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Sammanfattning    
Antalet ambulansuppdrag ökar ständigt i Västra Götalandsregionen, antalet ambulanser 
ökar dock inte. Inom ambulansorganisationen SU finns ett antal vårdkedjor, en av dessa 
är smittvägen. Det finns idag ingen uppföljning gjord på denna vårdkedja om hur 
träffsäker ambulanssjuksköterskans bedömning är utifrån vissa förutbestämda kriterier, 
därav görs denna kvantitativa analys med hjälp av statistik. Syftet är att utvärdera 
ambulanssjuksköterskans träffsäkerhet i bedömningen av infektionspatienter. 
Resultatet av studien visar att ambulanssjuksköterskans bedömning av 
infektionspatienter är bra och att träffsäkerheten är stor. Både hos de patienter som 
accepterades till infektionsavdelning samt de som först blev nekade och sedan ändå 
sekundärtransporterades från akutmottagningen till infektionsavdelning. Något som 
också framkom var att det inte enbart är ambulanssjuksköterskans bedömning som är 
avgörande för om patienter blir accepterade direkt till infektion eller inte utan andra 
faktorer spelade in. I diskussionen finns två stora huvudrubriker som diskuteras och 
dessa är ålder och ojämn/jämlik vård, vilket var två rubriker som tillkom när resultatet 
sammanställdes.  
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INLEDNING 
I Sverige ökar antalet invånare markant och även den äldre populationen, vilket innebär 
att fler personer söker akutsjukvård än tidigare.  
På de flesta akutmottagningarna i landet är det ett högt söktryck. Det innebär tidvis lång 
väntan för patientgrupper som bedömts som icke akuta men som kan vara i behov av 
slutenvård. Akutmottagningen vid Sahlgrenska universitetssjukhuset (SU) i Göteborg 
har en av de längsta väntetiderna i landet. På Sahlgrenska får du i snitt vänta 1h 49min 
på att träffa en läkare i jämförelse med Capio S:t Göran i Stockholm där det endast tar 
28min (Socialstyrelsen, 2015).   För att rätt patient skall komma till rätt instans och ges 
ökad möjlighet till att få rätt vård inom rimlig tid har flertalet vårdkedjor skapats i 
sammarbete mellan ambulanssjukvården och intrahospitala verksamheter.  Syftet med 
en vårdkedja är att ambulanssjuksköterskan på plats genomför en bedömning av 
patienten avseende möjlig orsak till patientens symtombild och därigenom skapas 
möjlighet att by-passa akutmottagningen och lägga in patienten vid rätt instans direkt. 
By-passa innebär att patienten slipper bli bedömd och undersökt av en läkare på 
akutmottagningen utan kan efter ambulanssjuksköterskans undersökning och triagering 
komma direkt till en vårdavdelning. En av dessa kallas för smittvägen och är till för 
patienter med misstänkt infektion och behov av inläggning i slutenvården. Detta medför 
höga krav på ambulanssjuksköterskans bedömning av patienten i samråd med 
infektionsläkare och dennes bedömning via telefon. Här förs en diskussion mellan de 
två professionerna och utefter förbestämda inklusions- och exklusionskriterier tas beslut 
om patienten uppfyller kravet att få en plats på infektionsavdelning. Läkaren på 
infektion har det slutgiltiga mandatet att antingen neka direktinläggning eller acceptera 
denna. I denna studie undersöks ambulansjuksköterskans träffsäkerhet i bedömning av 
infektionspatienter i snabbspåret smittvägen.  
 
 
BAKGRUND 

Ambulanssjuksköterskans kompetensbeskrivning och ansvar 
Ambulanssjuksköterskan har ett stort ansvar, de har sina behandlingsriktlinjer att följa 
men de är ofta väldigt ensamma i jämförelse med att jobba inne på ett sjukhus där det 
finns både fler kollegor och läkare att tillgå. Ambulanssjuksköterskan måste också vara 
lyhörd för sina kollegor och vara öppensinnad att motta hjälp och input från dessa. 
Snabba beslut skall tas i de mest udda och komplexa situationer där det mesta kan te sig 
väldigt oklart (RAS, 2009, Socialstyrelsen, 2005). Ansvarsområdena omfattas bland 
annat av att sjuksköterskan skall ha kännedom om medicinsk vetskap, att kunna bedöma 
patientens tillstånd på ett strukturerat sätt enligt ABCDE-principen (A-luftväg/halsrygg, 
B-andning, C-cirkulation, D-medvetande, E-helkroppsundersökning), hon/han skall 
kunna utföra undersökningar och åtgärda tillstötta problem samt utvärdera och ompröva 
dessa (Hagiwara & Wireklint-Sundström, 2009, ss.122-131.). Ambulanssjuksköterskan 
har även de mest spridda åldrar att jobba med, allt från små prematurbarn till över 100-
åringar samt ortopedi-, kirurgi-, medicin-, psykiskt sjuka patienter, öron näsa hals 
åkommor med mera (RAS, 2009, Socialstyrelsen, 2005). 
Viktigast av allt är att möta varje individ med respekt och se det unika i varje vårdmöte. 
Här ingår även att jobba patientcentrerat vilket enligt Svendsen och Wireklint 
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Sundström (2009) innebär att sjuksköterskan ska få patienten att känna att denna blir 
lyssnad på och är intresserad av vad patienten har att säga. Därmed läggs grunden för en 
bra kommunikation och förutsättningar skapas för en fortsatt god vård. 
Ambulanssjuksköterskan har fyra stora ansvarsområden att främja hälsa, att förebygga 
sjukdom, att återställa hälsa samt att lindra lidande (RAS, 2009, Socialstyrelsen, 2005). 
 
 
Snabbspår och tidigare studier om vård 
Enligt en undersökning som utfördes av Socialstyrelsen ökade väntetiden på landets 
akutmottagningar från 2010-2013. Mätningarna visade även att för patienter som var 80 
år eller äldre så var vistelsetiden på akuten längre. Dock var väntetiden för dessa i snitt 
kortare för att bli bedömd och undersökt av en läkare. Några tänkbara orsaker till den 
längre vistelsetiden för gruppen 80 år och äldre är att dessa patienter prioriteras lägre på 
grund av att dess tillstånd ej bedöms så akut, har en symtombild som är svårbedömd, är 
i behov av en tidskrävande behandling och/eller på grund av att dessa behöver läggas in 
men bristen på vårdplatser leder till en lång väntan på att bli inlagd (Socialstyrelsen, 
2013). 
 
Problemen på akutmottagningarna har lett till en utveckling av organisatoriska 
förändringar i försök att korta väntetiderna Under de senaste åren har exempelvis en 
utveckling skett av så kallade snabbspår (Socialstyrelsen, 2013). Det är en arbetsmodell 
med fastslagna riktlinjer för hur omhändertagandet av patienter ska fortlöpa i den 
prehospitala vården. Syftet med snabbspår är ett snabbt omhändertagande, att ställa 
diagnos utan fördröjning samt att patienter får adekvat behandling inom en viss tid 
(Wireklint-Sundström, Petersson, Sjöholm, Gelang, Axelsson, Karlsson, et al., 2014). 
Genom snabbspåren slussas patienterna förbi intaget på akutmottagningen och förs 
istället direkt till diagnostik och behandling. Dessa spår är till för patientgrupper vilka 
genom ett snabbt omhändertagande och snabbt insatt behandling har mycket att vinna 
och kan i vissa fall vara helt avgörande för utgången för patienten (Socialstyrelsen, 
2013). 
Av landets alla akutmottagningar har ungefär tre av fyra snabbspår för stroke, 
höftfraktur och hjärtinfarkt (Socialstyrelsen, 2013). Wodlin, Nilsson & Kjölhede (2014) 
menar att fast track (snabbspår) är evidensbaserat speciellt inom kirurgipatienter där 
man ser en snabbare återhämtning men även en minskning av återinläggningar. 
 

