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Sammanfattning    

 

Resultat från olika studier av ambulanstransporterade patienter visar ett allt större behov 

av att kunna selektera patienter utifrån behov av vårdinsats. I nuvarande 

sjukvårdsorganisation saknas information samt verktyg för att kunna göra denna 

selektering ur ett patientsäkerhetsperspektiv.  

Prio 3 är en av ambulanssjukvårdens larmkriterier vilket innebär att patienten misstänks 

vara akut sjuk men ej vara i behov av omedelbar akutsjukvård.  

Denna studie beskriver de patienter vilka transporterades in av ambulans som prio 3 

uppdrag men som bedömdes inte ha behov av att kvarstanna för vård efter att ha träffat 

läkare eller annan sjukvårdspersonal på akutmottagning.  

För att kunna selektera patienter till annan vårdnivå, skulle man hitta dessa i 

prioriteringsgrupp 3 vad det gäller bedömning samt behandling på akutsjukhus? 

Studien baseras på en retrospektiv journalgranskning av ambulansjournalsystemet 

AmbuLink samt patientjournalsystemet MELIOR. Data som analyserats beskriver 

patienter ur olika aspekter utifrån uppgifter såsom ålder, kön, symptom, bedömning, 

behandling, tid på dygnet med flera. 

Resultatet ger en viss hänvisning om symptomdiagnoser vilka skulle kunna ge en 

fingervisning om olika patientgrupper som skulle kunna få den vård som krävs utan att 

behöva belasta akutsjukhusets resurser. Nivåer för sådan vård och behandling skulle 

kunna vara inom kommunsjukvård, primärvård samt framtida  

ambulanssjukvårdsorganisation. Studien visar även att stora delar av patienterna har 

behov av att kunna göra utvidgade bedömningar vilka endast kan ges på akutsjukhus. 

Men med bra bedömningsverktyg, utbildning samt befogenhet skulle ambulanspersonal  

kunna stå för stora delar av den initiala patientstyrningen. 

 

Nyckelord: Ambulanssjukvård, vårdnivå, akutsjukhus, prio 3,  
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INLEDNING 

Ser man på behovet av akutsjukvård så har detta en tendens att öka och då inte minst om 

man ser på den äldre populationen. I grunden för all sjukvård skall behovet av vård samt 

tiden till vård styra vårdnivå. För att resurser ska utnyttjas så effektivt som möjligt bör 

vården ges på den vårdnivå vilken är mest ändamålsenlig (Socialstyrelsen, 2009).  

Socialstyrelsens rapporten grundar sig på att det måste finnas olika organisationer 

(landsting, primärvård samt kommun) vilka har ansvar för dessa nivåer skapas med 

förutsättning till samarbete och samordning. Allt för att erbjuda god vård ur patientens 

perspektiv men även ur ett hälsoekonomiskt resursutnyttjande (Socialstyrelsen, 2009. 

 

En fråga som har varit aktuell under många år är olika patientkategoriers faktiska behov 

av ambulanssjukvårdens resurser. Enligt Hälso och Sjukvårdslagen har alla patienter rätt 

till sjukvård men däremot ingen rätt att bestämma på vilken nivå denna ska erbjudas. 

Tidigare studier utomlands har pekat på att upp till en tredjedel av patienter 

transporterade med ambulans in till akutmottagning hade kunnat genomföras med annat 

transportmedel eller behandlats på annan vårdnivå, (Porter, Snooks, Youren, Gaze, 

Whitfield, Rapport och Woolard, 2008).  

Olika studier  visar att sjukvårdspersonal kan minska patientflödet från akutmottagning 

till annan vårdinrättning med hjälp av bland annat triageringsunderstöd, (Schaefer, Rea, 

Plorde, Peiguss, Goldberg, & Murray, 2002; Schmidt, Atcheson, Federiuk, Clay, Mann, 

Pinney, Fuller  & Colbry, 2000). 

Detta föranleder frågan om de patienter som transporterades faktiska behov av 

akutsjukhusets resurser vad det gäller bedömning och vård samt på vilka indikationer 

man möjligen skulle kunna sortera ut vissa specifika patientkategorier för möjlig vård 

på annan nivå. 

 

 

BAKGRUND  

Att styra patienter till annan vårdnivå än akutsjukhuset är ett ämne som alltmer 

debatteras på klinikledningsnivå inom olika ambulanssjukvårdorganisationer. I en studie 

gjord av Snooks, et. al., 2008 i England, identifierades prioriterade utvecklingsområden 

inom prehospital vård genom analys av svar efter intervjuer med specialister inom det 

prehospitala fältet. Ett flertal områden framkom som intressanta för vidare utveckling 

men främst låg prioritet på tre nyckelfrågor. Förutom bättre instrument för att mäta 

patientvinst vid prehospitalt omhändertagande var utveckling av alternativa metoder i 

patientomhändertagande för att minska transporter till akutmottagning samt skapa 

förutsättningar för prehospitalt omhändertagande vård på plats det som förordades mest 

(Snooks, et. al. 2008). Denna bild överensstämmer väl om man tittar på svensk 

ambulanssjukvård och då via FLISA (Föreningen för ledningsansvariga inom svensk 

ambulanssjukvård) vilka även har dessa frågor på sin agenda för kommande årskongress 

2011 (FLISA, 2011).  

I kommande bakgrundbeskrivning ges en inblick i hur sjukvårdens olika vårdnivåer, 

bedömningsformer samt alarmfunktioner ser ut. Hela vårdkedjan startar med inringarens 

begäran om ambulansassistans vilkas personal sedan gör en bedömning av situationen 

samt bestämmer fortsatt handläggande enligt gällande rutiner samt riktlinjer.  

 



 2 

Sjukvårdsstrukturen i Sverige med riktning på prehospital vård 

 

Enligt § 6 i Hälso- och sjukvårdslagen skall sjukvårdshuvudmannen 

svara för att det finns en ändamålsenlig organisation för att till och från 

sjukhus eller läkare transportera personer vilkas tillstånd kräver att transporten 

utförs med fordon som är särskilt inrättade för ändamålet. Sjukvårdshuvudmannen 

är också ansvarig för att god hälso- och sjukvård erbjuds (HSL, 1998:531). 

I Socialstyrelsens nationella handlingsplan för God Vård (2010) presenteras detta i form 

av olika kvalitetskrav med inriktning på att vården ska vara säker, patientfokuserad, 

kunskapsbaserad, jämlik, ges i rimlig tid samt vara effektiv (Socialstyrelsen 2010). 

Allt fler medicinska bedömnings-, undersöknings- och behandlingsmetoder 

har införts och det anses viktigt att de sjukvårdsinsatser som patienten har behov av och 

som kan utföras i ambulanssjukvård också blir gjorda (SOSFS, 2004). 

 

Primärsjukvård och närsjukvård 

 

Närsjukvården och primärsjukvård skall utgöra basen i hälso- och sjukvården och svara 

för huvuddelen av människors vardagliga sjukvårdsbehov (Socialstyrelsen, 2008). 

Socialstyrelsen skriver att de flesta patienter med akut vårdbehov skall handläggas inom 

närsjukvården vilket i det här fallet syftar på mindre lokala sjukhus samt primärvård 

med möjlighet till läkarbedömning. Närsjukvården samt primärvård skall dygnet runt ha 

det samlade ansvaret för medicinskt stöd i hemsjukvården.  

Det skall även finnas möjlighet till akuta sjukvårdsinsatser i hemmen för patienter som 

inte är inskrivna i hemsjukvård. Sådan verksamhet skall innefattas i uppdraget för det 

akuta omhändertagandet i närsjukvården (Socialstyrelsen, 2008). 

 

Vården skall präglas av sammanhållna vårdprocesser där den patientansvarige läkaren 

inom närsjukvården har ett helhetsansvar för de medicinska insatserna (Brismar, 2007). 

Enligt Beillon (2010) finns det brister i hälso-och sjukvårds systemet vilket man måste 

ta i beaktande, till exempel begränsningen på tillgängligheten till andra vårdnivåer 

exempelvis primärvård. Detta i sin tur leder till att akutmottagningar överutnyttjas och 

både personal och patienter blir lidande. Ett överutnyttjande av akutmottagningar är ett 

världsomfattande problem, både i länder med offentlig finansierad sjukvård men också i 

länder med försäkringssystem. Patienter som egentligen inte anses vara i behov av 

akutsjukvård utan skulle kunna klara sig i hemmet med hemsjukvård måste i vissa fall 

stanna på ett akutsjukhus på grund av brist på tillgänglighet på adekvat hemsjukvård 

(Beillon, 2010). 

 

Specialiserad akutsjukvård 

Brismar skriver i sin rapport 2007 att specialiserad akutsjukvård avser det 

omhändertagande som krävs vid livshotande tillstånd eller akut allvarligt 

insjuknande/skada på akutsjukhus. Här menar han att en förutsättning för koncentration 

av den specialiserade akutsjukvården är en tillgänglig och välfungerande akutsjukvård 

inom närsjukvården. Vård inom den specialiserade akutsjukvården skall föregås av 

bedömning och rådgivning av först och främst läkare inom primärvård samt närsjukvård 

när så är möjligt.  
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Läkare med jour- och beredskap inom den specialiserade akutsjukvården skall kunna 

stödja närsjukvårdens jourläkare vid alla sjukhus (Brismar, 2007). 

Samhällsmedborgarna ser akutsjukvården som åtkomlig i och med dess dygnet runt 

service. Här finns inte i de flesta fall några krav på tidsbokning. Man ser det som en 

grundläggande del i samhällets säkerhet och grundtrygghet (Beillon, 2010). 

 

Ambulanssjukvård samt Prehospital akutsjukvård 

 

Med ambulanssjukvård menas,  

- hälso- och sjukvård som omfattar undersökning, vård och behandling på hämtplats 

och/eller i ambulans. (SOSFS, 2001). 

 

Med prehospital akutsjukvård menas,  

- medicinskt omhändertagande, utanför sjukhus, av patient medakut sjukdomstillstånd 

orsakat av skada eller sjukdom, utfört av hälso- och sjukvårdspersonal (SOSFS, 2001). 

 

Ambulansverksamheten är en viktig vårdorganisation med uppgift att tillgodose den 

lidande människans behov och bedriver dagligen avancerad bedömning och vård.  

Den prehospitala akutsjukvården (ambulanssjukvården) skall ha en nyckelroll i det 

akuta omhändertagandet och med hög kompetens tidigt kunna inleda diagnostik och 

behandling. För att säkerställa hög medicinsk säkerhet samt utveckla kvalitet och 

kompetens skall all prehospital verksamhet ha ett sammanhållet medicinskt ansvar med 

tydliga beslutsvägar. Med anledning av att detta har medicinska kompetensen inom 

ambulanssjukvården ökat påtagligt genom bemanning med specialistsjuksköterska 

(SOSFS, 2004). 

