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Sammanfattning    

Socialstyrelsen beskriver att kunskapsbaserad hälso- och sjukvård innebär att 

vården skall bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet och utformas för att 

möta den individuella patientens behov på bästa möjliga sätt. Forskning visar dock 

att 11–52 % av de ambulansuppdrag som utförs saknar behov av traditionell 

ambulanssjukvård. Därför är det en utmaning att tidigt i vårdkedjan bedöma 

patienters behov av vård, för att möjliggöra att patienter omhändertas på optimal 

vårdenhet. Syftet med denna studie är att kartlägga patienter som erhållit 

bedömningskategorin vård-på-plats samt beskriva vad som är kännetecknande för 

vårdbehovet och ambulanssjuksköterskans bedömning då patienter vårdats på 

plats. Studien är en retrospektiv journalgranskning med kombinerad kvantitativ 

och kvalitativ metod. Urvalet utgörs av samtliga uppdrag där larmcentralen larmat 

ut ambulans inom Västra Götalandsregionen under tidsperioden 090801-100731. 

Resultatet visar att totalt genomfördes 16 8971 ambulansuppdrag under 

studieperioden, var av 4 % (6 268) registrerades som vård-på-plats. Majoriteten av 

vård-på-plats uppdragen utfördes under perioden mars – juli med allra högst andel 

uppdrag under juli (18 %, 1149 uppdrag). Sökorsaken saknar specifika 

kännetecken. Det förefaller som att alla medicinska problem och vårdbehov kan 

förekomma. Patienten är i en livssituation som karaktäriseras av utsatthet och i behov av 

att ambulanspersonalen behandlar sjukdom, vårdar ohälsa och stöttar så att patientens 



självständighet återuppnås. Kontakt med primärvård eller kommunal sjukvård ordnas. 

Efter utförd ambulanssjukvård vid vård-på-plats uppdrag karakteriseras patientens 

hälsostatus av att vårdproblemet har identifierats och nödvändiga åtgärder vidtagits. Det 

är rimligt att tro att patienten och dess anhöriga upplevde trygghet med 

omhändertagandet eftersom det egna beslutet blev att kvarstanna i hemmet. 

Nyckelord: Vård-på-plats, vårdnivå, vårdbehov, bedömning, ambulanssjuksköterska, 

ambulanssjukvård, Västra Götalandsregionen. 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

INLEDNING                                                                                                                     1 

BAKGRUND                                                                                                                     1 

Patientens rätt till vård                                                                                                            1 

Patienters behov av akutsjukvård                                                                                          2 

Patientens upplevelse av ambulanssjukvård                                                                         3 

Patienter som inte söker akutsjukvård i tid                                                                          4 

Bedömning av sjuksköterska på larmcentralen                                                                    5 

Bedömning av ambulanssjuksköterska                                                                                  6 

Svårigheter med prehospital bedömning                                                                               7 

Utvidgad prehospital bedömning                                                                                           8 

PROBLEMFORMULERING                                                                                          9 

SYFTE                                                                                                                             10 

METOD                                                                                                                           11 

Kvantitativ och kvalitativ metod                                                                                     11 

Förförståelse                                                                                                                           16 

Studiepopulation                                                                                                                    11 

Urval                                                                                                                                        12 

Datainsamling                                                                                                                         12 
Insamling av kvantitativa data                                                                                                            12 
Stickprov för kvalitativ data                                                                                                               13 

Dataanalys                                                                                                                               14 
Kvantitativ beskrivning                                                                                                                      14 
Deduktiv innehållsanalys                                                                                                                   14 

Forskningsetiska överväganden                                                                                            16 

RESULTAT                                                                                                                     18 

Del A.                                                                                                                                       18 

Vård-på-plats uppdragens omfattning och karakteristik                                                  18 

Orsakskategorier                                                                                                                    22 

Fördelning av vård-på-plats uppdrag över dygnet                                                             23 

Sammanfattning                                                                                                                     23 

Del B.                                                                                                                                       24 

Kännetecknande för sökorsak och bedömning                                                                   24 

Bedömningssituationer med vård-på-plats uppdrag                                                          24 

DISKUSSION                                                                                                                 30 

Metoddiskussion                                                                                                                    30 



