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Sammanfattning 
 
Begreppet triage är centralt inom katastrofmedicin. Syftet med triage är att utnyttja de 

medicinska resurserna optimalt, samt att vid masskade- och katastrofsituationer differentiera 

drabbade med sannolik överlevnad från de med förestående död. Det är av yttersta vikt att den 

som utför triage är införstådd med de etiska värderingar som styr tillvägagångssättet samt det 

triagesystem som används. Syftet med litteraturöversikten var att beskriva hur triage används i 

katastrof- och masskadesituationer på skade- och uppsamlingsplats. Genom strategiskt urval 

har retrospektiva studier identifierats. Till resultatet har tolv katastrof- och masskadehändelser 

sammanställts och analyserats med fokus på förekomst av triage på skade – och 

uppsamlingsplats, triagesystem och över- och undertriage. Vid de välfungerade insatserna 

utnyttjades de medicinska resurserna effektivt, en väletablerad och genomförd triagestrategi 

användes. Vid de moderata insatserna förekom såväl över- som undertriage. De mindre 

välfungerande insatserna karaktäriserades av att ingen triage eller recusitering av de drabbade 

utfördes, arbetet var oorganiserat och drabbade transporterades på ett ostrukturerat sätt. 

Faktum är att litet finns dokumenterat kring användandet av triage på skade- och 

uppsamlingsplats, det existerar litet forskning samt litet eller ingen validering kring de 

triagesystem som används idag. Ytterligare forskning krävs för att förstå och överföra 

erfarenheter från reella händelser. 

 

Nyckelord: triage, katastrof, masskadesituationer, prehospital.    
 



  

Summary 
 
The concept triage is central within disastermedicine. It alludes the medical recourses 

optimally, and in mass casualties- or disastersituations it differentiates victims who are likely 

to survive from those with imminent death.  It is of outmost importance that the person 

performing triage is involved with the ethical value that runs the procedure and the practicing 

triagesystem. The aim with this literaturereview was to describe how triage is performed on 

scene and in treatment area. Through strategic sampling retrospective studies where 

identified.  To the result a total of twelve disaster- and mass casualties situations has been 

complied and analyzed focused on the presence of triage on scene or in treatment area, 

triagesystem, and over- or undertriage. Within the well functioning efforts the use of the 

medical resources where effectively, a well established and well implemented triagestrategi 

where used. Within the moderate efforts it occurred as well over- as undertriage. The efforts 

that did not functioned well where characterized by no performing triage or resuscitation of 

the victims, unorganized performance on scene and unstructured transportation of the victims. 

It is a fact that a little has been documented about performing triage on scene or in treatment 

area, there exists few research efforts, and little or nothing about validations of the existing 

triagesystem that are practiced today. More research is needed to gain understanding and 

alienate experiences from intrinsically events.  
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1 Inledning 
 
Hur kan sjukvårdens organisation vara förberedd på hela spektra av potentiella krisscenarier? 
Syftet med katastrofplanering är att skapa ordning ur kaos. Inträffade händelser, såväl 
naturkatastrofer som masskadesituationer orsakade av människan ställer krav på 
katastrofplanering att vara förberedd på omhändertagandet av många skadade. Att studera 
förloppet vid tidigare inträffade händelser och införliva funna resultat i katastrofplaneringen, 
är förutsättningar för att möta dessa krav. Vid masskadesituationer är de drabbades liv 
avhängigt en välplanerad evakuering från skadeplatsen, korrekt triage, snabb avtransport samt 
optimalt utnyttjande av sjukhusens resurser. Vid situationer där resursbrist råder är triage 
första steget i omhändertagandet, därav har begreppet kommit att bli centralt inom 
katastrofmedicin. Triage utgör fundamentet för huruvida patienten får rätt vård vid rätt 
tidpunkt. Flera olika system för triage existerar idag, och används i olika delar av världen, 
både på sjukvårdsinrättning samt prehospitalt. Att beskriva triage av drabbade på skade- och 
uppsamlingsplats i olika delar av världen, ger förutsättning att evidensbasera omvårdnaden i 
katastrof- och masskadesituationer. 
 

 

2 Bakgrund 
2.1 Definition 
Ordet ”triage” kommer från det franska uttrycket ”trier” som betyder sortera/prioritera 
(Elcioglu & Unluoglu, 2004). Triage är processen där sortering och prioritering äger rum 
(Goransson, Ehrenberg, & Ehnfors, 2005). Triage i katastrofsammanhang definieras som en 
metod för att snabbt identifiera offer som har omedelbart livshotande skador och som har 
störst chans till överlevnad (Baez, Sztajnkrycer, Smester, Giraldez, & Vargas, 2005). 
 
 

2.2 Historik 
Den ursprungliga användningen av triage kom från sortering av jordbruksprodukter i 
kvalitetsklasser under mitten av 1800-talet (Iserson & Moskop, 2007). Historiskt sett var 
Napoleon Bonapartes generalläkare, baron Domninque Jean Larrey, först att använda triage i 
kliniska sammanhang dock i en annorlunda variant, den lindrigast skadade skulle tas omhand 
först för att snabbt kunna komma ut på slagfältet igen. Under första världskriget användes 
triage för första gången i modern tid, då de sårade togs omhand i en sjukstuga vid frontlinjen 
(Blagg, 2004). Under andra världskriget delades skadade in i tre kategorier: A: drabbade med 
smärre skador som inte krävde omedelbar uppmärksamhet, B: drabbade med kritiska skador 
som kunde bli hjälpta av behandling samt C: drabbade som befanns vara utom allt hopp. 
Denna indelning i kategorier utfördes av sjuksköterskor i fält. De behandlande brittiska 
läkarna fann att den maximala nyttan låg i att behandla drabbade i grupp B (Veatch, 2005). I 
samband med att sjukvården i USA reformerades på 50 –talet började triage att användas på 
akutmottagningar (Iserson & Moskop, 2007). 
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2.3 Planering inför katastrofsituationer 
 Vid en masskadesituation är de tillgängliga resurserna till en början insufficienta, men med 
justeringar i arbetsmetoder samt omdisponering och/eller mobilisering av resurser kan den 
gängse normen för medicinskt omhändertagande upprätthållas. Vid en katastrofsituation är 
anstormningen av drabbade så stor att detta inte är möjligt (Lennquist, 2007). Sällan är ett 
lands katastrofberedskap tillräckligt förberedd för att snabbt och effektivt etablera sin 
krisverksamhet. När väl katastrofen är ett faktum är det för sent att försöka få till stånd en 
organiserad och systematiserad organisation (Wickramasinghe, Bali, & Naguib, 2006). 
Tillämpad kunskap och träning med avseende på såväl de drabbades säkerhet som prehospital 
hälso- och sjukvårdspersonals säkerhet med tydlig ansvarsfördelning i organisationen är 
nödvändigt för att ge kvalitetsmässig omvårdnad under dessa ytterst påfrestande och 
stressande förutsättningar (Hilton & Allison, 2004). Sjukvårdens resurser måste organiseras i 
förväg för att kunna utnyttjas optimalt, behandla så många drabbade som möjligt samt även 
undvika att överbelasta tillgängliga resurser (Roccaforte & Cushman, 2007).  Ambitiösa 
katastrofplaner och den bästa utrustning gör liten eller ingen nytta om personalen som skall 
använda den inte är tillräckligt tränade. Det existerar många åsikter om vad som skall ingå i 
katastrofmedicinsk utbildning men få internationella riktlinjer, varför designen och kvaliteten 
på dessa utbildningar varierar (Lennquist, 2005). I katastrofsituationer är triage inte en 
isolerad företeelse utan en del av ett större gensvar på en händelse, vilket kräver väl förankrad 
och adekvat planering samt goda förberedelser (Sasser, 2006).  

