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Sammanfattning    
 
För många personer är samtalet till larmcentralen en första kontakt med sjukvården. Det 
är här viktigt att den initiala bedömningen är optimal. Svårigheten är dock att identifiera 
vårdnivå över telefon. Detta kan innebära att patienter med större vårdbehov än vad som 
framgår via telefonsamtalet inte identifieras och därför får en lägre triagering. 
 
Att undersöka förekomst av undertriage vid Larmcentralens utalarmering av ambulans 
med ambulanssjuksköterskans prioritering som facit samt hur detta relaterar till 
ambulanssjuksköterskans bedömning av orsak(ESS kod) och till patientens slutdiagnos. 
 Retrospektiv, kvantitativ observationsstudie (registerstudie) användes som metod. Sex 
månader under 2015 undersöktes. 14792 journaler granskades i Paratus. 256 av dessa 
motsvarade syftet. För att nå slutdiagnos undersöktes dessa i Cosmic. 
 
I studien nås ett övertriage på 75,2%. Vidare framkom ett undertriage på 1,7 %, där de 
mest frekvent undertriagerade ESS-koderna var Infektion/Feber, Dyspne samt 
Bröstsmärta/Bröstkorgssmärta. Åldrarna där det fanns mest undertriage var mellan 
åldrarna 68-92 år. Gruppen 83-87 år stod ut som åldersgruppen där det fanns flest 
undertriage. Män undertriagerades mest frekvent 55,9 %. Däremot så i åldersgruppen 
83-87 var kvinnor mest frekvent undertriagerade på 59,6 %. De mest förekommande 
slutdiagnoser visade sig vara infektion och sepsis som stod för 23 % av de totala antal 
undertriagerade uppdrag. I 75 % av de undertriagerade fallen överensstämde 
ambulanssjuksköterskans bedömning med läkarens. 
 
Tid till behandling kan vara livsavgörande men kan också minska patientens oro och 
göra världen tryggare för individen.  Rätt prioritetssättning samt att operatören fattar 
misstanke om allvarlighetsgraden kan vara avgörande för patientens utfall. Patientnyttan 
med studien är att uppmärksamma var undertriage förekommer, påvisa vikten av rätt 
behandling vid rätt tid. Studien har nytta, både för larmcentral och ambulanssjukvården.  
 



Nyckelord: Ambulanssjuksköterska, Larmcentral, Triage, Bedömning, Patientsäkerhet, 
ESS, Slutdiagnos 



 
INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
INLEDNING _________________________________________________________ 1	
BAKGRUND _________________________________________________________ 1	

Triage ___________________________________________________________________ 1	
Kompetens _______________________________________________________________ 1	
Organisation SOS-alarm ___________________________________________________ 2	

Kompetens Larmcentral ___________________________________________________________ 2	
Svårigheter med telefonbedömning __________________________________________________ 3	
Bedömning larmoperatör __________________________________________________________ 3	
Beslutsstöd larmcentral ___________________________________________________________ 4	

Kompetens ambulanssjukvård _______________________________________________ 4	
Bedömning ambulanssjuksköterska __________________________________________________ 5	
Beslutsstöd ambulanssjukvård ______________________________________________________ 5	

Patientsäkerhet ___________________________________________________________ 6	
PROBLEMFORMULERING ____________________________________________ 6	
SYFTE ______________________________________________________________ 7	
METOD _____________________________________________________________ 7	

Ansats ___________________________________________________________________ 7	
Urval ____________________________________________________________________ 7	
Datainsamling ____________________________________________________________ 8	
Databearbetning __________________________________________________________ 9	
Etiska överväganden _______________________________________________________ 9	

RESULTAT __________________________________________________________ 9	
DISKUSSION _______________________________________________________ 15	

Metoddiskussion _________________________________________________________ 15	
Resultatdiskussion ________________________________________________________ 17	

Relation mellan över- och undertriagering ____________________________________________ 17	
Övertriage _____________________________________________________________________ 17	
Undertriage ____________________________________________________________________ 18	
Ålder- och könsperspektiv på undertriage ____________________________________________ 19	
Vanligaste ESS-koderna där undertiagering förekom ___________________________________ 19	
Slutdiagnoser __________________________________________________________________ 20	

Slutsats _________________________________________________________________ 20	
Kliniska implikationer ____________________________________________________ 21	

REFERENSER ______________________________________________________ 22	
 Bilaga 1 ________________________________________________________________ 28	
Bilaga 2 _________________________________________________________________ 29	

 



 

 1 

INLEDNING 

Vår studie koncentrerar sig på att undersöka de fall där larmcentral givit en prioritet som 
är lägre än den ambulanssjuksköterskan senare på plats bedömt. De fall där 
ambulanssjuksköterskan bedömt patienten lida av ett tillstånd där livshot finns är 
inkluderade i studien. Målet med studien är att belysa eventuella risker samt vid vilka 
specifika tillstånd undertriage förekommer. Det kan tänkas att undertriage skapar längre 
vårdtider och därmed kan bli ett hot mot patientsäkerheten   
 
BAKGRUND 

Triage 
Syftet med triage, som betyder sortering, är att på ett snabbt och säkert sätt bedöma den 
hjälpsökandes behov av vård och passande vårdnivå. Triage förekommer på de flesta 
platser i vården, oavsett om vårdmötet sker via telefonrådgivning, på en vårdcentral, i 
ambulans eller på en akutmottagning. Triage används av ambulanssjuksköterskan för att 
kunna tillämpa bästa möjliga vård eller för att transportera patienten till lämplig 
vårdnivå (Stålhandske 2009, s. 94).  

Fel i triagering kommer alltid att förekomma. Undertriage innebär att patienten triageras 
lägre än vad symtom, tecken och vitalparametrar uppvisar. Övertriage innebär då 
motsatsen där patienten får en högre prioritet än vad symtom, tecken och 
vitalparametrar uppvisar (Widgren, 2012, s 6). Olika faktorer påverkar/försvårar 
ambulanssjuksköterskans beslut om triagenivå. Det fysiska och psykiska tillståndet hos 
vårdpersonalen kan påverka beslutet. Stresspåverkan bland personalen kan leda till 
felaktiga beslut. Den emotionella aspekten på barn och äldre spelar in i bedömningen 
och kan leda till olika prioriteringar. Miljön runt omkring patienten påverkar 
triageringen. Hot och risker för patienten behöver vägas in, anhöriga kan upplevs som 
hinder för utförandet av vården och kan leda till att triageringen blir 
felaktig (Gunnarsson & Warrén-Stomberg, 2009 ss. 83-89).  

Florence Nightingale ansåg redan på sin tid att miljön var ett begrepp som påverkade 
patienten. Hon ansåg att det var en konst att skapa en miljö där patientens naturliga 
helande och läkande egenskaper främjades (Nightingale, F. 1954. ss 11-15.). Miljön 
kring patienten är föränderlig och kan antingen vara hälsofrämjande eller 
sjukdomsbevarande. När en människa behöver sjukvård så påverkar miljön runt 
omkring. Patienten kan antingen känna sig trygg eller otrygg. Patienten kommer utanför 
sitt vanliga sammanhang och relationer blir inte desamma. Patienten kan uppleva 
ensamhet och mindre känsla av att fatta egna beslut och det krävs engagemang av 
patienten för att förstår sitt nya sammanhang (Stichler, J.F. 2009 ss. 176-188; Russel, 
1999 ss. 783 – 791; Wåhlin, Ek, & Idvall, 2006 ss. 370 – 377; Lindahl & Sandman, 
1998 ss. 179 – 186; Almerud, Alapack, Fridlund & Ekebergh (2007 ss. 151 – 158) 

Kompetens 
Kompetens kan delas in i individ och arbete. Inom arbete avses begreppet kompetens en 
uppsättning uppgifter som gruppen eller individen ska lösa. Uppgiften kan lösas 
manuellt eller intellektuellt genom nyttjande av teknik och arbetets organisation. Här får 
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individen större eller mindre utrymme för att tolka hur uppgiften ska lösas beroende på 
metod, tid eller handlingsutrymme inom arbetes ramar. Individens kompetens innebär 
att genom tolkning identifiera problemen och utnyttja sin färdighet för att lösa 
uppgiften. Formell kompetens syftar till arbeteskvalifikationer som förvärvas genom 
formell utbildning. Reell kompetens syftar till den kompetens som faktiskt krävs för att 
kunna utföra arbetet. Problemet med formell kompetens är att de krav som ställs på 
arbetet kan ge en felaktig bild av den faktiska kompetens som behövs för att kunna 
utföra arbetet. (Ellström 1992. ss; 20-21, ss; 38-40)   

Organisation SOS-alarm 
Antal vårdärende till SOS Alarm ökar samtidigt som ambulansflottan är väsentligt 
oförändrad. Totalt hanterade SOS Alarm 871519 samtal gällande vårdärende till 
ambulans under 2014, från 1 till prioritet 3 samt sjuktransport prioritet 4. År 2012 var 
motsvarande siffra 824668. De 13 larmcentralerna i Sverige är uppdelade i 3 områden, 
Syd, Mitt och Norr. Larmcentralen uppgift är att prioritera och dirigera Sveriges 
ambulansflotta som uppgår till 700 stycken ambulanser. Under 2015 tog larmcentralen i 
Jönköping totalt emot 94454 samtal. I Region Jönköpings län finns det 21 
akutambulanser som är fördelade på 10 stationer runt om i Regionen. Regionens 
ambulanssjukvård består av 170 medarbetare som utför cirka 43000 uppdrag per år 
(http://www.rjl.se/Om-regionen/verksamheter/Ambulanssjukvarden/). 
 