Kvantitativ data                                                                                                                      30 
Studiens validitet och reliabilitet                                                                                                        30 

Kvalitativ data                                                                                                                        32 
Studiens trovärdighet                                                                                                                          32 

Resultatdiskussion                                                                                                                  33 
Vård-på-plats uppdragen omfattning och karakteristik                                                                      33 
Vad kan känneteckna larmcentralens prioritering?                                                                            35 
Vad kan känneteckna ambulanssjuksköterskans bedömning?                                                           36 
Vad kan känneteckna sökorsaken?                                                                                                     36 
Finns det anledning att tro att hälsoutfallet blir gynnsamt, ur ett patient-perspektiv?                       37 

Framtida forskning och vårdutveckling                                                                              37 

SLUTSATS                                                                                                                     38 

KLINISKA IMPLIKATIONER                                                                                     38 
 

Bilaga 1. Vård på Rätt Vårdnivå (VRV) projektet 
Bilaga 2. Verksamhetschefens godkännande av datainsamling 

Bilaga 3. Kodning av datan utgående från kategoriseringsmallen  

  

 



 

 1 

INLEDNING 

I en nära framtid är det möjligt med en utvidgad prehospital bedömning av patienter, 

som av ambulanssjuksköterskan inte bedöms vara i behov av vård på akutmottagning. 

Det är troligt att specialistutbildade ambulanssjuksköterskor, med hjälp av specifika 

bedömningsunderlag, kan vägleda patienter till rätt vårdnivå direkt. För att möjliggöra 

en sådan vårdutveckling som är anpassad till svenska förhållanden behövs forskning, 

bland annat för att utveckla säkra bedömningskriterier. Studien genomförs som en 

förstudie till Vård på Rätt Vårdnivå projektet (Bilaga 1), för att skapa klarhet i 

omfattning av och vårdbehov hos de patienter som bäst kan vårdas inom primärvården.  

 

BAKGRUND 

Patientens rätt till vård  

Socialstyrelsen beskriver att kunskapsbaserad hälso- och sjukvård innebär att vården 

skall bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet och utformas för att möta den 

individuella patientens behov på bästa möjliga sätt. Vidare ska hälso- och sjukvården 

ges i rimlig tid, ingen patient skall behöva vänta i oskälig tid på de vårdinsatser som han 

eller hon har behov av (Socialstyrelsen  2006). Invånarna i Sverige har även rätt till vård 

på lika villkor och med respekt för den enskildes värdighet (Hälso- och sjukvårdslag 

1982:763).  

Hälso- sjukvårdslagen tydliggör att patienter med det största behovet av vård skall ges 

företräde, detta gäller även i prehospital vård. I hälso- och sjukvårdens 

prioriteringsbeslut (Socialstyrelsen 1999) framgår det, att det är vårdbehovet som skall 

styra vården samt vårdtiden. För att alla delar av vården skall användas på bästa sätt 

måste rätt vårdnivå för varje patient eftersträvas. Vården skall anpassas till den enskilda 

individens egentliga vårdnivå. Exempel på olika vårdnivåer kan enligt Wireklint 

Sundström, Sjöstrand och Vicente (2009) vara vårda, behandla och transport till 

akutmottagning. Vårda, behandla och transportera till geriatrisk vårdavdelning. Vårda, 

behandla och ge egenvårdsråd i hemmet/hämtplats. Hänvisning till primärvård, 

kommun eller närakutmottagning.  
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På Västra Götalandsregionens hemsida uppges att vården ska hålla hög kvalitet, ges på 

lika villkor och vara lätt att nå (www.vgregion.se 2011). På jourtid finns dock ett 

reducerat antal vårdgivare. Hjälte, Suserud, Herlitz och Karlberg (2004) skriver att 64 % 

av de patienter som omhändertogs av ambulanssjukvården under studieperioden söker 

vård mellan 06:00-18:00. Beillon (2010) menar även att 63 % av ambulansuppdragen 

utfördes mellan 06:00-18:00. Under denna tid finns primärvård att tillgå. Primärvården 

ansvarar för all hälso- och sjukvård som inte behöver sjukhusens speciella resurser 

(www.vgregion.se 2011).  

