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Abstrakt 

Sedan år 2005 har personal vid Sahlgrenska universitetssjukhuset utvecklat ett triage system 

utifrån Manchester triage system till det svenska Medical Emergency Triage and Treatment 

System (METTS). Syftet med denna studie var att undersöka om METTS är ett stöd för 

ambulanssjuksköterskor/sjuksköterskor i deras bedömning av patienter. En kvantitativ design 

har valts genom att samla in enkäter från två olika län i Sverige. Insamlad data 

sammanställdes via statistikprogrammet Statistical Packagefor Social Sciences (SPSS) 

version 20.0 och analyserades i deskriptiv och analytisk statistik. I resultatet framkom det att 

METTS var ett system som hjälpte sjuksköterskorna i ambulansen i sin bedömning av 

patienter prehospitalt. Utbildningsnivå hade en inverkan på hur sjuksköterskor och 

specialistsjuksköterskor kände att METTS gav dem en tryggare bedömning av patienter 

prehospitalt. Resultatet visade även att METTS ansågs vara patientsäkert då det användes 

både prehospitalt som hospitalt. Flera av deltagarna framhävde styrkor i att använda METTS, 

det var enligt deltagarna ett patient säkert system, då både akutmottagningens personal och 

ambulanspersonalen använde sig av samma journal. Deltagarna svarade att de tack vare 

METTS blev påminda om att kontrollera saker som annars lätt blivit bortglömda. Resultat i 

utförd studie visar att ålder eller år som sjuksköterska inte påverkade bedömningen av 

patienten men att det fanns en signifikant skillnad (p<0.017) mellan specialistutbildade 

sjuksköterskor och grundutbildade om METTS gav en säkrare bedömning av patienten till 

skillnad från inget prioriteringsstöd. Slutsats är att fler studier som utvärderar och analyserar 

effekter av METTS som instrument och effektivitet i olika stadier i vårdkedjan är att önska. 

Dessutom behövs studier som undersöker om METTS som instrument styr patienter till rätt 

vårdnivå redan från den prehospitala sjukvården, primärvård och specialistsjukvård och 

samtidigt ser de unika behoven hos varje patient. 

 

 

Nyckelord: METTS, Triage, Kvantitativ, omvårdnad, ambulanssjuksköterskor/sjuksköterskor, 

enkät, Spearman’s rangkorrelation  
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Bakgrund 

I akuta situationer måste sjuksköterskan vara både lyhörd och kunnig för att kunna förutse 

patientens behov (Wiman & Wikblad, 2004). Patientens behov är avgörande för vilka insatser 

som sjuksköterskan behöver vidta. Benner (2001) beskriver att en specialistsjuksköterska bör 

känna igen tecken på livshotande tillstånd innan synbara förändringar uppträder och ha 

beredskap att sätta in åtgärder som motverkar och förhindrar en försämring hos patienten. 

 

Offredy (1998) betonar att beslutsfattande om huruvida en patient är kritiskt sjuk eller skadad 

är betydelsefullt, det krävs såväl utbildning som träning för att fatta korrekta beslut om detta, 

särskilt under förhållanden som är oförutsägbara. Salomone och Pons (2007) framhåller att 

målet med en prehospital bedömning av patienter är att få rätt patient till rätt vårdnivå och i 

rätt tid. Det är dock komplicerat, en del skador visar sig inte i den prehospitala 

undersökningen och de instrument som utvecklats för att användas vid prioriteringar har 

fördelar så väl som nackdelar. Det idealiska prehospitala triage instrumentet är ett som är lätt 

att lära sig och som är lätt att använda samtidigt som det är möjligt att applicera i 

verksamheten och att det kan användas vid bedömning av olika patienter (Salomone, 2006). 

 

 Utgångspunkten i en akut situation är en bedömning som fångar in och lokaliserar ifall en 

patient är kritiskt sjuk/skadad eller inte. Skulle sjuksköterskan inte upptäcka en allvarlig skada 

kan det leda till att patienten inte erhåller korrekt omhändertagande eller vård som denne är i 

behov av och senare riskerar att avlida på grund av det (Hassan & Tesfayohannes, 2006). 

 

Mötet mellan sjuksköterska och patient 

Varje gång ett nytt möte sker prehospitalt har individerna väldigt snabbt skapat sig en 

uppfattning av den andra människan innan ett samtal har skett (Isaksson & Ljungqvist, 1997). 

Om personalen möter patient och närstående med en säker attityd skapar det ett lugn och ett 

förtroende till personalen. Ett trevligt och lugnt bemötande från personalen kan inge en 

trygghet för patienten och anhöriga att det kommer att gå bra trots omständigheterna. Det är 

även betydelsefullt att lugna ner vårdtempot och ge patienten tid att reflektera över sin 

situation (Wireklint Sundström, 2005). Vid möte med en vaken person måste han/hon 

bemötas med respekt för att en god relation och direktkommunikation kan skapas.  
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Personer som inte är vid medvetande måste sjuksköterskan skapa en indirekt kommunikation 

och ett samarbete med personer runt omkring som kan ge information om händelsen, det är 

viktigt att respektera patientens integritet, ge patienten empati och bedöma vad som är bäst för 

patienten (Suserud, Bruce & Dahlberg, 2003b; DeMarco & Schuster Nyström, 2009). 

 

Överlämnande mellan ambulansen och akutmottagningen 

Enligt Bruce och Suserud (2005) sker rapport mellan ambulansen och akutmottagningen via 

telefon, muntligt eller båda delar. Vid en svårt sjuk eller kritiskt skadad patient med 

tillexempel andningsbesvär, trauman eller större blödningar sker en telefon rapportering först 

för att förvarna personalen inne på sjukhuset, vid mindre besvär skedde bara en muntlig 

rapportering vid själva överlämnandet. Äldre patienter med svåridentifierbara orsaker fick ett 

sämre överlämnande än en kritisk sjuk patient. I en studie av Andersson, Omberg och 

Svedlund (2006) visade det sig en osäkerhet hos sjuksköterskor som inte själva hade 

prioriterat patienten men fick överta patient ansvaret. 

 

Patienter som var äldre personer med social eller mental svikt som inte ansågs sjuka utan 

sökte för att de inte ”mådde bra” ansågs av personalen inom ambulansen som en ”taxiresa”. 

Patienter som färdades med ambulans och hade ett identifierbart behov av medicinsk 

behandling fick ett bättre omhändertagande. Sjuksköterskan på akuten beskrevs mest var 

intresserad av patientens hemmiljö och vilka omvårdnadsbehov som var aktuella, däremot 

vitalparametrar och den medicinska behandlingen som hade skett i ambulansen var inte lika 

viktig då sjuksköterskan hade patienten framför sig och kunde göra en egen bedömning 

(Bruce & Suserud, 2005). 

