inför intervjuerna. Alla intervjuerna genomfördes enligt planering och de 
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strukturerade frågorna ställdes och blev besvarade på ett strukturerat och koncist sätt. 
Överförbarheten till andra grupper eller situationer är upp till läsaren att bedöma. Resultatet är 
baserat på yrkesverksamma sjuksköterskor med flera års yrkesverksamhet inom 
ambulanssjukvården. Resultat måste dock betraktas utifrån det låga antalet informanter. Det 
har framkommit ett tydligt svar på syftet, hur arbetssättet, den enskilde 
ambulanssjuksköterskans arbete, det interkollegiala arbetet samt kommunikation/överförande 
av information till akutmottagningen påverkats i och med användandet av RETTS.  
Delaktigheten under intervjuer samt att en av oss arbetade på ambulansstationen vid tiden för 
intervjun, bör inte ha påverkat studiens trovärdighet. För att få en uppfattning kring 
patienternas upplevelse och effekten på vården, vård och patientnyttan, krävs andra och mer 
omfattande studier. En studie med fokus gentemot patienter och patientens upplevelse skulle 
kunna tydliggöra hur vårdrelationen påverkas. Detta skulle kunna belysas som vidare 
forskning inom ämnet. Studier avseende effekter på vård/patientnyttan kräver annan metodik 
och andra forskningsresurser.   
 

Resultatdiskussion  
De specialistutbildade ambulanssjuksköterskorna som tillfrågades upplevde RETTS som ett 
bra, tydligt och positivt tillskott till arbetet. Målet var att få en bild av positiva samt negativa 
upplevelser av att arbeta med ett ganska styrt beslutsstöd. Vi fann att svaren kunde 
kategoriseras till fyra huvudkategorier; strukturerat hjälpmedel, ett tryggt omhändertagande, 
bra kommunikation, men att RETTS kräver erfarenhet för att fungera väl. Det allmänt 
positiva resultatet överensstämmer i stort med tidigare studier som gjorts. I en 
kandidatuppsats av Alkmar, Ekelin och Lundström (2012) från Lunds Universitetet återfanns 
ett liknande positivt resultat efter införandet av RETTS triagering, även en studie från 
Danmark visade på en direkt positiv effekt av införandet av RETTS (Nissen, Kirkegaard, 
Perez, Horlyk & Larsen, 2013). Det överlag positiva resultatet och de positiva upplevelserna 
av att arbeta med RETTS kan också vara ett uttryck för att det är det första triagesystem som 
införs inom ambulanssjukvården i Region Halland. Att införandet av ett strukturerat 
beslutsstöd oavsett vilket, kan upplevas som positivt. Denna studie avsåg endast att utvärdera 
upplevelsen av RETTS. Vi kan inte uttala oss om ett annat beslutstöd skulle upplevts lika 
positivt. Resultatet att ambulanssjuksköterskans upplevelse av arbetet förändrats i positiv 
riktning i och med införandet av RETTS som beslutstöd stämmer med liknande erfarenheter 
RETTS (Alkmar, et al., 2012, Nissen et al., 2013). Alkmar, et al. (2012) fann i en studie 
baserad på intervjuer av yrkesverksamma personer liknande överlag positiva resultat av 
införandet av RETTS. Som beslutsstöd har RETTS implementerats brett och är validerat 
under lång tid.  
 
Svarsprofilerna var relativt homogena och i förhållande till hur de upplevde att arbeta med 
RETTS. Den sammantagna bilden som fås från resultatet är att upplevelsen av RETTS är ett 
bra beslutsstöd i relation till sin profession och yrkesroll, och att det stärker och underlättar 
den enskilda ambulanssjuksköterskans bedömning och kontakt med patienten.  
 