SOS Alarm är i många fall den första instansen som patienten/anhörig stöter på i 
vårdkedjan. Därför är denna bedömning viktig. SOS lyder under hälso- och 
sjukvårdslagen. I deras uppdrag ingår att bedöma och prioritera vårdärenden men också 
att dirigera ambulansen (SOS-alarm, 2014).  

Kompetens Larmcentral 

Enligt Riksrevisionen (2012, ss. 68-69) granskning av ambulanssjukvården i Sverige 
(2012, ss. 68-69) har vissa Landsting krav på att larmoperatören ska vara en legitimerad 
sjuksköterska. Vidare noteras att krav på arbetslivserfarenhet och vidareutbildning som 
sjuksköterska varierar. Något Landsting har istället krav på att larmoperatören minst ska 
vara utbildad undersköterska. Vissa larmcentraler har tillgång till läkare på larmcentral. 
Forslund, et al., (2006, s. 236) har i sin studie kommit fram till att larmoperatören och 
sjuksköterskan på larmcentralen kompletterar varandra i de ärendena som de 
handlägger. Genom de kunskaper och erfarenheter som de besitter tillsammans så kan 
den prehospitala vården optimeras för de patienter som är i behov av akut vård. Vidare 
belyser Ek & Svedlund (2014) i sin studie att sjuksköterskan på larmcentral behöver 
använda den kompetens och den erfarenhet ifrån tidigare arbete som sjuksköterska i sitt 
arbete i att triagera uppdragen på larmcentralen. I de fall då sjuksköterskan inte kan 
använda sitt beslutsstöd, Medicinskt Index, används istället intuitionen. 
 
En orsak till skillnader i bedömningen mellan larmoperatören och 
ambulanssjuksköterskan kan enligt Karlsten & Elowsson, (2004, ss. 127-128) vara att 
det sällan är den drabbade som är inringare till larmcentral. Larmoperatören ska på kort 
tid fatta beslut om inringaren behöver ambulans och i så fall hur snabbt som denna 
behöver komma, baserat på andra eller tredjehands information. Ofta har inringaren 
inte någon direkt relation till den drabbade. Detta innebär att larmoperatören har svårt 
att skapa en bild över den hjälpsökandes behov. När sedan ambulanssjuksköterskan 
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träffar den vårdsökande så görs en bedömning om vårdbehovet baserat på 
förstahandsinformation. En annan orsak till skillnader i bedömning är att patientens 
tillstånd har förändrats under den tid som förflutit mellan de två bedömningarna. 
 
I Socialstyrelsens bestämmelse om Ambulanssjukvård m.m. (2009:10) beskrivs det att 
genom avtal med larmcentral så tar denna ansvar för att adekvat hälso- och 
sjukvårdspersonal finns att tillgå på larmcentral. Nämnda larmcentral ansvarar även 
för disponering av ambulansresurser samt tekniska lösningar för utalarmering och 
kommunikation mellan larmcentral och ambulans. 

Svårigheter med telefonbedömning   

Svårigheter med att göra en bedömning via telefon kan bero på att larmoperatören inte 
ser inringaren. Vidare kan även bedömningen över telefon innebära att det blir 
kommunikationsproblem eller att bristfällig information ges samt att inringarens 
beskrivning av symtomen leder till att triageringen blir högre eller lägre än vad som 
krävs (Wahlberg, Cedersund & Wredling, 2003, ss. 40-42; Higgings, Wilson, Bridge & 
Cooke, 2001, ss. 781-782; Forslund, Kihlgren & Kihlgren, 2004, s. 296) 
Larmoperatören får försöka skapa sig en bild av hur inringarens besvär ser ut genom 
vad som uppges under intervjun. Svårigheter uppstår då larmoperatören inte vet om 
given information nått fram till inringaren. Vidare beskriver larmoperatörerna i studien 
en frustration då inte inringaren är nöjd med de råd som givits (Forslund, Kihlgren & 
Kihlgren, 2004, s. 296). Vid de tillfällen då språkliga hinder förekommer krävs mycket 
tid och tålamod hos operatören. Då inringaren är påverkad av droger, alkohol eller 
uppträder aggressivt är det svårt att göra en adekvat bedömning. Bristen på återkoppling 
och utbildning tas upp som en svårighet i att göra telefonbedömningar (Higgings et. al. 
2001, ss. 781-7829.) 
 

Bedömning larmoperatör  

För att optimera vården och hitta rätt vårdnivå för patienten är det viktigt att rätt 
bedömning görs redan ifrån larmcentralen (Snooks 2009, ss. 549-550). I en studie av 
Hjälte, Suserud, Herlitz och Karlberg (2007a ss. 151-156) rapporterades skillnad i 
bedömningen av ambulanssjuksköterskan jämfört med den bedömning som gjordes av 
larmcentralen. De fann att en stor del av ärendena inte krävde åtgärder på plats eller 
övervakning under transport till vårdinrättning.  Feldman et.al. (2006, s. 959) studie 
visade att i de fall patienten led av andningsproblem, psykiatriska besvär, krampanfall 
eller hjärtstopp var larmoperatörens träffsäkerhet i prioritet som störst. Dessa fall stod 
för 20 % av det totala antalet samtal till SOS.  Av alla prio 1 uppdrag i Khorram-
Manesh, Lennquist, Hedelin, Kihlgren & Örtenwalls, (2010, ss. 75-77) studie som 
ambulansen fick visade att endast 27 % av ärendena fick prio 1 av ambulans in till 
sjukhus. I Eks, Edströms, Toutins & Svedlunds (2013, ss. 147-148) studie där syftet var 
att undersöka över och undertriage på en ort i norra Sverige visades både över och 
undertriage i samtliga prioritetsnivåer. Det framkom att då larmcentral använts sig av 
prioritetsgrad 3 undertriagerades uppdragen i 70 % av fallen. Då larmcentral bestämt 
prioritetsgrad 1 och 2, skedde en övertriagering i 22 % av fallen. 
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Beslutsstöd larmcentral  

Det beslutsstöd som larmoperatören har till sin hjälp för att prioritera ärende heter 
“Svensk Medicinskt Index”. Larmcentralens målsättning med Medicinskt Index är att 
säkerställa att rätt resurser kommer till rätt plats i rätt tid och att de som är i behov av 
tidig hjälp får det. Beslutsstödet som används är baserat på 30 kapitel med kriterier och 
underkategorier för att larmoperatören ska komma fram till rätt prioritet. Dessa kriterier 
bygger på kliniska tecken, symtom eller händelser som inringaren uppger. (SOS-alarm, 
2014) 

Enligt Socialstyrelsens bestämmelse om Ambulanssjukvård m.m. (SOSFS 2009:10) så 
ska larmcentralen, vid utalarmering av ambulans använda sig av prioritetsgraderna 1-3.   
 
“Prio 1” innebär att det finns akut livshotande symtom eller olycksfall. Då ska den 
närmsta lediga ambulansen larmas så snabbt som möjligt, och ambulansen får påkalla 
fri väg. Ärendet är att betrakta som trängande.  
 
“Prio 2” innebär akuta men ej livshotande symtom, vilket omfattar kliniska tillstånd 
som bör undersökas av läkare utan dröjsmål. Här larmas närmsta tillgängliga ambulans. 
Ärendet ska ej betraktas som trängande.  