Den ökade kompetensen borde innebära att ambulanssjukvården kan styra och hänvisa 

akut sjuka patienter direkt till rätt vårdinstans. Denna hänvisning bygger sedan på 

gemensamma riktlinjer och vårdprogram, sjuksköterskebedömning på plats med 

möjlighet till läkarstöd inkl. utnyttjande av telemedicin (Brismar, 2007).  

Socialstyrelsen menar att det inte finns specifika lagar som reglerar 

ambulanssjukvårdens utformning eller omfattning, utan det åligger 

sjukvårdshuvudmannen att organisera ambulanssjukvården i respektive landsting eller 

motsvarande. Detta har gjort att sjukvårdshuvudmännen valt olika lösningar för att 

organisera ambulanssjukvården. 

I en förändrad sjukvårdsstruktur – med allt färre akutsjukhus och ökad specialisering – 

kommer också betydelsen av en adekvat sortering inför transport att få större betydelse 

(SOSFS, 2004). 

 

Prehospital bedömning 

 

En ökad kompetens i ambulanssjukvården har under senare år möjliggjort allt mer 

avancerade behandlingar och att patienter kan erhålla vård i ett tidigt skede och 

behandling startas direkt när ambulans framkommer. I Socialstyrelsens publikation från 

2004 som handlar om svensk ambulanssjukvård skriver man om den ökade 

utvecklingen inom denna organisation och att det ställs allt högre krav på personalen 

både vad det gäller medicinska och tekniska arbetsuppgifter (SOSFS 2004).  

Beillon (2010) skriver att i undersökning och bedömning av en patient ingår det att 

avgöra hur akut sjuk patienten egentligen är. Det kan då skilja sig i patientens 
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sjukdomsupplevelse och i hur ambulanssjuksköterskan bedömer situationen. Akut 

tillstånd är svårdefinierbart och kan uppfattas olika även för den olika hälso-och 

sjukvårdspersonal som är inblandade. Skillnader i bedömningar vad gäller vårdbehov 

kan bero på konflikten mellan efterfrågan, behov och utbud. Akutsjukvårdens 

ändamålsenlighet är därför en svår och kontroversiell uppgift att faställa (Beillon, 

2010). 

Den primära bedömningen i det prehospitala vårdarbetet är en undersökning av 

exempelvis de vitala funktionerna såsom andning, cirkulation och medvetande. Detta 

avgör hur patienten ska handläggas vidare (Bruce, Dahlberg & Suserud, 2003). 

Bedömningen är en del av vårdandet i ambulanssjukvård. Att patienten vill samverka 

och dela med sig av sina upplevelser är en förutsättning för att vårdarna ska kunna göra 

en korrekt bedömning (Hagiwara, Wireklint-Sundström, 2009). 

 

Ambulanspersonalens uppfattningar om vårdbehov 

 

Hjälte (2005) undersökte nyttjandet av ambulanssjukvårdens resurser i vilken det 

framkom att ambulanspersonalen upplevde att upp till var tredje ambulanstransport 

bedömdes överflödig då patienten inte uppfyllde ett prehospitalt vårdbehov. I Poljak, 

Tvieth och Ragneskog (2006) framkom det att ambulanspersonalen även var kritiska 

mot larmcentralen och tyckte att deras alarmering var bristfällig. Enligt Victor, Peacock, 

Chazot, Walsh och Holmes (1999) finns det bevis för att merparten av nödsamtalen inte 

har behov av ambulanstransport till sjukhus (Hjälte 2005; Poljak et al. 2006; Viktor et al. 

2009). 

 

En studie av Ahl, Nyström och Jansson, (2006) gjord utifrån patienters upplevelser av 

att larma efter ambulans visar på att då man utvärderar behovet av ambulans bör man 

inte bara fråga efter personalens upplevelser. Ahl et. al. (2006) menar att, frågar man 

bara ambulanspersonalen kommer inte hela bilden fram av varför ambulans beställdes. 

Många patienter försöker in i det längsta att inte ringa efter ambulans då de kan känna 

sig kränkta av att behöva vård och inte klara sig själva. När människan till sist 

resignerar och bestämmer sig för att beställa transport in till sjukhus så kommer beslutet 

som en befrielse när samtalet är gjort. Man träder då in i en ny fas vilken handlar om 

väntan på transport. (a a) 

 

Ahl et. al.  (2006) skriver vidare att detta i sin tur ofta leder till en tillfredställelse om att 

få hjälp och många patienter känner då att symtomen minskar. Att då försöka vara till så 

lite besvär som möjligt och kanske möta ambulanspersonalen full påklädd i hallen kan 

kännas viktigt. Då finns det en risk att personalen inte tar patientens symtom på riktigt 

allvar fast patienten haft ett långvarigt lidande innan transport kommer till platsen (a a). 

Ahl, Hjälte, Johansson, Wireklint Sundström, Jonsson och Suserud (2005) förutspår att 

ambulanspersonal i större utsträckning kommer att låta patienter välja mellan olika 

vård- och behandlingsalternativ, speciellt om patienten kan färdigbehandlas på plats 

(Ahl et. al. 2005) 
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Patientens vårdnivå samt behov   

 

All vård ska bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet. Detta 

beskrivs i lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (HSL 

1998:531).  

Vården ska utformas och genomföras i samråd med patienten. Patientens upplevelse av 

sitt vårdbehov ska beaktas samtidigt som vården ska betraktas i ett samhällsperspektiv. 

Som vårdpersonal innebär det att patienten ges möjlighet att komma till alternativa 

vårdnivåer (Bremer, Sandman, 2009).  

Sveriges kommuner och landsting har i en skrivelse från 2006 påvisat att merparten av 

alla patienter körs med ambulans till akutmottagning, oavsett patientens medicinska 

behov eller allvarlighetsgrad. Enligt Sjöstrand (2009) blir konsekvensen att många äldre 

transporteras till akutsjukhusen när de i själva verket borde behandlas inom kommunens 

geriatriska sjukvård eller inom primärvården (Sjöstrand, Vicente, Wireklint-Sundström, 

2009). 

 

Forskning har synliggjort att många av de patienter som önskar en transport med 

ambulans inte kommer till den vårdnivå som är bäst för dem (Snooks, Kearsley, Dale & 

Halter, 2005).  

Sjöstrand et al. (2009) beskriver att dessa patienter istället skulle kunna få hjälp genom 

att behandlas av ambulanssjuksköterskor på plats med möjlighet att sedan kunna stanna 

kvar i sitt hem. Det kan också innebära vägledning i att kontakta en kommunsköterska 

eller kontakt med primärvården, till exempel tidsbokning för läkarbesök på en lokal 

vårdcentral. Genom ambulanssjuksköterskans individuella vårdbedömning av patienten, 

eventuellt i samråd med en kommunsköterska eller sjukvårdsrådgivningen, möjliggörs 

att patienten får hjälp med att komma i kontakt med rätt vårdnivå alla tider på dygnet (a 

a). 
 

Hjälte (2006) visade att patienters behov skiljer sig mellan olika geografiska områden. 

Hon menar att även om uppdragsorsakerna inte skiljer sig åt så har ambulanspersonal 

som arbetar i glesbygd mer avancerade transporter. Patienternas medicinska tillstånd 

bedömdes vara allvarligare och läkemedelsbehovet större än i tätort. Patienterna var 

oftare svårt sjuka eller skadade i glesbygden jämfört med tätort. Vidare påvisade studien 

att utnyttjandet av ambulans är större i storstadsregioner än i andra geografiska 

områden. Hjälte skriver vidare att fler patienter borde ha använt andra transportsätt eller 

tagit sig själva in till sjukhus (a a). 

 

Att få patienten att känna sig delaktig i den vård som erbjuds är en viktig aspekt då 

patienten uppfattar sig som en unik person och inte endast som en person som har en 

sjukdom och skada (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud, & Fagerberg, 2003). 

Prioriteringsutredning som är gjord av Socialstyrelsen använder behov i betydelsen 

hälsorelaterat och livskvalitetsrelaterat behov. Ju större skada eller svårare sjukdom du 

har desto större vårdbehov. Det innebär också att man inte är i behov av åtgärder som 

inte förbättrar hälsan eller livskvaliteten (Beillon, 2010).  

Carret, Fassa, och Kawachi (2007) belyser problematiken med att patienter på 

akutmottagningarna inte alltid kan få rätt vård. Alternativ behandlingsform för drygt 24 

% av patienterna borde i stället ha varit ex. geriatrisk vårdavdelning eller närakut 
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(Carret et. al., 2007). Sprivulis (2006) påvisar att det även finns ett samband mellan 

ökad dödlighet och överbelastade akutmottagningar. 

 

Etiska aspekter på vårdbedömning 

 

Även om alla omhändertagande situationer inom ambulanssjukvård kan karaktäriseras 

som etiska situationer för att de involverar värderingar och normer som hälsa och god 

livskvalitet så menar Sandman och Nordmark att det inte samma sak som att alla 

omhändertagande är etiskt problematiska (Sandman och Nordmark, 2006). Det som kan 

skapa ett etiskt dilemma är om ambulanspersonalen ifrågasätter den enskildes beslut att 

larma ambulans, då det enligt Ahl et al. (2005) är ett beslut som föregås av stor tvekan.  

En öppen hållning gentemot varje patient kan ge vårdaren en bättre utgångspunkt för 

vård och behandling. Det innebär att ett livsvärldscentrerat patientperspektiv är lika 

viktigt som standardiserade bedömningsrutiner (Wireklint Sundström, 2005). 

Dahlberg (1997) skriver att en stor del i omhändertagandet handlar om att få bekräftelse. 

Där beskriver hon den smärta som människor som inte blir tagna på allvar och inte får 

en känsla av bekräftelse det vill säga, upplevelsen av att bli sedd som en lidande 

människa, kan uppleva.    

Vårdens mål är enligt hälso och sjukvårdslagen en god hälsa. Det är ett vitt begrepp som 

innefattar mycket och kan tolkas utifrån olika perspektiv. ”God vård” i Socialstyrelsens 

handlingsplan 2010 är ett samlingsbegrepp som visar vilka mål och kriterier som ska 

vara vägledande när man följer upp hälso- och sjukvårdens processer, resultat och 

kostnader. Begreppet ”God Vård” anses vara lite för snävt och beskriver egentligen inte 

vad som är målet med vården (Socialstyrelsen, 2010). 

 

En annan synvinkel med vårdens mål är att det ska beskrivas utifrån livskvalitet eller ett 

gott liv. Att som vårdpersonal jobba utifrån det perspektivet med ”ett gott liv” som mål 

för vårdinsatsen är att man hela tiden bör utvärdera sin insats om de på bästa möjliga 

sätt har bidragit till patientens goda liv. För att uppnå målet med vården så är en av 

grundpelarna att vårdandet utgår utifrån respekten för patientens autonomi. (Referens)? 