 

Triage 

Syftet med Triage är att identifiera och behandla patienter som är i störst behov av medicinsk 

behandling utan att ställa en diagnos (Lähdet, 2009; Möller, Fridlund & Göransson, 2010). 

Ordet Triage kommer från franskans trier och betyder gallra (Möller et al., 2010). Triage har 

utvecklats under de senaste åren till en väsentlig del av patientvården som används hos nästan 

all ambulanssjukvård världen över (Lähdet, 2009). Olika triage modeller är utvecklade i 

Australien, Canada, Storbritannien och USA. Tre av dem har blivit nationellt använda och en 

internationellt: Manchester Triage Scale (MTS) (Lähdet, 2009). 



6 
 

Idag utgår triagering från en femgradig skala då både tre- och fyragradiga skalor anses vara 

otillförlitliga och att varje nivå inkluderade patienter med varierad angelägenhetsgrad. Den 

prehospitala triagens utveckling är dåligt dokumenterat och de senaste åren har kopplingen 

mellan den prehospitala och hospitala triagen ökat (Göransson, Eldh & Jansson, 2008). 

Säkerheten med triage är att kunna finna eller förutse en kritiskt svårt sjuk patient. 

Vitalparametrarna är en viktig del för att finna en kritisk sjuk patient och är överlägsna när det 

gäller att förutsäga mortaliteten (Widegren, & Majid, 2008). I en studie med Widegren, Majid 

och Martinius (2008) visa att det fanns en skillnad i triageringen beroende på 

utbildningsnivåer validiteten för en sjuksköterska i att bedöma en patient med hjälp av triage 

var 86 % korrekthet och för läkare 90 %. 

 

Medical Emergency Triage Treatment System 

Under år 2004 utvecklades ett nytt triagesystem på Sahlgrenska universitetssjukhuset i 

Göteborg med olika omhändertagande processer. Omhändertagande processer avsåg inte bara 

tiden till första läkarkontakt utan även vilka prover och grad av övervakning patienten var i 

behov av och vilka team som skulle omhänderta patienten på akutmottagningen. Systemet 

fick namnet Medical Emergency Triage and Treatment System (METTS-A (A=Adult) och 

togs i bruk år 2005 på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Systemet har sedan 

utvecklats vidare till METTS-pre (prehospitalt), METTS-P (pediatrik). Systemet bygger på 

två processer dels genom att vitalparametrar enligt ABCDE-principen (Figur 1:1) och 

kontaktorsak kopplas till symtom (Figur 1:2) (Emergency Symptoms and Signs = ESS). 

(Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2010) patientens triagenivå fastställs 

genom att bedöma vitalparametrar och kontaktorsak och patienten omhändertas enligt en 

särskild rutin i en specifik process. Processen benämns utifrån motsvarande triagenivå det vill 

säga; Röd, Orange, Gul, Grön och Blå (SBU, 2010). Varje triagenivå är kopplad till väntetid 

där Röd triagenivå betyder omedelbart omhändertagande av patienten, orange är mycket 

brådskande, gul brådskande, grön kan vänta och blå icke akut (Möller et al., 2010). 

METTS-Pre bygger på samma grund som METTS-A och baseras på vitalparametrar, 

kontaktorsak samt symtom, den innehåller samma fem olika nivåer kopplad till beslutstöd. 

Genom att använda METTS både i den prehospitala sjukvården som den hospitala 

akutsjukvården ger den en säkrare bedömning och informationsöverföring, eftersom samma 

typ av data dokumenteras i en gemensam akutjournal enligt samma kriterier och baseras på 

samma ingångsvariabler. 
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Att använda samma standard ger en sammanhållen vårdkedja och gemensamma rutiner kring 

monitorering och åtgärder. Inom tätorterna spelar METTS en stor roll genom att resurserna 

snabbare frigörs för nya uppdrag (Widegren, Örninger, Grauman & Thörn, 2009). Andelen 

patienter med en högre prioritering det vill säga Röd eller Orange nivå inkommer främst med 

ambulans till akutmottagningen, patienter som prioriteras Gul, Grön och blå inkommer i 

större utsträckning gående till akutmottagningar (Widegren & Majid, 2008).  Triage enligt 

METTS-Pre innehåller en algoritm som inkluderar vitalparametrar (se Figur 1)– ABCDE – 

kombinerad med en modul innehållande algoritmer för olika kontaktorsaker (se Figur 2).  

 

Vid triage-bedömning kontrolleras: A fria andningsvägar, B andningsfrekvens räknas och 

syrgasmättnad med pulsoximeter, C hjärtfrekvens med kardioskop och blodtryck automatiskt 

noninvasivt blodtryck, D vakenhetsgrad enligt RLS (Reaction Level Scale) samt subjektiv 

bedömning, E kroppstemperatur mäts i grader Celsius. 

 

Röd Orange Gul Grön 

• Ofri luftväg 

• Stridor 

• SpO
2 

< 90% medO
2

 

• AF > 30 eller < 8 

• RR > 130 el OR > 

150 

• SBT < 90 mmHg 

• Medvetslös 

• Krampanfall 

• SpO
2 

< 90% utanO
2

 

• AF > 25 

• Puls > 120 eller < 40 

• Somnolent/RLS 2-3 

• Temp > 41° , < 35° 

• SpO
2 

90-95% 

utanO
2

 

• Puls > 110 eller < 50 

• Akut oklar 

• Temp > 38,5° 

• SpO
2 

> 95% utanO
2

 

• AF 8-25 (normal) 

• Puls 50-110 

• Alert 

• Temp 35° - 38,5° 

Figur 1. Vitalparametrar enligt METTS. 

Inhämtad från www.vregion.se (2012). 

  

http://www.vregion.se/
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6. METTS-Pre 

Buksmärta 

Illamående 

Diarré 

- Plötslig debut med pågående smärt på allmänpåverkad patient 

- Svår/måttlig smärta hos allmänpåverkad patient 

- Buksmärta hos patient med känt bukaortaaneurysm 

- Buksmärta + PD-patient eller pyelostomi 

- Feber > 38,5° och frossa nu eller före inkomst 

- Syncope 

- Svår/måttlig smärta men i övrigt opåverkadpatient 

- >2 kräkningar sista 4 timmarna 

- Känd stensmärta 

- Inget av ovanstående 

Triageåtgärd: EKG på röd och orange. 

Figur 2. Exempel på algoritm, buksmärta med processåtgärder prehospitalt. 

Inhämtad från www.vgregion.se (2012). 

 

Rational 

För att ett omhändertagande prehospitalt ska fungerar krävs att personalen är utbildad och 

tränad. Målet med omhändertagandet är att få patienten till rätt vårdnivå i rätt tid. 