“Prio 3” innebär övriga uppdrag. Här finns bedömningen att patientens tillstånd inte 
kommer att påverkas av väntetid och ärendet betraktas som ej trängande fall. 
 (SOS Alarm, 2001) 

Kompetens ambulanssjukvård 
År 1980 infördes krav på att minst en person i ambulansbesättningen skulle ha 
undersköterskeutbildning. Ambulansens personal fick på den här tiden utbildning och 
delegering i att ge patienter läkemedel i ambulans. Detta ansvarade 
ambulansöverläkaren för fram till på 1990-talet då det infördes i Socialstyrelsens 
författning att inte enbart sjuksköterskor fick ge läkemedel prehospitalt. Detta gällde 
fram till 1 oktober 2005 då Socialstyrelsen ändrade reglerna till att enbart 
sjuksköterskor fick hantera och administrera läkemedel i ambulansen (Gårdelöv, 2009, 
ss. 25-26). Med början 1997 utarbetades en utbildning i ambulanssjukvård som 2001 
kom att bli specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulans sjukvård. 
Kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor med specialistsjuksköterske 
examen med inriktning mot ambulanssjukvård (RAS; SSF; 2012, s. 4) beskriver att 
ambulanssjuksköterskan ska ha handlingsberedskap inför oförutsedda händelser och 
kunna arbeta i varierande miljöer, ofta med bristfällig information. Vidare ska 
ambulanssjuksköterskan göra snabba och kvalificerade bedömningar och prioritera 
vårdhandlingar samt kunna bedöma vårdbehov hos patienter med akuta och icke akuta 
besvär. Kompetens ska finnas gällande sjuka eller skadade människor i alla åldrar samt 
även barnafödande.  
 
Ambulanssjuksköterskan ska ha ett etiskt förhållningssätt, som uppvisas genom att 
sjuksköterskan bemöter patienten som en unik individ. Denna ska kunna sätta sig in i 
patientens situation och dennes erfarenheter av sjukdom. Viktigt är att möta patientens 
individuella behov och att visa omsorg och respekt för dennes integritet. Sjukvården 
behöver tillgodose en miljö som är hälsofrämjande och möta de behov som den sjuke 
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och dess närstående har. Att vårdarna värnar om en miljö där den medicinska 
behandlingen och omvårdnaden av patienten kommer i balans, leder ofta till att 
patienten känner sig trygg och kan leda till ett tillfriskande (Meriläinen, Kyngäs & Ala-
Kokko, 2010 ss. 246-253) 
 
I Socialstyrelsens (SOSFS 2009:10) bestämmelser anges att det är respektive Landsting 
(vårdgivare) som har ansvaret för att upprätta en plan för ambulanssjukvård inom sitt 
upptagningsområde. I denna plan ska det framgå vilka mål som är fastställda, vilka 
resurser som ska finnas och hur ambulanssjukvården skall organiseras. Krav ställs på 
vårdgivaren att de fordon och den utrustning som används i verksamheten är 
ändamålsenliga och säkra för patientens transport och vård.  
 

Bedömning ambulanssjuksköterska   
Inom ambulanssjukvården är patientbedömningen en viktig del i vårdprocessen. 
Bedömningens första fas börjar i samband med larmcentralens utalarmering av 
ambulans, och de uppgifter som följer den. Detta medför att ambulanspersonalen 
förbereder sig för att möta en patient eller en händelse som sedan kan visa sig vara 
något annat än vad som framgått från larmcentralens uppgifter. Ambulansbesättningen 
hanterar denna förberedelse omedvetet på två möjliga sätt. Det ena är att man förbereder 
sig på något som man är bekant med. Det andra sättet är att man har en öppen 
inställning till att vad som helst kan hända. När besättningen sedan kommer fram till 
platsen och träffar patienten, så påbörjas den andra fasen som innebär en kontroll av 
vitala funktioner. Detta görs enligt ABCDE-principen. Denna princip innebär kontroll 
av luftväg, ventilation, cirkulation, medvetande samt helkroppsundersökning. Vidare 
görs ett bedömningssamtal i samråd med patienten, vilket innebär att patienten i 
möjligaste mån får redogöra för sin upplevelse av sina besvär. Huvudproblemet 
identifieras.  Eventuell behandling och eventuella ytterligare vårdåtgärder avgörs av det 
som framkommit under bedömningssamtalet samt vid de undersökningar som utförts. 
Den tredje och sista fasen av omhändertagandet av patienten innebär vård under 
transport, vilket innefattar fortsatt behandling. Till denna fas hör också överrapportering 
samt att föra patientjournal (Hagiwara & Wireklint Sundström, 2010, ss. 117-144; 
Thim, Krarup, N.H.V, Grove, Rohde & Lofgren. 2012, s. 119)  
 

Beslutsstöd ambulanssjukvård 
Rapid Emergency Triage and Treatment System (RETTS) används idag som ett 
beslutstöd för hospital och prehospital vård (Widegren, 2012 s.5). Inom RETTS finns 
det fem processnivåer; blå, grön. gul, orange och röd. Röd innebär livshotande dvs. 
”akutsjukvård direkt”. Orange innebär potentiellt livshotande dvs. ”akutsjukvård 
direkt”. Skillnaden mellan röd och orange är att mortaliteten bedöms vara högre hos röd 
patient än hos orange, dock ska patienterna handläggas så fort som möjligt. Gul innebär 
ej livshotande men behöver akutsjukvård inom en rimlig tid. Detta baseras på att 
patienten kan vänta utan uppenbar medicinsk risk. Grön innebär ej livshotande men att 
patienten är i behov av vård inom rimlig tid. Patienten är utan uppenbar medicinsk risk. 
Blå inkluderar de patienter som söker akutsjukvård och som efter bedömning av 
medicinska skäl anses kunna handläggas på annan vårdnivå under förutsättning att 
sådan finns (Widegren, 2012 ss. 22-23). Skillnaden mellan gul och grön är att gul 
uppvisar tydligare tecken på akutsjukdom än vad grön gör. Däremot finns ingen större 
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skillnad i hur patienterna bör handläggas medicinskt om handläggningen sker inom 
rimlig tid. Rimlig tid är ofta lokalt satt och varierar mellan olika vårdgivare (Widegren, 
2012 ss 22-23). Vitala parametrar (VP) innebär andningsfrekvens, puls, blodtryck, 
saturation och kroppstemperatur (Cretikos, Bellomo, Hillman, Chen, Finfer & 
Flabouris, 2008, ss. 657-659). I RETTS så bedöms patienten på algoritmer. Första 
algoritmen är VP och kan ge färgen Röd, Orange, Gul och Grön. Det andra är 
Emergency Symptomes and Signs (ESS) där patienten kan graderas enligt Röd, Orange, 
Gul och Grön, den bedömningen görs av vårdaren. Sedan får patienten en samlad 
bedömning av dessa två algoritmer som utgör vilken triagefärg patienten får. Detta ger i 
sin tur åtgärdsrekommendation enligt RETTS. Detta resulterar i två nivåer: patienten 
kan vänta på läkare eller kan inte vänta på läkare. (Widegren, 2012 ss; 24-26) 

Patientsäkerhet 
Ambulanspersonal samt personal på larmcentral innefattas i Patientsäkerhetslagen 
(2010:659). Denna lag syftar till att främja en hög patientsäkerhet och på så sätt 
motverka vårdskador. I lagen definieras vårdskada som fysiskt och psykiskt lidande i 
hälso- och sjukvården som hade kunnat undvikas om rätt åtgärder satts in. Till 
begreppet vårdskada hör också andra skador och dödsfall. Det är arbetsgivarens ansvar 
att bedriva patient säkerhetsarbete, och utreda de händelser då patientsäkerheten har 
hotats. Eventuella brister i patientsäkerheten som framkommer ska elimineras för att 
undvika att samma händelse uppkommer igen.  
 
Akutsjukvården är en komplex och oförutsägbar verksamhet. Dessa egenskaper skapar 
enligt Croskerry (2014, s. 13) ett hot mot patientsäkerheten. Vidare beskriver Bigham 
et. al.(2012, ss. 20-35) att den prehospitala vården skiljer sig ifrån sjukhusvården på 
grund av den miljö som ambulanspersonalen verkar i. Hög stress, eventuella hotfulla 
och helt okända situationer är faktorer som kan riskera patientsäkerheten. Enligt 
Croskerry (2003, ss. 775-780) kan det finnas hot mot patientsäkerheten som benämns 
“Anchoring”. Detta innebär att den första information som ges från t ex. larmcentral 
kvarstår under bedömningen trots att eventuell ny kunskap eller information 
framkommer. Ett annat fenomen som kan riskera patientbedömningen är att 
ambulanssjuksköterskan söker bevis för att bekräfta ett tillstånd snarare än att denna 
försöker motbevisa det. Detta fenomen kallas Confirmation Bias.  
 