Bremer och Sandman (2009) beskriver att i bedömningsprocessen vilken 

ambulanspersonalen jobbar med så innefattar detta att patienten har rätt till att avstå 

vård men också att vårdaren ska fatta beslut och agera utifrån patientens egna 

önskningar, till exempel att få komma till alternativa vårdnivåer istället för 

akutmottagningar (Bremer, Sandman, 2009). 

Det är inte alltid praktiskt genomförbart i den kliniska situationen i bedömning vid vård 

av akut sjuk patient. I principen grundar bedömningsprocessen på att vårdarna ska ta 

hänsyn till vilka åtgärder som ska erbjudas de patienter som är föremål för vård. Som 

exempel kan en patient som vårdarna anser vara i behov av mer hemsjukvård istället 

transporteras till ett akutsjukhus på grund av att det inte går att lösa rent organisatoriskt 

eller resursmässigt just då. Organisation och de resurser som sjukvården har att erbjuda 

styr i viss mån vårdarnas handlande i sin bedömning av patienten (a a).  
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Ambulansdirigering SOS 

 

En vårdbegäran om ambulanstransport börjar alltid på SOS Alarm vilka finns på 18 

olika platser i landet och har som uppgift att svara på det nationella nödnumret 112. 

Totalt i Sverige besvaras årligen cirka 20 miljoner samtal varav cirka 3,6 miljoner rör 

nödnumret 112.  Landstingen köper ett paket av tjänster från SOS Alarm som innefattar 

bedömning, prioritering, utlarmning och dirigering av ambulanser. Uppgifter tagna från 

SOS alarms hemsida visar att varje år hanteras cirka 975 000 ambulansuppdrag eller  

2700 per dygn 2010. (SOS Alarm, 2010). 

 

När larmcentralen prioriterar ett uppdrag utgår de från patientens symtom och ett 

beslutstödssystem kallat ”Medicinskt index”. Detta medicinska index låter 

larmoperatören välja ett antal parametrar och får på så sätt stöd vad det gäller 

prioritering vilken sedan delas upp i olika kategorier (se figur 1.) efter hur snabbt 

patienten bör få hjälp.  

 

Figur 1. Prioriteringsgrader vid ambulanslarm 

 

Prio 1 Innebär ett livshotande tillstånd där blåljus och sirén ska användas 

Prio 2 Är patienter som är akut sjuka, dock inte livshotande 

Prio 3 Är uppdrag som kan vänta 

Prio 4 Är sjuktransportuppdrag 

 

 

Larmcentralen inte bara larmar ut ambulanser utan dirigerar även ambulanser vilket 

innebär att de ser till att rätt ambulans når rätt adress med korrekt prioriterat uppdrag. 

Det innebär också att SOS Alarm ska se till att det finns lediga resurser som kan larmas 

ut och nå patienter inom en viss tidsram (SOS Alarm, 2010). 

 
Triage verktyg i Sverige  
 

Ordet triage härstammar från det franska ordet ”trier” vilket kort betyder sortera, välja 

ut och är ett vanligt begrepp för att beskriva den process där sjuka och skadade 

människors behov av vård bedöms och graderas (Göransson, Eldh, & Jansson, 2008).  

Kjell (2009) skriver att alla patienter som kommer i kontakt med den prehospitala 

akutsjukvården alltid triageras i direkt  anslutning till ankomst. Han menar att man med 

hjälp av olika instrument vilka är byggda på ett arbetssätt vilket, genom en enkel 

undersökning av patientens parametrar samt vad patienten söker för, gör en 

sorteringsbedömning om behovet av insatt vård. I undersökningen ingår kontroll av 

patienternas medvetandenivå, andningsvägar, andningsfrekvens, puls, syrgasmättnad 

samt temperatur (Kjell, 2009). 
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I Sverige finns i dag ett flertal olika triageringssystem vilka alla är tämligen likartade. 

I allmänhet är de framtagna för att sortera patienter på akutmottagning.  

Dessa triagesystem är i tillkomstordning:  

 

 

- Manchetster Triage Scale (MTS) vilket är utvecklat i Manchetser i mitten av 

1990 talet (Manchester Triage group, 2006). 

- METTS vilket togs i bruk 2005 (beskrivs separat i arbetet).  

- ADAPT (Adaptiv processtriage) vilket är en vidarutveckling av METTS 

           (Kjell, 2009). 
  

 

Medical Emergensy Patientbedömning and Treatment System (METTS) 

 

För ambulanssjukvården har det utvecklats en triageringsmodell vilken är kallad 

METTS-Pre. (bilaga 1) 

METTS triagesystem är ursprungligen utvecklat på Sahlgrenska universitetssjukhuset i 

Göteborg och togs i bruk 2005. Triagemodulen i METTS-Pre baseras på, fysiologiska 

objektiva vitalparametrar i kombination med kontaktorsak kopplad till alarmsymtom 

och tecken/ESS (Emergency Symtoms and Signs). Utfallet av vitalparametrar och ESS 

tillsammans bestämmer vilken prioritet patienten skall få och hur patienten skall 

handläggas i väntan på läkarbedömning samt, under resterande vård på 

akutmottagningen. 

 
Figur 2. Triageringsgrader för tid till läkarundersökning 

 

Röd kategori betyder att patienten skall bedömas av läkare omedelbart efter 

ankomst till akutmottagning. 

Orange kategori betyder att patienten skall bedömas av läkare inom 15 minuter 

efter ankomst till akutmottagning. 

Gul kategori betyder att patienten skall bedömas av läkare inom 1-2 tim efter 

ankomst till akutmottagning. 
 

Grön kategori betyder att patienten skall bedömas av läkare standardmässigt 

efter ankomst akutmottagning. 

 

Genom att introducera standardiserat beslutsstöd/prioriteringssystem minskar risken för 

mänskliga felbedömningar och oriktiga beslut (Eley, Hegney, Wollaston, Fahey, Miller, 

McKay, 2004). 

Även Widegren (2009) beskriver nödvändigheten i att minska variationen genom att 

standardisering av processer (SOP:ar) utvecklas.  

”- METTS är ett sådant standardiserat protokoll, som i flera studier visat hög sensitivitet 

och specificitet att hitta de sjuka, också de mindre sjuka.”(Widgren, 2009). 
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PROBLEMFORMULERING 

För 10-15 år sedan kunde de flesta sjukhus ta emot de flera kategorier av patienter och 

ambulanserna körde därför i princip alltid till närmaste sjukhus. Men med dagens krav 

på diagnostik och specialisering är detta inte längre i lika hög grad möjligt. I framtiden 

kommer denna profilering och specialisering av sjukhusen att bli ännu mer tydlig och 

kraven på tidig preliminärbedömning och val av rätt sjukhus/vårdnivå bli alltmer viktig. 

Under senare år har ambulanssjukvården i Sverige genomgått stora förändringar. 

Kunskaps och kompetensnivån har ökat, framför allt efter 2005, då alla akutambulanser 

skulle bemannas med minst en sjuksköterska. Denna kunskapsnivå i samband med ett 

ökat tryck på sjukhusens akutmottagningar skulle kunna ligga till grund för ett förändrat 

arbetssätt vad det gäller bedömning och prioritering av patient. En möjlighet skulle vara 

att ambulanssjukvårdpersonal får mandat att bedöma vårdnivå hos vissa patientgrupper, 

alternativt genomföra vissa enklare behandlingar redan på plats.  

Hur mycket är myt och hur mycket är verklighet när man tänker sig patienter ur 

prioriteringsgrupp 3 vad det gäller dessa patienters behov av akutsjukhusets resurser. 

Hur ser dessa patienten som hamnar på akutmottagningen ut? Vad genomfördes det för 

bedömningar samt åtgärder på de patienter vilka inte blev inlagda?  

 

 

SYFTE 

Syftet med undersökningen är att kartlägga de patienter av ambulans intransporterade i 

prioritetsgrupp 3 vilka inte blev föremål för inläggning.  

 

 

METOD 

Undersökningsmetod 

Arbetet är genomfört som en retrospektiv journalgransknings studie med kvantitativ 

ansats. Ett riktat selektivt urval av patienter vilka var transporterade till akutmottagning 

och bedömda som prio 3 av ambulanspersonalen har sedan studerats. Kvantitativ 

forskning kan delas in i antingen deskriptiva och explorativativa projekt. I denna 

deskriptiva studie som genomförts har en viss population valts ut och studerats (Olsson, 

Sörensen, 2007). 

Innan studien startade inhämtades skriftligt tillstånd av verksamhetschefer inom 

ambulanssjukvården samt akutmottagningen om få tillgång till patientjournalerna för att 

genomföra studien.  Denna begäran mottogs och godkändes (bilaga 2). 

 

Dataurval 

Urvalet av patienter i studien grundade sig på de patienter vilka under november och 

december år 2009 intransporterades av ambulans till en akutmottagning och som 

bedömdes som prio 3 av ambulanspersonalen. Totala antalet ambulansstransporter 

under år 2009 var 11 306 stycken och av dessa var 2228 bedömda som prio 3. 

Alla intransporterade patienter i denna prioritering granskades oavsett dag i veckan eller 

tid på dygnet, under insamlingsperioden. 
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I förväg bestämdes att urval av data skulle ske 2 månader år 2009 och att det blev just 

under dessa månader var grundat på denna studies start under januari år 2010 samt en 

tanke om att få så färsk data som möjligt. 

 

Datainsamling 

Datainsamlingen startade med analys av ambulansens egna journalsystem AmbuLink, 

för att få fram hur många patienter som kördes in till akutmottagning under dessa 

månader (AmbuLink, 2011). 

Ambulansbesättningarna vilka handlade patientjournalerna samt skrev in dessa i 

ambulansjournalsystemet AmbuLink, tjänstgjorde på en större ambulansstation med 2  

dagambulanser samt 3 dygnsambulanser placerad i västra Sverige och med både stads- 

samt landsbygd som upptagningsområde. I detta upptagningsområde fanns även ett 

större akutsjukhus med möjlighet att ta emot de flesta patienter med relevans för 

studien. 

 

För studien möjliga ambulansjournaler kopplades sedan samman via ärendenummer 

mot de aktuella personnummer på de patienter vilka handlagts på akutmottagningen. 

Med hjälp av personnummer studerades patientjournalerna i journalhanteringssystemet 

MELIOR, för att kunna utläsa vilka bedömningar och åtgärder som gjorts på 

akutmottagningen och vilka patienter som var aktuella för att vidare ingå i studien.  