Snabbspår inom ambulanssjukvården i Göteborg 
I Storgöteborg finns nio stationer som ambulanser utgår ifrån. Dessa stationer skall 
täcka Storgöteborgs mer än 980 000 invånare. Organisationen, har arbetat fram ett antal 
vårdkedjor som ska vara till gagn för patienterna samt avlasta akutmottagningarna. 
Vårdkedjorna har vissa aspekter och riktlinjer vilka skall tas hänsyn till för att rätt 
patient skall hamla på rätt instans inom rätt tid. Man räknar med att ambulansen 
Storgöteborg har 85 000 uppdrag per år eller ca 232 uppdrag/dag. Av dessa är 2000 
patienter inlagda direkt på avdelning via vårdkedjor, alltså patienter som inte behöver 
träffa en läkare och få en första bedömning på akutmottagningen (Ambulansen, SU, 
2015). 
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Styrdokument för ambulanssjukvården 
Enligt målet för hälso- och sjukvården skall all vård ges med respekt för alla 
människors lika värde och den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall 
ges företräde till vården (Hälso- och sjukvårdslag 1997:142). Hälso- och sjukvårdslagen 
stödjer även RETTS (Rapid Emergency Triage and Treatment System) och ESS 
(Emergency Symptomes and Signs) då röd triagerad patient skall ges företräde för 
orange-, gul- och gröntriagerad patient samt att grön patient får vänta längre då gul-, 
orange- och rödtriagerad har företräde. 
Verksamheten Ambulans och Prehospital Akutsjukvård SU (APA) lyder under 
Sahlgrenska Universitetssjukhusets (SU) ledningssystem. APA följer Hälso- och 
sjukvårdslagen och Socialstyrelsens författningar. SOSFS 2009:10, med ändring 
2013:9, och 8 kap. 19 § fordonsförordningen (2009:211) är två bärande styrdokument 
för ambulanssjukvård i Sverige. Dessa dokument utgör ramen för bland annat 
kompetens, utrustning och fordonstyper.  
 
Den SU specifika kvalitetsledningen sker utefter utvecklingsplaner baserade på 
”Värdebaserad vård”, där de SU övergripande målen kopplas ner till 
verksamhetsbaserade mål och planer. Styrdokument finns i de för verksamheten 
framtagna processerna, rutinerna och riktlinjerna. Vidare styrning sker utifrån 
arbetsmiljölagen och miljöbalken, (Socialstyrelsen, 2016). 
 

Vårdkedjor 
Än så länge finns nedan huvudgrupper av vårdkedjor (SU ambulans Göteborg, 2016). 
PCI – (Percutaneous Coronary Intervention) akut hjärtinfarkt som går direkt upp på 
PCI-lab för att minska skadan på hjärtat som blir pga syrebristen där proppen sitter. 
Gäller på Sahlgrenska sjukhuset även på Östra sjukhuset i vissa lägen. 
HIA-direkt – (Hjärtintensivsavdelning) Bröstsmärta med misstänkt kardiell genes, 
dyspné med misstänkt kardiell genes samt symptomgivande arytmi. Gäller på 
Sahlgrenska sjukhuset, Östra sjukhuset och Mölndals sjukhus. 
Rädda hjärnan – Patienter med stroke som uppfyller kriterier på stroke går direkt upp 
på CT-lab (datortomografi) för att se om det är en blödning eller en propp och 
behandlas sedan därefter. 
Hjärnvägen - patienter som inte uppfyller kriterier för rädda hjärnan men som har 
neurologiska symptom blir inlagda på en stroke avdelning. 
Ambitiös – Grön- och gulprioriterade medicinpatienter (se förklaring längre ner, under 
rubriken triagering) som har behov av sluten vård. Östra sjukhuset vardagar 8-20, 
Sahlgrenska sjukhuset vardagar 9-20 och Mölndals sjukhus vardagar 8-15,30. 
Höftleden- Misstänkt höftfraktur, lågenergivåld, gula samt gröna patienter. Patienten 
går direkt till röntgen för att om det är en konstaterad fraktur gå direkt upp på avdelning 
i väntan på operation. 
Samband – Patienter som behöver åka till sjukhus eller vårdcentral men som inte har 
något behov av ambulanssjukvård utan klarar sittande eller liggande sjukresa samt 
samtycker till detta. Samtliga gröna patienter och gula patienter som inte har 
nytillkomna arytmier, bröstsmärta eller buksmärta. 
Smittvägen - Misstanke om virus, gastroenterit. Patient med pågående 
behandling/utredning/nyligen vårdad på infektion för exempelvis virushepatit, HIV eller 
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tuberkulos, misstänkt tropisk sjukdom samt patienter med risk för luftburen smitta med 
akuta besvär. 
Övriga vårdkedjor; Förlossning/obstretik, gynakuten, TNE (tillnyktringsenheten), PS 
akuten (psykiatri akuten), Transport av avliden, vårdcentral, ögonakuten, ÖNH 
mottagning/avdelning (Öron, näsa och hals), BKÖ (barnakuten). 
 
 
 
Snabbspåret smittvägen  
 
Som tidigare nämnts är smittvägen ett snabbspår skapat för infektionspatienter utifrån 
vissa inklusion- och exklusionskriterier. Genom att direkttransportera dessa till en 
infektionsavdelning/mottagning kan tiden till läkare och behandling samt risken för 
smitta och vårdlidande för andra patienter på akutmottagningen minska. Se inklusions- 
och exklusionskriterier samt flödesschema i bilaga 1 och 2. 
Smittvägen är en av de senaste tillskotten av snabbspår och uppkom då det enligt 
tidigare studier på snabbspår visat sig att ambulanssjuksköterskans träffsäkerhet i 
bedömning är mycket stor (Samordnare vårdkjedjor SU 2016, personlig 
kommunikation), man ville därför testa en för infektionspatienter. I början gällde denna 
rutin enbart för patienter med gastroenterit för att försöka hindra smittspridning till 
andra patienter på akutmottagningen. 
Ansvarig för utveckling och uppföljning för snabbspåren på SU ambulansen undersökte 
saken och fick sjukhusdirektören att skriva på en prövoperiod på 6 månader för denna 
vårdkedja. Kriterierna togs fram efter dialog med verksamhetschefen på infektion. 
Kriterierna har sedan utökats från enbart gastroenterit patienter till även exempelvis 
tropiska sjukdomar då man ville öppna upp en dialog med ambulanssjuksköterskan och 
infektion kring misstänkta infektioner och att få rätt patient till rätt instans direkt. Efter 
att prövotiden på 6 månader gått ut hade verksamhetschefen på infektionskliniken inte 
sett någon anledning till att inte fortsätta med vårdkedjan då den inte påverkat klinikens 
arbete i stort. Patientantalet är inte så stort som i några av de andra vårdkedjorna så nu 
lever vårdkedjan kvar. Det har dock inte gjorts någon uppföljning eller sammanställning 
på denna för att se hur stor träffsäkerhet ambulanssjuksköterskan har, detta är nu 
meningen med denna studie (Samordnare vårdkedjor Sahlgrenska ambulansen 2016, 
personlig kommunikation). 
 