PROBLEMFORMULERING 

För många personer är samtalet till larmcentralen en första kontakt med sjukvården Det 
är här viktigt att den initiala bedömningen är optimal. Bedömningen som görs via 
telefon är viktig för att kunna säkerställa att rätt resurs kommer till rätt plats vid rätt tid. 
Svårigheten är dock att identifiera vårdnivå över telefon. Detta kan innebära att 
patienter med större vårdbehov än vad som framgår via telefonsamtalet inte identifieras 
och därför får en lägre triagering. Vid ej trängande fall kan väntetiden på ambulans bli 
längre vilket kan leda till ett ökat lidande för patienten samt att mer vårdresurser krävs 
på grund av väntetiden. Det finns inte så många studier gjorda på undertriagering. 
Därför är det intressant att se hur ofta som undertriagering förekommer och om några 
riskgrupper kan identifieras. Om riskgrupper kan identifieras så skulle studiens resultat 
kunna användas i förbättringsarbete. 
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SYFTE 

Att undersöka förekomst av undertriage vid Larmcentralens utalarmering av ambulans 
med ambulanssjuksköterskans prioritering som facit samt hur detta relaterar till 
ambulanssjuksköterskans bedömning av orsak(ESS kod) och till patientens slutdiagnos.  

METOD 

Ansats 
En retrospektiv kvantitativ observationsstudie (registerstudie) genomfördes för att 
analysera förekomst av undertriagering. Valet av metod är ett etablerat tillvägagångssätt 
för att besvara syftet (Polit & Beck 2012, ss 224-225; Jacobsson Ekman, Lindahl, & 
Nordin 2014 ss. 72-83). Studien gjordes som en Pilotstudie. Enligt Polit och Beck 
(2012, s. 44, ss. 194-195) är pilotstudier viktiga inom områden som behöver 
vidareutvecklas, men även för att kontrollera huruvida området behöver vidare 
forskning. I pilotstudier kan inte generaliserande slutsatser dras från resultatet då 
gruppen anses vara för liten. En pilotstudie kan användas för att justera upplägget och 
instrumenten innan en mer omfattande undersökning genomförs (Polit & Beck 2012, 
s.44 ss, 52-53). 

Urval 
Alla patienter som transporterades med ambulans till sjukhus, bedömda som prioritet 1-
3 av larmcentral under sex månader under 2015. För att bestämma urvalsmånader till 
studien gjordes ett slumpmässigt urval genom lottning. Lottningen utfördes genom att 
samtliga månader skrevs på lappar som sedan lades i en burk, sedan drog författarna tre 
lappar var. Vilket resulterade i att januari, Maj, juni, augusti, september och november 
månad valdes. Ambulanspersonalen skrev journal på alla uppdrag där de träffat en 
patient. De skrev i ambulansjournalsystemet Paratus. I detta system fanns möjlighet att 
sortera uppdragen. I denna sortering valdes uppdragstyp ”Transport av patient”.  
 
Inklusionskriterium som användes i studien var de patienter som upptriagerades till 
prioritet 1 av ambulanssjuksköterskan. 
 
Exklusionskriterier som användes i studien var de uppdrag där utalarmering var prioritet 
1, Patienter under 18 år. Överflyttningar mellan vårdinrättningar samt de uppdrag där 
ingen ESS-kod fanns. 
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Figur 1- Inklusion &Exklusion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datainsamling 
Studien genomfördes inom ambulanssjukvården i Region Jönköping. Data samlades in 
under 2015. Journaler granskades i journalsystemet Paratus. Under datainsamlingen i 
ambulansjournalsystemet Paratus användes avidentifierat läge. ESS-kod där undertriage 
registrerades undersöktes vidare i journalsystemet Cosmic. Då var dock författarna 
tvungna att använda personnummer för att hitta patientens slutdiagnos. Där 
kontrollerades vilken slutdiagnos patienten fick av läkare på sjukhus för det gällande 
ambulansuppdraget. Två journalsystem ansågs nödvändiga för att kunna besvara syftet, 
eftersom målpopulationen förekom i båda registerna (Jacobsson Ekman, et al., 2014, s. 
116). 
 
Data ifrån Paratus registrerades på en granskningsmall som bestod av papper. Allt som 
registrerades var avidentifierat och gick inte att härleda till någon person. För att kunna 
identifiera enskilda uppdrag, så användes ärendenumret som ID. Ärendennumret är 
unikt för varje uppdrag, precis som ett personnummer, Ärendenumret behövdes 

Grundurval 
n=22706 

Totalt transporterade patienter 
n=14972 

Utalarmering prioritet 1  
n=5739 

 Exklusion 
  Prioritet 2 & 3 utan undertriage n= 6350 

Överflyttning mellan vårdinrättning n= 1547 
Barn (0-17 år) n=911 
Ej ESS-kodad n=169 

Summa n=8977  

Summa undertriagerade  
uppdrag 
n=256 

Uppdrag utan transport  
av patient 
n=7734 

Prio 1 till vård 
n= 1425 

Prio 2 till vård 
n=3531 

Prio 3 till vård 
n=783 

Prioritet 2 & 3 
n= 9233 
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senare för att kunna få tillgång till patientens personnummer för att sedan gå in i 
Cosmic. 
 

Databearbetning 
Under granskningen i journalsystemet Paratus användes en granskningsmall där 
variabler var ESS, prioritet, kön, ålder, tid från larm till ambulansens ankomst till 
patienten (responstid), datum, transportnummer samt vilket ambulansområde i Region 
Jönköping. 
 
Inhämtad data sammanställdes och analyserades i statistikprogrammet Statistical 
Package for the Social Sciences (SPSS). Med hjälp av SPSS så sammanställdes och 
bearbetades deskriptiv statistik och korstabeller som redovisas i antal och procent (Borg 
& Westerlund, 2012, ss. 381- 389).  
 

Etiska överväganden 
På avancerad nivå inom en högskoleutbildning genomförs den etiska prövningen inom 
institutionen på Högskolan i Borås. De etiska principerna utgår ifrån 
Helsingforsdeklarationen som säger att respekt för individen ska visas och att alla 
åtgärder som är möjliga ska vidtas för att skydda personernas identitet i studien (World 
Medical Association 2008). I denna studie ingår inte några personuppgifter. Vid 
datainsamlingen var det endast författarna till studien som hade tillgång till 
personuppgifterna. Det är viktigt att skydda och undvika obehörigas intrång och att 
skydda studiepopulationens integritet. (Dahmström, 2011, ss. 431-433). I studien togs 
sådana hänsyn genom att inga personnummer skrevs ut på de blanketter som krävdes för 
att kunna nå patientens slutdiagnos via journalsystemet på Regionens sjukhus. 
Datainsamlingen gjordes i ett slutet rum där bara författarna satt och vid pauser så låstes 
datorn för att förhindra intrång av obehöriga personer. 
 
Tillgången till data godkändes av verksamhetschefen för Ambulanssjukvården i Region 
Jönköpings län. (Bilaga 1 & 2). 
 
RESULTAT 

Antal prioritet 1 uppdrag där patienten transporterades till vårdinrättning under studiens 
period var 5739 varav 24,8 % (n=1425) även av ambulanssjuksköterskan bedömdes 
vara prioritet 1 in till vårdinrättning. Vidare framkom det att 75,2 % (n=4314) 
transporterades till vårdinrättning med prioritet 2 eller 3 efter ambulanssjuksköterskans 
bedömning/behandling (Figur 2) 
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Figur 2. Antal utalarmeringar med prioritet 1, som medförde transport av patient in till vård.  
 
Studien visar att av de 14 972 uppdrag som undersökts förekom det undertriage i 1,7 % 
(n=256) av fallen. Vidare i Figur 3 kan det utläsas att Jönköping var det område där flest 
undertriageringar förekom 50 % (n=128) medan Höglandet stod för 37,1 % (n=93) och 
Värnamo 12,9 % (n=33) utav fallen.  Tittar man på den totala uppdragen inom de olika 
områdena (Figur 3) så ligger Jönköping högst med ett undertriage på 2,2 % sedan följer 
Höglandet på 1,7 % och Värnamo på 0,8 %.   
 

 
Figur 3. Totalt antal uppdrag, samt undertriage, uppdelat på Region Jönköpings 
ambulansområden. 
 



 

 11 

Responstiden i de undertriagerade fallen var genomsnitt 15 minuter, vissa lokala 
avvikelser framkom, Höglandets ambulansområde hade en responstid på 16,4 min. 
Motsvarande tid i Värnamos område var 15,7 minuter. Jönköpings tid var 13,8 minuter. 
(Tabell 1) 
 
Tabell 1 - Antal uppdrag, samt responstid/område. 