Felbedömning som en sjuksköterska i ambulansen gör kan leda till att patienten inte får ett 

korrekt omhändertagande eller inte får den vård som patienten är i behov av och som i sin tur 

kan leda till att patienten avlider. Vissa skador uppvisas inte vid den prehospitala 

undersökningen och de instrument som används kan ha både fördelar och nackdelar, det 

idealiska triage instrumentet ska vara lätt att använda och applicera i verkligheten. 

http://www.vgregion.se/
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METTS är ett triage system som kommer från MTS, och har vidareutvecklats i Göteborg. 

Systemet är uppbyggt på vitalparametrar och sökorsak kopplad till åtgärder. Det har vidare 

utvecklats från att vara ett triagesystem för akutmottagningar till att användas både 

prehospitalt som hospitalt. Systemet bygger på att patienten som triageras prehospitalt inte 

ska behöva omtriageras hospitalt och därmed sparar det tid och lösgör resurser snabbare. Det 

ger även en bättre patientsäkerhet då vårdkedjan påbörjas tidigt och samma journal förs med 

samma ingångspunkter hospitalt som prehospitalt. Tidigare studier visar hur METTS bidrar 

till en sammanhållen vårdkedja, att sjuksköterskor har ett bra verktyg för att göra adekvata 

bedömningar av patienterna och även att mortaliteten är lägre i de lägre triagenivåerna. Det 

finns få studier gjorda om hur sjuksköterskor i ambulansen upplever användandet av METTS 

prehospitalt, vilket vi anser vara viktigt för både följsamheten till METTS och ur 

patientsäkerhetspunkt. Vårt examensarbete kommer att beskriva upplevelsen av att använda 

METTS prehospitalt och vilka styrkor och svagheter som sjuksköterskan i ambulansen 

upplever med METTS. Om bedömningen redan på prehospital nivå i vårdkedjan inte 

motsvarar det reella vårdbehovet kan detta i sin tur innebära att den hospitala vården inleds på 

fel nivå vilket kan resultera i att patienten senare lider skada eller avlider. 

Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka om METTS är ett stöd för 

specialistsjuksköterskor/sjuksköterskor i deras bedömning av patienter. 

Frågeställningar  

Verkar METTS till att specialistsjuksköterskor/sjuksköterskor känner sig tryggare i sin 

bedömning av patienten? 

Fanns det skillnader i hur trygga specialistsjuksköterskor/sjuksköterskor kände sig med 

METTS-pre utifrån yrkeserfarenheten sjuksköterska/specialistsjuksköterska. 

Har utbildningsnivån någon inverkan hur trygga ambulanssjuksköterskor/sjuksköterskor 

känner sig att bedöma pat via METTS. 

Vad upplevs som styrkor och svagheter i METTS som instrument i den prehospitala 

bedömningen? 
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Metodbeskrivning 

Design 

Som metod för studien valdes en kvantitativ enkätbaserad tvärsnittsstudie. Polit och Beck 

(2012) redogör att en kvantitativ tvärsnittsstudie kan användas för att få en bild över en 

population vid en viss tidpunkt eller under ett kort tidsintervall. Att använda enkäter 

möjliggör att fler respondenter kan delta i en studie. 

 

Deltagare och procedur 

Förutsättningen att deltagarna skulle kunna delta var att METTS tillämpas prehospitalt. 

Örebro län och Landstinget Dalarna är två län som tillämpar METTS. Deltagare till denna 

studie rekryterades efter att kontakt tagits med ansvarig verksamhetschef (Bilaga 1, 2) på 

ambulansstationer i mellan Sverige som gett sitt medgivande till att delta i studien. Enkäterna 

sändes ut till deltagarna från enhetscheferna. Totalt sändes 80 enkäter ut. Det var även via 

kontakt med enhetscheferna som påminnelse till deltagarna skickades ut vid två tillfällen. 

Inkluderingskriterier var sjuksköterskor som arbetade prehospitalt med METTS för att utföra 

prehospital triagering. 

Totalt deltog 30 individer i studien. Deltagarna tjänstgjorde som legitimerade sjuksköterskor 

inom ambulanssjukvården inom två landsting i mellan Sverige. Fördelningen mellan 

deltagarna var 21 män och 9 kvinnor (se Tabell 1). 

 

Tabell 1. Demografisk beskrivning av deltagare i studien samt utbildningsnivå. 

Kön  Utbildning   N 

 SSK* AMB* ANE* AMB+ANE  

Man 16 3 1 1 21 

Kvinna 3 4 1 1 9 

Totalt 19 7 2 2 30 

      

*SSK= Sjuksköterska, AMB= Ambulanssjuksköterska, ANE= Anestesisjuksköterska 
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Deltagarna var grundutbildade sjuksköterskor (n=19) och specialistsjuksköterska (n=11), 7 

personer var specialist sjuksköterskor med inriktning mot ambulans, 2 sjuksköterskor hade 

specialistutbildning med inriktning mot anestesi och 2 sjuksköterskor hade en 

dubbelspecialisering det vill säga hade en specialistutbildning inom ambulans och en inom 

anestesi. 

 

Tabell 2. Demografisk beskrivning av undersökningsgruppen, ålder och yrkesår. 

Variabel   Mätvärde   

 N Min Max Medel Std.avvikelse 

Ålder 30 26 55 42 8,945 

Verksamma år som 

sjuksköterska 

30 1 30 11 7,971 

Verksamma år som 

sjuksköterska inom 

ambulanssjukvården 

30 1 25 8 6,419 

Verksamma år med METTS 30 1 6 2,5 1,771 

 

Deltagargruppens åldersfördelning sträckte sig från 26 år till 55 år. Antal yrkesverksamma år 

som legitimerad sjuksköterska varierade från 1 år till 30 år, tjänstgörande tid inom 

ambulanssjukvården varierade mellan 1 år till 25 år antalet år med METTS som 

triageringsinstrument varierade mellan 1 år och 6 år. Medelålder var 42 år och genomsnittliga 

tiden som sjuksköterska 11 år och i ambulans låg den genomsnittliga tiden på 8 år. 

 

Urval 

I detta examensarbete valdes deltagare ut med hjälp av ett konsekutivt urval. Konsekutivt 

urval, är att välja alla personer från ett och samma tillfälle som har något att berätta om 

forskningsfrågan. Konsekutivt urval kan ske retroperspektivt eller prospektivt. Genom att 

använda konsekutivt urval mäter vi hur det ser ut i dagsläget. Urvalet av deltagare skedde på 

en ambulansstation i Örebro län och en ambulansstation i Dalarna där METTS används. 
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Mätinstrumentet 

Datainsamlingen genomfördes i denna studie med hjälp av en enkät (bilaga4) för 

specialistsjuksköterskor/sjuksköterskor inom ambulanssjukvård. Då ingen tidigare validerad 

enkät fanns att tillgå som lämpade sig för studiens syfte arbetades en enkät fram genom 

litteratur genomgång och efter de riktlinjer Trost (2007) rekommenderar. Enkäten innehåller 

18 frågor, sex frågor är av demografisk natur där kön, ålder och utbildning efterfrågas. Vidare 

ställer enkäten frågor gällande antal yrkesverksamma år som sjuksköterska, antal yrkesår 

inom ambulanssjukvården som sjuksköterska och hur länge de arbetat med METTS. 