Strukturerat hjälpmedel 

Ambulanssjuksköterskorna upplevde att arbetet med patienten blev mer strukturerat, de 
upplevde också en känsla att tiden till en första vårdinsats är kortare och att tiden tills 
patienten får sjukhusvård också blir kortare. Arbetet vid ankomsten till patienten har blivit 
mer strukturerat. Teamet vet vad som skall göras vid det första omhändertagandet, mötet med 
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patienten. Det strukturerade omhändertagandet och dokumentationen gav också en påtagligt 
bättre möjlighet till ett bra och effektivt överlämnande på akutmottagningen och en effektiv 
och systematisk överrapportering av väsentlig information. En studie gjord av Theodore et al. 
(2005) visade att det finns en vinst för patienten då den totala vårdtiden på akutmottagning 
minskar vid triagering. Detta resultat skulle således kunna styrka våra fynd av att 
sjuksköterskorna upplevde arbetet mer strukturerat i och med användandet av RETTS 
beslutsstöd. I vår undersökning upplevde inte ambulanssjuksköterskorna någon begränsning 
vid användning av RETTS utan de beskrev att RETTS var ett bra hjälpmedel som 
komplement till sin egen kunskap. En studie av Nissen et al. (2013) visade att den 
patientcentrerade vården upplevdes som förbättrad genom att RETTS införts; att varje patient 
får ett strukturerat omhändertagande, vilket leder till en lugnare och tryggare vård och 
kommunikation.  
 
I en liknande undersökning gjord av Alkmar et al. (2012) upplevde sjuksköterskorna att den 
kliniska blicken blev lidande vid användning av beslutsstödet. Detta kan leda till att den 
individanpassade kontakten, relationen till patienten, kan bli lidande då arbete med patienten 
kan upplevas för mekaniskt. Vinsten av den prehospitala bedömningen som grundats på ett 
strukturerat beslutsstöd kan bidra till att vården sker mer effektivt än tidigare och fortsatt 
handläggning ges snabbare, men kanske på bekostnad utav patientens känsla av att inte bli 
sedd och hörd. Paralleller kan dras till en studie som Forsgren, Forsman och Carlström (2009) 
gjort för att utvärdera sjuksköterskans upplevelse av att arbeta med triage gentemot patienten. 
Denna studie visar att det finns en risk att patientens omvårdnadsbehov blir åsidosatt. Dessa 
motsägelsefulla resultat är intressanta och vi undrar hur det kan komma sig att skillnaden är så 
pass stor. Studierna är gjorda i olika regioner i Sverige men det är svårt att tro att detta kan ha 
påverkat den ena eller den andras resultat, däremot har syftet med studierna varit olika vilket 
skulle kunna leda till denna skillnad i resultaten. Det ska understrykas att vi inte gjort någon 
utvärdering av hur väl man använt RETTS, inte heller i vilken mån det påverkat patienternas 
medicinska omhändertagande, utan endast undersökt vårdpersonalens upplevelser av hur 
RETTS påverkat det dagliga arbetet med patienten. Införandet av RETTS inom hela 
akutsjukvården innebär dock att patienten blir bedömd likadant prehospitalt som på 
akutmottagningen, vilket ger en bättre bild av sjukdoms/skadeförloppet.  
 