Patienters behov av akutsjukvård  

Behovet av akutsjukvård är omfattande (Snooks, Dale, Kearsley, Halter & Redhead 

2001), dock har tidigare studier påvisat att 11-52 % av de ambulansuppdrag som utförs 

saknar behov av ambulanssjukvård. Detta understyrks även av Hjälte et al. (2004), som 

beskriver att 31 % av de patienter som vårdades under studieperioden, bedömdes av 

ambulanssjuksköterskorna, inte vara i behov av ambulansinsats. Detta kan innebära att 

patienter transporteras till akutmottagningen i onödan, eftersom 6 % bedömdes kunna 

vårdas på plats av ambulanssjukvården. Brist på information från inringaren ligger ofta 

till grund för bristande prioritering då operatören ofta måste förlita sig på 

andrahandsinformation (Hjälte et al. 2004). Men även när patienten själv ringt 

larmcentralen och ambulans sändes ut, bedömde ambulanspersonalen att 48 % saknade 

behovet av ambulanssjukvård.  

 

Studier visar på motstridiga uppgifter beträffande nyttjande och överutnyttjande av 

vården på akutmottagningar. Enligt Carret, Fassa och Domingues (2009) söker 20-40 % 

akutsjukvård utan att vara i behov av akutsjukvård och Backman (2010) påvisar att de 

allra flesta patienterna söker på rätt vårdnivå. Hela 98 % av vårdcentralspatienterna 

bedömdes vara på rätt vårdinstans medan endast 56% av de patienter som sökte 

akutvårdcentral bedömdes vara på rätt vårdinstans i studien. Carret, Fassa och Kawachi 

(2007) hävdar att det är ett stort problem med det ökande antalet av icke-akuta patienter 

på akutmottagningarna. Vidare preciserar de att 24 % av dem som söker vård på 

akutmottagning kan behandlas på alternativ vårdnivå. Emellertid påpekar Backman 

(2010) att det endast var unga män utan tidigare vårderfarenhet, som var mer benägna 

http://www.vgregion.se/
http://www.vgregion.se/
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att åka till en akutmottagning. Därför hävdar Backman (2010) att ovana vårdbesökare 

bör informeras av vården om vart de ska vända sig.  

Följaktligen, vårduppdrag som anses vara onödigt utnyttjande av ambulanssjukvård 

behöver nödvändigtvis inte vara onödigt utnyttjande av hälso- och sjukvård (Brown, 

Hubble, Cone, Millin, Schwartz, Patterson, Greenberg & Richards 2009). Enligt 

Sveriges kommuner och landsting (2006) körs merparten av alla patienter med 

ambulans till akutmottagning oavsett patientens medicinska vårdbehov eller 

allvarlighets grad. Det bör tilläggas att patienten alltid har rätt att ta det slutliga 

avgörandet (Hälso- och sjukvårdslagen 1982:763). Enligt Statens beredning för 

medicinsk utvärdering (2010) bidrar dessa förhållanden till långa väntetider på 

akutmottagningarna och en ökad risk för ett vårdlidande hos den äldre patienten då 

risken för trycksår, intorkning, konfusion och fallolyckor ökar. Att problematiken med 

akutmottagningarnas väntetider indirekt ökar risken för patientens vårdlidande påpekas 

även av Carret et al. (2007). 

Olofsson, Carlström och Bäck-Pettersson (2012) skriver att äldre patienter som söker 

vård på akutmottagningen ofta upplever sig väl emottagna under triageringen och att 

sjuksköterskan tagit sig tid att lyssna och undersöka dem men att den långa väntetiden 

på fortsatt vård ofta ger en känsla av att vara exkluderad. Melby och Ryan (2005) 

redovisar att äldre patienter som sökt på akutmottagningen beskriver en låg förväntan på 

omvårdnad. Vidare framhåller patienterna upplevelsen av att personalen inte tog hänsyn 

till deras somatiska hälsoproblem utan istället koncentrerade sig på patientens psykiska 

hälsobehov. De angav också att personalen upplevts som kort och ytlig i sitt bemötande 

och sin bedömning. Det framkommer även i studien att sjuksköterskorna på 

akutmottagningen beskriver omhändertagandet av äldre patienter som tråkigt. Enligt 

Carret et al. (2007) är det sannolikt att patienter med kroniska sjukdomar och brist på 

socialt stöd söker vård på akutmottagning för att få det stöd som saknas.  