 

Tolv frågor var utformade för att inhämta data till studiens syfte och frågeställningar och om 

hur utbildning erhållits i att använda METTS, samt hur journalskrivandet sker. Enkäten var 

enkel att förstå och tog maximalt 10 minuter att besvara. En pilotstudie kom att utföras för att 

testa instrumentets trovärdighet och möjlighet att utvärdera instrumentets kvalitet och 

möjlighet att eventuellt förbättra enkäten innan studien påbörjades. Enkäten testades på fyra 

sjuksköterskor med erfarenhet att arbeta med METTS prehospitalt. Resultatet av pilotstudien 

medförde inga förändringar av enkätens ursprungliga utformning. 

 

Datainsamling 

Informationsbrev (Bilaga 3) och enkäten (Bilaga 4) distribuerades till deltagarna elektroniskt 

via deras enhetschefer som kom att fungera som kontakt personer i studien. Enkäterna sändes 

ut till deltagarnas e-post. Informerat samtycke uppnåddes genom att de deltagare som ville 

och var intresserade svarade på enkäten och skickade tillbaka den via mail eller i 

pappersform. Varje enkät som inkom märkets upp med löpnummer unikt för vilken station 

den inkommit från. Löpnumret identifierade inte respondenten men gav deltagarna möjlighet 

att i efterhand kontakta författarna för att kunna få sin enkät exkluderad utan att ange särskilt 

skäl till detta. Svarstendensen vara initialt låg men efter en första påminnelse inkom 

ytterligare svar, efter den andra påminnelsen inkom ytterligare tre enkäter där efter avslutades 

undersökningen. 
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Dataanalys 

Alla data analyserade och sammanställdes med statistikprogrammet Statistical Package for 

Social Sceiences (SPSS) version 20.0. Analysen genomfördes i form av deskriptiv statistik 

samt analytisk statistik. Resultatet presenteras i tabeller och löpande text. Analytisk statistik 

har gjorts för att söka signifikanta samband, detta med hjälp av Mann Whitney U-test och 

Kurskal- Wallis test. Sambandsanalyser utfördes med hjälp av Spearmans’ 

rangkorrelationskoefficient (Roh) och Pearsons’ korrelationstest (r). En bivariat analys enligt 

Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2010) studerar sambandet eller korrelationen mellan två 

variabler. Med detta avses att undersöka om sambanden återger ett reellt orsakssamband eller 

ett samband som bygger på tillfälligheter. Signifikansnivån sattes till 5 % (p-värde < 0.05), 

detta medför att ett p-värde som uppmätts till lika med eller under 0.05 kommer att anses vara 

statistik signifikanta, vilket då kommer att innebära att det är 5 % chans eller risk att påvisade 

samband byggs på slumpen. De öppna frågornas svar har återgetts ordagrant i citatform och 

även sammanfattats i brödtext. 

 

Bortfall 

Bortfallet kan delas in i individbortfallet och partiellt bortfall. Med individbortfallet menas att 

en individ har erbjudits deltagande men av olika anledning inte deltagit i studien (Dahmström, 

2005). Utav 80 utdelade enkäter inkom endast 30 ifyllda enkäter vilket resulterade i ett 

individbortfall på 62.5%. Partiellt bortfall avser det bortfall som skett på enskilda frågor 

(Dahmström, 2005). 

 

Det partiella bortfallet har i denna studie resulterat i vad som Polit och Beck (2012) beskriver 

som ”deleted the missing cases”, vilket medförde att i de enkäter där deltagarna inte besvarat 

enskilda frågor har individens uteblivna svar reviderats bort från sammanställningen av 

aktuell fråga. Det förekom partiellt bortfall i denna studie på de valfria frågorna med öppna 

svarsalternativ där respondenter inte lämnat någon kommentar.  
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Etiskt övervägande 

Att medverka i examensarbetet och besvara enkäten var frivilligt, ingen deltagare som ingår i 

arbetet kommer att kunna identifieras. Vi som ansvarat för examensarbetet har inte kunnat 

känna till vem som svarat på enkäten och därmed är deltagandet anonymt. Alla som ville delta 

kom att delta under lika villkor. Insamlad data behandlades med sekretess och enbart dem 

som arbetat med examensarbetet och handledare har haft tillgång till data som samlats in (jmf 

Polit & Beck, 2012). Enligt Medicinska forskningsetiskrådet MFR (2000) ska forskning som 

bedrivs med människor utgår från fyra etiska grundläggande principer, dessa är respekt för 

personer (autonomiprincipen), godhetsprincipen, principen att inte skada samt 

rättviseprincipen. Deltagarna i denna studie informerades om syftet med studien och att 

deltagande var frivilligt. Genom att deltagarna svarade på enkäten och skickade in den har vi 

uppnått informerat samtycke. Varje enkät var försedd med ett löpnummer vilket gav möjlighet 

till deltagarna att i efterhand kontakta författarna för att får sin enkät exkluderad ur studien 

utan att ange något skäl till det. Anonymitet garanterades till deltagarna. Inga svar som 

lämnats kan härledas till specifik person och resultat presenteras på gruppnivå. Att delta i 

studien medförde, som vi bedömde det, ingen risk för skada eller obehag. Urvalet som gjordes 

var ekvivalent med populationen vilket medförde att samtliga individer i populationen gavs 

samma möjligheter att delta. En etikansökan i kombination av en projektplan har granskats 

och godkänts av etisk gruppen vid institutionen för hälsovetenskap vid Luleå tekniska 

universitet. 

 

Resultat 

Resultatet presenteras i form av besvarande av forskningsfrågorna och den sista öppna frågan 

har sammanställts i löpande text som illustreras i form av citat från texten. 

 

Resultatet visar att 90 % av deltagarna som tillfrågades svarade att dem förlita sig ofta eller 

ganska ofta på att prioriteringen av METTS var korrekt, hälften (n=15) av dem som svarade 

ansåg att METTS ger en snabbare bedömning av patientens tillstånd, medan ingen av 

deltagarna svara att dem tycker att det skulle försvåra en bedömning av patienter med hjälp av 

METTS (se Tabell 3). 
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Tabell 3. Hur METTS påverkar den prehospitala bedömningen. 