Triagering 
 
Triage kommer från franskans trier, och betyder att sortera. 
Triagering används bland annat när de medicinska resurserna inte räcker till i 
förhållande till antalet patienter, men också för att hitta de mest brådskande och 
allvarligaste fallen och behandlas dessa först (Suserud & Svensson 2009, s. 111-112). 
Enligt HSL (1992:763) skall den patient som har störst behov av hälso- och sjukvården 
ha företräde till denna. Inom akutsjukvården görs detta bland annat inom 
ambulanssjukvården och på akutmottagningar. Patienterna sorteras och prioriteras med 
utgångspunkt från symtom, sjukhistoria (Emergency Symptomes and Signs, så kallade 
ESS:er) och vitalparametrar såsom andningsfrekvens, syremättnad, puls, blodtryck, 
medvetandegrad och kroppstemperatur (Suserud & Svensson 2009, s. 111-112). 
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Det finns idag ett flertal olika triagesystem. I Sverige använder majoriteten av 
akutmottagningarna ett som kallas för RETTS, Rapid Emergency Triage and Treatment 
System (SBU, 2010).  
Alla de vårdkedjor som finns inom ambulanssjukvården i Göteborg har inklusions- och 
exklusionskriterier för att ambulanssjuksköterskan ska kunna göra en bedömning som är 
för patientens bästa och för att patienten ska hamna på rätt vårdinstans. Tillsammans 
med triageringen, både RETTS, ESS och inklusions- och exklusionskriterierna kan 
ambulanssjuksköterskan slussa patienten till rätt vårdinstans, antingen till 
akutmottagningen eller direktinläggas på en avdelning.  
 
Triagering enligt RETTS  
 
I RETTS som är ett triageringshjälpmedel finns fem sorteringsnivåer. Av dessa utgör 
fyra stycken en prioritetsgrad från 1–4, och den femte nivån en primär sortering. De fem 
sorteringsnivåerna finns betecknade som färger där prioriteringsgrad 1–4 utgörs av 
färgerna röd, orange, gul och grön. Den högsta prioriteten utgörs av röd och är 
definierat som livshotande, därefter följer prioriteringen orange, gul och grön, se 
beskrivning nedan. För den femte primära sorteringsnivån används färgen blå och är till 
för patienter med ett isolerat problem och hos vilka det bedöms ej behövs genomföras 
någon kontroll av dess vitalparametrar. Graden av prioritering utgör ett beslutsstöd för 
den fortsatta akutprocessen såsom för tid till läkare, standardiserad provtagning och 
behov av monitorering (Widgren & Jourak, 2008). 
 
Triagering enligt RETTS sker utifrån följande klassificering av patienten: 
RÖD - innebär ”akutsjukvård direkt” och klassificeras som direkt livshotande. 
ORANGE - innebär ”akutsjukvård direkt” och klassificeras som potentiellt livshotande.  
GUL – innebär ”behov av akutsjukvård inom rimlig tid” det vill säga att patienten ”kan 
vänta” vilket baseras enbart på att denna kan göra detta utan någon uppenbar medicinsk 
risk.  Klassificeras som ej livshotande. 
GRÖN – innebär ”behov av vård inom rimlig tid” det vill säga att patienten ”kan vänta” 
vilket baseras enbart på att denna kan göra detta utan någon uppenbar medicinsk risk. 
Klassificeras som ej livshotande. 
BLÅ – innebär patienter vilka har starkt begränsat akut behov av akutsjukvård vid 
söktillfället, och vars medicinska problem rör sig mer om bagatellartade som ibland 
hänvisas direkt till annan vårdnivå eller lösas som en sjukvårdande behandling 
(Widgren, 2013). 
 
Ett exempel på grön triagerad patient: 
Kvinna 35 år med halsont sedan 3 dagar tillbaka samt feber på 38 grader och hosta. 
Kvinnan är frisk sedan tidigare och äter inga mediciner. 
Vitalparametrar ser ut följande: 
Blodtryck 125/70 
Syresättning 96% 
Puls 85 
Temp 38,0 
RLS 1 
Andningsfrekvens 14 
Enligt dessa vitalparametrar har kvinnan inget som faller ut på något som är avvikande. 
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Enligt RETTS och ESS-kod 47 blir kvinnan grön även här. Kvinnan är därav väldigt 
lågt prioriterad på en akutmottagning. Här hade ett alternativ varit att gå till sin 
vårdcentral för snabbare handläggning. 
 
Ett exempel på gul prioriterad patient: 
Man 65år med astma och som nu upplever det tungt att andas, mannen har tagit sina 
mediciner enligt anvisning från sin läkare men tycker inte att han blir bättre. Mannen är 
något förkyld men har ingen feber och förnekar smärta. 
Vitalparametrar ser ut som följande: 
Blodtryck 150/90 
Syresättning 92% 
Puls 100 
Temp 36,8 
RLS 1 
Andningsfrekvens 20 
Här kompletteras undersökningen med auskultation av lungor samt ett EKG som i detta 
fall visar en regelbunden sinusrytm utan tecken på ischemi. 
Enligt Retts och ESS-kod 4 blir mannen gul. Mannen blir även gul på sin syresättning 
då denna är något nedsatt. Mannen kommer att få träffa en läkare på akutmottagningen 
men hade kunnat få hjälp på sin vårdcentral med eventuellt tillägg i sin 
grundmedicinering under tiden han är förkyld med en eventuell uppföljningstid hos sin 
ordinarie läkare. 
 
Ett exempel på en orange prioriterad patient: 
Kvinna 55år med buksmärta som har smärta ovanför naveln. Palpationsöm och har gjort 
en gastric bypass operation för ett tag sedan. 
Vitalparametrar ser ut som följande 
Blodtryck 145/80 
Syresättning 96% 
Puls 125 
Temp 36,2 
RLS 1 
Andningsfrekvens 22 
Den här kvinnan blir orange både på vitalparametrar och tragering enl RETTS. Pulsen 
är förhöjd och ligger runt 125 vilket ger en orange triagering på vitalparametrar även 
kod 6 och buksmärta på någon som är gastric bypass opererad ger en orange färg. 
Kvinnan kommer ganska omgående på akutmottagningen få träffa en läkare. 
 
Ett exempel på en röd prioriterad patient: 
Man 75år med kraftig bröstsmärta. Ej palpationsöm men beskriver smärtan som att en 
elefant sitter på bröstet. Nitro hjälper inte. Mannen är blek och kallsvettig. 
Vitalparametrar ser ut som följande: 
Blodtryck 160/95 
Syresättning 97% 
Puls 115 
Temp 36,4 
RLS 1 
Andningsfrekvens 20 
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Komplettering till denna patient är ett EKG som här visar en regelbunden sinusrytm 
men med tydliga ST-lyft, hjärtinfarkt. Mannen accepteras upp till PCI lab. 
Denna man blir gul på sina vitalparametrar på grund av pulsen och röd på triageringen 
enligt nr 5 bröstsmärta då han har ST-lyft.  
 

Smitta och smittspridning 
Ordet infektion kommer av senlatinets infectio och betyder besmitta, förgifta.  Detta är 
ett tillstånd som uppstår när ett smittämne koloniserar en värdorganism, exempelvis en 
människa.  När smittämnena sprids mellan olika individer kallas det för smitta. Exempel 
på smittämnen kan vara virus, bakterier, amöbor, maskar och mikroskopiska svampar. 
För att nå människans vävnader använder smittämnena överföringsvägar vilka kan vara 
genom kroppskontakt (via hud och slemhinnor), blodet (via inokulation till blodbanan), 
peroralt (via vatten och mat) och via luften (via andningsvägarna) (Ericson & Ericson 
2009, s.19).  
 