Ambulans 
område Antal uppdrag  

Responstid 
(minuter) 

Höglandet 95 16,4 
Jönköping 128 13,8 
Värnamo 33 15,7 
Total 256 - 
 
Åldern på de patientuppdrag som var inkluderade i studien varierade mellan 18-97 år, 
medelåldern hos män var 68 år och hos kvinnorna var medelåldern 71 år. Åldrarna där 
det fanns mest undertriage varierade mellan 68-92 år (n=159) och de stod för 62,1 % 
utav den totala undertriageringen. Gruppen 83-87 år var den åldersgrupp där det fanns 
flest undertriageringar n=47. (Tabell 2) Män undertriagerades mest frekvent 55,9 % 
(n=143) Däremot i åldersgruppen 83-87 år så var kvinnor mest frekvent undertriagerade 
(Tabell 2). 
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Tabell 2 - Fördelning åldersgrupper, kön samt område. 

  

Kön 
 Område 

Total Man Kvinna Total Höglandet Jönköping Värnamo 

Ålder 18-22 5 4 9 3 4 2 9 

23-27 3 3 6 2 3 1 6 

28-32 3 1 4 1 2 1 4 

33-37 5 3 8 2 5 1 8 

38-42 5 4 9 5 4 0 9 

43-47 2 5 7 1 4 2 7 

48-52 5 1 6 5 1 0 6 

53-57 6 4 10 4 4 2 10 

58-62 8 5 13 6 4 3 13 

63-67 8 5 13 5 7 1 13 

68-72 19 11 30 13 14 3 30 

73-77 19 7 26 7 14 5 26 

78-82 15 11 26 11 12 3 26 

83-87 19 28 47 12 30 5 47 

88-92 15 15 30 14 14 2 30 

93-97 6 6 12 4 6 2 12 

Total 143 113 256 95 128 33 256 

 
Utav alla undertriagerade fall (n=256) framkom det att de mest förekommande ESS-
koderna totalt sett var Bröstsmärta/Bröstkorgssmärta (n=1653), 
Buksmärta/Flanksmärta (n=1387), Dyspne (n=1175) samt Infektion/Feber (n=981). 
Tittar man på undertriage inom de enskilda ESS-koderna visas ett undertriage 
i Bröstsmärta/Bröstkorgssmärta på 1,6 % (n=27), Buksmärta/Flanksmärta 1,5 % (n=20), 
Dyspne 3,4 % (n=41) samt Infektion/Feber 5,7 % (n=56) av det totala antalet i ESS-
koden. Procentuellt sätt visar studien att Binjurebarksvikt, Förgiftning och Högt/Lågt 
blodtryck var mest undertriagerade i de enskilda ESS-koderna. (Tabell 3) 
 
Av de 256 uppdragen är det Infektion/Feber 21,9% (n=56), Dyspne 16 % (n=41) och 
Bröstsmärta/Bröstkorgssmärta 10,5 % (n=27) som undertriagerades mest frekvent. 
Vidare kan ses att män undertriagerades mest i gruppen Infektion/Feber jämfört mot 
kvinnor. I de övriga grupperna kan ingen större skillnad ses. (Tabell 3) 
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Tabell 3- ESS- koder. 
ESS  

  

  Totalt antal i ESS Antal undertriage i ESS % i ESS % mot n=256 
Bröstsmärta/Bröstkorgsmärta 1653 27 1,6 10,5 

Buksmärta/ Flanksmärta 1387 20 1,5 7,8 
Dyspne 1175 41 3,4 16,0 

Infektion/Feber 981 56 5,7 21,9 
Skada/trauma huvud 826 8 0,9 3,1 

Skada höft/knä/fot 755 7 0,9 2,7 
Stroke/TIA 743 19 2,5 7,4 

Yrsel/Svindel 601 2 0,3 0,8 
Ospecifik sjukdom 390 10 2,5 3,9 

Kramper 356 5 1,4 2,0 
Ryggsmärta 305 1 0,3 0,4 

Traumalarmsalgoritm 260 4 1,5 1,6 
Skada hand/arm 247 1 0,4 0,4 

Skada thorax/buk 237 2 0,8 0,8 
Onormal hjärtrytm/ Förmaksflimmer 227 7 3,0 2,7 

Huvudvärk 219 6 2,7 2,3 
Urinproblem 130 1 0,7 0,4 

Hematemes/Melena 105 8 7,5 3,1 
Allergi 99 3 3,0 1,2 

Diabetes/Hyperglykemi 97 2 2,0 0,8 
Underlivsbesvär hos kvinnor/Graviditet 80 3 3,7 1,2 
Hemoptys/ Näsblödning/ Tonsillblödning 59 1 1,7 0,4 

Förgiftning 50 11 22 4,3 
Misshandel 42 2 4,7 0,8 

Brännskada/Inhalationsskada 38 3 7,8 1,2 
Anemi 18 2 11 0,8 

Högt/Lågt blodtryck 17 3 17 1,2 
Binjurebarksvikt 4 1 25 0,4 

Total 11101 256  

  

 
Tabell 4 - Mest frekventa ESS-koderna inom undertriage, fördelning kön. 
  

Antal (n=) 
Procent% av totalt antal uppdrag 
(n=256). 

 
Män (n/%) 

 
Kvinnor (n/%) 

Infektion/Feber 56 21,9% 35/ 62,5% 21/ 37,5% 
Dyspné 41 16% 19/ 46% 22/ 54% 

Bröstsmärta/ 
Bröstkorgsmärta 27 10,5% 14/ 52% 13/ 48% 

 
I Tabell 5 visas relationen mellan ESS kod och slutdiagnos i de 256 fall som 
undertriagerades. Vidare visar tabell 5 spridningen över slutdiagnos som de 256 
inkluderade uppdragen fått av läkare. De mest förekommande slutdiagnoser visade sig 
vara infektion och sepsis som stod för 23% av de totala antal uppdrag.   
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Tabell 5. Fördelning av ESS-kod för olika slutdiagnoser. 
Slutdiagnos av läkare Antal 

(n) 
Ambulansbedömning (ESS-kod) 

Infektion 34 Infektion/Feber (19), Dyspne (9) Ospecifik sjukdom (3) Onormal 
hjärtrytm/Förmaksflimmer (1) Skada trauma/huvud (1) Allergi (1) 

Sepsis 25 Infektion/Feber (23), Ospecifik sjukdom (2) 
Andningsbesvär 24 Infektion/Feber (12), Dyspne (8), Ospecifik Sjukdom (3), 

Diabetes/Hyperglykemi (1) 
Stroke 19 Stroke/TIA (13), Kramper (2), Buksmärta/Flanksmärta (1), Yrsel/Svindel 

(1), Skada/trauma huvud (1), Allergi (1) 
Hjärtsvikt 13 Dyspne (10), Bröstsmärta/Bröstkorgssmärta (2), Högt/lågt blodtryck (1) 
STEMI 13 Bröstsmärta/Bröstkorgssmärta (13) 
Förgiftning 12 Förgiftning (9), Dyspne (1), Skada/trauma huvud (1), Anemi (1) 
Fraktur 9 Skada höft/knä/fot (5), Traumalarmsalgoritm (2), Skada/trauma huvud (1), 

Skada thorax/buk (1) 
Buksmärtor UNS 7 Buksmärta/Flanksmärta (5) Hematemes/Melena (1) Allergi (1) 
Sårskada 6 Traumalarmsalgoritm (2), Skada/trauma huvud (1), Skada hand/arm (1), 

Skada höft/knä/fot (1), Misshandel (1)  
NSTEMI 6 Bröstsmärta/Bröstkorgssmärta (4), Dyspne (1), Infektion/Feber (1) 
Cancer 6 Dyspne (2), Buksmärta (1), Stroke/TIA (1), Urinproblem (1), Huvudvärk 

(1) 
Ulcus 5 Buksmärta/Flanksmärta (2), Hematemes/Melena (1), Anemi (1), 

Binjurebarksvikt (1) 
GI-Blödning 5 Hematemes/Melena (4), Onormal hjärtrytm (1) 
KOL-Exacerbation 5 Dyspne (5) 
Ileus 4 Buksmärta/Flanksmärta (3), Ospecifik Sjukdom (1) 
AV-Block 3 4 Onormal hjärtrytm/Förmaksflimmer (2), Dyspne (1), Skada/Trauma huvud 