 

2.4 Tillämpning av triage 
Triage i katastrofsammanhang kan ses som lösningen på ett matematiskt problem: det 
specificerar vad sjukvårdspersonal måste utföra för att maximera antalet räddade liv (Kipnis, 
2003). Triage används framförallt vid tre situationer; på sjukvårdsinrättningar, i militära 
situationer samt vid katastroftillstånd (Goransson et al., 2005). I samband med katastrof- och 
masskadesituationer kan triage utföras på skadeplats, på uppsamlingsplats, inför avtransport, 
på sjukvårdsinrättning samt inför sekundärtransporter. Det första steget i triage utförs på 
skadeplatsen.  Korrekt triage är den viktigaste uppgiften prehospital personal har att utföra på 
skadeplats. På uppsamlingsplats sker en mer definitiv triage bedömning, och recusitering 
(livräddande åtgärder) innan den drabbade avtransporteras. Nivån på behandlingen på 
uppsamlingsplats avgörs av personaltillgång och tillgång på utrustning. Det tredje och 
avslutande steget i triage utförs vid ankomst till sjukhus för omhändertagande på rätt vårdnivå 
(Kaji & Waeckerle, 2003). 
 
 
Vid prehospital triage utför personalen inte triage enbart för att ge patienten prioriteringsgrad 
utan även för att avgöra vilken sjukvårdsinrättning som är den mest optimala beroende på 
patientens behov och lokal tillgänglighet. Reevaluering är nödvändig för att identifiera nya 
symtom (Gerber Zimmermann Polly & Herr Robert, 2006). Baker (2007) menar att den mest 
erfarne läkaren, som har erfarenhet av traumatiserade patienter och har kirurgisk bakgrund, är 
bäst lämpad att utföra triage i katastrofsituationer. Inträffade händelser har dock visat att 
sjuksköterskor, tandläkare och läkare under utbildning, har utfört exemplarisk triage De 
kaotiska förhållandena i katastrofsammanhang ställer krav på sjukvården att klara 
paradigmskiftet från obegränsade resurser med den bästa vården för varje enskild individ till 
det bästa möjliga till så många som möjligt (Baker, 2007).  
 
 



3 3 

Begränsade resurser i katastrofsituationer ställer krav på enkla metoder i omhändertagandet av 
drabbade på skadeplats, dessa metoder måste dock vara vetenskapligt validerade (Lennquist, 
2007). Övertriage är andelen av drabbade som anses mer skadade än de faktiskt är. Detta kan 
orsaka problem på mottagande sjukhus när utbildad personal och trauma resurser inte är 
tillräckliga (Hirshberg, Holcomb, & Mattox, 2001). Övertriage sker då icke kritiskt skadade 
prioriteras till tidig recusitering och avtransport till sjukvårdsinrättning från skade- eller 
uppsamlingsplats. Undertriage förekommer då kritiskt skadade ej blir triagerade till snabb 
recusitering och/eller avtransport från skade- eller uppsamlingsplats (Frykberg & Tepas, 
1988).  
 
 
Flera triage system har utvecklats för att ta hänsyn till både de drabbades tillstånd och 
logistiska problem (Lenert, Palmer, Chan, & Rao, 2005). Vanligast förekommande 
triagesystem för prehospital triage är, Simple Triage And Rapid Treatment (START) 
(Schenker et al., 2006) och Major Incident Medical Management Support (MIMMS) 
(Sammut, Cato, & Homer, 2001). 
 
 
START-systemet utvecklades i Kalifornien och har en utbredd användning i USA (Schenker 
et al., 2006). Vid masskadehändelser i USA har prehospital personal använt sig av START- 
systemet för att differentiera drabbade med sannolik överlevnad från de med förestående död. 
De drabbade sorteras in i en av fyra kategorier med hjälp av tre parametrar: respiration, 
perfusion och medvetandegrad. Den första triagekategorin benämns som ”immediate” (röd) 
där de drabbade har livshotande skador. Nästa kategori ”delayed” (gul) vilket innebär 
allvarliga men inte livshotande skador, ”minor priority” (grön) utgörs av kategorin med 
drabbade som är gående. I kategorin ”Expectant” eller ”low priority” (svart) återfinns 
drabbade med dödliga skador eller avlidna. Drabbade med lättare skador ombeds lämna 
skadeplatsen för vidare omhändertagande på uppsamlingsplats för lättare skadade, detta ger 
möjlighet för sjukvårdspersonal att ägna sig åt de svårt skadade (Gebhart & Pence, 2007). 
 
 
MIMMS-systemet utvecklades i Storbritannien 1993. MIMMS-systemet har utbredd 
användning i Storbritannien, norra Europa, Italien samt i Australien. MIMMS-systemet 
baseras på sju nyckelfaktorer: ledning, säkerhet, kommunikation, bedömning, triage, 
behandling och transport. Vid användning av MIMMS-systemet utgör fyra fysiologiska 
parametrar ”verktyg” för triage bedömningen Triage utförs i två seanser. Den första utförs på 
skadeplats, så kallad ”sållningstriage” (triage sieve) och innebär en snabb initial triage, med 
bedömning av luftväg, andning och cirkulation vilket sorterar in de drabbade i 
triagekategorier. Prioritet I ”immediate” (röd), skadade som inte kan gå, med inadekvat 
andning och/eller cirkulation och vars skador kräver omedelbara livräddande åtgärder. 
Prioritet II ”urgent” (gul) skadade som inte kan gå men som har adekvat andning och 
cirkulation vars skador kräver åtgärder inom 2-4 timmar. Prioritet III ”delayed/walking” 
(grön) skadade som kan gå och där behandling av skadorna utan risk kan vänta mer än 4 
timmar. Prioritet IV ”expectant” (blå) skadade som fått så omfattande skador att de sannolikt 
inte överlever och vars behandling medför att andra med bättre prognos inte kan åtgärdas. Det 
andra steget benämns ”sorteringstriage” (triage sort) och ger en utförligare bild av den 
drabbades kliniska påverkan med hjälp av Glasgow Coma Scale, andningsfrekvens och 
blodtryck (Sammut et al., 2001). 
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För att initiera recusitering och fatta beslut om transport av skadade så att fördelningen av de 
skadade blir mest optimal krävs ett strukturerat arbetssätt, i vilket användandet av 
triagemarkeringar ingår. Vid masskade- och katastrofhändelser kommer de drabbade att 
prioriteras, oavsett om en färgmarkering använts eller inte (Nilsson & Rüter, 2007). 
Triagemarkeringar används som ett stöd vid omhändertagandet av skadade i masskade- och 
katastrofsituationer, genom att snabbt identifiera vilken triage kategori den drabbade tillhör 
(Garner, 2003). Drabbade i kategorin ”expectant” representerar tydligast hur 
katastrofmedicinska principer skiljer sig från ordinära sammanhang. Här finns skadade som 
fortfarande lever men till vilka behandling äventyrar överlevnaden för flera andra (Frykberg, 
2005b). 
 
 

2.5 Etik i triagesammanhang 
Det är av yttersta vikt att den som utför triage är införstådd med de etiska värderingar som 
styr tillvägagångssättet, samt det triagesystem som används. Rädslan finns för att göra grava 
fel och triagera någon i en för låg kategori, när dennes liv går att rädda. Triagesystemens syfte 
är att försöka bevara och rädda människoliv i fara. Dock skall inte livräddande åtgärder 
utföras om utsikterna att lyckas är låga, samt om de tar alltför mycket resurser i anspråk. 
Många triagesystem tillåter därför en individs död till förmån för att rädda livet på många 
andra. För drabbade med mycket svåra skador och låg förväntad överlevnad samt till de med 
lättare skador kommer få resurser avsättas (Moskop & Iserson, 2007). Den traditionella etiska 
koden inom medicin grundar sig på Hippokrates ed, vilken innebär att aldrig skada en patient. 
I katastrofsammanhang skulle kontexten av den eden innebära att sjuksköterskor och läkare 
på skadeplats tog sig an den första drabbade de stötte på och stannade och vårdade denne tills 
den tillfrisknat, för att sedan gå vidare till nästa drabbade. Hippokrates etiska kod tillåter inte 
sjukvårdspersonal att överge ”sin” patient till förmån för någon annan, inte ens om denne 
befinns vara svårare skadad. Hippokrates ed har redan övergetts i såväl ordinära kliniska 
situationer, som i katastrofsituationer. Ansvarskännande sjukvårdspersonal kan ta begränsade 
risker för en patient för att ge bättre möjligheter till flera andra, jämför forskning på 
människor som genererar kunskap till många, men inte ökat välbefinnande för den 
individuelle patienten. Liknande resonemang kan föras angående en transplantationsoperation 
från en levande donator som inte drar några fördelar av ingreppet. På liknande sätt krävs att 
sjukvårds personal i katastrofsituationer tänker ”socialt” snarare än ”individuellt”. Vid 
omhändertagandet av drabbade i katastrofsituationer kolliderar ”nyttighetsprincipen” med 
”rättviseprincipen”. Frågan väcks - ska i katastrofsammanhang den gällande rättviseprincipen 
sättas ur spel? Implikationer för katastrofplanering tycks klar, att fördela resurser från den 
sjukaste till den som har störst nytta av dem. Denna approach medför att den som är mest illa 
däran kommer att offras, i enlighet med historiska förespråkare av ”nyttighetsprincipen” 
under andra världskriget (Veatch, 2005). 
 