Vårdlidande 

Vårdrelaterade infektioner, nosokomiala infektioner, är ett samlingsnamn på infektioner 
som uppstår i samband med omvårdnad, undersökning eller behandling inom sjukvård, 
tandvård eller vid vård och omvårdnad i egen bostad eller inom särskilda boendeformer. 
Begreppet gäller både infektioner hos dem som vårdas och infektioner som personal 
ådrar sig i arbetet (Nationalencyklopedin, 2016).  
En viktig del i patientsäkerheten är att förhindra vårdrelaterade infektioner. De 
infektioner som i samhället smittar mellan personer kan spridas även på 
vårdinrättningar, både till personal och till patienter. I den normala bakteriefloran hos 
friska personer finns smittämnen som kan orsaka infektioner hos patienter som har ett 
nedsatt immunsystem på grund av hög ålder eller sjukdom (Vårdhandboken, 2015).  
En av de vanligaste orsakerna till vårdskador är vårdrelaterade infektioner. För att 
förhindra spridning av smitta mellan patienter och mellan personal och patienter är den 
viktigaste metoden att i allt vårdarbete tillämpa basala hygienrutiner (Ericson & 
Ericson, 2009. ss. 361-365.).  Lunginflammation, urinvägsinfektion samt infektion efter 
operation är de vanligaste vårdrelaterade infektionerna. Även överföring av 
blodsmitta och spridning av andra virus och bakteriesjukdomar får inom den svenska 
sjukvården årligen betydande konsekvenser (Socialstyrelsen, 2015).  
Svensk sjuksköterskeförening (SSF) beskriver i sin etiska kod för sjuksköterskor fyra 
grundläggande ansvarsområden; främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och 
lindra lidande (SSF, 2007). Vårdlidande innebär ett lidande som kan förorsakas 
människan på grund av vårdandet eller bristen på god omvårdnad (Eriksson, 1994) detta 
är även någonting som Wiklund (2003) uttrycker.  
Ett sätt att förhindra vårdlidande är att rätt patient hamnar på rätt plats och inte behöver 
sekundär transporteras till annan vårdinrättning/instans. Patienten hamlar då hos rätt 
vårdgivare med expertis inom det område patienten tillhör. Ett sätt att uppnå detta är 
med hjälp av snabbspår och vårdkedjor. Infektionspatienter hamnar på en infektions 
avdelning som är utrustade just för denna patientkategori liksom hjärtinfarktspatienter 
hamnar på pekutan coronar interventions laboratoriet (PCI) och sedan på en 
hjärtintensivsavdelning (HIA) där personalen har specialkompetens just inom kardiologi 
och kan hjälpa patienten på ett bättre sätt än om dom hamnat på exempelvis en 
kirurgavdelning. 
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I det professionella vårdarbetet ingår att stödja och visa respekt, lindra lidande och 
främja hälsa (Lindwall & von Post, 2000). Om ambulanssjuksköterskor inte har 
kunskap och inte handlar på ett korrekt sätt finns risken att patienten åsamkas ett 
onödigt vårdlidande.  
Sjukvården ska bedrivas enligt evidensbaserad vård och innebär att vårdaren arbetar 
utifrån beprövad erfarenhet samt rutiner och riktlinjer. En strukturerad process som 
leder till en bättre och mer kostnadseffektiv vård (Nordenström, 2014). 
 
PROBLEMFORMULERING 
Det finns idag ingen tidigare forskning gällande träffsäkerheten hos 
ambulanssjuksköterskans bedömning av infektionspatienter i snabbspåret smittvägen. 
Är detta ett effektivt sätt att använda ambulanssjuksköterskan på? Kan man mäta 
ambulanssjuksköterskans träffsäkerhet vad gäller infektionspatienter utefter dessa 
inklusions- och exklusionskriterier?  
Syftet med denna vårdkedja är att rätt patient skall komma till rätt vårdinstans för att få 
rätt typ av vård. Detta gynnar inte bara patienten i fråga utan även medpatienter med 
nedsatt immunförsvar att ådra sig ytterligare infektioner. Även väntetiden på 
akutmottagningen blir kortare om man med hjälp av vårdkedjor kan få in rätt patient på 
rätt avdelning utan att mellanlanda på akutmottagningen för undersökning och 
bedömning. Det finns därav en vinst för både den sjuka patienten och dess 
medpatienter. 
 
SYFTE 
Syftet med denna studie är att utvärdera ambulanssjuksköterskans träffsäkerhet i 
bedömningen av patienter som drabbats av infektion. 
 
METOD 

Design 
Studien är en kvantitativ retrospektiv studie med ett konsekutivt urval av patienter under 
tiden 2014-01-01 till 2015-10-30 för alla patienter som ambulanssjuksköterskan gjort en 
bedömning på som infektionspatienter. Alltså en studie där man gjort en 
sammanställning av sådant som redan har skett med data som varit 
fortlöpande/sammanhängande under en viss tid. Detta presenteras under resultatet med 
hjälp av statistik. Olsson och Sörensen (2011) skriver att kvantitativa metoder lämpar 
sig väl till studier där materialet exempelvis kommer från medicinska journaler.  
 

Urval 
I studien granskas ett urval av patienter som ambulanssjuksköterskan har gjort en 
bedömning på och som uppfyller inklusionskriterierna för smittvägen. 
Inklusionskriterierna är: Virusgastroenterit, patient med pågående 
behandling/utredning/nyligen vårdad på infektion (t.ex viros, hepatit, HIV, TB), 
misstänkt tropisk sjukdom, sjukdom med risk för luftburen smitta med akuta besvär. 
Exklusionskriterierna är RETTS röda och orangea patienter. Därefter har en kontakt och 
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diskussion förts med infektionsläkaren om patienten kan komma direkt till 
infektionsavdelning eller om denna skall gå till akutmottagningen för en bedömning av 
läkare där.  
Urvalet är taget från 2014-01-01 till 2015-10-30 och inkluderar 158 patienter. 
 

Datainsamling 
Detta urval av patienter är först tagna ur ambulansens journalsystem Ambulink och är 
de patienter som är journalförda under vårdkedjan smittvägen. Dessa har sedan delats in 
i två grupper utefter hur dessa är journalförda i Ambulink, nekade eller accepterade. När 
detta var gjort följdes alla dessa patienter upp i sjukhusets journalsystem Melior utifrån 
nedan nämnda kriterier. I de fallen där patienten accepterats har dessa granskats för att 
kontrollera vilken den slutliga bedömningen blev. Likväl har de patienter som nekades 
följts upp för att se om de efter en läkarbedömning på akutmottagningen sedan ändå 
hamnade på infektionskliniken och drabbades av en onödig sekundärtransport samt med 
risk att eventuellt smitta andra patienter på akutmottagningen. 
Vi har undersökt följande variabler, accepterade/nekade patienter till vårdkedjan, ålder, 
kön, sökorsak, slutdiagnos, vilken veckodag patienten sökte vård samt om patienten 
hamlade på infektionsavdelning eller inte och om detta var en rätt bedömning eller om 
patienten sekundärtransporterades till annan vårdinrättning/instans. 
 