Svar    N  Procent% 

Underlättar din bedömning  15  50 % 

till viss del 

Ger dig en snabbare bedömning  15  50 % 

av patientens tillstånd 

Försvårar din bedömning av  0  0 % 

patienter 

 

Av deltagarna som svarade på enkäten tyckte 70 % att de hade tillräckligt med utbildning om 

METTS för att kunna använda Systemet på ett korrekt sätt och 73 % av dem ansåg att 

METTS gjorde det lättare att prioritera patienter än tidigare, 23 % av dem ansåg att det delvis 

var lättare och 3 % av de som svarade på enkäten tyckte att METTS inte gjorde det lättare att 

prioritera patienter jämfört med tidigare metod som använts. 

 

Tabell 4. Trygghet i att bedöma patienters tillstånd med METTS. 

Svar  Sjuksköterska Specialistsjuksköterska 

Ofta  0   9 

Ganska ofta  7   7 

Ibland  3   4 

Sällan  0   0 

Aldrig  0   0 

Totalt antal  10   20 

 

På frågan om METTS bidrog till att deltagarna kände sig tryggare i sin bedömning svarade 9 

deltagare (Tabell 4) av specialistsjuksköterskorna att METTS ofta bidrog till att dem kände 

sig tryggare i sin bedömning jämfört med sjuksköterskor, där ingen svara ofta på frågan. 

Däremot var det ingen som svarade sällan eller aldrig på frågan bidrar METTS till att du 

känner dig tryggare i att bedöma en patients tillstånd, (se Tabell 4).  
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Tabell 5. Samband mellan år med METTS, år i yrket och ålder. 

Fråga     År med. År i Yrk Ålder 

   METTS 

11. Förlitar du dig på att den prioritering  rho 0,124 rho 0,065 rho 0,280 

 patienten erhåller enligt METTS är korrekt? p = 0,515 p = 0,734 p = 0,134 

 

12. Tycker du det är lättare att prioritera  rho –0,538 rho –0,205 rho 0,066 

med METTS mot tidigare metod du använt?  p = 0,002* p = 0,278 p = 0,730 

* Signifikant med p-värde <0,05 Spearman 

 

Sambandsanalysen mellan år med METTS och om deltagarna tycket det var lättare att 

prioritera med METTS än tidigare metoder, visar resultatet att det finns en signifikant skillnad 

mellan att det är lättare med prioriteringen med METTS än tidigare (p=0,002) metoder(se 

Tabell 5). 

 

Tabell 6. Sambandet mellan utbildning och år med METTS. 

Fråga     Utbildning  År med  

     METTS 

16. Upplever du att METTS bidrar till    

en säkrare bedömning av patienter mot att    

på egen hand bedöma patientens tillstånd utan P = 0,017 *  P = 0,897 

stöd av METTS manual för prioritering?  rho –0,433   rho –0,025 

* Signifikant med p-värde <0,05 Spearman 

 

Deltagarna skattade att METTS bidrog till en säkrare bedömning och sambandet till 

utbildningsnivåer visade en signifikantskillnad (p=0,017), de med specialistutbildning ansåg 

att METTS bidrog till en säkrare bedömning än att på egen hand bedöma patientens tillstånd. 
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Tabell 7. Samband mellan år med METTS och år i yrket. 

Fråga     År med METTS År i Yrket 

15. Hur upplever du METTS påverkar  

din bedömning prehospitalt?  p = 0,048*  p = 0,213 

* Signifikant med p-värde <0.05 Pearson . 

 

Det fanns en signifikantskillnad mellan hur deltagarna skattade att METTS påverkar 

bedömningen prehospitalt och år med METTS (p=0,048), (se Tabell 7). 

 

Tabell 8. Samband mellan kön och år i yrket. 

Fråga   Kön  År i Yrket 

18. Får du bedöma om patienten ska    

transporteras med ambulans till     

akutsjukhus eller inte med hjälp p = 0,048*  p = 0,120 

av METTS?   rho –0,364  rho 0,290 

* Signifikant med p-värde <0.05 Pearson . 

 

På frågan om deltagarna fick lämna patienter hemma med METTS svarade kvinnorna att de 

fick lämna hemma och männen svarade att de inte fick det (p=0,048), (se Tabell 8). 

 

Resultat av öppna frågor 

Frågan om vilka styrkor METTS hade svarade deltagarna att METTS var ett patient säkert 

system då både akutens personal och ambulanspersonalen använde sig av samma journal. 

”Patientsäkert då Ambulansen och akuten använder sig av samma journal” 

En deltagare skrev att all personal både inom ambulansverksamheten som akutmottagningens 

personal hade en likvärdig grund att bedöma patienten efter och att det blir lika vård oavsett 

vem som tog emot på akuten, en deltagare skrev att METTS gav ett bra stöd. 
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”patienten får en färg prehospitalt som gäller inne på lasarettet också” 

”Det är ett bra stöd vid bedömning av hur sjuk en patient är och framförallt att tidigt 

upptäcka när en patient är på väg att bli sämre” 

Deltagarna tyckte att METTS skulle minska risken för felbedömningar och att bedömningarna 

gick fortare än tidigare, ESS (Emergency Symptoms and Signs) och vitalparametrarna var ett 

bra komplement till varandra och gav större patientsäkerhet och bättre bedömningar än 

tidigare. Deltagarna skrev också att det var bra då de blev påmind att kontrollera vissa saker.     

 

Svagheter med METTS som kom fram i de öppna frågorna bland ett flertal av deltagarna var 

att det ibland var svårt att finna algoritmer till patienten, eftersom symtomen som fanns inte 

överensstämde med vad patienten sökte för och för att alla tillstånd inte fanns med. 

”en patient med Pneumothorax utan andningsljud på ena sida upplever jag som röd, 

fast han just då är stabil. Man får inte glömma bort den kliniska blicken” 

En deltagare saknade uppföljning av METTS. 

”Uppföljning hur man fyller i METTS journalen samt text innehållet i emergency 

symptoms and signs eventuellt kan man tolka emergency symptoms and signs olika 

om man inte gör detta i form av uppföljning och diskussion”. 

 

Diskussion 

Syfte med denna studie var att undersöka om METTS är ett stöd för 

specialistsjuksköterskor/sjuksköterskor i deras bedömning av patienter. Resultatet i studien 

visade att 90 % av deltagarna ansåg att METTS var ett bra verktyg att använda sig av, hälften 

av alla deltagare (50 %) ansåg att det gick fortare att bedöma patienter med METTS. Ingen av 

deltagarna i studien svarade att det skulle ge en sämre vård eller försvåra bedömningen av 

patienter prehospitalt med METTS. De som utför triage är ofta i behov av kunskap och 

erfarenhet av ett stort antal sjukdomar, beslutet ska fattas inom en kort tid med begränsad 

information om patienten där inga diagnoser finns att tillgå (Ganley & Gloster, 2011). 
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Resultatet visar att det var specialistsjuksköterskorna som var mest positiva till METTS, nio 

deltagare av specialistsjuksköterskorna svarade att de ofta litade på bedömningen med hjälp 

av METTS, på frågan om dem kände sig tryggare med METTS när de bedömde patientens 

tillstånd. Sjuttio procent av deltagarna svarade att de hade tillräckligt med utbildning för att 

tillämpa METTS på ett korrekt sätt, 73 % av deltagarna svara att det lättare att prioritera med 

METTS än tidigare metoder. Enligt Gunnarsson och Stromberg (2008) var kunskap viktigare 

än erfarenheten när det gällde att fatta beslut vilket styrks av studie med Considine, Botti och 

Thomas (2007). Enligt Ritchie, Crafter och Little (2002) visade det sig att sjuksköterskor med 

en högre kompetens utförde säkrare triage bedömningar. 