 

2.6 Bioetisk teori för omvårdnadsarbete 
När förutsättningarna inte är optimala för omhändertagande av en patient, är ändå emotionellt 
fullgörande möjligt via bioetik vilket är centralt för sjuksköterskans omvårdnad av patienter 
enligt ”Husted and Husted´s Symphonological Bioethical Theori” (Husted, 2001). Denna teori 
berör sjuksköterskans svåra etiska ställningstagande i omvårdnaden. I enlighet med The 
Husted and Husted´s bioetiska teori kommer varje arbetsuppgift som en sjuksköterska utför 
att ha en etisk innebörd. Eftersom patienterna är så utsatta, behövs en sjuksköterska som kan 



5 5 

skydda dem, agera i deras ställe enligt deras unika önskemål och hjälpa dem att ta svåra 
medicinska etiska beslut. Den bioetiska teorin är en beslutande etisk och praktiskt baserad 
hjälp för att leda sjuksköterskor i omvårdnad av patienter. Teorin innebär att all interaktion 
mellan sjuksköterskor och patienter är en etiskt sammanhållen överenskommelse. 
Förutsättningarna för denna överenskommelse är den bioetiska standarden för autonomi, 
frihet, objektivitet, självhävdelse, välgörande och trohet. Kontexten är en sammanvägning av 
relevanta fakta i en situation och vetskapen om hur man använder kunskapen på mest effektivt 
sätt (Marriner Tomey & Raile Alligood, 2006). 
 
 

3 Syfte 
 
Syftet med litteraturöversikten var att beskriva hur triage används i katastrof- och 
masskadesituationer på skade- och uppsamlingsplats. 
 

4 Metod 
 4.1 Design 
 För att besvara syftet med undersökningen har en sammanställning av vetenskapliga studier 
samt rapporter gjorts vilket ger en översikt över det aktuella kunskapsläget. En 
litteraturöversikt belyser den erhållna kunskapen och bidrar till ökad kunskapsutveckling 
inom ämnet vilket kan vara till kollektivt gagn för yrkesutövare inom katastrofmedicin 
(Friberg, 2006). I nuläget finns få omvårdnadsstudier i ämnet.  
 

4.2 Urval 
Inledande litteratursökningar i elektroniska databaser visade att mycket litteratur som 
beskriver triagefunktionen, olika triagesystem samt metoder för triageförfarande finns. Det 
finns studier där triageförfarandet på sjukvårdsinrättning beskrivs, få publicerade studier 
beskriver dock triagefunktionen på skade- eller uppsamlingsplats explicit. 
 
 
Variabler och karaktäristika har genom ett strategiskt urvalsförfarande identifierats för att få 
en variation av litteraturen till resultatet. Urvalet är därmed inte representativt i statistisk 
bemärkelse (Trost, 2007). Variabler och karaktäristika utgörs av katastrof- och 
masskadehändelser där den prehospitala insatsen har beskrivits. Tolv katastrof- och 
masskadehändelser är utvalda för att få ett globalt- och extensivt perspektiv på användningen 
av triage. Händelserna har inträffat i olika delar av världen, utlösts av olika skademekanismer 
samt givit upphov till varierande skadeutfall och skadepanorama. Vid händelserna har 
prehospital sjukvårdspersonal haft olika förutsättningar för sitt arbete, men möjlighet att 
tillämpa triage. Olika system för triage har använts och dokumentation har förekommit i 
varierande utsträckning. Kvaliteten på räddningsinsatserna har varierat. 
 
 
I databaserna PubMed och Cinahl har sökningar efter vetenskapliga artiklar i vilka 
triagefunktionen prehospitalt beskrivs genomförts. Sökningarna utfördes vid upprepade 
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tillfällen under februari till mars 2008.  En kombination av sökord har använts för att begränsa 
litteraturen. Genom att definiera begrepp centrala för ämnet och svarande till syftet erhölls 
MeSh-termer (Medical Subject Headings) (DePoy & Gitlin, 1999). Litteratur i PubMed har 
sökts med hjälp av en kombination av MeSh termer och avgränsningar (Tabell 1). I Cinahl har 
sökningar med MeSh termer och ämnesord utförts. Resultatet av sökningarna i Cinahl bestod 
endast av dubbletter från PubMed. Sökningarna i PubMed begränsades till att omfatta 
litteratur publicerad efter 1993, på engelska, norska, svenska eller danska. Av granskade 
abstract har sex studier funnits vara relevanta och tagits med till resultatet.  
 
Till de tolv händelserna har ytterligare litteratur sökts i PubMed genom riktade sökningar som 
skedde genom att kombinera olika sökord med de utvalda händelsernas namn. Sökningarna 
genomfördes under februari och mars 2008. Inkluderad litteratur beskriver triagefunktionen 
på skade- och uppsamlingsplats, vid katastrof- och masskadehändelser inom en 15- års period. 
Artiklar som erhållits i fulltext, publicerade på engelska alternativt ett nordiskt språk har 
inkluderats. Litteratur som berör händelser med farliga ämnen (kemiska, biologiska 
radiologiska och/eller nukleära ämnen) har exkluderats, då det vid dessa händelser sker en 
annorlunda form av triage. Även studier som beskriver triagefunktionen inne på 
sjukvårdsinrättning har exkluderats då triage i dessa sammanhang väsentligt skiljer sig från 
prehospital triage både vad avser tillvägagångssätt och mål för triage. Den riktade sökningen 
resulterade i 17 artiklar som tagits med till resultatet (Tabell 1).  
 
 
Tabell 1.  Sökmatris. Sökningar gjorda i Databasen PubMed med hjälp av PubMed service MeSH databas 

 
Databas Sökord Antal 

träffar 
Lästa titlar Granskade 

abstrakt 
Till 
Resultat 

Pub Med 
MeSH 
Database 

Triage 5094 0 0 0 

 Triage (major topic) 2423 0 0 0 

 Triage AND Disasters 754 0 0 0 

  
Triage AND Disasters AND 
 Disaster planning 

463 0 0 0 

 Triage AND Disasters AND 
Disaster planning  
AND Education 

59 59 43 0 

 Triage AND Disasters AND  
Disaster planning AND 
Educational status 

2 2 2 0 

  
Triage AND Emergency 
Medical Tags 

13 13 7 0 

 Triage AND Mass Casualty  
Incidents 

13 13 3 0 

 Triage AND Methods 19 19 12 0 

 Triage AND Classification             6 6 6 0 

 Triage AND Ethics 104 0 0 0 

 Triage AND 
Ethics AND Disasters  

19 19 9 0 

 Triage AND Disasters AND Wounds 
and injuries 

286 286 179 6 
 

Riktade  
sökningar  

Trige, prehospital, mass cassualties, 
disaster ,händelsernas namn  

   17 
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 Till sex stycken händelser har även Katastrofmedicinska organisationskommitténs 
(KAMEDO)-rapporter inkluderats för att erhålla ytterligare information angående den 
prehospitala räddningsinsatsen. KAMEDO- rapporter är publicerade av socialstyrelsens enhet 
för krisberedskap. De består av rapporter författade av expertgrupper vilka är utsända till olika 
delar av världen för att studera händelseförloppet vid en katastrof- eller masskadesituation och 
kommenterar insatserna ur ett svenskt perspektiv. Den övriga litteraturen består av 
vetenskapligt granskade retrospektiva studier där den prehospitala insatsen studerats och 
validerats. Det förkommer inga kvalitativa- eller kvantitativa studier inom området. Således 
har inte informerat samtycke eller krav på konfidentialitet eller anonymitet kunnat beaktats i 
de aktuella studierna. Till resultatet har sjutton vetenskapliga artiklar samt sex KAMEDO- 
rapporter använts.  
 