Dataanalys 
Materialet som erhållits från Ambulink och Melior har först delats upp i 2 grupper, 
accepterade patienter samt nekade patienter. Dessa har sedan gåtts igenom var för sig. 
De accepterade patienterna har granskats för att få fram vilka av de som faktiskt var 
infektionspatienter och vilka som inte var det. I denna grupp har det sedan kontrollerats 
ålder, kön, sökorsak, diagnos samt veckodag. 
Likadant är gjort med de nekade patienterna, det som skiljer denna grupp från den 
accepterade gruppen är att försöka undersöka hur många av dessa patienter som 
hamnade på infektion efter att ha blivit nekade direktinläggning för att se 
ambulanssjuksköterskans träffsäkerhet. Resultatet av analysen presenteras i procentuella 
staplar för att få ett mer överskådligt resultat. Det har inte räknats på något signifikans 
värde då det inte finns liknande studier att jämför med. 

 

Etiska överväganden 
Innan vi började gå igenom alla journaler i både ambulansens journalsystem Ambulink 
och sjukhustes journalsystem Melior pratade vi med ambulansöverläkaren på SU samt 
verksamhetschefen och fick tillåtelse att göra detta då vi inte kunnat genomföra studien 
utan detta tillstånd. De 158 patienter som ingår i studien har möjligen fått sin integritet 
hotad då vi gått in och läst dessa patienters journaler.  
All data har behandlats konfidentiellt enligt Helsingfors deklarationens etiska regler 
(2016). Här finns fyra etiska krav som vi tagit hänsyn till, informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 
Informationskravet innebär enligt Helsingsforsdeklarationen (2016) att forskaren skall 
informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningens syfte. Här finns ett 
tillägg om de medverkande är aktiva eller passiva. Denna studie inkluderar enbart 
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passiva deltagare då deltagarna ej deltar aktivt och uppgifter om dem som är intressanta 
för ett forskningsprojekt hämtas från redan existerande register. Detta innebär att 
personerna i denna studie ej behöver informeras. 
Det andra kravet är samtyckeskravet och beskrivs enligt Helsingforsdeklarationen 
(2016) att deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan. 
Detta behöver man inte ta hänsyn till i denna typ av studie då deltagandet är passivt. 
Det tredje kravet är konfidentialitetskravet och innebär att uppgifter om alla i en 
undersökning skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifter skall 
förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Fjärde kravet är 
nyttjande kravet och innebär att uppgifter insamlade om enskilda personer får endast 
användas för forskningsändamål (Helsingforsdeklarationen, 2016). Under studiens gång 
har tillgång till personuppgifter som namn och personnummer varit en förutsättning för 
att kunna få fram de data som behövdes. Dessa uppgifter har hela tiden förvarats hos 
författarna och inga obehöriga har haft tillgång till dessa. När information har fåtts fram 
som behövs från varje patient har dessa avidentifierats och omvandlats till statistik. Det 
går inte att spåra några som helst personuppgifter i denna studie. 
 
 
RESULTAT 
Av de 158 patienterna som är inkluderade i studien fanns det ett bortfall på 23 patienter, 
detta berodde på avsaknad av information i Meliors journalsystem. Totalt är 135 
patienter inkluderade i resultatet. 
Resultatet av analysen presenteras i nedan text samt i figurer och tabeller.  
Figurerna är framtagna och fördelade utifrån de nämnda kriterierna i metoden: nekade- 
och accepterade patienter, ålder, kön, veckodag, sökorsak samt slutdiagnos. 
 
Efter att kontakt tagits av ambulanssjuksköterskan med en infektionsläkare blev 72 st 
(53%) av de inkluderade patienterna accepterade att komma direkt till 
infektionsmottagning/avdelning. Resterande 63 st (47%) blev nekade och fick i stället 
transporteras till en akutmottagning. Fördelningen av antal accepterade- och nekade 
patienter var, både i antal patienter samt mellan kvinnor och män, väldigt jämn. se figur 
1 och tabell 1. 
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Figur 1: Fördelning av antal accepterade/nekade patienter i snabbspåret ”Smittvägen”. 
 
 
Tabell 1: Fördelning av kön på inkluderade 135 st patienter. 
 
Kön  Accepterade    Nekade 
Kvinnor: 35 (49 %)    35 (55 %)    
Män:  37 (51 %)    28 (45 %) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accepterade 
72  (53%) 
 

Totalt antal 
patienter 158 Nekade 

 63  (47%) 

Bortfall 23 

Dessa patienter exkluderades i 
resultatet. Det totala antalet 
inkluderade patienter efter 
bortfallet är 135. 
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Av den grupp patienter som accepterades direkt till infektion framkom att majoriteten, 
92 %, var infektionspatienter, det vill säga vilka hade detta som slutdiagnos. 
Ambulanssjuksköterskan hade således gjort en korrekt bedömning i de flesta fall.  
Av de accepterade var 8% inte infektionspatienter och blev antingen utskrivna till 
hemmet eller överflyttade med sekundärtransport till annan vårdinstans/avdelning, se 
figur 2. Hos både de accepterade och bedömda infektionspatienterna såsom icke 
infektionspatienter var fördelningen mellan män och kvinnor i stort sett lika, se figur 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2: Fördelning av accepterade patienters slutbedömning som infektion eller ej. 
 
 
 
Av de patienter som efter bedömning av ambulanssjuksköterskan nekades att komma 
direkt till infektion visade det sig att ungefär hälften, 43 %, var patienter med infektion. 
Till skillnad mot ambulanssjuksköterskans bedömning av de accepterade patienterna 
gjordes i denna grupp fler felaktiga bedömningar. 
De patienter som hade nekats men ändå bedömdes ha en infektion 
sekundärtransporterades senare från akutmottagningen till infektion. Av dessa var 
andelen män och kvinnor nästan detsamma, se figur 3. 
 
De patienter som inte hade någon infektion 57% och som var nekade skrevs antingen ut 
till hemmet från akutmottagningen eller till annan vårdinstans/avdelning. I denna grupp 
var andelen män än kvinnor nästan den dubbla, se figur 3. 
 
 
 
 
 
 

Accepterade 
patienter direkt 
till infektion 72 
(53%) 

Infektion 
Av 72 patienter var 66  (92%) 
infektionspatienter.  

Icke infektion 
Av de 72 patienterna som 
accepterades direkt till 
infektion visade det sig att 6 
(8%) inte var 
infektionspatienter. Dessa 
skrevs hem eller 
sekundärtransporterades till 
annan vårdinstans/avdelning. 

Män 32 
(45%) 

Kvinnor 34 
(47%) 

Män 3 
(4%) 

Kvinnor 3 
(4%) 
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Figur 3: Fördelning av nekade patienter och dess senare bedömning som 
infektionspatienter eller ej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nekade patienter för 
direktinläggning på 
infektion 63 (43%) 

Infektion 
Av dessa 63patienter var 27  
(43%) infektionspatienter 
och sekundärtransporterades 
från akuten till infektion. 

Icke infektion 
Av dessa 63patienter var 36  
(57%) inte infektions 
patienter och skrevs hem 
eller fick en 
sekundärtransport till annan 
vårdinstans/avdelning. 

Män 15 
(24%) 

Kvinnor 12 
(19%) 

Män 13 
(21%) 

Kvinnor 23 
(36%) 
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I studien har även åldersspannet på patienterna undersökts, där visade det sig att en 
åldersgrupp, 61-70 åringar, i större utsträckning accepterades oftare till infektion än 
andra grupper. Av det totala antalet var 21 % av dessa i denna ålderskategori. Den 
grupp där minst patienter accepterades var bland 16-20 åringar samt 91-100 åringar, se 
figur 4. 
 