(1) 
Takykardi 3 Onormal hjärtrytm/Förmaksflimmer (2), Bröstsmärta/Bröstkorgssmärta (1) 
Krampanfall 3 Kramp (3) 
Pneumothorax 3 Dyspne (1), Skada höft/knä/fot (1), Misshandel (1) 
Hjärtstopp 3 Dyspne (1), Bröstsmärta/Bröstkorgssmärta (1), Stroke/TIA (1) 
Kolecystit 3 Buksmärta/Flanksmärta (2), Bröstsmärta/Bröstkorgssmärta (1) 
Bröstsmärtor 3 Bröstsmärta/Bröstkorgssmärta (3) 
Clostridieinfektion 3 Buksmärta/Flanksmärta (1), Hematemes/Melena (1), 

Diabetes/Hyperglykemi (1) 
Huvudvärk 3 Huvudvärk (3) 
Missing information 2 Underlivsbesvär hos kvinnor/Graviditet (2) 
Kontusion nacke 2 Skada/trauma huvud (2) 
Svimning 2 Högt/Lågt blodtryck (1), Yrsel/svindel (1) 
Förmaksflimmer 2 Onormal hjärtrytm/Förmaksflimmer (1) Dyspne (1) 
Peri/Endokardit 2 Buksmärta/Flanksmärta (1), Bröstsmärta/Bröstskorgssmärta (1) 
Yrsel 2 Stroke/TIA (1), Huvudvärk (1) 
Brännskada 2 Brännskada/Inhalationsskada (2) 
Hypotoni 1 Högt/Lågt blodtryck (1) 
Ospecifik sjukdom 1 Infektion/Feber (1) 
Pankreatit 1 Dyspne (1) 
Näsblödning 1 Hemoptys/Näsblödning/Tonsillblödning (1) 
Lungödem 1 Bröstsmärta/Bröstkorgssmärta (1) 
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Mesenterialkärlsemboli 1 Buksmärta/Flanksmärta (1) 
Bukaortaaneurysm 1 Buksmärta/Flanksmärta (1) 
Virusinfektion 1 Hematemes/Melena (1) 
Appendicit 1 Buksmärta/Flanksmärta (1) 
Gastroenterit 1 Buksmärta/Flanksmärta (1) 
Transitorisk Global 
Amnesi 

1 Stroke/TIA (1) 

Stress 1 Stroke/TIA (1) 
Beteendestörning 1 Stroke/TIA (1) 
Kotkompression 1 Ryggsmärta (1) 
Migrän 1 Huvudvärk (1) 
Blödning från vagina och 
uterus 

1 Underlivsbesvär hos kvinnor/Graviditet (1) 

Knivhuggning 1 Skada torax/buk (1) 
Elolycka 1 Brännskada/Inhalationsskada (1) 
Commotio 1 Förgiftning (1) 
Hypotermi 1 Förgiftning (1) 
Diabetes typ 1 med acidos 1 Ospecifik sjukdom (1) 
Totalt 256  

 

 
DISKUSSION 

Metoddiskussion  
 
Studien gjordes som en registerstudie där journalsystemen Paratus (ambulansjournal 
och Cosmic (sjukhusens journalsystem) granskades. Dessa journalsystem behövdes för 
att svara på syftet. För att få ut en fullständig förteckning över objekten i en viss 
objektmängd eller population så används register. Nackdelar med registerdata kan vara 
att definitionen på variablarna kan ha förändrats. Det finns risk för underrapportering, 
avgränsningar i populationen kan ha har förändrats och registerdata kan vara inaktuella 
(Dahmström, 2011, ss. 126-130; Jacobsson Ekman, et al., 2014, ss. 117-118). Några 
sådana risker bedömdes ej föreligga i denna studie.  
 
Författarna upplever en brist i att inte kunna redovisa larmcentralens ärendeindex för 
samtliga 256 stycken inkluderade journaler. Detta anses kunna ge ett större djup i 
studien samt påvisa vårdkedjan från telefonsamtalet till larmcentral, 
ambulanssjuksköterskans prehospitala bedömning och läkarens bedömning på sjukhus.  
 
När journalerna skulle granskas i Paratus kunde man sortera uppdragen på ”prio ut” och 
“prio in”, ärendenummer och område. Det gick även att ange datum, så de valda 
månaderna kunde granskas. Däremot gick det inte att bara få fram de uppdrag med 
prioritet 2 och 3 och som lyfts till prioritet 1 av ambulanssjuksköterskan i enskilda 
sökningar. Därför fick alla journaler på listan granskas. När kön och ålder skulle 
granskas var det tvunget att öppna upp alla journalerna. Detta var tidskrävande och en 
svaghet i sökningen. Det kan heller inte uteslutas att någon journal har missats. Båda 
författarna medverkade i granskningen för att minimera denna risk, vilket kan anses 
vara en styrka. Något som ansågs vara en svaghet var att de två journalsystem inte var 
sammankopplade utan de fungerade som isolerade system. Detta innebar att författarna 
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fick gå via ärendennumret för att nå personnumret för att sedan söka i journalsystemet 
Cosmic för att därigenom få fram slutdiagnos. Förlossningsavdelningen på Region 
Jönköpings Läns tre sjukhus har ett annat journalsystem än Cosmic. Detta gjorde att 
slutdiagnoser inte gick att få fram på de fallen som benämndes som “Missing 
information” (n=2) i Tabell 5. Författarna hade inte fått tillgång till deras journalsystem.  
 
Tabell 3 speglar enbart totalt antal uppdrag i de ESS-koder som förkom som 
undertriagerade (n=256). Det medför att ett bortfall på 3 871 uppdrag. Vilket kan 
förklaras med att alla ESS-koder ej hade något undertriage, vilket gör att de inte blir 
representerade.  
 
Slumpmässigt urval ansågs vara lämpligast för att bestämma vilka månader som skulle 
inkluderas i studien. Detta innebar att alla månader hade samma möjlighet att bli valda. 
Dock så ger inte ett obundet randomiserat urval någon garanti för att materialet blir 
representativt för populationen (Polit & Beck 2012 ss. 280-281). Dessutom så anses att 
de 256 journaler som uppfyllde givna kriterier för undertriagering vara för litet att 
kunna ge generaliserande slutsatser för hela populationen (Polit & Beck 2012 ss.250-
251). Genom ett större urval skulle överförbarheten bli bättre. Därför så genomfördes 
studien som en pilotstudie och därigenom ansågs datainsamlingen ligga inom studiens 
ramar.  
 
Ålder 0-17 år (barn) exkluderades på grund av att när studien genomfördes så användes 
inte RETTS som triageverktyg på barn i Region Jönköping, så i dessa fall kunde vi inte 
få ut någon ESS-kod. Även överflyttningar mellan vårdinrättningar exkluderades på 
grund av att en läkare hade bestämt vårdnivå och därav prioritet på ärendet. Även de 
uppdrag som inte hade fått någon ESS-kod exkluderades för de journalerna inte var 
korrekt ifyllda. 
 
Inom almeringssjukvården så används prioriteringen 1,2 och 3 som grundar sig på 
Medicinskt index vid utalarmering av ambulans (SOSFS 2009:10). Däremot så 
använder ambulanssjukvården RETTS för att prioritera patienter och finna rätt vårdnivå. 
Dessa triagesystem ser olika ut och kan därför innebära att patienterna bedöms på olika 
sätt.  
 
När ambulanspersonalen har lastat patienten så gör föraren ett knapptryck på en skärm 
som anger “Lastat” som status. Därefter anges vald prioritet. Denna kan ändras under 
färden in till sjukhus. Däremot kan det inte uteslutas att den mänskliga faktorn spelar in 
(Polit & Beck 2012 ss. 176), vid avtransport och under transporten vilket betyder att 
dessa knapptryck kan ha glömts. Möjlighet finns att av misstag trycka in fel prioritet vid 
lastning av patient samt att patienten blivit sämre under transport och att föraren har 
missat att uppdatera prioriteten. Sistnämnda risk bedöms dock vara minimal eftersom 
sannolikheten att ett akut livshotande patientuppdrag trycks in som prioritet 2 eller 3 
bedömdes som mycket låg. Samtidigt bedömdes sannolikheten att ett icke akut 
livshotande fall anges som prioritet 1 också bedömdes som mycket låg. Vidare fanns 
möjlighet att gå in i Paratus och ändra den satta prioriteten till vårdinrättningen, efter att 
man lämnat av patienten, samt innan man signerat journalen.  
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Resultatdiskussion  
Huvudfynd som framkommit i vår studie är att det mest frekventa undertriage förekom i 
de bedömda tillstånden: Infektion, Dyspne och Bröstsmärta/Bröstkorgssmärta. Av de 
undertriagerade i studien visar resultatet på att de mest frekventa slutdiagnoser satta av 
läkare på något av Region Jönköpings tre sjukhus var infektion, sepsis samt 
andningsbesvär.  
 