 

4.3 Dataanalys  
De inkluderade artiklarna analyserades i tre steg. I det första steget har händelserna kortfattat 
beskrivits och triagefunktionen vid var och en av händelserna beskrivs. Därefter har en 
sammanställning av variablerna: triage på skade- och/eller uppsamlingsplats, dokumenterad 
triage metod samt förekomst av över- och/eller under triage utförts. 
 
 De ingående variablerna har analyserats avseende likheter och skillnader (DePoy & Gitlin, 
1999). 
 
 I det tredje och avslutande steget har händelserna klassificerats beroende på hur väl 
räddningsarbetet förlöpte. De tolv händelserna har klassificerats i tre kategorier: 
välfungerande, moderata samt mindre välfungerande. Händelserna har, grundat på likheter 
samt skillnader i variablerna, delats in i fem stycken välfungerande, fyra moderat fungerande 
samt tre stycken mindre välfungerande räddningsinsatser. 
 
 
Analysen bygger på hur litteraturen beskriver prehospitala räddningsinsatser vid händelserna 
samt på författarna Anna Månssons och Eleanor Hedbergs tolkning av detta innehåll. Den 
inkluderade litteraturen har granskats och innehållet har diskuterats av båda författarna med 
fokus på triagefunktionen. Hur välfungerande en räddningsinsats förlöper i masskade- och 
katastrofsammanhang är avhängigt många omständigheter, varav triageförekomst är en sådan 
omständighet.  
 

 

5 Resultat 
5.1. Beskrivning 
Till resultatet har tolv händelser sammanställts vilket tydliggörs i tabell 2, därefter följer en 
kort beskrivning av varje händelse. Efter resultatredovisningen följer en sammanställning av 
de analyserade variablerna (Tabell 3). Slutligen följer en kategoriindelning av händelserna 
grundat på analysen av de granskade variablerna (Tabell 4). 
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Tabell 2. Sammanställning av händelser, årtal samt nation 

 Händelse År Land 
 

5.1.1 Katastrofen på Green Ramp 1994 USA 
 

5.1.2 Masskjutningarna på 
Fairchild Air Force Base 

1994 USA 

5.1.3 Brandkatastrofen i Göteborg 1998 Sverige 

5.1.4 Tågolyckan i Eschede 1998 Tyskland 

5.1.5 Flygplansolyckan i Taiwan 2000 Taiwan 

5.1.6 Versailles katastrofen 2001 Israel 

5.1.7 Terrorattackerna i New York 2001 USA 

5.1.8 Terrordåden på Bali 2002 Bali 

5.1.9 Tågolyckan i Balochistan 2003 Pakistan 

5.1.10 Terrorbombningarna i 
Madrid 

2004 Spanien 

5.1.11 Bombningarna i Londons 
tunnelbana 

2005 England 
 

5.1.12 Tågolyckan i Amagasaki  2005 Japan 

 
 
 
 

5.1.1 Katastrofen på Green Ramp  
En kollision mellan flera militärflygplan den 23 mars 1994  orsakade en masskadesituation. 
Planen kraschade och orsakade en brand på Pope Air Force Base utanför Fayetteville, North 
Carolina. På marken befann sig 500 fallskärmshoppare som blev översköljda med brinnande 
flygplansbränsle. De initiala räddningsinsatserna utfördes av lättare skadade samt en 
sjukvårdsutbildad specialstyrka som befann sig i närheten. En brigad som tränade i närheten 
kom också till undsättning. Brandkår var framme inom två minuter. Triage och 
räddningsarbete hindrades av ammunition på det havererade planet som detonerade till följd 
av branden. Triage på skadeplats bedömdes vara onödigt på grund av att transport till närmsta 
sjukhus tog 5 min och avtransportmöjligheterna var goda. Avtransport skedde med alla 
tillgängliga fordon. Vid ankomst till sjukhuset upprättades en uppsamlingsplats för drabbade 
med lättare brännskador omfattande mindre än 50 % av kroppsytan. De svårare skadade 
omhändertogs omedelbart inne på sjukhuset. Klinikchefen på kirurgkliniken tillsammans med 
bakjouren på kirurgkliniken utförde hospital triage. Totalt 130 soldater skadades och 10 
soldater dödades omedelbart av vilka 9 dödförklarades på skadeplats. 15 minuter efter 
kraschen anlände första gruppen av skadade till sjukhuset (Mozingo, Barillo, & Holcomb, 
2005). 

 

5.1.2 Masskjutningarna på en militärbas i Washington  
En servicetekniker, med ”psykiatrisk anamnes” sköt ihjäl 5 personer och skadade ytterligare 
22 andra på militärbasen Fairchild Air Force Base i Spokane utanför Washington den 20 juni 
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1994. De skadade förflyttades till ett sjukhus beläget på militärbasen, där utfördes triage och 
behandling. På uppsamlingsplatsen arbetade militärbasens sjukvårdpersonal tillsammans med 
civil prehospital personal med att förse de drabbade med triagemarkeringar. 
Triagebedömningar gjordes beroende på identifierade skador samt hemodynamisk stabilitet. I 
retrospektiva studier har två drabbade befunnits undertriagerade. Det visade sig i att ena fallet 
hade en drabbad bäckenfraktur, i det andra allvarlig bröst- och arm skada, dessa 
avtransporterades relativt sent. De två först avtransporterade hade moderata icke livshotande 
skador, och befanns därmed vara övertriagerade. Användandet av triagemarkeringar 
upplevdes positivt vad avser triage funktionen och vid den omedelbara recusiteringen, de 
upplevdes lätta att använda och kompatibla att överföra information till mottagande enhet 
(Beyersdorf, Nania, & Luna, 1996). 
 
 

5.1.3 Brandkatastrofen i Göteborg  
Diskoteksbranden på Hisingen i Göteborg 1998 dödade 63 och skadade 213 ungdomar. De 
först anlända medicinska resurserna möttes av ett kaotiskt scenario. Försök att använda 
triagemarkeringar påbörjades och användes i några fall men fick avbrytas på grund av den 
kaotiska situationen (Cassuto & Tarnow, 2003). Det förekom hot om våld och även fysiskt 
våld i några fall mot räddningspersonalen. Vid ett flertal tillfällen tvingades personal utföra 
hjärtlungräddning trots att återupplivningsförsök varit fruktlösa (Brandsjo et al., 2001). 
Prioriteringar av drabbade baserades på observationer av respirationen och cirkulationen, 
lokalisationen och omfattningen av brännskadorna, medvetandegrad samt smärtintensitet. 
Någon timme efter att räddningsinsatserna påbörjats kunde en uppsamlingsplats upprättas i ett 
intilliggande garage. Här samlades den medicinska utrustningen, poliser positionerades 
utanför och endast auktoriserad personal fick tillträde. De drabbade kunde då recusiteras och 
prioriteras inför avtransport (Cassuto & Tarnow, 2003) 
 
 

5.1.4 Tågolyckan i Eschede i Tyskland  
Förmiddagen den 3 juni 1998 spårade ett expresståg ur och kraschade mot en 
motorvägsviadukt. Olyckan dödade 101 personer och skadade 108 stycken (Iselius, 2004). Ett 
stort antal räddningsinsatser fanns snabbt på plats, sammanlagt deltog 1844 personer ur olika 
räddningsorganisationer i arbetet. På grund av den goda tillgången på resurser kunde 
medicinska interventioner erbjudas på näst intill individuell basis, alla inblandade var 
försäkrade om att allt som står i mänsklig makt att utföra blev gjort. Den först anlände läkaren 
upprättade uppsamlingsplatser, en för drabbade med svåra skador och en för drabbade med 
lättare skador (Oestern, Huels, Quirini, & Pohlemann, 2000). Triage utfördes endast i 
hänseende på avtransport då tillgången på medicinsk personal medförde att varje traumateam 
kunde ägna sig åt enbart en patient. Den medicinska inriktningen innebar att recusitera varje 
drabbad före avtransport. Totalt 108 skadade omhändertogs, av dessa var 70 svårt skadade, 96 
avlidna på skadeplats, ytterligare fem avlidna på sjukhus (Iselius, 2004). 