Patientens upplevelse av ambulanssjukvård 

Ahl, Nyström och Jansson (2006) identifierar att det finns en upplevelse bland de 

patienter som ringer larmcentralen att ambulanssjukvården utgör det snabbaste och 

säkraste sättet att ta sig till sjukhuset vid akuta tillstånd. Vidare framkommer en 
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upplevelse av att vård erhålls betydligt snabbare på akuten om patienten kommer till 

sjukhus med ambulans än om patienten tar sig till akuten på egen hand. Enligt 

Whilborg, Franzen och Johansson (2009) är patienter i huvudsak nöjda med 

ambulanssjukvården och också att sjuksköterskor genomgående upplevs som kunniga 

och lyhörda för patientens situation. Studien påvisar även att patienten upplever en stor 

trygghet i vårdsituationen. Ahl et al. (2006) belyser skillnaderna i patienters upplevelser 

och kunskap kring ambulanssjukvårdens uppgift, med avseende på att patienter blev 

frustrerade när ambulanspersonalen påbörjade behandlingen på plats istället för att 

påbörja transporten till sjukhus. Vidare visar studien att när människor väl har ringt 

efter ambulans upplevs ett behov av omedelbar hjälp. 

Patienter som inte söker akutsjukvård i tid 

Ahl et al. (2006) har i sin intervjustudie funnit att de flesta av informanterna ofta 

tvekade innan de till slut insåg behovet av att ringa efter ambulans i hopp att deras 

symtom skulle avta. Att patienter inte söker i tid kan enligt Henriksson Leo-Swenne och 

Lindahl (2008) bero på att patienterna överlag har en låg kunskap kring allvarliga akuta 

sjukdomar och deras symtombild. Vidare framhåller författarna att till och med 

patienten som redan tidigare genomgått en hjärtinfarkt besitter en relativt låg kunskap 

om hur viktigt det är att söka vård i ett tidigt skede vid till exempel bröstsmärtor. Kwan, 

Hand och Sandercock (2005) belyser en rad olika hinder för en tidig vårdinsats, där den 

största faktorn är patientens bristande kunskap. Andra viktiga faktorer enligt Kwan et al. 

(2005) är om patienten insjuknar ensam eller om någon är tillsammans med patienten. 

Det påvisas att patienter som haft en ”bystander” söker snabbare och patienter som 

insjuknar i hemmet har en längre tid till vård än patienter som insjuknar på en allmän 

plats. Vidare belyses att det finns en för låg kunskapsnivå inom sjukvården och att 

dröjande medicinska bedömningar av dessa patienter kan fördröja ett viktigt medicinskt 

ingripande. Behovet av att reflektera med anhöriga innan patienten tar beslutet att söka 

akutsjukvård och den försening av medicinsk vård detta medför, belyses också i andra 

studier. Herlitz, Wireklint Sundström, Bång, Berglund, Svensson och Blomstrand 

(2010) skriver att patienter med symtom på akut myocard infarkt (AMI) samt stroke 

ofta vill bekräfta sina symtom med andra innan de söker vård och då ofta på grund av 

att sjukdomen förnekas. Perkin-Porras, Whitehad, Strike och Steptoe (2009) framhåller 
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att patienter som är gifta söker tidigare. Studien ger stöd åt tesen att patienter som 

insjuknat med en ”bystander” närvarande söker vård snabbare än övriga. 

Bedömning av sjuksköterska på larmcentralen 

Patienter som upplever ohälsa ringer larmcentralen och en första medicinsk bedömning 

görs av legitimerad sjuksköterska (SOS-Alarm Göteborg, Västra Götalandsregionen). 

På andra larmcentraler görs den medicinska bedömningen av undersköterskor. 