Om patienten lades in exkluderades denne och inget ytterligare arbete med att 

undersöka uppgifter i journalen genomfördes förutom en jämförelse av ålder.  

Datainsamlingen pågick under februari-april månad år 2010 med fortsatt analys under 

våren och hösten 2010. 

Totalt granskade ett flertal (n=402) patienters ambulans- samt sjukhusjournaler av vilka 

sedan ett antal (n=165) inkluderades i studien. 

 

 Bortfall samt bortfallsförklaring 

 

Av ursprungligen granskade patientfall (n=402) föll ett antal bort (n=29) vilkas 

personnummer var antingen var felaktiga och således inte gick att finna, eller att 

journalnotering var ofullständig eller saknades. Därav fanns det ingen möjlighet att 

avgöra hur stor del av dessa patienter som blev inlagda och således inte kunde 

inkluderas i studiematerialet. 

 

Data analys 

 

All rådata från journaler vilka granskades, lagrades i dataprogrammet Excel. Där 

kategoriserades uppgifterna enligt förbestämda grupperingar samt undergrupper 

kopplade till dessa. Dessa grupper korsanalyserades sedan med varandra för att få fram 

mer analyserbar data.  

I resultatredovisningen visas de olika kategorierna var för sig i tabellformat med 

beskrivning av analysresultat enligt flödesschema (Figur 3). 
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Etiska aspekter 

Studien har genomförts med respekt och värdighet för de patienter som har ingått i den 

populationen som har undersökts (Vetenskapsrådet, 2003). All lagrad data har 

behandlats så att den varit otillgänglig för obehöriga att komma åt.  

Studien är ett examensarbete på avancerad nivå och bedöms inte behöva ansöka om 

tillstånd av den forskningsetiska granskningsnämnden.  

 

 

 

Figur 3 Översikt urval av studerad data 
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RESULTAT  

Resultatet redovisas utifrån olika tabeller och stapeldiagram med syfte att belysa de 

patienter, som av ambulanspersonal intransporteras som prio 3.  

Dessa patienter har efter detta i de flesta fall genomgått någon form av bedömning samt 

åtgärd med den gemensamma nämnaren att de ej lades in på sjukhus.  

Presentationen är i grund baserad på förutbestämda bedömningsgrupper vilka i vissa fall 

även sammankopplats för ytterligare analysmöjlighet. Jämförelsernas resultat 

presenteras i undergrupper kopplade till tabeller med förklarande text. 

Generell beskrivning av resultatet visar att övervägande patientandel i studien 

representerades av personer födda på 20 och 30- talet och var av kvinnligt kön.  

 

 

Åldersöversikt inlagda respektive, ej inlagda patienter  
Totalt analyserades 402 patientjournaler och efter avräkning av bortfall (n=29) visas i 

tabell 1 åldersgrupperingar på inlagda respektive ej inlagda patienter. 

 

 

Tabell 1. 

 

Åldersgrupper Ej 

inlagda 

% 

Ej inlagda 

antal 

Inlagda  

% 

 Inlagda 

antal 
 

Totalt i ålders 

gruppen 

1910-1919 5 % 8 12 % 24 32 

1920-1929 17 % 28 38 % 79 107 

1930-1939 17 % 28 21 % 44 72 

1940-1949 15 % 24 12 % 24 48 

1950-1959 8 % 14 5 % 11 25 

1960-1969 7 % 12 4 % 9 21 

1970-1979 12 % 21 2 % 5 26 

1980-1989 12 % 19 5 % 11 30 

1990-1999 6 % 10 0 % 1 11 

2000-2009 1 % 1 0 % 0 1 

  n=165  n=208  

 

Denna tabell ger en generell bild av olika ålderskategorier i förhållande till behovet av 

inläggning. I en jämförelse av åldersgrupper förefaller det vara patienter i 

åldersgrupperna 1920-1929 samt 1930-1939 som representerade den största andelen 

inlagda patienter (n=123) men även största antalet ej inlagda (n=56) patienter. Störst 

procentuell skillnad mellan inlagda (12 %) respektive ej inlagda patienter (2 %) finner 

man i åldersgruppen 1970-1979. 

Vidare jämförelse av dessa kategorier presenteras inte i denna studie. 
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Åldersfördelning 
 

Antalet patienter som deltog i studien (n=165) redovisas i tabell 2 med ett åldersspann 

om 10 år.   

 

Tabell 2.  Åldersfördelning 

 

 

 
        n=165                    n=8   n=28   n=28   n=24  n=14   n=12   n=21  n=19   n=10   n=1 

 

Resultatet i tabellen redovisas i procent i respektive grupp och visar åldersfördelning av 

i studien, ej inlagda patienter (n=165). 

Tabellen tyder på en svag övervikt av patienter födda första halvan av århundradet för 

övrigt någorlunda jämn åldersfördelning över seklet. En patient från 2000 talet finns 

beskriven i materialet. 
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Tid på dygnet 
 

Fördelningen av ambulansen intransporterade prio 3 patienter presenteras i 4 timmars 

kategorier i tabell 3. 

 

Tabell 3. Tid på dygnet 

 
Tot. n=165                          n=35          n=24         n=23        n=32          n=35      n=15         n=1 
 

 

Resultatet i tabellen redovisas i procent i respektive grupp och visar en spridning över 

dygnet. Som framgår av tabellen förefaller det ske en viss ökad intransportfrekvens på 

förmiddagen samt kväll och förnatt.   

 

 

Remiss till sjukhus 
 

Utav de patienter som transporterades in med ambulans var det ett mindre antal (n=11) 

redan bedömda av läkare på vårdcentral innan ankomst och därefter remmiterade för 

konsultation. Majoriteten  intransporterade patienter (n=154) var således inte tidigare 

läkarbedömda. Exempel på symptom ur den remitterade patientgruppen var tillstånd 

som andningssvårigheter, tryck över bröstet, buksmärta samt domningskänsla och yrsel. 
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Triagefärg enligt METTS 
I tabell 4 visas bedömningskategori enligt METTS vilken var angiven i 

ambulansjournalen eller MELIOR. Resultatet i tabellen redovisas i procent i respektive 

grupp. 
 

Tabell 4. Triagefärg 

 

 

Flertalet intransporterade patienter var i bedömningskategori Grön (n=60) därefter Gul 

(n=47), Orange (n=14) samt Röd (n=1).  

Ambulanspersonalens bedömning av patientens triagefärg är beskriven utifrån 

patientens tillstånd på hämtplats innan eventuell behandling och registreras i journalen.  

Gruppen med ”ingen angiven” triagefärg (n=43) framkommer även i undersöknings- 

materialet.  

I resultatet kan man således se att alla nivåer av tid till läkarbedömning fanns 

representerade.  

I triageringsgrupp Orange samt Röd (n=15), vilka i normalfallet faller in under prioritet 

1 eller 2, var patienter med olika symptom såsom, huvudvärk, yrsel, lågt blodsocker, 

olycksfall i samband med trafikolycka noterade.  
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Triagefärg under dygnet 

 
Tabell 4.1 visar ambulanspersonalens bedömning av triageringsfärg dagtid, respektive 

nattetid. 

 

Tabell 4.1 Triagefärg under dygnet 

 
 

Tabellen visar fördelning av patienter vilka är triagerade under dygnet. 

Resultatet tyder på en jämn spridning i de båda grupperna. I gruppen grön triagering var 

antalet patienter dagtid något fler (n=33) mot nattetid (n=30). I gruppen gul triagering 

var antalet relativt lika (n=23) jämfört med nattetid (n=24). Ser man däremot på 

orangetriagerade patienter så var övervägande del (n=9) inkomna under kväll och natt 

jämfört med dagtid (n=5). 

Även gruppen ”ej angivet” var relativt jämn fördelad dagtid (n=19) respektive kväll och 

natt (n=23). Totalt antal patienter var dagtid (n= 78) respektive kväll och natt (n= 83).                                      
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Bedömning i ambulans 
 

I tabell 5 har intransporterade patienter av ambulanspersonal, blivit bedömda och 

registrerade i ambulanssjukvårdens journalhanteringssystem AmbuLink. I detta system 

finns fasta bedömningskategorier ur vilka ambulanspersonalen gör sina urval vid 

journalskrivning 

 

Tabell 5. Bedömning i ambulans 

 

 

- Tabellen tyder på att antalet patienter tillhörande olika kirurgiska tillstånd står för den 

största gruppen (n=70) intransporterade prio 3 patienter vilka inte blev inlagda. 

Övervägande bedömningsdiagnoser i denna grupp var ”buksmärta”, ”sårskada. 

-I gruppen neurologiska symptom (n=27) förekom tillstånd i form av ”svimning och 

kollaps” och ” yrsel”. 

-Patienter med cirkulationssymptom var den tredje största gruppen (n=19) med 

symptom som ”bröstsmärta” och ”tryck över bröstet”. 

-Besvär i form av ”lågt socker” samt ”nedsatt allmäntillstånd” fanns i gruppen medicin 

(n=14). 

-Ortopedi (n=10) var vanligaste patientgruppen ”ryggsmärta” och ”misstanke om 

fraktur. 

-Patienter med ”andningsbesvär” noterades som symptom i gruppen andning (n=8). 
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Infektion patienter (n=5) var som exempel ”rodnad på fot” samt ”hosta”, ”feber och 

huvudvärk”. 

-I gruppen förgiftning (n=3) var ”etylpåverkan” den vanligaste orsaken.  

-Patienter med symptom från ”öron, näsa, hals” återfanns i gruppen ””övrigt icke 

spec.” (n=4). 

-Gynekologi (n=1) samt psykiatri (n=2) var de bedömningskategorier med minst antal 

patienter i respektive bedömningsgrupp. 

 

 

Bedömning på akutmottagning 

 
I redovisningsunderlaget används journalhanteringsystemet AmbuLink 

bedömningsgrunder för kategorisering.  

 

Tabell 6. Bedömning på akutmottagning 

 

 

Största bedömda kategori efter undersökning på akutmottagning förefaller vara patienter 

med kirurgiska symptom (n=61).  

Vanliga bedömningar i denna kategori var ”sårskador”, ”buksmärtor” samt 

”urinvägsbesvär”. Näst största kategori var cirkulation (n=20) och här beskrevs 

patienter med bröstsmärta som vanligast symptom.  
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Därefter kom ”övrigt icke spec.” (n=18) som tredje största kategori. Bedömningar som 

”oklart” ”egen hemgång” ”observation” samt ”nedsatt allmäntillstånd” beskrevs i 

detta underlag.  

Neurologi samt ortopedi (n=16) svarade för 20 % av de bedömda patienterna beskrivet 

som ”svimning”, ”migrän”, ”yrsel” samt ”krampanfall” i neurologigruppen samt 

fraktur, höftluxation, smärta i led samt ryggbesvär i form av kotkompression i 

ortopedgruppen. 