 

5.1.5 Flygplansolyckan i Taiwan  
Ett Boeing 747 kraschade på Taiwan´s flygplats den 31 oktober 2000. Omedelbart avled 79 
passagerare, 100 stycken överlevde primärt kraschen. Olyckan skedde på grund av mycket 
svåra väderförhållanden, vilket kom att påverka räddningsinsatsen. I Taiwan finns 
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traumateam som utgår från flera olika sjukhus och kan sändas ut till krisdrabbade områden i 
landet för att bistå katastrofarbetet. Det första så kallade ”Site Medical Team” (SMT) anlände 
cirka 30 minuter efter kraschen. Då teamen anlände till uppsamlingsplatsen var endast ett 
fåtal, lättare skadade, kvar. Räddningsarbetet kom att utföras av flygplatsens egna 
prehospitala organisation. Inom 15 minuter hade 13 stycken svårt skadade transporterats 
direkt från skadeplatsen till sjukhus i tre ambulanser och ett special fordon. De drabbade 
erhöll ingen eller minimal medicinsk intervention under transporten. Ingen triage förekom. 
Ambulanstransporterna skedde helt oorganiserat, besättningen transporterade omedelbart 
varje drabbad de kunde hitta, till närmaste sjukhus, alternativt besättningens favoritsjukhus 
(Lee, Chiu, Ng, & Chen, 2002). 
 
 

5.1.6 Versailles katastrofen 
Vid en bröllopsfest i Jerusalem 2001, med 700 gäster rasade golvet på tredje våningen ned, 
vilket medförde att gästerna föll till understa våningen. Händelsen medförde att 23 människor 
avled, 315 skadades varav 235 krävde inläggning på sjukhus. De först anlända medicinska 
resurserna etablerade triage och resucitationscenter. Behandling på skadeplats inskränkte sig 
till prioritering och recusitering (Avitzour et al., 2004). Uppsamlingsplats upprättades på 
parkeringen. Flertalet skadade transporterades utan några prehospitala åtgärder (Michel, 
Sylvan, & Brandstrom, 2005). Vid katastroftillfället använde sig prehospitalpersonal i Israel 
av två prioriteringsgrader: ”urgent” och ”non urgent”. Drabbade i kategorin ”urgent” 
behandlas alltid omedelbart vid ankomst till sjukhus, som om de vore kritiskt skadade (Einav 
et al., 2004). Vid ankomst till sjukhus genomfördes triage av en kirurg tillsammans med en 
psykiatriker (Michel et al., 2005). 
 
 

5.1.7 Terrorattackerna i New York  
På morgonen den 11 september 2001 kraschade två kapade flygplan in i skyskraporna ”World 
Trade Center” i New York. Vid räddningsarbetet initierades triagefunktionen genom att 
upprätta en så kallad ”triage area” på första våningen i ena tornet. Då tornen kollapsade 
skedde en enorm rökutveckling vilket försvårade räddningsarbetet. Många av 
räddningspersonalen miste livet i samband med att tornen kollapsade. När dammet lagt sig 
återupptogs arbetet med triage och resucitering. Två uppsamlingsplatser för myllret av 
självevakuerade sattes upp. Vid dessa stationer togs skadade av varierande grad omhand 
(Cook, 2001). Till följd av att all kommunikation mellan olika enheter på skadeplatsen brutit 
samman kom varje ambulansbesättning att agera självständigt, det har inte gått att få en riktigt 
klar bild av hur det medicinska omhändertagandet fungerade på skadeplatsen (Waage, 
Hamberger, Lundin, Suserud, & Riddez, 2004). 
 

 

5.1.8 Terrordåden på Bali 
Den 12 oktober 2002 exploderade två bomber på ön Bali och dödade 202 personer, samt 
skadade cirka 300 personer (Brolen, Ortenwall, Osterhed, & Brandstrom, 2006). Majoriteten 
av drabbade var australiska medborgare. Med begränsade resurser var recusitering och 
behandling utförd av indonesiska läkare och frivillig arbetare, många av dem var australiska 
läkare på semester. Efter initial triage och recusitering återfördes australiska och europeiska 
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medborgare till sina respektive hemländer (Kennedy, Haertsch, & Maitz, 2005). Ett flygplan 
med medicinska team dirigerades för att evakuera skadade från Bali till Australien. Vid 
ankomsten till Bali möttes besättningen av hundratals personer, många med uppenbara 
skador. En uppsamlingsplats ordnades i avgångshallen, där triage initierades. De drabbade 
triagerades enligt Care Flight alogaritmen; röd ”immidiate”, gul ”urgent”, grön ”non urgent”. 
Triagemarkeringar användes på stolsryggarna i flygplanet för att lokalisera var i kabinen den 
skadade befann sig. Skadade som krävde behandling togs om hand i kabinpersonalens vilrum. 
Utförda behandlingar dokumenterades på den drabbades triagekort. På planet befanns 8 
drabbade med röd prioritet, 6 med gul och 5 med grön prioritering. De drabbade som var 
gående och klarat att ta sig ombord själva prioriterades ”expectant” (Tran et al., 2003).  

 

5.1.9 Tågolyckan i Balochistan Pakistan  
Tågolyckan i Pakistan som inträffade i en otillgänglig del av landet, skadade 122 personer. 
Räddningsteam anlände en och en halv timme efter att olyckan inträffat, skadeplatsen var då 
befolkad av civila myndigheter och allmänhet som startat initiala räddningsinsatser. En 
uppsamlingsplats om 150 x150 meter upprättades där triage utfördes. Syftet med triage var att 
transportera skadade till närmaste tillgängliga sjukvårdsinrättning. De skadade sorterades 
enligt ”triage sieve” sållningstriage. Totalt 14 stycken sorterades i PI ”immediate” 21 stycken 
sorterades i PII ”urgent”, 80 stycken erhöll PIII ”delaye” och 7 stycken ”avlidna” PIV. 
Recusitering utfördes på skadeplatsen, de skadade avtransporterades i enlighet med 
triagegrad. Triage bedömningar utfördes enligt MIMMS konceptet. Förnyade 
triagebedömningar utfördes på mottagande sjukvårdsinrättning för vidare transport till 
definitiva sjukhus (Malik, Pervez, Safdar, Masood, & Tariq, 2004).  
 

5.1.10 Terrorbombningarna i Madrid  
I Madrid exploderade ett flertal sprängladdningar den 11 mars 2004. Sprängladdningarna var 
lokaliserade till fyra platser, explosionerna orsakade 191 människors död, och skadade fler än 
2000 personer. (Bolling et al., 2006) En stor andel av skadade hade lättare skador, många av 
dessa fördes snabbt till sjukhus och erhöll avancerat medicinskt omhändertagande (Frykberg, 
2005a). De drabbade togs omhand på uppsamlingsplats där triage och recusitering utfördes av 
prehospital personal. Majoriteten av drabbade evakuerades från skadeplatsen med ambulans, 
men även evakuering med privata fordon förekom (Gutierrez de Ceballos et al., 2005). 
Triagemarkeringar fanns tillgängliga, men användes inte, då det enligt prehospital personal 
var uppenbart vem som var svårt skadad (Bolling et al., 2006). 
 
 

5.1.11 Bombningarna i Londons tunnelbana 
Ett flertal bomber detonerade den 7 juli 2005 i centrala London. Sprängladdningarna dödade 
54 människor, samt skadade 700 stycken, de svårt skadade erhöll medicinska interventioner 
på skadeplats och transporterades till lämpligt sjukhus. Uppsamlingsplats för lättare skadade 
upprättades utanför sjukvårdsinrättningarna, vilket medförde att de svårast skadade fick full 
uppmärksamhet på akutmottagningarna. Cirka 350 behandlades på skade- och 
uppsamlingsplats (Lockey et al., 2005). Drabbade erhöll en av fyra triagegrader; PI, PII, PIII 
eller PIV. Triage besluten togs i enlighet med MIMMS-konceptet, beroende på skadetyp samt 
fysiologisk respons (Aylwin et al., 2006). Snabb evakuering av svårt skadade med minimal 
medicinsk intervention prioriterades, då skadeplatsen inte bedömdes säkrad. Majoriteten av 
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drabbade vid dessa fyra händelser var antingen döda eller lätt skadade (Lockey et al., 2005). 
Då sjukvårdsgrupper anlände till skadeplatsen hade ambulanspersonal utfört triage av de 
drabbade, drabbade hade även flyttats till en av tre uppsamlingsplatser beroende på prioritet. 
Två drabbade erhöll ändrad triagegrad efter recusitering (Redhead, Ward, & Batrick, 2005). 
 