Ett tryggt omhändertagande 

Det fanns en upplevelse av att RETTS underlättade omhändertagandet av patienten. 
Omhändertagandet blev mer professionellt och strukturerat, de tillfrågade 
ambulanssjuksköterskorna upplevde att patienten ofta känner sig lugnare då de gör dessa 
kontroller och följer förloppet. Upplevelsen var också att den objektiva bedömningen och 
prioriteringen ledde till snabbare initiala vårdinsatser, samt att deras bedömning och 
prioritering medfört att man effektivare kunnat hjälpa den enskilda patienten till rätt vårdnivå. 
Informanterna upplevde att överlämnandet på akutmottagningen blivit lugnare och säkrare då 
patienten triagerats och fått en initial vård, övervakning och omsorg baserad på 
allvarlighetsgrad redan prehospitalt. Informanterna beskrev också att de upplevede att detta 
ger en effektivare vård. Det systematiserade arbetssättet har vidare medfört att 
skadans/sjukdomens allvarlighetsgrad som annars kunde missats fångades upp och det 
skapade en känsla av trygghet hos informanterna. Detta resultat stärks av en studie av 
Widgren och Jourak (2008) som visade att RETTS har en hög sensitivitet för att identifiera 
svårt sjuka patienter. Det stämmer även väl överens med tidigare studier om kvaliteten för 
patienten. En studie från Danmark visade att triagering ger bättre omhändertagande och ökar 
den medicinska kvaliteten för patienten (Østergaard et al., 2011).  
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Travelbee (1971) poängterar att varje människa är unik, förvisso finns likheter i normalvärden 
avseende puls, blodtryck och vissa basala reaktioner men det finns också stora individuella 
olikheter. Varje enskild individ är unik och ska bemötas jämlikt och professionellt med 
respekt. Detta objektiva sätt att analysera och bedöma får dock inte skada patientrelationen, 
varje patient är unik och skall bemötas och vårdas professionellt men med respekt för 
individen och dennes integritet. Ambulanssjuksköterskorna upplevde att implementeringen av 
beslutstödet har bidragit till förbättringar. Respekten och omtanken kring patienten måste 
dock vara i fokus. 
 
Utifrån studiens resultat går det inte bedöma i vilken utsträckning ambulanssjuksköterskorna 
gjort korrekta bedömningar eller om/i vilken grad patienterna fick en bättre vård. Dock 
upplevde sjuksköterskorna att det kunde ge bättre vård och ge en korrekt bedömning av 
patienten med hjälp av beslutsstödet. Under det korta möte som ofta sker prehospitalt ska 
ambulanssjuksköterskan samla ihop fakta och fatta beslut i patientsituationen.  
 

Bra kommunikation 

Vid analys av resultatet framkom att kommunikationen till stor del påverkades positivt av 
användandet av RETTS, och det upplevdes som att ”…vi talar samma språk…”. 
Sammantaget visar studien att ambulanssjuksköterskorna upplever en förbättrad 
kommunikation gentemot patienten samt akutmottagningen. Ambulanssjuksköterskorna 
upplevde att RETTS underlättade överlämnandet på akutmottagningen, bedömningen som 
sjuksköterskan i ambulansen gjort accepterades utan argumentation av sjuksköterskan på 
akutmottagningen. Resultatet av en förbättrad kommunikation gentemot patienten kan ställas i 
förhållande till en studie av Hagiwara och Wireklint Sundström (2009) som anser att 
kommunikation är viktig för att göra en korrekt bedömning av patienten. En kandidatuppsats 
(Alkmar et al., 2012) från Lunds Universitetet stärker vårt resultat, då de kommit fram till att 
ett gemensamt språk underlättar vid omvårdnad och överrapportering. Detta knyter an till 
Travelbees (1971) omvårdnadsteori. Resultatet av studien går att belysa utifrån teorin att 
minska vårdlidandet hos patienten genom kommunikation och interaktion som en viktig 
hörnsten för att skapa förutsättningar för ett likvärdigt omhändertagande. En förbättrad 
kommunikation leder till ett minskat vårdlidande enligt Nyström och Herlitz (2006). I SBU-
rapporten Triage och flödesprocesser på akutmottagningen (2010) sammanfattandes att det 
vetenskapliga underlaget som finns är otillräckligt för att avgöra om det finns några skillnader 
i säkerhet, tillförlitlighet och reproducerbarhet mellan de tre vanligaste triagemetoderna i 
Sverige – METTS, ADAPT och MTS. I en studie av Jönsson och Fridlund (2013) från Borås 
har de jämfört prioriteringen av patienterna mellan ambulanspersonalen och 
akutmottagningen. De kommer fram till att det är av vikt med återkoppling mellan 
vårdenheterna för att kunna skapa enhetligare vård för patienterna. Vikten av en strukturerad 
och effektiv rapport vid överlämnandet på akutmottagningen har belysts av Bruce and 
Suserud (2005). Även en studie från Uppsala (Eriksson & Olsson, 2013) visade att bland 
sjuksköterskorna på akutmottagningen fanns en önskan om att förbättra och förtydliga 
överrapporteringen. Man fann att en systematisk rapport till exempel med hjälp av ett 
rapportverktyg som SBAR underlättade överrapportering. RETTS kan på motsvarande sätt 
skapa ett tydligt sätt att arbeta, den initiala bedömningen och triageringen kan leda till att tid 
sparas. Sjuksköterskan kommer snabbare till ett objektivt beslut som kan kommuniceras med 
patient och övrig personal. Handläggningen blir mer objektiv. RETTS kan leda till kontinuitet 
i omhändertagandet, struktur i förloppet samt en strukturerad rapport av patienten vid 
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ankomst till sjukhus. När kommunikationen underlättas kan bedömningen av patienten också 
förbättras. Anledningen till detta kan vara att grunden i bedömningen baseras på samma 
underlag, kontroller, symtombeskrivning och sammanfattande bedömning. Ett gemensamt 
språk kan underlätta förmedlingen av fakta som mottagaren kan förstå och har nytta av, vilket 
i sin tur kan leda till mindre argumentation på akutmottagningen.  
 