Bland de patienter som blev nekade direktinläggning var åldersspannet 71-80 år den 
grupp som oftare än andra avslogs att få komma till infektion. Minst antal nekade var 
21-30 åringar, se figur 4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4: Åldersspann och antal av accepterade och nekade patienter. 
 
 
 
 
 
 
 

16-20år 
2  (3%) 

21-30år 
5  (7%) 

31-40år 
11 (15%) 

41-50år 
4  (6%) 

51-60år 
8  (11%) 

61-70år 
15 (21%) 

71-80år 
11  (15%) 

81-90år 
14 (19%) 

91-100år 
2 (3%) 

Åldersspann 
för de 
accepterade 
patienterna – 
72. 

Ålderspann för 
de nekade 
patienterna – 
63. 

16-20år 
0  (0%) 

21-30år 
4  (6%) 

31-40år 
3  (5%) 

41-50år 
9  (14%) 

51-60år 
8  (13%) 

61-70år 
9  (14%) 

71-80år 
14  (22%) 

81-90år 
11 (18%) 

91-100år 
5 (8%) 
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En analys gjordes även för att se om antalet accepterade/nekade patienter skiljde sig åt 
under veckodagarna. Det framkom då en ojämn fördelning där en fjärdedel av 
patienterna blev accepterade på måndagar och minst antal blev accepterades på lördagar 
och söndagar. 
 
Även i patientgruppen som nekades direktinläggning visade på en ojämn fördelning 
under veckan. Här framkom att flest patienter blev nekade direktinläggning på lördagar 
och minst nekade blev patienterna på söndagar. Se figur 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5: Fördelning av antal accepterade/nekade patienter under respektive veckodag.  
 
 
 
 
 
 
De vanligaste sökorsakerna hos de patienter som blev accepterade till infektion var 
buksmärta/kräkning/diarée, 64% och sepsis/infektion/feber 39%. Den vanligaste 
slutdiagnosen hos de accepterade visade på gastroenterit 39% och influensa 8%. 
 
I gruppen som blev nekade direktinläggning var buksmärta/kräkning/diarée 49% och 
övrigt 5% de två vanligaste. Slutdiagnosen hos dessa patienter visade att gastroenterit 
30% samt sepsis 6% var de två vanligaste. Se figur 6. 
  

Dagar då 
patienter är 
accepterade 
till infektion. 

Måndag 
18 -25% 

Tisdag 
14 -20% 

Onsdag 
11-15% 

Torsdag 
16 -22% 

Fredag 
7 -10% 

Lördag 
3 -4% 

Söndag 
3 -4% 

Dagar då 
patienter är 
nekade 
direktinläggning
. 

Måndag 
8 -13% 

Tisdag 
7 -11% 

Onsdag 
6 -10% 

Torsdag 
11 -17% 

Fredag 
11 -17% 

Lördag 
15 -24% 

Söndag 
5 -8% 
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Figur 6: Vanligaste diagnos och slutdiagnos hos accepterade och nekade patienter. 
 
 
 
RESULTATDISKUSSION 

Syftet med denna studie var att utvärdera ambulanssjuksköterskans träffsäkerhet i sin 
bedömning av infektionspatienter utifrån förbestämda inklusions- och 
exklusionskriterier. Resultatet visar att träffsäkerheten är stor men att andra faktorer 
som bland annat vilken veckodag patienten sökte vård på hade en stor avgörande roll för 
om patienten blev inlagd på infektionsavdelning eller inte. Vad detta beror på kan bara 
spekuleras i. 
 
Det ställs höga krav på ambulanssjuksköterskan, patienterna blir äldre och äldre och 
precis som överallt inom de flesta organisationer ska det effektiviseras och sparas 
pengar, vilket ofta resulterar i att vårdavdelningar stängs ner eller att antalet vårdplatser 
minskar. Vårdkedjorna ska vara till fördel för patienterna och med hjälp av RETTS, 
ESS och inklusions- och exklusionskriterier får ambulanssjuksköterskan ett litet 

Vanligaste 
sökorsak hos de 
patienter som är 
accepterade 
direkt till 
infektion. 

Buksmärta/ 
kräkning/ 
diarée 
46 (64%) 

Sepsis/ 
infektion/ 
feber 
25 (39%) 

Vanligaste 
diagnos hos de 
patienter som är 
accepterade 
direkt till 
infektion. 

Gastroenterit 
28 (39%) 

Influensa 
6 (8%) 

Vanligaste 
sökorsak hos de 
patienter som 
blev nekade 
direktinläggning 
på infektion. 

Buksmärta/ 
Kräkning/diaré 
31 (49%) 

Övrigt 
16 (25%) 

Vanligaste 
diagnosen hos de 
patienter som 
blev nekade 
direktinläggning 
på infektion. 

Gastroenterit 
19 (30%) 

Sepsis 
4 (6%) 
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hjälpmedel och guide för vilken patient som kan vara aktuell för vilken vårdkedja, men 
dessa hjälpmedel förutom sin utbildning och kliniska erfarenhet som skiljer från person 
till person är också det enda ambulanssjuksköterskan har som hjälp. 
 
Är denna vårdkedja till gagn för patienten? Svar ja. Kan man identifiera en 
infektionspatient och få denna till rätt instans med en gång utan att först hamna på 
akuten vinner både patienten och medpatienter på detta. Studien från Larsson, 
Nilsdotter, Rogmark & Strömberg (2016) visar att rätt patient på rätt plats kanske inte 
alltid har så mycket till vinst för just patienten i fråga men för medpatienter som får 
kortare väntetid på akutmottagningen som ger ett mindre lidande. I detta fall minskar ju 
även risken för smittspridning. Patienten kan vinna på detta då hen slipper slussas runt 
på olika vårdinstanser innan man hamlar rätt och kan få den vård man behöver. 
 
Vårdkedjor är som sagt till gagn för patienter samt medpatienter och stödjs av 
ambulanssjuksköterskans kompetensbeskrivning att främja hälsa, att förebygga 
sjukdom, att återställa hälsa samt att lindra lidande (SSF, 2007).  
Det råder delade meningar om hur effektiva snabbspåren är (Wireklint-Sundström, et 
al., 2014 och Wodlin, Nilsson & Kjölhede 2014) menar att inom de områden där 
snabbspår används ses snabbare återhämtning för patienter samt även en minskad 
frekvens av återinläggning på sjukhus vilket talar för att det effektiviserar 
vårdprocessen. Däremot menar Larsson & Holgers (2011) som gjort en studie på 
patienter med höftfraktur som går direkt in på röntgen och ej passerar akuten inte får ett 
snabbare vårdförlopp men en mer behaglig sjukhusvistelse med att bli rätt hänvisad och 
att hamna på rätt vårdinstans med en gång. 
 
Kan man då utvärdera ambulanssjuksköterskans träffsäkerhet? Nej, detta går ej på grund 
av att för många andra faktorer spelar in vilket gör att det inte går att se till enbart 
ambulanssjuksköterskans bedömning. Skall detta göras får det ej finnas andra faktorer 
som har så avgörande roll som det visats här. 
Frågan är om detta gäller även andra vårdkedjor? Har insjuknande av veckodag eller 
ålder på patienterna någon betydelse för ett accepterande eller nekande även för dessa? 
 