 

5.1.12 Tågolyckan i Amagasaki, Japan  
På morgonen den 25 april 2005 spårade ett expresståg ur och kolliderade med en 
flervåningsbyggnad i förorten till Amagasaki i Japan. Olyckan orsakade 107 personers död 
och skadade 549 personer. Skadeplatsen indelades i östra respektive västra sektionen. 
Skadade med gul eller röd prioritet avtransporterades till närmsta sjukhus. Drabbade med grön 
prioritering hänvisades initialt till ett mindre sjukhus, vilket snart blev överbelamrat varför 
drabbade med lättare skador hänvisades till andra sjukhus. På skade- och 
uppsamlingsplatserna arbetade prehospitala team med triage och recusitering. Flera 
uppsamlingsplatser upprättades för skadade med olika prioritet, en för varje triagegrad, samt 
en uppsamlingsplats för triage före avtransport.  Insatsen beskrivs som snabb, fullständig och 
organiserad. Till sin hjälp hade ambulanspersonal specialutbildade team som snabbt var på 
plats för att utföra triage och recusitering. Kvaliteten på den initiala triagen beskrivs som hög, 
START-systemet användes på såväl skade- som uppsamlingsplats. Sju svårt skadade avled 
efter ankomst till sjukhus, ingen avled i väntan på avtransport. Vid olyckan i Amagasaki 
visade sig volontärarbetare vara till stor hjälp (Nagata et al., 2006). 
 
 

5.2 Datasammanställning 
Variablerna triage på skade- och uppsamlingsplats, förekomst av dokumenterad triagemetod, 
över- och/eller under triage har granskats i de tolv händelserna och redovisas i tabell 3. Till 
fyra händelser har förekomst av över- och/eller undertriage inte gått att utläsa i litteraturen. 
Vid flygplansolyckan i Taiwan förekom ingen triage på vare sig skade- eller uppsamlingsplats 
varför förekomst av såväl över- som under triage kan tyckas paradoxal. Vid granskning av 
händelsen framkommer dock att flera personer dog till följd av fördröjt handläggande,det vill 
säga att de var undertriagerade samt att drabbade fördes till sjukhus utan någon sortering 
vilket i egentlig mening innebär övertriage. 
 
 
 
 
 
Tabell 3. Sammanställning av händelser, antal skadade och döda. Triageförekomst på skadeplats respektive 

uppsamlingsplats. Förekomst av dokumenterad triagemetod, samt förekomst av under- och/eller övertriage. 
 
Händelse Antal 

skadade 
Antal 
döda 

Triageförekomst 
skadeplats 

Triageförekomst 
uppsamlingsplats 

Triagemetod 
dokumenterad 

Över-
triage  

Under-
triage 

Katastrofen på 
Green Ramp 

130 10 Nej Ja Nej * * 

Masskjutningarna 
på Fairchild Air 
Force Base 

22 5 Nej Ja Ja Ja Ja 

Brandkatastrofen i 
Göteborg 

213 63 Nej Ja Ja * * 

Tågolyckan i 
Eschede 

108 101 Ja Nej Nej Nej Nej 
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Flygplansolyckan i 
Taiwan 

100 79 Nej Nej Nej Ja Ja 

Versailles 
katastrofen 

315 23 Ja Ja Ja Nej Nej 

Terrorattackerna i 
New York 

1688 2885 Nej Ja Nej * * 

Terrordåden på Bali Cirka 
300 

202 Nej Ja Ja * * 

Tågolyckan i 
Balochistan 

122 7 Ja Ja Ja Nej Nej 

Terrorbombningarna 
i Madrid 

Cirka 
2000 

191 Nej Ja Nej Ja Nej 

Bombningarna i 
Londons tunnelbana 

700 54 Ja Ja Ja Nej Nej 

Tågolyckan i 
Amagasaki  

549 107 Ja Ja Ja Nej Nej 

 *När det inte klart gått att utläsa förekomst. Antalet skadade och avlidna varierar i olika källor. 

 

5.3 Klassificering av händelserna i kategorier 
Av de granskade insatserna kan fem stycken beskrivas som välfungerande: Tågolyckorna i 
Pakistan, Japan och Tyskland samt bombningarna i London och husraset i Israel. Tågolyckan 
i Eschede i Tyskland präglades av den mycket goda tillgången på medicinska resurser, där 
blev prioritering av drabbade aldrig aktuellt, då varje skadad kunde recusiteras och 
avtransporteras på individuell basis. Vid de övriga välfungerande insatser fanns ett etablerat 
tillvägagångssätt för triage. Vid samtliga välfungerande insatserna finns i litteraturen 
beskrivet hur katastroforganisationen snabbt etablerades, hur en välimplementerad 
triagestrategi användes och att de medicinska resurserna användes optimalt (Malik et al., 
2004; Nagata et al., 2006; Oestern et al., 2000; Redhead et al., 2005). Vid räddningsinsatsen i 
Eschede beskrev prehospital personal att de erfor en känsla av att allt som står i mänsklig 
makt att utföra blev gjort (Oestern et al., 2000).   
 
 
Moderata insatser förekom vid händelserna på Green Ramp och Fairchild Air Force Base, vid 
evakueringen av drabbade från Bali samt vid bombningarna i Madrid. Vid 
räddningsinsatserna på Fairchild Air Force Base, Bali samt i Madrid fanns ett etablerat triage 
system, som dock inte användes fullt ut, såväl över- som undertriage förekom (Beyersdorf et 
al., 1996; Gutierrez de Ceballos et al., 2005; Mozingo et al., 2005; Tran et al., 2003).  
 
 
Vid de mindre välfungerande händelserna kom känslan av kaos att dominera hos 
räddningspersonalen. De erfor även känslor av sorg och otillräcklighet. Dessa händelser 
kännetecknas av att de medicinska resurserna var insufficienta, arbetet på skade- och 
uppsamlingsplats ostrukturerat, ledningsfunktion och kommunikation bristfällig samt att 
ingen triage förekom. Räddningsarbetet vid branden i Göteborg, terrorattackerna i New York 
samt flygplanskraschen i Taiwan kom att präglas av kaos och kan beskrivas som mindre 
välfungerande. Gemensamt för de mindre välfungerande händelserna var att ingen triage kom 
att ske (Cassuto & Tarnow, 2003; Lee et al., 2002; Waage et al., 2004). 
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Tabell 4. Klassificering av de tolv händelserna. Klassificeringen är gjord utefter hur de medicinska resurserna 

fördelades om katastroforganisationen var välfungerande och traigesystem användes enligt litteratur i 

resultatet.  
 
Välfungerande 
räddningsinsatser 

Tågolyckan i 
Eschede 

Versailles 
katastrofen 

Tågolyckan i 
Balochistan 

Bombningarna i 
Londons tunnelbana 

Tågolyckan 
i Amagasaki 

Moderat 
fungerande 

Katastrofen på 
Green Ramp 

Masskjutningarna 
på Fairchild Air 
Force Base 

Terrordåden på 
Bali 

Terrorbombningarna 
i Madrid 

 

Mindre 
välfungerande 

Brandkatastrofen 
i Göteborg 

Terrorattackerna i 
New York 

Flygplansolyckan 
i Taiwan 

  

 

6 Diskussion 
6.1 Metoddiskussion 
Vid litteratureftersökningar inom ämnet triage förekommer få kvalitativa eller kvantitativa 
studier. Av forskningsetiska skäl kan inte kontrollerade studier genomföras i 
katastrofsammanhang. Det förekommer litteratur med kvalitativ ansats där vårdutförare har 
intervjuats angående sin insats vid en händelse, dessa studier tenderar dock att fokusera på det 
hospitala arbetet. Kvantitativa studier som beskriver triageutfallet vid katastrofövningar finns 
publicerade. Ett flertal kvantitativa studier där utfallet för katastrofdrabbade granskas, då 
främst med hänsyn till de drabbades skador och förekomsten av tidig och sen mortalitet. 
Dessa studier är genomförda av traumakirurger, och fokuserar främst på utfall baserat på ett 
traumatologiskt perspektiv. Ett antal publicerade studier rörande katastrof- och 
masskadehändelser beskriver triagefunktionen i samband med masskade- och 
katastrofsituationer enbart ur hospitalt perspektiv, det vill säga då den skadade omhändertagits 
på sjukvårdsinrättning. Få studier finns publicerade som explicit beskriver triageförfarandet 
på skade- och uppsamlingsplats vid katastrof- och masskadehändelser. På grund av den 
bristande litteraturtillgången har strategiskt urval praktiserats för att kunna identifiera ett antal 
relevanta händelser. Ett extensivt internationellt perspektiv har eftersökts.  
 