Kräver erfarenhet 

Ambulanssjuksköterskorna upplevde att det initiala omhändertagandet och bedömningen av 
den enskilde patienten blev bättre när RETTS används. En svårighet som fanns var att finna 
en passande ESS-kod vilket upplevdes frustrerande. Ibland kunde det också vara svårt att sätta 
någon enkel beskrivning enligt ESS på diffusa och komplexa besvär. Detta kunde ibland 
upplevas ta tid men upplevelsen var att det blev lättare då man jobbat med beslutsstödet en 
tid. Alkmar et al. (2012) visade på att det fanns en brist i vissa ESS-koder som inte var 
heltäckande och att man då fann en svårighet att triagera. De beskriver också att 
sjuksköterskorna i dessa fall upplevde att RETTS försvårade arbetet. Detta stämmer överens 
med det som vi funnit i vår studie vilket visar på en svaghet med RETTS som arbetssätt. I 
undersökningen gjord av Østergaard et al., (2011) framkommer inte några tydliga tecken på 
att man upplevt svårigheter med introduktionen eller behov av träning med att använda 
RETTS.  
 
Att snabbt, under de former det prehospitala mötet sker kunna bemöta och bedöma den 
enskilda patienten kräver erfarenhet upplever ambulanssjuksköterskorna. Arbetet med RETTS 
upplevs hjälpa till att triagera patienterna utifrån sin kunskap. Arbetet med RETTS underlättas 
ju längre och vanare de blir med beslutsstödet. Resultatet visar inte på några andra negativa 
upplevelser av att arbeta med RETTS. Överförbarheten gentemot patienten och det 
medicinska resultatet kan inte utvärderas från denna studie. 
 

Konklusion 
RETTS beslutstöd upplevs som ett positivt hjälpmedel av specialistutbildade 
ambulanssjuksköterskor. Det skapar struktur, gör arbetet med patienten mer objektivt, 
underlättar prioritering och överlämnande av patient på akutmottagningen då man pratar 
samma språk och snabbare kan ge en tydlig och strukturerad bild av patientens tillstånd och 
vårdbehov. Det kan dock ibland upplevas svårt att finna rätt ESS kod. Utbildning och träning 
i användandet av RETTS kan troligen ytterligare förbättra dess användbarhet. Det är tillsynes 
av värde att ytterligare utvärdera RETTS både i en större studie kring hur det upplevs och 
används i det dagliga arbetet och effekterna på vården. 
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