 

Vårt resultat visar att ålder eller år som sjuksköterska inte påverkade bedömningen av 

patienten men att det fanns en signifikant skillnad (p<0.017) mellan utbildningsnivåer och om 

METTS gav en säkrare bedömning av patienten till skillnad från när inget prioriteringsstöd 

användes. Utbildningen ses som en förutsättning för att göra korrekta bedömningar. Detta 

skulle kunna förklaras genom att specialistutbildade sjuksköterskor har djupare kunskaper i 

akutsjukvård än grundutbildade sjuksköterskor och därmed en mer positiv inställning till 

METTS som instrument och förståelse till instrumentets syfte att prioritera patienter 

effektivare. I en studie med Cooper, Schriger, Flaherty, Lin och Hubbell (2002) visar det sig 

att sjuksköterskor på en akutmottagning gjorde bättre triageringar efter att de hade fått 

kunskap om vitalparametrarnas betydelse. Enligt Widegren, Majid och Martinius (2008) 

triagerade sjuksköterskor patienter till 86 % rätt triagenivå medan en läkare hade en 90 % 

träffsäkerhet. 

 

METTS uppfattas som ett enkelt sätt att bedöma patienter på jämfört med tidigare metod som 

har använts. Alla deltagare som svarade på enkäten tyckte att det var ett system som gjorde 

dem tryggare i sin bedömning av patienten där ingen som svarade tyckte att det var en 

belastning i deras bedömning. Enligt Wireklint Sundström (2005) beskriver bedömningen 

prehospitalt som två delar, där den första delen innehåller objektiv data och den andra delen 

bygger på patientens totala omvårdnadssituation. METTS är ett validerat instrument som 

upprättar struktur för att identifiera de medicinska behoven samt prioritera patientens 

övervaknings behov. Vilket på samma gång gör det möjligt att identifiera de omvårdnads 

behov och åtgärder som indirekt verkar som medicinska åtgärder. Enligt Boström, Magnusson 

och Engström (2012) visar deras studie att ett strukturerad och standardiserade 

omhändertagande i kombination med personlig omvårdnad ger en bra kvalité på vården.  
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Då METTS är ett instrument att prioritera patienter utifrån fastställda kriterier vilket minskar 

risken att en patient under triageras i den primära bedömningen som utförs prehospitalt. 

METTS uppbyggnad och användande gör det mer konkret för den som använder instrumentet 

vilken prioritet en patient har mot tidigare instrument som används prehospitalt. METTS har 

dock en svaghet att beakta, det tar inte hänsyn till patientens ålder. För barn finns METTS 

anpassat, men för patienter inom geriatrik gäller samma kriterier som för alla vuxna patienter. 

 

Patientsäkerheten var något som framkom i svaren på enkäterna, att det är lika bedömning 

prehospitalt som det är hospitalt, vilket sågs som en styrka hos deltagarna. Det är också 

någonting som finns beskrivet i tidigare forskning, att vårdkedjan påbörjas tidigare med hjälp 

av METTS och skillnader mellan akuten och ambulansens bedömningar försvinner (Widegren 

et al., 2009). Detta betyder att sjuksköterskor måste bedöma patienterna till rätt triagenivå för 

att inte skador inom vården ska uppkomma på grund av fel prioriteringar. 

 

Metoddiskussion 

En kvantitativ tvärsnittsstudie användes för att studera population vid en viss tidpunkt och 

under ett kort tidsintervall. Polit och Beck (2012) beskriver att en kvantitativ tvärsnittsstudie 

kan användas om syftet är att få en bild över en population under en begränsad period. Genom 

att använda sig av enkäter ges möjligheten för fler respondenter att delta i studien och med 

kvantitativ ansats kan resultatet generaliseras till liknande sammanhang. Hela populationen 

inom det aktuella området kunde nås vilket gjorde urvalet ekvivalent med populationen och 

detta gav studien möjlighet att ha kunnat anses som generaliserbar, om inte bortfallet hade 

varit i den omfattning som blev i denna studie. (Dahmström, 2005). Urvalet gjordes inom två 

ambulansstation i landsting i Örebro län och en ambulansstation i Dalarna. 

 

Något tidigare validerat instrument fanns inte att tillgå därför skapades och konstruerades en 

egen enkät baserad på litteratur genomgång, tidigare forskning, enkäter samt de riktlinjer som 

Trost (2007) rekommenderar. För att öka trovärdigheten testades enkäten men den är inte 

validerad som instrument vilket kan ha haft inverkan på svarsfrekvens från deltagarna genom 

att enkäten upplevdes som svår eller komplicerad att svara på. Ingen deltagare har på något 

sett kontaktat någon av författarna, vilket betraktas som att enkäten inte orsakat några etiska 

hinder eller frågeställningar som påverkat medverkandet. Dahmström (2005) påpekar att det 

finns en nackdel med att använda enkäter och samtidigt garantera anonymitet.  
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Nackdelen är att det kan bli svårt att motivera respondenten till deltagande. Polit och Beck 

(2012) visar att en svarsfrekvens över 65 % bör uppnås för att resultatet skall anses vara 

representativt för populationen. Trost (2007) menar dock att svarsfrekvens från 50 % och 

uppåt är mer vanligt förekommande.  

 

Bortfallet resulterade i att 30 enkäter inkom av totalt 80 utskickade, vilket resulterade i ett 

bortfall motsvarande 62.5 %. Detta motsvarar en svarsfrekvens på 37.5 % i denna studie, 

vilket anses som lågt. Resultat som uppmätts i denna studie kan därav inte heller anses 

generaliserbara eller representativt för populationen. Vi vet inte med säkerhet orsaken till det 

låga deltagarantalet; om det beror på generell trötthet till att delta i studier, tristess eller bara 

ovilja att medverka i forskning. Påminnelser gick ut till deltagarna vid två tillfällen. Vår 

förhoppning var att uppnå över 60 % i svarsfrekvens för att erhålla ett material som kunde 

anses tillräckligt att svara på studiens syfte och frågeställningar. Vår bedömning är dock att 

insamlat material inte ger ett generaliserbart resultat, men att det insamlade materialet var 

tillräckligt för att analysera och diskutera. 