 
 Händelserna utgörs av masskade- och katastrofsituationer, där skadeorsakerna varierar från 
kommunikationsolyckor, masskjutningar och husras till terrordåd och bränder. Litteratur som 
beskriver prehospitala räddningsinsatser efter naturkatastrofer har eftersökts men ingen 
relevant litteratur har identifierats. Litteratur kring fler händelser har eftersökts framför allt 
från Ryssland, Tjetjenien, Irak samt olika länder i Afrika, ingen litteratur publicerad på 
engelska har dock gått att erhålla. Antalet händelser hade kunnat vara betydligt större, då 
utbudet av katastrofer och masskadesituationer runt om i världen är enormt, dock hade arbetet 
blivit alltför omfattande och analysen mindre djupgående. Urvalet av händelser hade även 
kunnat göras mindre med en mer ingående analys och beskrivning av varje händelse, däremot 
hade det extensiva urvalet då minskats. Som komplement till de vetenskapliga artiklarna har 
vid vissa händelser (KAMEDO) rapporter använts för att utöka informationen kring det 
prehospitala arbetet.  
 
 
Den analyserade variablerna beskriver huruvida triage genomförts på skade- eller 
uppsamlingsplats, samt vilket triagesystem som använts, vilket ger en illustration av 
triageförfarandet på skade- och uppsamlingsplats. Vid analys av de identifierade variablerna 
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kan de tolv händelserna indelas i välfungerande, moderatfungerande samt mindre 
välfungerande. Triageutförandet spelar en väsentlig roll i utgången för räddningsinsatserna 
vid katastrof- och masskadesituationer. Den inkluderade litteraturen innehåller varierande 
grad av information angående triageförekomst och förfarande. Andelen drabbade som 
befunnits vara över- eller under triagerade framgår inte klart i litteraturen till fyra av 
händelserna. 
 
 
Ett alternativt sätt att belysa triagefunktionen prehospitalt hade varit att analysera narrativer. 
En sådan studie hade kunnat öka kunskapen om hur vårdutförare eller någon drabbad 
upplever skade- och uppsamlingsplatsen, beskrivet i olika berättelser. Analyser av narrativer 
hade kunnat utföras så att litteratur med berättelser kring bristande triagefunktion 
sammanställts, alternativ litteratur där välfungerande triage beskrivits, vilket hade varit i 
enlighet med den metod för litteraturstudier som Friberg (2006) beskriver.  
 

 6.2 Resultatdiskussion 
Det erhållna resultatet visar vad litteraturen beskriver angående triagefunktionen vid tolv olika 
händelser. Resultatet gör inget anspråk på att vara allmängiltigt eller överförbart till liknande 
händelser. En katastrofsituation är unik, med unika förutsättningar i form av gränssättande 
resurser så som medicinska resurser, transportmöjligheter, mottagande sjukvårdsinrättnings 
kapacitet. Andra förutsättningar som påverkar insatsen är förekomsten av ett etablerat 
triagesystem, kommunikation, ledningsfunktion, klimatförhållanden, tid på dygnet, antalet 
skadade och döda, skadepanorama och geografisk lokalisation av händelsen. Vid varje 
inträffad katastrof finns dock möjligheten att studera insatsen och dra lärdomar av såväl 
välfungerande som mindre välfungerande insatser.  Att översätta dessa lärdomar till lokala 
förutsättningar och implementera dem i katastrofplaneringen ökar möjligheterna för en bättre 
fungerande insats vid en inträffad katastrof- eller masskadesituation. De granskade 
händelserna visar att triageförfarandet spelar en stor roll i hur väl en räddningsinsats förlöper.  
 
 
Välfungerande triage: Faktorer som inverkade till att räddningsinsatserna förlöpte väl vid 
tågolyckorna i Pakistan och Japan var det effektiva utnyttjandet av medicinska resurser, en 
väletablerad och genomförd triagestrategi (Malik et al., 2004; Nagata et al., 2006). Vid såväl 
bombningarna i London som vid husraset i Israel var katastroforganisationen välfungerande 
och insatsen kunde genomföras på ett snabbt och strukturerat sätt (Avitzour et al., 2004; 
Lockey et al., 2005). Vid såväl bombningarna i Londons tunnelbana som vid tågolyckan i 
Eschede tillämpades principen med att ha specifika uppsamlingsplatser för skadade med olika 
prioritet (Oestern et al., 2000; Redhead et al., 2005). Vid tågolyckan i Amagasaki upprättades 
en uppsamlingsplats för varje triagegrad (Nagata et al., 2006). Garner föreslår att nuvarande 
triagemarkeringar överges, att på uppsamlingsplatsen istället upprättas separata områden för 
drabbade med samma prioritet (Garner, 2003). Avitzor et al rapporterar om flera lärdomar 
som dragits från Versailles katastrofen bland annat nödvändigheten av en homogent 
fungerande prehospital organisation som snabbt är på plats för att utföra evakuering och triage 
av skadade till närliggande sjukhus (Avitzour et al., 2004). Efter tågolyckan i Pakistan menar 
Malik et al att triage är en kontinuerlig process som utföres på flera nivåer i 
sjukvårdssystemet. Att välja korrekt bedömningssystem baserat på tillgängliga resurser är 
nyckeln till framgång i triage processen (Malik et al., 2004). 
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Moderat fungerande triage: Vid flygplanskraschen på Greeen Ramp samt vid skottdramat på 
Fair Child basen i USA var militär personal initialt de första att utföra recusitering och 
avtransport. På Green Ramp transporterades de skadade utan triage, vilken kom att ske först 
på uppsamlingsplats utanför sjukhuset (Mozingo et al., 2005). Personalen vid skottdramat på 
militärbasen Fair Child följde strikt instruktionerna för omhändertagande av skadade vid 
katastrofsituation, dock förekom såväl över- som undertriage (Beyersdorf et al., 1996). 
 
 
Vid terrorbombningarna i Madrid var de tillgängliga medicinska resurserna goda, samtliga 
drabbade genomgick en recusitering på skadeplats före avtransport till sjukhus, trots att 
transportmöjligheterna var goda och avstånden mycket korta. Övertriage kom att ske då en 
stor del av drabbade fördes till akutmottagningar för avancerat omhändertagande. Det medför 
förvirring för räddningspersonalen att triagebedöma ett stort antal lätt skadade. Detta 
understryker vikten av korrekt triage (Frykberg, 2005a). I masskade situationer kan övertriage 
såväl som undertriage vara livshotande då det stora flödet av icke kritiskt skadade riskerar 
livet på de svårt skadade (Gutierrez de Ceballos et al., 2005). Vid eftergranskningar av utfallet 
för katastrofoffer har personer som dog på grund av fördröjt handläggande och för att deras 
skador inte uppmärksammats i tid, befunnits vara undertriagerade (Lee et al., 2002). 
 
 
Vid evakuering av drabbade från Bali var mottagande australiska resurserna väl förberedda 
och agerade med kort anspänningstid, de möttes dock av en kaotisk situation på Bali vilket 
kom att fördröja räddningsarbetet. Trots att recusitering var utförd på skadeplatsen har 
händelser utomlands likheter med svårtillgängliga skadeplatser, genom att de resulterar i ett 
försenat handläggande på den definitiva sjukvårdsinrättningen (Kennedy et al., 2005).  
 