Bedömningen sker utifrån ett akutmedicinskt index, som har tagits fram för att optimera 

ambulanssjukvården och optimera resurserna till den som är i största behov av 

ambulanssjukvård (Beillon 2010). Larmindexet utvecklades från början i USA på 1980 

talet. Det Svenska indexet ”Svenskt medicinskt index för akutmedicinsk 

larmmottagning” har sin grund i ”Norsk indeks for Medisinsk Nödhjelp”, som haft det 

amerikanska larmindexet som förebild. Vidare har Sverige vidareutvecklat systemet 

efter att FLISA (Föreningen för Ledningsansvariga Inom Svensk Ambulanssjukvård), 

påbörjat detta arbete 1994. Den fortsatta utvecklingen av det Svenska larmindexet sker 

genom ett samarbete mellan SOS-Alarm och Svenska läkarsällskapet (SOS-Alarm 

2011).  

 

Akutmedicinskt index är uppbyggt av 30 olika kategorier med tillbud för att 

kategorisera det aktuella vårdbehovet (Beillon 2010). Indexet fungerar som hjälpmedel i 

syfte att kunna identifiera uppringarens hjälpbehov samt ge en vägledning i 

prioriteringen. Larmoperatören, gör under samtalet, en bedömning av 

angelägenhetsgraden enligt följande: 

 Prioritet 1; akut livshotande symptom eller olycksfall, ambulans åker inom 90 

sekunder med blåljus och siren för att påkalla fri väg. 

 Prioritet 2; akut men ej livshotande symptom. Ambulans åker inom 90 sekunder 

utan att påkalla fri väg. 

 Prioritet 3; övriga ambulansuppdrag som kan utföras när det finns tillräckligt 

med resurser för att upprätthålla beredskapen där rimlig vänteperiod inte bedöms 

påverka patients tillstånd. 
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 Prioritet 4; uppdrag där det inte krävs tillsyn eller vård av medicinsk personal 

under transporten, en transport som kan genomföras av annat fordon än 

ambulans. 

 

Crowther och Williams (2009) skriver att upp till 40 % av de samtal som tas emot på 

larmcentraler i England inte föranleder akuta insatser från sjukvården. För att belysa 

svårigheten att bedöma en patients tillstånd jämfördes skillnaden i bedömningen av en 

grupp patienters tillstånd (Brown et al. 2009). En akutläkare bedömde att 90 % av 

patienternas tillstånd var av akut art jämfört med en internmedicinläkare som gjorde 

bedömningen att 36 % av tillstånden var akuta. För att underlätta en bedömning och 

prioritering av patienter används triageringsinstrument inom akutsjukvården. Olofsson, 

Gellerstedt och Carlström (2008) menar att ett av dessa bedömningsinstrument, 

”Manchester Traige” (MTS) är ett viktigt och bra hjälpmedel i bedömningen av akut 

sjuka patienter. Forskarna påvisar att MTS har en hög träffsäkerhet på de patienter som 

är i behov av ett snabbt omhändertagande där nio utav tio patienter identifieras. Dock 

tenderar patienter i de lägre prioriteringsgrupperna att vara svåra att helt identifiera 

varpå det enligt Olofsson et al. (2008) föreligger en påtaglig risk att patienter med ett 

lågt vårdbehov prioriteras högre än sitt vårdbehov. Göransson, Ehrenberg, Marklund 

och Ehnfors (2005) påvisar att användandet av triageringsinstrument utgör en träffsäker 

och tillförlitlig metod för att bedöma patienters vårdbehov. Dock belyser forskarna 

nödvändigheten av att förfina bedömningsinstrumentet och sjuksköterskans kliniska 

erfarenhet för att ge en förutsättning att utföra den svåra uppgiften att bedöma en 

patients vårdbehov. Olofsson et al. (2012) belyser vikten av att arbeta fram metoder för 

att bibehålla de äldres förtroende under hela vårdförloppet på akutmottagningen genom 

att upprepade gånger omvärdera deras tillstånd under den långa tiden de behöver vänta 

på vård. 

Bedömning av ambulanssjuksköterska  

Under de senaste åren har ambulanssjukvården genomgått en snabb utveckling med ett 

ökande antal specialistutbildade ambulanssjuksköterskor som bemannar ambulanserna. 