Diagnoser i infektionbedömningen (n=10) var tonsillit, sinuit, rosfeber, övre 

luftvägsinfektion samt urinvägsinfektion 

Ser man på medicin (n=7) och andning (n=7) så fanns bland annat bedömningarna 

pneumoni, allergi och hyperventilation i andningsgruppen samt sjukdomskänsla, lågt 

blodsocker i medicingruppen. 

Kategorin psykiatri (n=5) dominerades av ångestillstånd. 

Slutligen registrerades i kategorin gynekologi (n=1) en patient med postmenopausal 

blödning.  

 

 

Jämförelse bedömning på akutmottagning samt ambulans  

 
I tabell 6.1 presenteras en jämförande bedömning i tolkning av patientens sympton 

mellan ambulanspersonal och personal på akutmottagning. Även en skillnad mellan 

dessa tolkningar presenteras som ”differens”.  

 

Tabell 6.1. 

 

 

Bedömning 

Ambulans 

Antal 

patienter 

Bedömning 

akutmottagning 

Antal 

patienter 

Differens 

Kirurgi 42 % n=70 37 % n=61 5 % 

Neurologi 16 % n=27 10 % n=16 6 % 

Cirkulation 12 % n=19 12 % n=20 0 % 

Medicin 8 % n=14 4 % n=7 4 % 

Ortopedi 7 % n=12 10 % v16 3 % 

Andning 5 % n=8 4 % n=7 1 % 

Infektion 3 % n=5 6 % v10 3 % 

Förgiftning 2 % n=3 2 % n=4 0 % 

Övrigt icke spec. 2 % n=4 11 % n=18 9 % 

Gynekologi 1 % n=1 1 % n=1 0 % 

Psykiatri 1 % n=2 3 % n=5 2 % 

 

 

 

Resultatet tyder på att bedömning på akutmottagning skiljer sig till viss del från 

ambulanspersonalens bedömning. Största kategorin kirurgi förefaller vara tämligen 

likartad vad det gäller bedömning mellan de båda grupperna.  

Största differensen finns i övrigt icke spec. där bedömning av patientgruppen ökat från 

ambulansbedömning (2 %) till akutmottagningens (11 %).  

Minsta differensen finns i grupperna cirkulation, förgiftning samt gynekologi där 

bedömningen är tämligen likartad. 
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I jämförelse av grupperna neurologi samt medicin tyder det på att en minskning skett i 

form av annan bedömning på akutmottagning. 

 

 

Bedömning fördelat på dygnet  

 

Tabell 6.2 ger en redovisning i procent av de patienter vilka fördelar sig i på 5 mest 

förekommande bedömningskategorier vad det gäller tidpunkt under dygnet inkomna till 

akutmottagning. 

 

Tabell 6.2 Bedömning fördelat på dygnet 

 

 
Resultatet tyder inte på att det råder någon större skillnad i de olika kategorierna oavsett 

när på dygnet de blev bedömda. 
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Åldersfördelning bedömning på akutmottagning 
 

Tabell 6.3 visar åldersfördelning på de patienter vilka tillhör de 5 mest patientfrekventa 

kategorierna enligt akutmottagningens bedömning. 

 

Tabell 6.3 

 
 1910-

1919 
1920-
1929 

1930-
1939 

1940-
1949 

1950-
1959 

1960-
1969 

1970-
1979 

1980-
1989 

1990-
1999 

2000-
2009 

Kategori           

Kirurgi 4 8 11 11 6 6 10 10 6 1 

Cirkulation 1 0 5 5 3 3 4 4 1 0 

Övrigt icke 
spec. 1 3 3 3 3 3 2 2 0 

 
0 

Ortopedi 0 3 0 0 1 1 1 1 1 0 

Neurologi 1 6 4 4 1 1 1 1 0 0 

Tot. antal 
patienter 

7 20 23 16 14 10 18 13 8 

 
 
        1 

 

I resultatet förefaller det vara flest patienter i åldersspannen födda 1920-1929 (n=20) 

samt 1930-1939 (n=23). Minst antal var patienter födda 1910-1919 (n=7) förutom en 

patient med kirurgisk åkomma född 2008. 

Bedömningskategorierna kirurgi, övrigt icke spec. och neurologi är samtliga 

representerade i alla åldersgrupper. 

I övriga ej presenterade kategorier var totala antalet patienter (n=35). 
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Fördelning kön/bedömning på akutmottagning 
 

Tabell 6.4 beskriver en jämförelse av fördelningen män respektive kvinnor, mellan de 5 

mest förekommande bedömningskategorier på akutmottagning. 

 

Tabell 6.4 Fördelning kön/bedömning 

 

 
 

Resultatet pekar på en jämn fördelning mellan män och kvinnor i de olika 

bedömningsgrupperna förutom ortopedi samt neurologi med en viss överrepresentation 

av män.  
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Behandling på akutmottagning 
 

I tabell 7 presenteras de behandlingskategorier vilka framkom efter genomförd 

undersökning och ev. provtagning. 

 

Tabell 7. Behandlingsåtgärd på akutmottagning 

 

 

 

Tabellen tyder på att största gruppen var patienter vilka enbart erhöll rådgivning eller 

ingen åtgärd alls (n=66) som behandling. Symptom i denna grupp var till exempel 

patienter med dåligt AT, buk samt bröstsmärta.  

I läkemedelskategorin (n=43) förefaller övervägande delen vara smärtstillande och 

antibiotika beskrivna som ordinerade läkemedel. 

Tredje största kategorin limning, sutur, koagulation (n=15) förefaller vara åtgärder 

riktade mot olika sårskador främst mot huvudregionen. 

I kategorin ej träffat doktor (n=10) pekar resultatet mot att flertalet patienter var unga 

samt övervägande del inkom nattetid. En viss del (n=4) var patienter vilka avvikit från 

akutmottagning. Vissa patienter i studien fick behandling eller råd av sjuksköterska och 

träffade inte doktor. Dessa patienter inkluderas då i stället under annan lämpligare 

kategori exempelvis rådgivning eller läkemedel. 

På ett mindre antal patienter (n=6) genomfördes röntgen och provtagning som enda 

undersökningsform utan vidare behandling. 

Ett antal patienter (n=7) fick remiss för vidare konsultation vid senare tillfälle samt 

recept (n=6) på läkemedelsbehandling i hemmet. 

Minst antal patienter fanns i kategorierna gips/reponering (n=4), KAD. (n=4) samt 

Övrigt (n=4) vilken beskrivs som osäkra uppgifter med frågetecken i journalerna. 
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Fördelning behandlade/obehandlade på akutmottagning 
 

Ser man på resultaten gällande kategorierna behandlade (60 %) respektive obehandlade 

(40 %) patienter på akutmottagning så tyder detta på att en tredjedel av bedömda 

patienterna inte ledde till någon form av behandling utan endast undersökning samt 

rådgivning (n=66).  

Med obehandlade patienter menas patienter vilka efter provtagning samt undersökning 

inte erhållit någon medicinsk behandling. I denna grupp inkluderas även de patienter 

vilka avvek på eget bevåg. 

Symptom vilka dominerade i gruppen behandlade/obehandlade var nedsatt 

allmäntillstånd, yrsel samt smärttillstånd av olika genes. 

 

 

METODDISKUSSION 

Litteraturgenomgång 

 

Innan studien startade genomfördes en litteratursökning i Scholar Google (sökord: 

Ambulances, Ambulances-standards, Emergency-medical-services, Emergency service, 

Transportation of patients, Prehospital care) med fokus på patienter vilka av olika 

anledningar bedömdes som inte akutsjukhusbehovsmässiga. De flesta av relevanta 

artiklar och studier belyste mest frågan om ambulansens behov som transportmedel 

snarare än patientens behov av akutsjukhusvård. Ett flertal studier hade genomförts på 

intransporterade patienter men ingen uppgift hittades om just den kategori patienter 

författarna ville belysa. Därför kändes det extra stimulerande att just titta på denna 

specifika patientgrupp med detta syfte. 

 

Dataurval  

 

Studien startade med att försöka få en bild av ambulanspersonalens egen uppfattning i 

frågan vad det gäller intransporterade prio 3:s patienter behov av akutsjukhusvård med 

hjälp av ett formulär i enkätform. Tanken var att samla in dessa för att sedan gå vidare 

och bearbeta även akutmottagningens data och på så sätt sammanställa resultatet.  

Arbetets fokus ändrades efterhand på grund av för få antal inlämnade enkätsvar vilka 

gjorde att författarna fick ändra studiedesignen för att erhålla relevanta fakta som 

underlag. Därav togs beslut att istället genomföra en retrospektiv journalgransknings- 

studie  

Denna nya inriktning startade i första skedet hösten år 2009 och övergick sedan till att 

inrikta sig på patienter inkörda till akutmottagning under november och december 

månad år 2009.  

I denna studie kan det spekuleras om resultaten kunde ha varit annorlunda om vi 

metodmässigt hade valt andra månader. 
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Datainsamling  

 

Till att börja med genomfördes en totalsökning (n=402) på alla intransporterade prio 3 

patienter under de aktuella månaderna i ambulansjournalsystemet AmbuLink och som 

första åtgärd sorterades de patienter som lades in på sjukhus ut (n=208). Dessa patienter 

har sedan i denna studie, förutom ålder, valts bort att analyseras, då syftet för studien 

var att belysa de som inte blev inlagda.  

Kvar blev 165 patienter vilka ingick i studien då författarna förutsatte att de som blev 

inlagda eller vidareremitterade var i behov av akutsjukvård eller vidare undersökning. 

 

Då grunden för urvalet redan fanns i ambulanssjournalsystemet AmbuLink samt 

patientjournalsystemet MELIOR så fanns det ingen möjlighet för författarna att ha 

någon påverkan på underlaget utan endast redovisa den fakta som fanns registrerad. 

Således har ingen urskiljning gjorts, förutom i ett fall då en patient redovisats för sig.   

 
Valet av studerat ambulansområde föll sig naturligt då tillgång till de studiedata vilka 

innehöll den information i AmbuLink som författarna eftersökte fanns tillgänglig i 

verksamheten. 
Författarna hade även kännedom om upptagningsområde, avlämningssjukhus samt 

arbetssätt för denna personal vilket ansågs som en fördel vid analys samt tolkning av 

studiens resultat. Kunskap om områdets primärvårdsorganisation samt 

kommunsjukvårdssystem är exempel på detta då det ger en större förståelse för beslut 

tagna under olika omständigheter.  

Såväl akutmottagning- ambulanspersonal var inte medvetna om att studien genomfördes 

i denna form och kunde således inte haft någon påverkan på dess utfall.  