 

Det partiella bortfallet som skedde på de öppna frågor som fanns i enkäten bedöms inte ha 

påverkat studien nämnvärt då de svar som inkom inte mättes eller undersöktes i annan 

omfattning än att de sammanfattades. De öppna frågorna kan anses upplysande och är inte 

generaliserbara. På grund av det partiella bortfallet så sammanställde författarna enbart 

kommentarer utan någon textanalys. De frågor som ställdes med fasta svarsalternativ, kan ha 

haft en viss inverkan på att skapa en viss felmarginal då de förvalda svarsalternativen kanske 

inte fullt ut återger deltagarnas åsikt. 

 

Materialet gav möjligheter till analyser i olika omfattning. Mann-Whitney och Kruskal-Wallis 

för att utföra hypotesprövning. Bivariata sambandsanalyser utfördes för att utföra 

samvariation genom Spearman’s rangkorrelationsanalys och Pearsons korrelationsanalys (jmf 

Djurfeldt et al., 2010) och både signifikanta och icke signifikanta samband har kunnat ses. 
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Konklusion 

Denna studie är begränsad i storlek och därför kan inga definitiva slutsatser dras. Inga tidigare 

studier har utförts med liknande syfte att undersöka METTS och hur det är ett stöd för 

ambulanssjuksköterskor/ sjuksköterskor i deras bedömning av patienter. Samtliga deltagare 

hade en positiv syn på instrumentet. METTS är ett relativt nytt instrument inom den 

prehospitala och hospitala sjukvården i Sverige. Därför saknas än så långe studier på hur de 

som arbetar med instrumentet upplever och anser det fungerar kliniskt.  

Syftet med METTS är att säkerställa patientsäkerheten och styra patienter så de får rätt 

vårdnivå och effektivisera resurser inom sjukvården, detta genom att rätt patient snabbare 

handläggs och prioriteras likvärdigt oavsett vart i vårdkedjan patienten befinner sig. Studier 

som utvärderar och analyserar effekter av METTS som instrument och effektivitet i olika 

stadier i vårdkedjan är därför att önska. 

Dessutom behövs studier som undersöker om METTS som instrument styr patienter till rätt 

vårdnivå redan från den prehospitala sjukvården, primärvård och specialistsjukvård och 

samtidigt ser de unika behoven hos varje patient. METTS är i dag framtaget och anpassat för 

barn och vuxna patienter, för geriatriska patienter finns inga undantag eller anpassningar 

vilket skulle kunna vara önskvärt för att undvika väntetider och onödigt vårdlidande.   
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Bilagor: 

Bilaga 1. Förfrågan om tillstånd för genomförande (Landstinget Dalarna) 
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Bilaga 1 

 

Luleå tekniska universitet 

Instutionen för hälsovetenskap 

Avdelningen för omvårdnad 

 

Förfrågan om tillstånd för genomförande 

Till ansvarig verksamhetschef och enhetschef vid ambulanssjukvården i landstinget Örebro 

Hej! 

Vi är två sjuksköterskor som läser specialistutbildning inom ambulanssjukvår. I denna utbildning ingår 

examensarbete på 15p, där vi avser att undersöka hur ambulanssjuksköterskor/ Sjuksköterskor upplever att 

tillämpande av Medical Emergency Triage and Treatment System, (METTS) gör att de känner sig tryggare i 

sin bedömning av patienter. Vi kommer att använda oss av en enkät som tar ca 5-10 minuter att besvara. 

 

Enkäterna önskas få besvarade under mars och april 2012. Enkäterna kommer att sändas till Dig som 

enhetschef via E-post, där efter vidaresänder Du dessa till Sjuksköterskor i verksamheten. Deltagarna kommer 

erhålla en skriftlig information om studien och dess syfte, efter samtycke att delta får de tillfrågade 

sjuksköterskorna besvara en enkät som skrivs ut och fylls i sedan sänds enkäterna till oss med post. 

 

Godkännande 

 

Undertecknande verksamhetschef godkänner härmed att nedanstående studenter genomför datainsamling utifrån 

vad som ovan beskrivits 

 

____________________________________________________ 

 

Studerande       Handledare  

Mikael Jansson  Thom Nordin    Åsa Engström 

Leg. Sjuksköterska Leg. Sjuksköterska  Universitetslektor 

janmik-1@student.ltu.se  nortoh-0@student.ltu.se  Asa.Engstrom@ltu.se 

070-388 58 99  070-283 19 49   0920-493875  

mailto:janmik-1@student.ltu.se
mailto:nortoh-0@student.ltu.se
mailto:Asa.Engstrom@ltu.se
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Bilaga 2 

 

Luleå tekniska universitet 

Instutionen för hälsovetenskap 

Avdelningen för omvårdnad 

 

Förfrågan om tillstånd för genomförande 

Till ansvarig verksamhetschef och enhetschef vid ambulanssjukvården i landstinget Dalarna 

Hej! 

Vi är två sjuksköterskor som läser specialistutbildning inom ambulanssjukvår. I denna utbildning ingår 

examensarbete på 15p, där vi avser att undersöka hur ambulanssjuksköterskor/ Sjuksköterskor upplever att 

tillämpande av Medical Emergency Triage and Treatment System, (METTS) gör att de känner sig tryggare i 

sin bedömning av patienter. Vi kommer att använda oss av en enkät som tar ca 5-10 minuter att besvara. 

 

Enkäterna önskas få besvarade under mars och april 2012. Enkäterna kommer att sändas till Dig som 

enhetschef via E-post, där efter vidaresänder Du dessa till Sjuksköterskor i verksamheten. Deltagarna kommer 

erhålla en skriftlig information om studien och dess syfte, efter samtycke att delta får de tillfrågade 

sjuksköterskorna besvara en enkät som skrivs ut och fylls i sedan sänds enkäterna till oss med post. 

 

Godkännande 

 

Undertecknande verksamhetschef godkänner härmed att nedanstående studenter genomför datainsamling utifrån 

vad som ovan beskrivits 

 

____________________________________________________ 

 

Studerande      Handledare  

Mikael Jansson  Thom Nordin   Åsa Engström 

Leg. Sjuksköterska Leg. Sjuksköterska Universitetslektor 

janmik-1@student.ltu.se  nortoh-0@student.ltu.se Asa.Engstrom@ltu.se 

070-388 58 99  070-283 19 49  0920-493875  

mailto:janmik-1@student.ltu.se
mailto:nortoh-0@student.ltu.se
mailto:Asa.Engstrom@ltu.se
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Bilaga 3 

 

 

Inom den prehopitala sjukvården måste en ambulanssjuksköterska vara lyhörd och kompetent 

att förutse patientens behov, vilket är viktigt för vilka insatser som ambulanssjuksköterskan 

behöver vidta. Utbildning och träning är viktigt när man måste fatta kritiska och svåra beslut 

hos en patient som är kritiskt sjuk. Målet med en prehopital bedömning är att rätt patient till 

rätt vårdnivå i rätt tid. Det idealiska prehospitala triageinstrumentet är ett instrument som är 

lätt att lära sig att använda, är lätt att applicera i verkligenheten och som kan användas vid 

bedömning av olika patienter. Syftet med Triage är att identifiera och behandla patienter som 

är i störst behov av medicinsk behandling utan att ställa en diagnos. 