 
Mindre välfungerande triage: Räddningsarbetet i Göteborg i samband med diskoteksbranden 
var kaotiskt, det förekom starka motsättningar mellan räddningsarbetare och anhöriga till de 
skadade. De medicinska resurserna var otillräckliga under minst en timme, under denna tid 
kunde inget strukturerat arbete med prioritering eller recusitering ske. I efterhand har flera 
personer ur den initiala prehospitala styrkan uttalat känslor av förtvivlan och otillräcklighet 
(Cassuto & Tarnow, 2003). Även insatsen i World Trade Center präglades av kaos. 
Räddningsarbetarna kände även sorg, då flera kollegor miste livet under räddningsinsatsen, 
och rädsla att själv förolyckas. Kommunikationen hade upphört att fungera varför varje 
ambulansbesättning och sjukvårdsgrupp kom att arbeta på eget bevåg, utan någon 
samordning. New York City har mycket god tillgång på sjukvårdspersonal för arbete 
prehospitalt. Det finns 17 trauma center i New York City och enbart på Manhattan 34 
sjukvårdsinrättningar varav 7 med möjlighet att ge kvalificerad behandling åt traumatiserade 
skadade, därtill är transportsträckorna korta och transportmöjligheterna goda. USA har ett 
etablerat triagesystem (START) att använda vid katastrofsituationer, vid litteraturgenomgång 
av händelsen framgår ingenstans att dessa kom till användning under terrorattackerna. 
Skadeplatsen var mycket svårtillgänglig på grund av människor som i förtvivlan kastade sig ut 
genom fönstren, nedfallande byggnadsdelar och efter kollapsen av byggnaden kraftig 
dammutveckling som kom att starkt begränsa sikten. På de mottagande sjukhusen stod 
personal och väntade på inkommande patienter, som med tiden blev allt färre (Waage et al., 
2004). 
 

Även vid skadeplatsen i Taiwan efter flygplanskraschen var situationen kaotisk. Arbetet 
utfördes av flygplatsens ambulansbesättningar, som inte hade något fungerande arbetssätt. 
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Kommunikationen var dålig beroende på väderförhållandena. Ingen prioritering, recusitering 
eller triage av drabbade kom att utföras. Drabbade fördes ostrukturerat till 
sjukvårdsinrättningar. Det närmsta sjukhuset, som hade begränsad kapacitet blev 
överbelamrat inom en timme, vilket medförde att sju stycken svårt brännskadade fick 
sekundärtransporteras till andra sjukhus. Flera av de brännskadade var hypoterma vid 
ankomst till sjukhus, en drabbad med frakturerad rygg avtransporterades utan någon 
stabilisering. Fyra personer dog på grund av fördröjt handläggande och för att deras skador 
inte uppmärksammats i tid. I efterhand har insatsen mött kritik: tillämpning av triage på 
skadeplatsen, upprättande av uppsamlingsplats för recusitering och avtransport ses som 
faktorer av yttersta vikt (Lee et al., 2002). Syftet med triage är att utnyttja de medicinska 
resurserna optimalt, maximera överlevnaden för drabbade, samt göra det bästa möjliga för så 
många som möjligt (Schenker et al., 2006). Kaij och Waeckerle menar att vi bör ta lärdom av 
inträffade katastrofer för att kunna planera inför nästa oundvikliga katastrof (Kaji & 
Waeckerle, 2003).  
 
 
Hinder för triage: Då medicinska resurser anländer till skadeplatsen är den ofta befolkad med 
volontär arbetare samt icke fysiskt skadade drabbade, som har initierat räddningsarbetet. Det 
är en svår uppgift för de anländande resurserna att försöka skapa kontroll och etablera ledning 
under sådana förutsättningar. Planering inför katastrofer grundar sig på antaganden att tränad 
prehospital personal kommer att utföra triage och recusitering på skade- och 
uppsamlingsplats, att de skadade kommer att avtransporteras med hänsyn till prioriterings 
grad och i den omfattningen att inget sjukhus blir överhopat med skadade (Auf der Heide, 
2006).Vid tågolyckan i Pakistan var de första uppgifterna för anländande sjukvårdteam att 
upprätta triagestationer för att hålla borta volontärer från professionell triagebedömning 
(Malik et al., 2004). Vid brandkatastrofen i Göteborg kunde inte arbetet med triage och 
korrekt avtransport upprättas förrän en avspärrad uppsamlingsplats kommit till stånd, då 
räddningspersonal hindrades i sitt arbete av anhöriga och övriga drabbade (Brandsjo et al., 
2001) I Amagasaki, Japan beskrivs volontärarbetarna på skadeplatsen varande till 
överraskande stor hjälp. Detta tillskrivs det faktum att lekmän i Japan hade erfarenhet av 
katastrofarbete efter jordbävningen i Kobe (Nagata et al., 2006). Vid katastrofen på Green 
Ramp utfördes all initial recusitering och avtransport av militärer som befann sig i närheten 
(Mozingo et al., 2005).  
 
 
Prehospital personal har utbildats i triage, och ett flertal triagesystem har utvecklats, 
förvånansvärt lite validering eller ens utvärdering har utförts gällande dessa system. Utgången 
för drabbade som blivit triagebedömda i olika kategorier har inte undersökts. Det existerar 
nästan inga data rörande reella katastrofoffer, många utvärderingar baseras på data från 
studier av enskilda traumapatienter. Önskvärt vore även information kring hur personal som 
utfört triage har dokumenterat sin bedömning. Exempel på hur sådan information kan se ut 
finns i form av ett brev där avsändaren beskriver hur triage framgångsrikt användes vid en 
bussolycka (Bilaga 1).  
 
Mycket energi spenderas på att utveckla bättre triagesystem trots att vi inte vet vad bättre vill 
säga, vi känner inte ens till huruvida systemen vi nu praktiserar har någon nytta alls (Cone & 
MacMillan, 2005). Det finns ett stort egenintresse i att utveckla nya triagesystem utan att de 
system som finns är vetenskapligt förankrade.  
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Katastrofplanering befinner sig i sin vagga, faktum är att litet finns dokumenterat kring 
fenomenet. Ytterligare forskning krävs för att förstå, inte enbart specifika kunskaper såsom 
basala medicinska interventioner och triage, utan även överföra erfarenhet från reella 
händelser (Slepski, 2007). Träning inför en katastrof och givna riktlinjer gör att 
sjuksköterskan kommer att möta utmaningen med självförtroende och integritet (Good, 2008). 
Svåra etiska beslut kan upplevas negativt av sjuksköterskan varför vägledning i såväl 
omvårdnad som lagrätt är essentiell (Husted, 2001). Katastrofsituationer innebär känsla av 
kaos och otillräcklighet. Prehospitalpersonal kan känna rädsla för att utföra felaktiga 
triagebedömningar, även att triagebedöma någon i kategorin ”expectant” när dennes liv i 
ordinära sammanhang gått att rädda. Vid de mindre välfungerande prehospitala 
räddningsinsatserna uttrycker prehospital personal känslor som otillräcklighet, sorg och 
förtvivlan. 
 
Kunskap angående den bioetiska teorins kontext samt möjligheten att införliva den i kliniska 
situationer innebär att sjuksköterskan med självtillit kan rättfärdiga bioetiska 
ställningstaganden för skadade under vilka omständigheter som helst, till vilken person som 
helst och från vilken kultur som helst (Zoucha & Husted, 2000). Insikt om denna teori, bör ge 
ökad trygghet vid triage på skade- och uppsamlingsplats. 
 
 

7 Slutsatser 
 
Litteraturgenomgången visar att triage på skade- och uppsamlingsplats är av yttersta vikt för 
utgången av räddningsarbetet vid katastrof- och masskadesituationer. Det existerar lite 
forskning, och ett begränsat utbud litteratur som beskriver tillvägagångssättet vid triage på 
skade- och uppsamlingsplats. De triagesystem som finns är otillräckligt validerade. 
Ytterligare forskning krävs för att förstå och överföra erfarenheter från reella händelser och 
implementera dessa i katastrofplaneringen. Triage på skade- och uppsamlingsplats initieras till 
stor del av andra drabbade och frivilliga på plats vilket medför svårigheter för anländande 
medicinska resurser att etablera fungerande triage. Många katastrofer resulterar i ett stort antal 
döda och lättare skadade (en mindre andel svårt skadade) vilket kan medföra felaktiga 
triagebedömningar med såväl över- som undertriage. De etiska ställningstagandena i 
katastrofsammanhang är centrala, i litteraturen kring de granskade händelserna framgår dock 
ingen diskussion kring etiska dilemman. Vid masskade- och katastrofhändelser sker ofta en 
prioritering och sortering av drabbade baserat på implicita regler, på grund av otillräckligt 
implementerade triagesystem. Att validera de befintliga triagesystemen och implementera 
användningen av ett triagesystem även vid ordinära händelser skulle ge prehospital personal 
förutsättningar att bli förtrogna med systemet, och därigenom kunna underlätta 
triageförfarandet vid katastrof- och masskadehändelser.  
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