 

Dataanalys 

 

Efter grundsortering av materialet kategoriserades grupper efter olika teman baserade på 

studien syfte. Dessa teman ställdes sedan korsvis mot varandra för att på så sätt kunna 

visa tydligare förhållanden emellan olika grupperingar. Detta förfaringssätt gav ett 

ytterligare perspektiv på möjligheten att analysera materialet ur olika aspekter vilket 

ansågs kunna ge en mer nyanserad bild av patientunderlaget.  

 

Styrkor och svagheter 

 

Ett av problemen som framkom i analysarbetet var att det i vissa fall var mycket svårt 

att utläsa från journalanteckningar vad som gjorts på akutmottagningen både vad det 

gäller röntgenundersökningar eller övriga undersökningar. Journalanteckningarna var 

även bristfälliga i många fall vilket kan ha påverkat analysarbetet vid kategorisering om 

vad som utförts respektive inte utförts. Författarna har från början varit noga med att 

inte lägga in egna värderingar i de svarsresultat vilka varit luddigt beskrivna men i 

enstaka fall har detta varit omöjligt. En tolkning har då gjort av rimlighetsnivå för 

grupperingen. De fåtal patienter som detta handlar om borde inte haft någon påverkan 

på de resultat som visas.  

Det allra största bortfallet, vad det gäller oklara journaler, exkluderades redan vid första 

bearbetningen av dataunderlaget (n=29).    
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Ytterligare reflektion var att vissa intransporterade prio 2 patienter inte inkluderades i 

studien då där förmodligen även fanns patienter vilka under andra omständigheter 

såsom, ex. triagering av annan kollega, hade klassats som prio 3 patienter och därmed 

ingått i denna studie. 

  

Avslutningsvis anser författarna att metodens utformning var passande för denna typ av 

studie men att den mest ska ses som ett pilotprojekt för att belysa frågan ytterligare 

gällande möjligheten att hitta patientgrupper för annan vårdnivå än akutsjukhus-

mottagningens. 

 

 

RESULTATDISKUSSION 

Syftet med denna studie var att försöka belysa patienter i prio grupp 3 vilka inte lades in 

på sjukhus. Patienter ur denna prioritetsgrupp florerar ofta i ambulansvårdvärlden som 

en patientgrupp där det många gånger förekommer patienter vilka kanske inte, i första 

hand har på en akutmottagning att göra. I olika möten med ambulanspersonalgruppen 

kan man höra att: 

 – hade jag haft möjlighet så hade jag transporterat patienten till vårdcentral i stället.  

Författarna ställde sig då frågan om vad det fanns för patienter bakom 

prioriteringskategori 3. Var de allra flesta patienter i denna grupp patienter som krävde 

vård och behandling på ett akutsjukhus eller fanns det möjlighet till annan destination 

om så hade varit möjligt. 

Resultatet gav en bild av patienter med olika symtom och sjukdomar. Åldersmässigt var 

det såväl gammal som ung som hade inkommit med ambulans och som efter vård och 

behandling bedömdes få återvända till hemmet.  

Det som dessutom framkom i studien var att det inte skiljde sig så mycket på om 

patienten hade sökt sig till akutsjukvården vad det gällde tidpunkt på dygnet. Något 

förvånande då det under dagtid kan finnas andra vårdnivåer att vända sig till.  

 

Åldersfördelning 

 

I studien inkluderades de patienter som inte lades in efter bedömning av läkare och 

akutsjukvårdssjuksköterskor. Av dessa var det en viss överrepresentation av äldre 

patienter födda på 20 och 30- talet för att sedan fördelas jämt över seklet i övrigt.   

Som det ser ut i dagens samhälle så ökar andelen äldre och vi får en allt större 

generation som sköts i hemmet av hemsjukvård. Det finns många äldre som kommer in 

till akutmottagningarna inte endast på grund av akuta besvär utan därför att de är 

multisjuka och har många kroniska sjukdomar och anser att den enda vård de vill ha 

finns inom akutsjukvården. Den konstaterat vanligaste inläggningsorsaken på 

akutmottagning i dag är äldre multisjuka patienter med läkemedelsbiverkningar.  

Sedan finns det äldre människor som borde söka sig till akutsjukvården men inte gör det 

av olika anledningar utan kvarstannar i hemmet med resultat att de söker för sent till 

optimal behandling.  

Det synes viktigt att samarbetet inom kommun, primärvård och landsting utvecklas 

ytterligare för att kunna erbjuda optimal vård samt olika vårdalternativ för att komma 

till rätt vårdnivå för den äldre, sjuke patienten. Människors behov av vård förändras allt 
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eftersom och man måste därför ompröva behovet av vård vid varje tillfälle (Sjöstrand 

et.al, 2009). 

 

Bedömning fördelat på dygnet 

 

Studien visar även att det finns en spridning över dygnet vid vilken tidpunkt patienterna 

kom in till akutmottagningen. En viss ökning av tillströmning fanns på förmiddagen 

samt kväll och förnatt.  

En tanke är om en vidareutveckling av beslutsstöd i ambulans samt förbättrat samarbete 

med kommun och primärvård skulle, i varje fall under dagtid och veckodagar, kunna 

innebära att vissa av dessa patienter inte behöver transporteras av ambulans till en 

akutmottagning. Patienten skulle kanske istället kunna uppsöka vårdcentral eller få hjälp 

direkt av den kommunala hemsjukvården.  

 

Pågående projekt runt om i Sverige visar att sådana planer redan är under utformning. 

Bland annat startade Stockholms Läns Landsting (SSL) ett projekt 2009 

”Patientstyrning inom SLL” med syfte att implementera ett system vilket långsiktigt 

gick ut på att erbjuda patienten för denne optimal vårdnivå redan i bostaden. Målet var 

att individanpassa varje patients faktiska vårdbehov och på så vis kunna leda till ett 

bättre omhändertagande samt den tidsvinst som kan kopplas till detta. 

Projektet räknar med att genomföras till och med 2011 för senare utvärdering 2012. 

Allt för att se till individens behov och att erbjuda vård till rätt vårdnivå (Berntsson,  

Svensson, 2009). 

Att det trots allt förekommer att patienter söker sig till en akutmottagning trots att det 

finns vårdcentraler öppna kan vara en organisatorisk fråga. Har vårdcentralerna för få 

resurser för att tillgodose det vårdbehov som faktiskt finns? I denna studie visade sig 

den allra största kategorin för ej behov av inläggning vara kirurgpatienter av olika slag. 

Men frågan man kan ställa sig är om inte fler av dessa skulle klara sig med 

undersökning och lättare behandling på vårdcentral. En känsla är att om en patient 

transporteras med ambulans till vårdcentral så upplevs den som för svårt sjuk för att 

behandlas i öppenvården av personalen. 

 

Att vara lite mer flexibel i sina öppettider, ha kvällsöppet någon gång i veckan kanske 

skulle kunna vara en lösning till att inte så många ser sig tvungna att vända sig till 

akutsjukvården till vilken ambulanssjukvården tillhör.  

Samarbete med primärvård samt kommunsjukvård var även möjligt i området grundat 

på ambulanspersonalens egen erfarenhet/kontaktnät samt överenskommelse om 

omhändertagande av vissa diagnosgrupper inom respektive verksamhet. Ett mindre 

antal prio 3 patienter är sannolikt transporterade till annan vårdnivå under dessa 

premisser och finns därför inte med i studiematerialet. 

En annan aspekt vad det gäller tid på dygnet som patienten blir bedömd av läkare, är att 

det kan skilja sig i både undersökningsmöjligheter och behandling beroende på vid 

vilken tid som patienten kom in till akutmottagningen. Nattetid finns inte alla 

undersökningsmöjligheter tillgängliga även på akutmottagning och det kan skilja på om 

patienten blir bedömd av en specialistläkare, vilket är mer förekommande dagtid, eller 

en akutläkare. 
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Triage 

 

Det finns redan idag genomförda projekt och pågående forskning med att redan på 

hämtplats triagera patienten. Syftet har då varit att erbjuda patienten rätt vårdnivå i 

förhållande till det individuella vårdbehovet. Vård-på-plats projektet vid 

Ambulansverksamheten i Skaraborgs Sjukhus (2007) uppmärksammade vikten av, att 

patienter erbjuds rätt vårdnivå i förhållande till det individuella vårdbehovet. Vård-på-

plats projektet bygger på triagering enligt Manchestermodellen, som är en bedömning 

och kategorisering av patienter utgående från hur akut behovet av en läkarbedömning 

är. Syftet med studien var att beskriva personalens dokumentation av de patienter vilka, 

efter undersökning, inte medföljde ambulans. (Johansson, Tapper, 2009). 

 

Ser man på studerade prio 3 patienter i denna studies resultat finner författarna att det 

främst var patienter triagerade gröna eller gula vilka inkluderades i studien. Det fanns 

dock ett fåtal patienter som var triagerade som orange och en som var triagerad som röd. 

Patienten är triagerad av ambulanspersonal och vilken färg patienten blev triagerad till 

är av avgörande betydelse för hur lång tid det skall ta till han eller hon träffar en doktor.  

Patienten som är triagerad på hämtplats kan i vissa fall ha en annan triagefärg när denne 

kommer in på akutmottagningen men det har inte kunnat gå att utläsa av de journaler vi 

granskat.  

Alla patienter i denna studie har dock fått lämna sjukhuset oavsett triagefärg vid 

ankomst. Skulle man kunna använda METTS som en del av beslutstöd till 

ambulanspersonal i deras yrkesvardag? Allt för att se till vårdbehovet och att kunna 

styra patienten till rätt vårdnivå? Vad har då detta för betydelse? 

 Den forskning som pågår inom detta område samt den vidarutveckling av triagering 

och beslutsstöd kan kanske så småningom resultera i att patienten erbjuds att komma till 

annan vårdnivå än akutmottagning. Elay (2004) skriver att genom introduktionen av 

beslutstöd och prioriteringssystem så minskas risken för felbedömningar och oriktiga 

beslut. 

Som resultatet visar så finns det en spridning över dygnet av hur patienterna blev 

triagerade.  

Antalet grön-triagerade patienter var relativt jämnt fördelat över dygnet. En fråga som 

kan ställas sig är om man i dessa fall på dagtid skulle kunna användas sig av annan 

vårdnivå än akutmottagning?  

En kartläggning som pågår inom Primärvården på Hisingen samt ambulanssjukvården 

Göteborg om möjligheten att använda METTS som vårdnivå indikator har preliminärt 

visat att triagefärgen grön inte är en lämplig indikator då hälften av de hittills studerade 

patienterna blev föremål för inläggning (Klittmark, Thorn, 2010)  

 

Remiss 

 

I resultatet framkom även att av de patienter som intransporterades så var det 11 

patienter vilka remitterades av läkare på vårdcentral till akutmottagning för bedömning 

av specialistläkare.  