METTS är ett triagesystem som utvecklats på Sahlgrenska universitetssjukhuset och funnits 

sedan 2005, framförallt var det utvecklat för akutmottagningarna men har senare också 

utvecklats för ambulanssjukvården, psykiatrin, pediatriken m.m. Forskningen om METTS är 

ofta inriktad på hur säkert det är att använda och att vårdkedjan blir bättre när både den 

prehospitala och hopitala sjukvården använder samma instrument. Få studier finns om hur 

sjuksköterskor som arbetar med METTS upplever detta. 

Vi är två sjusköterskor som studerar till specialistsjuksköterskor inom ambulanssjukvård på 

Luleå tekniska universitet, som ska göra ett examensarbete på D-nivå. Vårt syfte med 

examensarbete är att undersöka hur ambulanssjuksköterskor upplever att arbeta med METTS, 

om de känner sig tryggare i sin bedömning och om det finns styrkor och svagheter med att 

arbeta med METTS. 

Deltagande i studien är helt frivilligt. 

Frågorna kommer att ta cirka 10 minuter att besvara, de svar du lämnar i enkäten kommer att 

behandlas anonymt, detta innebär att ingen, inte ens vi som ansvarar för undersökningen 

kommer att veta hur den enskilda individen har svarat. 

 

Med vänliga hälsningar 

studerande      Handledare   

Mikael Jansson  Thom Nordin  Åsa Engström 

Leg. Sjuksköterska Leg. Sjuksköterska Universitetslektor  

janmik-1@student.ltu.se  nortoh-0@student.ltu.se Asa.Engstrom@ltu.se 

070-388 58 99 070-283 19 49 0920-493875  

  

mailto:janmik-1@student.ltu.se
mailto:nortoh-0@student.ltu.se
mailto:Asa.Engstrom@ltu.se
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Bilaga 4 

 

Frågeformulär om METTS triage system påverkar den prehospospitala bedömningen och 

medför att Du upplever det ger en säkrare bedömning och ökar Din trygghet i din bedömning 

och prioritering av patienter i det prehospitala omhändertagandet. 

Bakgrundsfrågor 

1. Är du? □ Man □ Kvinna 

2. Din Ålder?________ 

3. . Din utbildning 

□ Sjuksköterska 

□ Specialistsjuksköterska 

Vilken:________________ 

4. Hur många år har du arbetat som sjuksköterska?________ 

5. Hur länge har du arbetat som sjuksköterska inom 

ambulanssjukvården?_____ 

6. Hur länge har du arbetat med METTS?________  

7. Hur Skriver Du ambulansjournal? 

□ pappersjournal 

□ digitaljournal i under transport 

□ digital journal som skrivs vid ankomst till sjukhus 

□ annat vad? ________ 
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Följande frågor avser att undersöka hur Du upplever användandet av METTS för att bedöma 

patienters tillstånd. 

För att bedöma en patients tillstånd utgår man från erfarenhet och utbildning för att inhämta 

information om aktuell händelse, hälsohistoria, mätvärden och vitalfunktioner. METTS är ett 

instrument för att utföra denna prioritering och skattning av allmäntillståndet och därigenom 

blir patienten prioriterad. Vi avser att undersöka Din inställning till METTS som instrument 

samt inhämta information om vilka styrkor och svagheter du upplever i instrumentet. 

Här följer tio frågor som avser att inhämta information om hur Du upplever att det fungerar 

att använda METTS i ditt arbete och hur du tycker METTS fungerar i praktiken för att utföra 

bedömningar av patienters tillstånd. Vi ber dig att ta ställning i varje fråga och markera det 

alternativ som bäst stämmer överens med din uppfattning/inställning genom att kryssa för det 

alternativet. Välj endast ett svarsalternativ per fråga om inget annat anges. 

 

8. Hur erhöll du utbildning i METTS ? 

(Du kan välja fler alternativ) 

□ Avsatt utbildningsdag/dagar 

□ Enbart skriftligt material 

□ Muntlig utbildning av kollegor 

□ Ingen utbildning alls 

□ Annat sätt:_________ 

 

 

9. Upplever du att du erhållit tillräckligt med utbildning i METTS för att känna dig 

trygg i att använda det. 

□ ja 

□ nej 

□ delvis 

□ inte alls 
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10. Hur upplever du METTS påverkar din bedömning prehospitalt? 

□ försvårar din bedömning av patienten 

□ underlättar din bedömning till viss del 

□ ger dig en snabbare bedömning av patientens tillstånd 

 

11. Förlitar du dig på att den prioritering patienten erhåller enligt METTS är 

korrekt. (om man kryssar i aldrig upp till ganska ofta vore det intressant att veta 

varför? Vad som gör att de inte anser att pat får en korrekt prioritering, deras egna 

fel?) 

□ ofta 

□ ganska ofta 

□ ibland 

□ Sällan 

□ aldrig 

Kommentar: 

 

12. Tycker du att det är lättare att prioritera patienter med METTS mot tidigare 

metoder Du använt. 

□ ja 

□ nej 

□ delvis 

 

13. Vad upplever du är styrkorna i METTS, ange de styrkor du anser 

instrumentet har. 

 

14. Upplever du att något saknas i METTS instrument som skulle kunna påverka 

bedömningen av patienter? Ange vad 
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15. Bidrar METTS till att du känner dig tryggare i att bedöma en patients 

tillstånd? 

□ ofta 

□ ganska ofta 

□ ibland 

□ Sällan 

□ aldrig 

 

16. Upplever Du att METTS bidrar till en säkrare bedömning av Patienter mot 

att på egen hand bedöma patientens tillstånd utan stöd av METTS manual för 

prioritering. 

□ ofta 

□ delvis 

□ sällan 

□ inte alls 

 

17. Vid avlämnade av patienten är det då samma journal som lämnas vidare till 

sjuksköterskan på akuten eller skrivs det då en ny 

□ ja 

□ nej 

□ vet ej 

18. Får DU bedöma om patienten ska transporteras med ambulans till 

akutsjukhus eller ej med hjälp av METTS. 

□ ja 

□ nej 

 