Relation mellan över- och undertriagering  

 
Vid utalarmering gällande prioritet 1 från larmcentral visar vår studie att den bedömning 
som larmcentral gjort och den bedömning som ambulanssjuksköterska gjort 
överensstämmer i 24,8% av fallen. I Eks (2014, s. 27) studie framkommer det att av de 
4835 uppdrag som ingick i studien så var 4086 (84,5%)överensstämmande i 
prioriteringen mellan larmcentral och ambulanssjuksköterska. I Beillons (2010, s. 52) 
studie framkom att larmcentralens och ambulanssjuksköterskans bedömda prioritetsgrad 
överensstämde i 53% av fallen. Vidare visade studien att det förekom båda över - och 
undertriage. Främst sågs detta vid de uppdrag som är lågakuta dvs. där patienten får 
prioritetsfärg Grön-Gul enligt RETTS. Högst träffsäkerhet sågs vid de uppdrag som var 
högakuta, dvs. där patienten fått prioritetsfärg Orange-Röd enligt RETTS. Ek beskriver 
att övertriage förekom i gruppen högakuta uppdrag relaterat till larmcentralens höga 
känslighet för dessa uppdrag. Samtidigt sågs en låg specifitet hos larmcentralens system 
då det larmades ambulans till person som efter ambulanssjuksköterskans 
bedömning visade sig inte vara i behov av högakut vård (Ek 2014, s. 27) 
 
Enligt Mann, Schmidt & Cone (2004, ss. 138-154) kan en acceptabel nivå av 
undertriage vara mellan 0-3%. Det föreligger stor skillnad mellan vår studie, Eks (2014) 
och Beillon (2010) gällande korrekt bedömda uppdrag mellan larmcentral och 
ambulanssjuksköterska. En förklaring till det kan vara att Ek och Beillon undersöker 
alla tre prioritetsgrader (1,2 och 3) medan vi endast fokuserat på prioritet 1. 
 
Övertriage 

De tillfällen där larmcentral givit uppdrag med prioritet 1 som efter 
ambulanssjuksköterskans bedömning blev prioritet 2 eller 3 till vårdinrättning förekom i 
75% av de fall som larmats ut som prioritet 1. I en studie gjord i Taiwan framkom det 
ett övertriage på 62,8 % (Lu et al, 2006). Dami et. al. (2015, ss. 1-9) visar också på 
ett övertriage på 78%. Vidare beskrivs det att det endast finns en vedertagen nivå av 
övertriage inom traumasjukvården, som ligger mellan 30-50%. Någon fastställd nivå 
ifrån larmcentralens sida finns inte i nuläget. I nämnda studien är det uppdragstypen 
“Osäkra uppgifter” som var i majoritet för övertriage, som representerade 37,9%. 
Nyttan med övertriage kan vara att inte missa allvarliga tillstånd hos patienten. Risken 
med övertriage kan vara att det råder brist på ambulansresurser när det föreligger ett 
verkligt behov. Vidare kan det också vara en risk för medtrafikanter då ambulansen kör 
med blåljus och sirener. 
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Undertriage 

 
Vår studie visade på ett undertriage på 1,7 % av de uppdrag som undersöktes. I en 
studie gjord av Berner och Rotter (2015, s.36) påvisades ett undertriage på 17,6 % av 
prioritet 2 och 3 som blev upp prioriterade till prioritet 1.  Det föreligger en skillnad 
mellan dessa studier, detta kan bero på regionala skillnader. Berner och Rotter (2015) 
studien är genomförd i Västra Götalandsregionen och denna studie är gjord i Region 
Jönköpings län.  
 
Hjälte, Suserud, Herlitz & Karlberg (2007b, ss. 134-141)beskriver i sin studie att av alla 
uppdrag var 33% prioritet 1 uppdrag. Av det totala antal patienter som ingick i studien 
var det i 10% fall där den vårdsökande uppvisade livshotande åkommor eller inga 
livstecken alls, efter bedömning av ambulanssjuksköterskan. Av dessa patienter med 
livshotande åkommor hade larmcentralen i 22% av fallen givit uppdraget lägre prioritet 
än 1. Sett till hela studiepopulationen i den studien kunde ett undertriage på 2% 
uppvisas. 
 
Deakin, Alasaad, King & Thompson (2009, ss. 442-445) har i sin studie från USA 
funnit ett undertriage vid de uppdrag där det senare visade sig att patienten hade Stroke. 
Studien beskriver svårigheter i att bedöma stroke över telefon. Det visade sig att vid 
mindre än hälften av de inkluderade uppdragen hade larmoperatören identifierat 
inringaren lida av stroke. Vid dessa fall hade larmoperatören givit uppdragen en lägre 
prioritet vilket innebar att ambulansens responstid blev längre. Detta i sin tur äventyrar 
patientsäkerheten på grund av att patientens väntetid till vård fördröjs. I vår studie 
framkom ett undertriage på 2,5% gällande patienter med TIA/Stroke. 
 
I en studie gjord på larmcentral i Italien framkommer det att undertriage till stor del kan 
bero på att inringaren inte blivit ordentligt utfrågad om anledningen till samtalet. 
Larmoperatören ställer inte de frågor som ingår i det beslutsstöd som används. Vidare 
framgår det att det sällan är den drabbade personen som är inringaren, vilket gör det 
svårt för larmoperatören att skapa sig en bild över individens besvär. (Palma, Antonaci, 
Coli & Cicolini. 2014, ss. 476-483) Patienter som ringer och vill ha ambulans känner 
sig ofta utsatta och i behov av akut hjälp. En del känner även att det tar lång tid innan 
operatören inser deras behov av hjälp. I väntan på hjälp så uppkommer ofta känslor av 
rädsla, ångest, utsatthet, ensamhet, smärta och hjälplöshet (Forslund, Kihlgren, Östman 
& Sörlie, 2005 ss. 361–367; Ahl et al., 2006, ss. 11-19). Den miljön förändras kring 
patienten när han/hon upplever sjukdom. När ambulans anländer till platsen så ses det 
ofta som en trygghet i att lämna över ansvaret till någon annan. Den emotionella 
atmosfären i form av goda relationer och tillgång till information kan då stärkas och 
samtidigt ge känsla av tillit och trygghet (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 1989 ss. 116-
117; Forslund et. al. 2005 ss. 361–367; Ahl et al., 2006, ss. 11-19). En skillnad som 
finns mellan larmcentralens bedömning och ambulanssjuksköterskans är att 
ambulanssjuksköterskan ser individen och kan se/känna och göra undersökningar på 
plats. Vilket ger en större bild och förståelse kring individens situation.  
 
Cirka 16 % av patienterna borde ha haft en högre prioritet vid utalarmeringsfasen 
baserat på ambulanssjuksköterskans första bedömning (Beillon, 2010, s, 84). Detta kan 
äventyra patientsäkerheten relaterat till att väntetiden på ambulans kan öka. 



 

 19 

 

Ålder- och könsperspektiv på undertriage  
 
I genomförd studie stod åldern 68-92 för 62,1 % av de undertriagerade. där vårdsökande 
mellan 83-87 år står för 18% av uppdrag där undertriage förekom, vilket var den största 
åldersgruppen. Detta styrks i Lindström et. al. (2012, ss. 7) studie som beskriver 
svårighet för larmcentral att göra en bedömning på äldre inringare (över 80 år) på grund 
av äldre ibland har en sämre förmåga att beskriva sina symtom.  Vid vissa tillstånd så 
har äldre kvinnor och män sämre smärtuppfattning vilket kan leda till att larmcentralen 
inte uppfattar allvarlighetsgraden på individens tillstånd (Kuhn, Page & Worrall-Carter, 
2011ss. 395-407)  
 
Vår studie visar ett procentuellt större undertriage på män. Däremot går inte att dra 
några generella slutsatser gentemot hela populationen gällande större undertriage på 
män. Resultatet visar på att i åldersgruppen 83-87 år är kvinnor överrepresenterade, där 
antalet kvinnor var 28 stycken mot männen som var 19 stycken.  Något som kan bidra 
till att kvinnor i denna ålder kan blir underprioriterade är att de blir missförstådda av 
larmcentral och ambulanssjuksköterskan. Alspach (2012, ss 8-14) menar på att en risk 
som finns är att kvinnors problem blir missförstådda eller underskattade.  
 