Önskvärt kan ibland vara att läkare från vårdcentral eller annan privatmottagning har 

tagit kontakt med den mottagande enheten innan patienten remitteras dit. I vissa fall 

skulle det kanske kunna göras kompletterande undersökningar i form av provtagningar 

eller annat redan på vårdcentralen istället för att patienten remitteras till en 
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akutmottagning. Inget i denna studies resultat har kunnat ligga som belägg för detta utan 

antagandet får utgå från att alla möjligheter till vidare bedömning har uttömts. 

 

Bedömning i ambulans 

 

Som en del av ambulansjuksköterskans jobb ingår det att göra en bedömning av 

patientens hälsotillstånd. Beillon (2010) skriver att det kan skilja sig från personal till 

personal hur bedömningen går till och vad som ingår i den bedömningen som blir gjord. 

Det anses vara svårt att avgöra vad som definieras som ett akut tillstånd, fortsätter hon. 

Att under det korta mötet, som det oftast blir när man som ambulanspersonal möter en 

patient som anser sig vara i behov av akutsjukvård, försöka identifiera det akuta 

problemet och sedan sätta in eventuella vårdåtgärder är en utmaning för 

ambulanspersonalen. I resultatet framgår det att ambulanspersonalen har bedömt och 

registrerat patienterna utifrån det system som finns i ambulansjournalsystemet, 

AmbuLink. En nackdel med det systemet, utifrån ambulanspersonalens perspektiv är att 

det redan finns fasta bedömningsdiagnoser vilka kanske inte alltid stämmer överens 

med patientens hälsotillstånd.  

Hur denna diagnos påverkat den fortsatta handläggningen är svårt att säga någonting om 

men det finns en möjlighet att den kan ha haft en viss påverka på den fortsatta 

handläggningen av patienten på akutmottagningen.  

Exempel på detta kan vara att patienten redan ”diagnosbedömts” av ambulanspersonal 

och sedan inte fått möta rätt doktor utan fått träffa en doktor i allmänmedicin istället för 

en kirurgläkare. 

Sedan skall man på det stora hela taget inte glömma bort att ett antal av patienterna 

inom ambulanssjukvård blir så kallade ”vård på plats” patienter och då endast får råd av 

den ambulansbesättning som finns på plats och följaktligen inte transporteras till någon 

övrig vårdnivå för bedömning. Diabetespatienter med lågt blodsocker vilka efter 

behandling inte vill medfölja till sjukhus är en sådan patientkategori.   

 

Bedömning på akutmottagning 

 

Efter bedömning av akutmottagningens läkare sattes en bedömningsdiagnos och även 

här var kirurg patientkategorin överrepresenterad i de patienter vilka ingick i studien. 

Granskar man denna symptomgrupp så var patienter med kirurgisk diagnos såsom 

buksmärta, sårskada samt urinvägsbesvär representerade. Kanske är detta exempel på 

symptomgrupper där möjligheten att urskilja patienter för bedömning samt vård på 

annan nivå är rimlig? Exempel på detta skulle kunna vara spolning av KAD, tejpning av 

mindre sår med mera. Tittar man däremot på buksmärtepatienter så kräver de i 

allmänhet noggrannare undersökning och eventuellt då av den specialist vilket gör att de 

kan behöva komma till akutmottagning för att ta del av akutsjukhusets utvidgade 

undersökningsmetoder såsom, till exempel röntgen. 

En möjlig förklaring till att dessa tillstånd var överrepresenterade av de åkommor som 

presenterades var att de mestadels handgripligen gick att åtgärda samt att resultatet 

direkt visades. Därav då även möjlighet att fatta beslut om att patienten är 

färdigbehandlad och därmed kunna gå hem. 

Efter denna bedömningskategori så var bedömnings grupperna, efter storleksordning 

neurologi, cirkulation ortopedi samt övrigt icke spec.  
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Den kategori som skiljer sig utifrån ambulanspersonalens bedömningsdiagnos var de 

patienter med övrigt icke spec. tillstånd. Det var patienter med oklara besvär, nedsatt 

allmäntillstånd eller egen hemgång, (vilka alltså inte träffat en läkare). 

Det framgår således av resultatet att det inte alltid är så lätt, inte ens efter provtagning 

och undersökning, att sätta en diagnos eller utröna vad patienten lider av för åkomma. 

Hagiwara och Wireklint (2009) skriver att det är viktigt med extra engagemang och 

uthållighet i sin bedömning när det gäller patienter som uppvisar otydliga symtom. 

Detta kan kanske vara ett dilemma på en stressig akutmottagning när den tiden till 

patienten kan vara minimerad.  

 

Om författarna jämför bedömningsdiagnos som var satt av ambulanspersonal och 

bedömningsdiagnos som var satt av läkare på akutmottagningen så skiljer det sig till 

viss del men inte så mycket som man skulle kunna tro. Det kan vara så att 

akutmottagningens läkare kan ha blivit påverkad av ambulanspersonalens 

bedömningsdiagnos samt även given behandling men det är inget som denna studie kan 

visa i sitt resultat. Vad som klart framkommit är att hur sjuk patienten uppfattades på 

hämtplats inte alltid ger en indikation på patientens vidare behov av akutsjukvård på 

sjukhus.  

 

Fördelning ålder och bedömningsdiagnos på akutmottagning 

 

I resultatet kan man se att det även åldersmässigt mellan de fem vanligaste 

bedömningsdiagnoserna är en relativt jämn spridning i gruppen kirurgi mellan de olika 

åldersspannen.  

Anmärkningsvärt och lite förvånande var att det i gruppen cirkulation inte skiljde sig så 

mycket mellan de patienter som var födda på 30 och 40- talet och de patienter som var 

födda på 70 och 80- talet i antal.  

Är det kanske början till ett samhällsproblem att cirkulationssjukdomar kryper allt lägre 

ner i åldrarna eller kan det bero på något annat som till exempel feltolkning av 

symptomen? 

 

Behandling på akutmottagning 

 

Vid analys av behandling på akutmottagning visar det sig att en nyckelgrupp var  

de 40 % (n=66) patienter som inte fick någon behandling alls eller enklare behandling 

utförd av ambulanspersonal, för att sedan gå hem efter undersökning och rådgivning. 

Detta skulle kunna indikera att det finns möjlighet att hitta patientkategorier vilka skulle 

kunna ha nytta av vård vilken då skulle kunna ges på plats av ambulanssjukvården. Men 

ser man på störtsta symptomgrupperna så var de patienter med dåligt allmäntillstånd, 

buk samt bröstsmärta vilka i många fall behöver utvidgad undersökning för att avfärda 

risken för allvarligt tillstånd även om behandlingsnivån i de här fallen var låg. 

Resterande antalet patienter fick någon form av behandling såsom läkemedel, 

behandling av sårskador, hjälp med kateterbesvär eller att patienten behövde gipsa 

någon fraktur eller att patienten fick recept med sig hem för att hämta ut senare den 

medicin som läkaren ansåg att patienten var i behov av.  

Vissa av dessa åkommor som patienten fick behandling för var vårdåtgärder som med 

rätt resurs och en effektiv organisation skulle kunna ha löst på andra vårdnivåer än en 

akutmottagning. 
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I den primära bedömningen av en patient ingår det att som ambulanspersonal bedöma 

vitala funktioner såsom andning, cirkulation och medvetande. Detta är av avgörande 

betydelse hur patienten skall handläggas vidare (Suserud et. al, 2003). 

I vissa fall av de patienter som blev inkluderade i studien har kanske fått någon form av 

behandling redan erhållits i ambulansen eller på hämtplats och att det då bedömdes som 

att de inte var i behov av någon fortsatt behandling på akutmottagningen. Det har dock 

inte kunnat utläsas av resultatet om det har varit så eller inte. 

 

 

Läkarvalidering 

 

Författarna till denna studie lät en överläkare med insyn i såväl akutsjukvård som 

primärvård granska dessa 165 patienter och utifrån triagefärg och bedömningsdiagnos 

och eventuell given behandling bedöma utifrån hans synvinkel om denne ansåg att de 

var i behov av akutsjukvård eller kunnat söka sig till någon annan vårdnivå som 

kommunal hemsjukvård eller primärvård.  

Av dessa 165 patienter ansågs att 67 % skulle kunnat söka sig till en annan vårdnivå om 

denna hade funnits tillgänglig. 25 % ansågs vara relevant att de hade sökt sig till en 

akutmottagning och i 7 % av fallen hade denne svårt med de förkunskaper som fanns 

tillbuds att avgöra om det var rätt eller fel att få vård på en akutmottagning.  

Hade man fått läsa igenom hela journalen och gått igenom alla provsvar och 

undersökningar som var gjorda hade kanske resultatet blivit ett annat.  

 

Framtida prehospital vård samt ambulanssjukvård 

 

Dagens ambulanssjukvård är mycket väl utvecklad såväl vad det gäller medicinsk 

kunskap hos personalen som fordonens beskaffenhet samt olika transport- möjligheter 

såsom förflyttning mellan olika sjukhus av intensivvårdspatienter och neonatalpatienter 

Att utveckla ambulanssjukvården vidare i beslutstöd ses som mycket viktigt om 

ambulanspersonalen skall kunna erbjuda patienter att söka sig till annan vårdnivå än just 

akutmottagning. Det måste dessutom ske en utveckling av utbildning tillsammans med 

primärvården så att samarbetet mellan ambulanssjukvård och primärvård sker på ett mer 

naturligt plan än vad det gör idag. 

Ambulanspersonalen har en viktig framtida uppgift när det gäller att styra icke-akuta 

patienter till andra vårdnivåer än till en akutmottagning. Från att ha varit en ren 

transportorganisation kan ett framtida scenario vara att ambulanspersonalen får en mer 

rådgivande funktion, kanske även utför enklare behandlingar i hemmet och patienten 

behöver på så vis inte åka till någon akutmottagning. Detta ställer naturligtvis höga krav 

på styrmedel, utökade befogenheter, ökad intern samt extern utbildning samt möjlighet 

till förkovring i praktiskt handlande med jämna mellanrum.  

 
Beillon (2010) skriver i sin avhandling att samhällsmedborgarna ser akutsjukvården 

som mycket tillgänglig i och med dess dygnet runt service utan krav på tidsbokning. Vi 

ser det också som en grundläggande del i samhällets säkerhet och trygghet.  