Ålder  
Denna studie innefattade ett åldersspann på patienter mellan 16-100 år, med en 
majoritet av äldre. Enligt SBU (2013) beräknas var fjärde person i Sverige 2030 vara 65 
år eller äldre. Efter att all data analyserats framkom i studiens resultat att 
ambulanssjuksköterskans bedömning inte var den enda avgörande faktorn för om 
patienten accepterades till infektion eller ej. Det visade sig bland annat vara skillnad i 
antal accepterade och nekade patienter utifrån vilken åldersgrupp de tillhörde. Den 
grupp där flest blev accepterades var i åldrarna 61-70 samt 81-90 år. De flest nekade 
befann sig i åldrarna 71-80 samt 81-90 år.  Det är känt att infektioner som i samhället 
smittar mellan personer även kan spridas på vårdinrättningar och att patienter som har 
ett nedsatt immunsystem på grund av hög ålder eller sjukdom har en ökad risk att 
smittas (Vårdhandboken, 2015).  Personer som är äldre är ofta i behov av akutsjukvård 
samtidigt som många av dem är sköra, det vill säga har små reserver och sviktande 
funktioner vilket kan få till följd att en enkel akut åkomma kan få allvarliga 
konsekvenser. Detta kan exempelvis vara att vätskebrist eller en enkel infektion snabbt 
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kan förvärras med svikt i livsviktiga organ till följd. På grund av detta kan det vara av 
stor vikt att de patienter som är äldre och sköra identifieras i ett tidigt stadium och enligt 
andra principer omhändertas på ett annat sätt än vad som gäller för andra patienter 
(SBU, 2013). Med detta i beaktande samt att gruppen där flest nekats var äldre 
patienter, och med det troligen skörare, kan en ökad risk för vårdrelaterade 
konsekvenser ses. Anledningen till att flest nekade patienter tillhörde denna grupp av 
äldre kan kanske förklaras av att en allt större andel av den äldre befolkningen idag har 
fler samtidiga, långvariga och ofta komplexa sjukdomstillstånd (Socialstyrelsen, 2013). 
Äldre personer har också mer diffusa symtom i flera akuta sjukdomar, exempelvis 
hjärtinfarkt (Vårdguiden 1177, 2015), vilket kanske kan medföra svårighet att för 
infektionsläkaren att utesluta andra allvarliga sjukdomar varför denna istället hänvisar 
patienterna till akutmottagningen för att utesluta dessa först. 
 
Den ökade befolkningsmängden kan komma att ställa stora krav på samhället och så 
även på hälso- och sjukvården. Hög ålder innebär även olika biologiska förändringar 
och funktionsnedsättningar vilket medför ett ökat behov av vård och omsorg 
(Folkhälsomyndigheten, 2014). En stor del av patienterna inom akutsjukvården är 65 år 
eller äldre (Rundgren & Dehlin, 2004).  Detta kan vara en anledning till att antalet 
patienter i denna studie var äldre och på detta sätt är det som är mest accepterade att få 
en plats på infektionskliniken. 
Om liknande siffror som i denna studie finns inom andra vårdkedjor det vill säga att 
patienter i åldrarna 71-80 år tillhör de mest nekade så borde denna åldersgrupp vara ett 
stort observandum för framtida vård inom alla områden och specialiteter, då dessa 
tillhör en skörare patientgrupp.  
 
Ojämn/jämlik vård 

Patientcentrerad vård innebär att sjuksköterskorna utifrån en holistisk människosyn 
beaktar patienternas situation och livsvärld. Blockley och Alterio (2008) beskriver att 
patienter, vilka drabbats av akut sjukdom behöver bli sedda, bekräftade och värderade 
som unika individer, med unika behov. Det är viktigt att patienterna tidigt i vårdkedjan 
vårdas på rätt vårdnivå och är centrala i det tvärprofessionella teamet med ett 
personcentrerat arbetssätt. För patienten innebär den personcentrerade vården även 
ökade möjligheter till ansvarstagande för egenvården och större möjligheter till 
inflytande över behandlingen och för samhället också minskade kostnader genom färre 
besök hos vårdgivare (Bertakis & Azari 2011). 
Ett sådant arbetssätt främjas i ambulanssjuksköterskans bedömning då vad som är bäst 
för patienten hamnar i fokus. Detta genom att patienten direkt får komma till en 
infektionsklinik och där bli sedd och bekräftad och snabbare kan komma under 
behandling. Detta till skillnad mot att bli slussad genom en akutmottagning där 
patienten eventuellt får ligga i korridoren med flertalet andra patienter med risk att få 
vänta innan rätt vård kan ges. 
Vårdkedjorna är till för patienter och dess medpatienter och sjuksköterskan har en stor 
möjlighet att påverka vården för dessa patienter. Allt ligger tyvärr inte på 
sjuksköterskan att bestämma, andra faktorer som spelar in är tillgången på vårdplatser 
samt inklusions- och exklusionskriterier. 
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Andra avgörande faktorer i denna studie visade sig bland annat vara vilken veckodag 
som patienten sökte vård, det vill säga när bedömning gjordes och kontakt togs av 
ambulanssjuksköterskan med infektionsläkaren. Det som då upptäcktes var att patienter 
vilka bedömdes på måndagar accepterades betydligt oftare till skillnad mot 
bedömningar gjorda lördag-söndag. Likväl framkom att flest antal patienter nekades 
lördagar och minst antal på söndagar. En anledning till detta kan vara att patienter inte 
skrivs ut från avdelningar under helger utan hålls kvar till på måndag, detta i sin tur 
resulterar i så fall till att fler patienter kan läggas in på måndagar efter läkarrond och 
utskrivningar oftast efter lunch. 
För hälso- och sjukvården i Sverige är målet att alla i befolkningen har rätt till lika vård 
på lika villkor (Hälso- och sjukvårdslag 1992:763). Dock tyder resultatet i studien på att 
om en person drabbas av en infektion och behöver ambulanstransport till sjukhuset så är 
sannolikheten att patienten blir accepterad till infektion mindre om personen blir sjuk på 
en lördag-söndag än på en måndag och dessutom inte tillhör gruppen 61-70 år.  Att 
patienter som söker vård för olika åkommor lider är det ingen tvekan om, men vården 
kan ju också åsamka patienten lidande i form av vårdlidande (Wiklund, 2003). Studien 
tyder på att ambulanssjuksköterskans bedömning av infektionspatienter är bra men att 
andra saker än träffsäkerheten spelar stor roll som till exempel vilken veckodag 
infektionskliniken kontaktades på samt patientens ålder. Studien visar på att svensk 
sjukvård vad gäller infektionspatienter inom ambulanssjukvård inte är jämlik. Patienter 
som det gjorts en bedömning på och som skall ha en plats på infektion får inte detta utan 
transporteras först till akutmottagningen och efter en läkarbedömning där sedan 
transporteras till rätt instans, detta hade patienten eventuellt sluppit om det funnits mer 
resurser inom sjukvården. Här blir patienten lidande då det inom de områden där 
snabbspår används ses snabbare återhämtning för patienter samt även en minskad 
frekvens av återinläggning på sjukhus vilket talar för att det effektiviserar vårdprocessen 
(Wireklint-Sundström, et al., 2014, Wodlin, Nilsson & Kjölhede 2014). 
Träffsäkerheten hos ambulanssjuksköterskan att få in en patient på vårdkedjan 
smittvägen är bara en av många parametrar som spelar in när det kommer till 
avgörandet om patienten får en plats eller inte. Faktorerna som spelar in är många bland 
annat ålder och veckodag. Könsfördelningen är dock nästan 50/50. 
 