Vanligaste ESS-koderna där undertriagering förekom  
 
I resultatet framkom det att ESS-kod Infektion/Feber, Dyspne och 
Bröstsmärta/Bröstkorgssmärta var överrepresenterade vid undertriage, där det största 
undertriaget förekom i ESS Infektion/Feber.  Berner och Rotter (2015) fann i sin studie 
mest undertriage vid bedömda tillstånd ryggbesvär och buk/urinvägar.   En intressant 
jämförelse mellan vår studie och Berner och Rotters (2015) är avvikelsen i ESS-koden 
som undertriagerats. En möjlig orsak till detta kan vara skillnaden i åldersspannet där 
deras sträcker sig mellan 0-118 år och vår mellan 18-97 år. Berner och Rotters (2015) 
har även ett större urval i sin studie vilket eventuellt medför mer representativ 
population till resultatet. I Dami et. al, (2015, ss. 1-9) studie påvisades att dyspné var en 
av de mest undertriagerade fallen på 9,6%, vilket styrker vår studie.  
 
Att infektion/feber blev den största ESS-koden i studien som undertriagerades kan beror 
på att det är svårt för individen att förmedla hur den egentligen mår för 
larmcentralsoperatören. Det kan vara svårt för larmoperatören att bilda sig en 
uppfattning, enligt Karlsten och Elowsson (2004, ss; 125-129) så har larmoperatören 
kort tid på sig att bedöma och prioritera patienten. En tanke där att feber kanske inte 
låter så allvarligt. Dock när ambulanssjuksköterskan anländer så kan de se hela bilden 
och ta in det i bedömningen. Enligt Dellinger et.al. (2013, s; 580) så bör antibiotika 
administreras så fort som möjligt vi insjuknandet av en sepsis, då man i den studien sett 
att detta har gynnat patientens tillstånd. Skulle dessa patienter identifieras tidigare kan 
tänkas det gynnar patientens tillstånd och tillfrisknade.  
 
En viktig aspekt att ta upp vid ESS Bröstsmärta/Bröstkorgsmärta är att tid är muskel. 
Enligt Bång et. al. (2008), ss; 325-332) så var överlevnaden hos patienter med 
hjärtinfarkt högre hos de som fått åka ambulans in till sjukhuset, orsaken var att de fått 
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tidigare behandling. Att starta behandling tidigt och lösa upp proppen i hjärtat kan rädda 
liv (Gupta & Malik, 2011, ss; 206-209). Blir då dessa patienter undertiagerade kan det 
ge allvarliga följder, därför är det viktigt att säkerställa att i tidigt skede att patienten 
inte har någon pågående hjärtinfarkt. Däremot är det svårt att avgöra på telefon vilka 
som är i riskzonen, då av författarnas erfarenhet så finns det olika symtom bilder på 
hjärtinfarkt.   
 
Binjurebarksvikt, Förgiftning och Högt/Lågt blodtryck hade procentuellt sett högst 
siffra på undertriaget om man ser till totalt antal patienter inom ESS-kod i denna studie. 
Denna avvikelse kan förklaras med att endast ett fåtal patienter bedömdes med denna 
ESS-koden, vilket ökar risken för slumpavvikelse.  
 
Slutdiagnoser 

 
I denna studie var det Infektion, Sepsis och Andningsbesvär som var de vanligaste 
slutdiagnoserna. De bedömningar som gjordes av ambulanssjuksköterskan där ESS-kod 
Infektion/Feber bedömdes vara den primära orsaken till problemet gjordes samma 
bedömning av läkare på sjukhus i 75% av fallen. Vid slutdiagnos andningsbesvär 
bedömde ambulanssjuksköterskan endast i 33% av fallen lika som läkaren.  Vidare ses 
en överensstämmelse vid bröstsmärtor, då det senare visats sig att patienten led av 
hjärtinfarkt. Vilket kan förklaras av att sjuksköterska på Hjärtintensiven på respektive 
sjukhus tar kontakt med ambulanssjuksköterskan då denne tagit ett EKG på patienten. 
Även vid slutdiagnos Stroke ses en överensstämmelse mellan läkare och 
ambulanssjuksköterska i bedömning, detta kan eventuellt härledas till det beslutsstöd 
som finns i Region Jönköping gällande Stroke. 
 
I Herlitz et al (2012) studie om Sepsis, där ambulans blivit inblandad spelar 
larmoperatören en stor roll då den hjälpsökande eventuellt lider av ett livshotande 
tillstånd. Rätt prioritetssättning samt att operatören fattar misstanke om 
allvarlighetsgraden kan vara avgörande för patientens utfall. Vidare beskrivs det i 
studien att vid de tillfällen då ambulans tillkallats har väntetiden till definitiv behandling 
varit kortare än om personen tagit sig till sjukvården på egen hand. (Herlitz et al., 2012) 
Något som kan vara livsavgörande är att behöva vänta längre på ambulans. Andersson 
Hagiwara et al., (2014, ss. 1-8) påvisar i sin studie att tiden har betydelse för prognosen 
vid hjärtinfarkt. Tid till behandling kan vara livsavgörande men kan också minska 
patientens oro och göra världen tryggare för individen. Riksrevisionen (2012, s 37) kom 
fram till att ambulansens responstid har ökat med åren, vilket innebär att tiden till 
definitiv behandling kan öka.  
 

Slutsats 
Enligt Hälso- och Sjukvårdslagen (1982:763) ska vård ges på lika villkor, även att den 
som har störst behov av sjukvård ska prioriteras först. Riksrevisionen (2012, s. 39) har 
konstaterat att en ökning av ambulansuppdragen har skett. De skriver vidare att en 
ökning beror på ett ökat behov i samhället av ambulanstransporter, men att också att 
ambulanssjukvården inte bara används till det som det är avsedda för. Risken med 
felaktig användning av ambulansresurserna innebär att den patienten prioriteras före en 
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som kanske har ett större behov, eller att det inte finns några tillgängliga resurser att 
tillgå just vid det tillfället. Vilket kan resultera i onödigt lidande och vårdskador för den 
enskilde individen. Undertriage hotar patientsäkerheten på så vis att allvarliga 
sjukdomsfall får vänta onödigt länge på ambulans. Någon vedertagen nivå för 
undertriage finns inte fastställd i nuläget men som tidigare nämnts i Mann, Schmidt & 
Cone (2004, ss. 138-154) studie så är en acceptabel undertriagenivå mellan 0-3%. 
Undertriageringen i vår studie var 1,7% vilket påvisar en acceptabel nivå av 
undertriagering i Region Jönköping.  
 
Vidare visar vår studie att larmcentral har som svårast att sätta korrekt prioritetsgrad på 
de vårdsökande som efter ambulanssjuksköterskans bedömning visar sig lida av 
infektion och sepsis. Mellhammar et al. (2015) menar att de initiala symtomen vid 
sepsis är ofta diffusa och endast 21% av befolkningen vet vad sepsis är. Dålig 
kännedom om detta tillstånd gör att kontakt med sjukvården kan dröja samt att patienter 
felbedöms. Tid till definitiv behandling förskjuts. Tiden till behandling är avgörande för 
hur utgången för sepsis och hjärtinfarkt blir och även vilka långsiktiga komplikationer 
som kvarstår. Viktigt är att uppmärksamma allvarlighetsgraden för sepsis och inse att 
sepsis är ett allvarligt tillstånd som kan drabba vem som helst, när som helst.  
 

Kliniska implikationer 
 
Patientnyttan med studien är att uppmärksamma var undertriage förekommer, påvisa 
vikten av rätt behandling vid rätt tid. Studien har nytta både för larmcentral och 
ambulanssjukvården. Från larmcentralens sida är denna studie viktig för larmoperatören 
att ha kännedom vad diffusa symtom kan stå för samt att inse hur viktig tiden är i dessa 
livshotande tillstånd. För ambulanssjukvården kan studien ha nytta på så sätt att ha 
kännedom om att den satta prioritet som är satt av larmoperatören inte är definitiv, 
ambulanssjuksköterskan har fler verktyg för att kunna göra en adekvat bedömning 
kontra larmoperatör. Ambulanssjuksköterskan har möjlighet att se, lyssna och känna på 
patienten för att bilda sig en uppfattning. Larmoperatören får förlita sig på det som 
anges på telefon. Vidare forskning i ämnet är nödvändig för att stärka patientsäkerheten. 
Eftersom resultatet skiljer sig från tidigare studier i olika hänseenden hade det varit 
intressant att göra en större studie men i samma region, och då även undersöka 
undertriage i samtliga prioritetsgrader. 
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