Detta kan tolkas så att medborgare väljer det mer säkra framför det osäkra och söker för 

säkerhets skull. Som ett tecken på detta kan man nu se att antalet ambulansuppdrag ökar 

med några procent per år. I de allra flesta fall handlar det om uppdrag inriktade på att 

göra någon form av bedömning av patienten och fatta beslut om åtgärd.  
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I dagsläget är detta inte ett vedertaget sätt att arbeta på men ett faktum att ta hänsyn till 

när man står inför en utveckling av nuvarande transportorganisation till att integrera mer 

bedömningsuppdrag för eventuellt behov av ambulanstransport. Detta förutsätter att 

ambulanssjukvårdens organisation ses över för att täcka framtida behov, framför allt 

med tanke på ökade insatstider hos patienterna där utökad bedömning kommer att 

krävas.  

I Storbritannien har det genomförts ett flertal studier för att se hur man skulle kunna 

förbättra handläggningen av den icke akuta patienten.  

Sjöstrand et. al., (2009) refererar till Snooks (2004) samt Grey et. al.(2008) där man 

utbildade specialutbildade paramedics eller specialistsjuksköterskor för att redan på 

hämtplats, med hjälp av specifika protokoll, kunna erbjuda patienten att komma till rätt 

vårdnivå. Man undersökte dessutom möjligheterna att låta dessa specialutbildade 

paramedics vårda och färdigbehandla icke-akuta patienter samt att man dessutom lät 

dem avgöra vilka som var tvungna att följa med i ambulansen för vidare vård hos 

specialist eller annan vårdgivare. Studierna visade att patienterna var mycket nöjda med 

att antingen få vård i hemmet eller bli hänvisade till rätt vårdnivå (Sjöstrand, et. al, 

2009). 

En avhandling från Karolinska Institutet (Backman, 2010) visade att patienter som sökt 

sig till Södersjukhusets akutmottagning och en vårdcentral i ett närområde hade vänt sig 

till rätt vårdnivå. Slutsatsen i studien visade att de flesta hade försökt att få råd och hjälp 

först av sjukvårdsrådgivningen och att de som inte hade valt rätt vårdnivå var unga män 

utan sjukvårdserfarenhet. För att komma åt problemen med att fler söker sig till 

akutmottagningarna bör därför rikta sig till de som saknar eller har mycket liten 

sjukvårdserfarenhet. Här är det även viktigt med att ambulanssjukvården profilerar sig 

och sprider information om vilka resurser som finns samt vad de är ämnade att i 

huvudsak göra. 

Rådande situation på landets akutmottagningar idag med långa väntetider samt få 

vårdplatser på vårdavdelningarna är ett fenomen som är välbekant runtom i världen.  

Beillon (2010) beskriver även att brister i sjukvårdssystemen leder till ett 

överutnyttjande av akutmottagningar och därmed kan man fundera på riskerna med 

undanträgningseffekten riktad mot de som verkligen har behov av akutmottagningens 

resurser. Hur stor är risken för eventuella felbehandlingar samt felbeslut på grund av en 

stressad arbetssituation framför allt i patientgrupper med otydliga symptom? En annan 

aspekt är att patienter kanske stannar hemma alldeles för länge på grund av den stora 

belastning som enligt deras uppfattning, råder på akutmottagning. 

 

För att bland annat möta upp behovet av ökad tillgänglighet på sjukhusens 

akutmottagningar har ambulanssjukvården i olika delar av Sverige tillsammans med 

lokala sjukhusorganisationer startat upp ”raka spår” för olika patientgrupper vilka inte 

har ett behov av att initialt träffa en doktor. Dessa patienter, identifierade via 

fördefinierade protokoll, kan efter bedömning av ambulanssjukvårdspersonal 

transporteras direkt till lämplig avdelning eller undersökning för att därefter träffa en 

doktor för närmare kontroll och behandling. Detta arbetssätt kan ge en besparing både i 

tid för patient samt effektivitet för akutmottagningen.  

Detta innebär emellertid att mer tid läggs på ambulansbesättningarna för att identifiera 

samt styra dessa patienter igenom systemet. Vilket också innebär att insatstider ökar 

med mindre resurser för akuta uppdrag. Här skulle man även kunna tänka sig att skapa 
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ett ”Primärvårdsspår” med överenskomna symptomgrupper vilka kan få möjlighet att 

direkt transporteras till vårdcentral för vård. 

 

I denna studies diskussion har visst fokus lagts på ambulanspersonalens roll i att styra 

patienten till rätt vårdnivå. Ambulanspersonalen är bland de första som patienten möter 

i den prehospitala vårdkedjan, så deras agerande är av stor betydelse i hur det resterande 

vårdförloppet kommer att se ut. Därför har författarna valt att ha lägga stor del av 

arbetet på att beskriva ambulanssjukvårdens arbetssätt.   

Slutligen anser författarna att resultatet dels är för litet för att man ska kunna dra några 

större slutsatser men att spridningen i det presenterade resultatet ändå ger en 

fingervisning om vem den intransporterade prio 3 patienten är, främst med beskrivning 

av kön, ålder, bedömt tillstånd samt behandling. 

 

Slutsats 

I resultatet beskrivs ett spektra av olika patientkategorier vilka transporterats med 

ambulans till en akutmottagning av en eller annan anledning. Det är möjligt att det var 

rätt vårdnivå för många av dessa patienter. I sammanhanget är det viktigt att komma 

ihåg att det inte finns så många valmöjligheter vare sig för ambulanspersonalen eller 

den enskilda patienten. En utbyggnad av primärvård samt ett förbättrat samarbete 

mellan primärvård, kommun och akutsjukvård är i framtiden tvunget för att det ska bli 

möjligt att söka sig till en annan vårdnivå än en akutmottagning. 

Det är även viktigt att poängtera att många av de intransporterade patienterna inte själva 

tagit detta beslut och således inte kunnat ha en uppfattning om annan destination 

respektive transportsätt hade varit ett alternativ. Alla patienter som söker sig till en 

akutmottagning är inte ”onödiga patienter”. De är där för det inte finns något annat 

alternativ.  

 

En annan slutsats man kan dra av den kunskap vilken inhämtats under studiens gång är 

att bedömning av patienters olika vårdbehov kan ses som mycket komplex och att det 

därmed inte är lätt att generalisera patientkategorier lämpliga för vårdnivåtriagering. 

Härmed ska man inte ge upp utan fortsätta evidensbasera temat patientstyrning för att i 

det stora hela finns goda utvecklingsmöjligheter till framtida prehospitalt arbetssätt. 

 

Denna studie ska ses som en i raden av dessa forskningsinsatser med olika inriktning på 

de patienter vilka kan vara lämpliga för annan vårdnivå än akutsjukhusets. Tillsammans 

kan dessa arbeten ligga till grund för ett eventuellt utformande av beslutsstödsunderlag, 

riktlinjer samt utökad medicinsk kompetens med fokusering på bedömning av patienter 

på, framför allt närsjukvård samt primärvårdsnivå.  

Häri finns inte bara en tidsvinst för patienten utan även en bekvämlighetsförbättring 

samt naturligtvis även en större kostnadseffektvisering samhällsekonomiskt sett.   

En tanke för fortsatta studier kan vara att analysera om olika vårdtider i relation till 

tidpunkten på dygnet då de kom in till sjukhus, hade någon inverkan på om patienterna 

blev inlagda eller inte. Detta med tanke på det utbud av undersökningar som är möjligt 

dag- respektive jourtid. Ytterligare skulle det vara intressant att kartlägga de patienter 

vilka lades in i denna prio 3 grupp, för att se om deras faktiska vårdbehov hade kunnat 

lösas på ett annat sätt som exempelvis närsjukvårdsinrättningar med möjlighet till 

sjukvårdsbehandling.  
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Bilaga 2  

 

Verksamhetschefs godkännande av datainsamling 

Hej Eva. 
Jag och Anna Kängström från ambulanssjukvården Ulricehamn håller på att skriva en forskningsuppsats på magisternivå 
på Vårdhögskolan i Borås. 
Ambulanssjukvården går enligt vår förhoppning mot ett allt mer patientstyrt flöde med möjlighet att ge mer riktad vård 
samt att sjukhus i allmänhet blir mer specialiserade. 
Vi ämnar därför undersöka patienters faktiska behov av den vård vilken endast kan ges på sjukhus.  
Vi kommer att rikta in oss på de patienter som ambulanspersonalen själva bedömer som en prio 3:a, det vill säga uppdrag 
som varken är akuta med livshotande symptom eller akuta med ej livshotande symptom.  
 
Enligt tidigare studier finns det resultat som tyder på att ca. 1/3 av de till AKM transporterade patienter (alla 
larmkategorier), behandlingsmässigt skulle kunna utföras på annan vårdnivå än den som akutsjukhus kan erbjuda. 
Vi skulle vilja analysera denna grupp patienters diagnos och ev. behandling för att ha som underlag vid vidare arbete med 
utformning av funktionen ”patientstyrning” 
  
Vi hade tänkt oss göra en retrospektiv journalgranskningsstudie på intransporterade prio 3 patienter från november 2009 
till och med januari 2010. Allt för att kunna göra en statistisk beräkning av data vilka sedan ligger till grund för 
resultatpresentationen. Vi kommer under arbetets gång hämta fakta för projektet i MELIOR men vi försöker att begränsa 
detta till så få gånger som möjligt.  
 
Detta betyder att vi behöver få tillgång till MELIOR för att kunna se diagnos och behandling vilka kommer att noteras 
och utvärderas i ett första steg för att sedan ingå i en helhets- presentation i vilka uppgifter inte kommer att kunna 
kopplas samman med någon patient.  
 
Anna Kängström har i nuläget en viss behörighet i patienfallsåterkoppling för utbildningssyfte inom ambulanssjukvården 
SÄS. Detta betyder att hon redan har gått den utbildning som krävs för MELIOR behörighet.  
Vad jag förstår så blir detta naturligtvis en egen inriktning med ytterligare krav på redovisning och internkontroll vilket vi 
naturligtvis accepterar om hon även får denna behörighet.  
 
Med denna skrivelse ansöker vi om ett beslut för behörighet till MELIOR i forskningssyfte under en begränsad tid. 
Vår verksamhetschef Marie Gardtman samt ambulansöverläkare Kurt Andersson, har godkänt projektet för 
ambulanssjukvårdens räkning. 
Vi handleds i examensarbetet av nedanstående handledare.  
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Björn-Ove Suserud 
Docent i akutvård 
Institutionen för vårdvetenskap 
Högskolan i Borås 
E-post: bjornove.suserud@hb.se 
Tfn 033-435 47 76, 070-276 5621 
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Ingemar Sundgren Anna Kängström 
E-post: ingemar.sundgren@vgregion.se E-post: anna.backlund@vgregion.se  
Tfn 033-6161617, 0702-324352 Tfn 033-133444, 0709-779067 
 
 
Godkännande 
Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Ingemar Sundgren och Anna Kängström genomför datainsamling 
inom ramen för vad som ovan beskrivits.  
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