 
METODDISKUSSION 

Studien genomfördes som en kvantitativ retrospektiv studie där data hämtats från 
journalprogrammen Ambulink och Melior.  
Olsson och Sörensen (2011) skriver att kvantitativa metoder lämpar sig väl till studier 
där materialet exempelvis kommer från medicinska journaler, vilket det gjorts i denna 
studie.  
Ejlertsson (2012) skriver att om ett resultat i en forskning skall kunna generaliseras 
måste grunden i forskningen vara kvantitativ då denna metod säkerställer faktiska data i 
det studerade objektet. 
 
Underlag för studien samlades in retrospektivt i befintliga register, vilket innebar att 
information som redan fanns dokumenterad söktes fram till skillnad mot en prospektiv 
studie där informationen inhämtas exempelvis via observationer. Strävan i studien har 
varit att helt förutsättningslöst söka och redovisa de data som framkommit. 
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Resultatet bygger på en sammanställning av data från journalsystemet Ambulink där 
patienter som ambulanssjuksköterskan gjort en bedömning är infektionspatienter och 
som uppfyller inklusionskriterierna för vårdkedjan smittvägen är med. Dessa patienter 
är hämtade mellan 2014-01-01 och 2015-10-31 och inkluderar 158 st patienter. Antalet 
patienter är 135st efter att bortfallen är borträknade. Dessa bortfall berodde på att det 
saknades uppgifter vilket gjort det svårt att utvärdera var patienterna tagit vägen efter att 
dessa kommit till sjukhuset. Antingen har det saknats personnummer, reservnummer 
eller information i sjukhusets journalsystem Melior. Antalet bortfall hade kunnat 
påverka resultatet men antalet av patienter som är med i studien antas ändå vara 
tillräckligt många för att få ett rättvist resultat. 
Resultatet bygger på att patienter som ambulanssjuksköterskan gjort en bedömning på 
är inkluderade i vårdkedjan och ses som en styrka i studien, hänsyn har inte tagits till 
kön eller ålder utan alla som är registrerade under vårdkedjan smittvägen har tagits med. 
Då denna vårdkedja inte finns i någon annan ambulansorganisation och heller inte 
utvärderats tidigare inom SU kan inte resultatet jämföras för att se om det finns 
skillnader mellan olika organisationer runt om i landet. 
 
En signifikans analys borde ha gjorts då grupperna i denna studie bara jämförts 
procentuellt. Detta för att avgöra så att det inte bara är slumpen som påverkat resultatet. 
Det finns som sagt ingen annan studie inom detta område så resultatet kan därför inte 
jämföras, vilket är en svaghet. På grund av detta behövs mer forskning om 
infektionspatienter inom ambulanssjukvården. Men med tanke på att detta är en liten 
vårdkjedja jämfört med PCI-, stroke-, och höftkjedjorna samt att denna har mer diffusa 
inklusions- och exlusionskriterer kan eventuellt detta påverka chanserna till framtida 
forskning. Resultatet av denna studie kan även ha påverkats av antalet patienter samt att 
datumintervallet är begränsat under en viss tid men pekar ändå på att så inte är fallet. 
 
En annan sak som också kan ha påverkat resultatet är att alla patienter med en 
temperatur på 38,5 grader Celsius eller över samt med frossa, blir grön på 
vitalparametrarna men orange på ESS:en och därmed exkluderade från vårdkedjan. Med 
andra ord så blir dessa patienter som ändå har klara infektionstecken och inte uppfyller 
kraven för sepsis trots detta exkluderade i vårdkedjan. Behöver man därför se över 
inklusions- och exklusionskriterierna för smittvägen för att kunna inkludera fler 
infektionspatienter? 
 
SLUTSATSER OCH KLINIKSA IMPLIKATIONER 
Studien visar att ambulanssjuksköterskans bedömning av infektionspatienter är bra, men 
upptäckter under studiens gång har visat att det inte enbart är ambulanssjuksköterskans 
bedömning som är avgörande för om patienter blir accepterade direkt till infektion eller 
inte. 
Forskning visar att inom de områden där snabbspår används ses snabbare återhämtning 
för patienter samt även en minskad frekvens av återinläggning på sjukhus vilket talar för 
att det effektiviserar vårdprocessen (Wireklint-Sundström et al., 2014, Wodlin, Nilsson 
& Kjölhede 2014). 
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• Mer forskning och eventuellt införande av denna vårdkedja i andra delar av 
landet för att kunna utvärdera och jämföra resultatet. Detta även för att se över 
inklusions- och exklusionskriterierna. 
 

• Mer resurser till sjukvården. Patienter blir lidande då vårdavdelningar stängs ner 
och det blir platsbrist. Patienter blir inlagda på avdelningar där de inte ska 
vårdas egentligen. 
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Bilaga 1 
Denna rutin gäller för infektion 
 
Ansvar  
Lars-Magnus Andersson, verksamhetschef, överläkare 
 
Arbetsbeskrivning 
 
Bakgrund 
Önskemål finns om att ambulanstransporter från sjukhem och liknande för patienter 
med klara tecken till smittsam virusgastroenterit och behov av inneliggande vård kan 
transporteras direkt till Infektion utan att först bedömas på något av akutintagen. 
 
Varför kan inte Infektion bedöma alla patienter med diarré och/eller kräkningar? 
Innan överföring till Infektion sker, är det viktigt att diagnosen är korrekt. Enstaka 
kräkning och/eller diarré är ospecifika och vanliga symtom och förekommer vid andra 
åkommor, t.ex. kirurgiska och internmedicinska sjukdomar i mage eller nervsystem, vid 
hjärtinfarkt och sepsis. Alla patienter med diarré och kräkningar ska därför inte primärt 
till Infektion utan ska oftast bedömas på akutintagen. 
 
När är kontakt med Infektion inför ambulanstransport lämpligt? 
En korrekt anamnes är väldigt viktig för att telefonkontakt med Infektion ska bli 
meningsfull. Figuren nedan visar i vilka fall detta kan ske. Om vårdplats finns och om 
dagbakjour eller primärjour bedömer att patienten uppfyller de uppsatta kriterierna kan 
Infektion ta emot patienten direkt utan bedömning på akutintaget. 
 
Vilka anamnesuppgifter ska finnas inför telefonkontakt med Infektion? 
Patientens namn 
Patientens personnummer 
Datum för symtomdebut 
Temperatur (om tagen) 
Kräkningar? Om ja, antal/dygn 
Diarré? Om ja, antal/dygn 
Fall av gastroenterit i omgivningen senaste 5 dagarna? 
Tecken till annan allvarlig sjukdom (t.ex. hjärtinfarkt, resp. acidos, akut buk, CVL, svår 
sepsis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
Uppföljning och utvärdering 
Rutinen uppdateras vartannat år. 
 
 
Granskare 
Verksamhetschef Anna-Karin Juwél-Egeland, Ambulans och Prehospital Akutsjukvår 
  

Personer med 
liknande symtom i 
patientens närhet  
de senaste 2 
dygnen? 
 

Har patienten varit 
sjuk mindre än 3 
dygn? 
 

 
Telefonkontakt med 
dagbakjour Infektion, 
tel: 35508 på 
mottagningen 
vardagar 08:15-
16:00, övrig tid 
infektionsjouren tel.: 
343 40 00, 
direktankn.: 34764 

 

 

 

 

 

Akutintag 
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Bilaga 2 
Vårdkedjans gång, inklusions- och exklusionskriterier. 
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