Enligt Gårdelöv (2009) är detta en effekt utav Socialstyrelsens beslut 2005, att från och 

med första oktober 2005 skall endast sjuksköterskor administrera läkemedel inom 
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ambulanssjukvården. Hjälte et al. (2004) påvisar att ambulanssjuksköterskor, i cirka en 

tredje del av de aktuella fallen, ger patienter en lägre prioritetsgrad än vad 

larmoperatören gör. Då ambulans anländer till patienten genomförs en bedömning av 

patientens tillstånd genom att ambulanssjuksköterskan sätter sig in i patientens 

berättelse och frågar om nytillkomna besvär samt tidigare sjukdomar. Parallellt 

analyseras patientens vitalparametrar. Därefter genomförs medicinska insatser utifrån de 

medicinska behandlingsriktlinjer som finns inom varje ambulansklinik. Gunnarsson och 

Stomberg (2008) menar att ambulanssjuksköterskan redan vid första anblicken av ett 

scenario börjar skapa sig en uppfattning om prioritetsgraden i olyckan med hjälp av 

olyckspanoramat som utgångspunkt samt kinematiken. Detta styrks även utav Wireklint 

Sundström (2005), som menar att den prehospitala personalen redan innan ankomsten 

till patienten förbereder sig genom att skapa en sorts bedömning utav situationen. Detta 

sker med stöd från tidigare erfarenhet samt informationen från larmcentralen.  

Prehospital akutsjukvård definieras som omedelbara medicinska åtgärder som vidtas av 

hälso- och sjukvårdspersonal utanför sjukhus (SOSFS 2009:10). Utifrån patientens 

hälsotillstånd prioriteras patienten enligt METTS (Medical Emergency Triage and 

Treatment System), vilket innefattar analys av vitalparametrar samt värdering av 

patientens huvudsakliga besvär utifrån ett specifikt bedömningsflöde (ESS – Emergency 

Symtoms and Signs). Därefter vårdas patienten under transport till akutmottagning. 

Detta resulterar i en av prioriteringarna; röd – akut livshotande tillstånd/omedelbar 

bedömning av läkare, orange – akut tillstånd/skall observeras, gul – 

standardövervakning, grön – kontroll vid behov och blå – uppfyller inte kraven för 

triage/kan vänta. Dessa prioriteringsgrader syftar till att bedöma vilken patient som skall 

omhändertas först på akutmottagningen samt vilken övervakningsgrad som skall 

tillämpas (www.vgregion.se, 2005). 

Svårigheter med prehospital bedömning 

Det är betydelsefullt med ett tillförlitligt beslutsstöd som ambulanspersonalen är väl 

förtrogna med för att kunna genomföra en korrekt och träffsäker bedömning av 

patientens vårdbehov (Snooks, Kearsley, Dale, Halter, Redhead & Cheung 1998). Detta 

överensstämmer med att ambulanssjuksköterskor upplever att de känner ett behov av att 

söka stöd från sin kollega, i samband med vårdsituationer då de beslutar sig för att 

http://www.vgregion.se/
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hänvisa patienter till annan vårdnivå än akutmottagning. Gunnarsson och Warrén-

Stomberg (2008) belyser svårigheten som den prehospitala miljön kan utgöra när de 

skriver att komplexiteten i situationen alltid måste ses i sitt totala sammanhang.  

Svårigheten med prehospitala bedömningar betonas även av Snooks et al. (2001). 

Författarna skriver att en rad tidigare studier påvisat risker med att underskatta 

patientens behov av akutsjukvård samt ambulanstransport, och därigenom bedöms att 

patienten saknar behov av vårdinsatsen. Vidare beskrivs en differens i 

bedömningsprecisionen mellan läkare och sjuksköterskor. Med detta underlag, menar 

författarna, att behovet av ett säkrare bedömningsinstrument kan påvisas samt behovet 

av ytterligare träning för den prehospitala personalen, med avseende på att bedöma 

vårdbehov och vårdnivå utifrån patientens tillstånd. Bellion (2010) menar att upp till 

42% av ambulanslarmen i studien skedde med en för hög utlarmningsnivå, vilket skapar 

ett icke ändamålsenligt användande av sjukvården. Vidare framhåller Bellion (2010) 

bland annat det medicinska indexet som en svaghet för att identifiera kritiskt sjuka 

patienters egentliga vårdbehov samt den begränsade möjligheten att söka till en annan 

vårdnivå än akutmottagning. Även Snooks, Dale, Hartley-Sharpe och Halter (2005) 

menar att det finns en risk för att patienter blir felaktigt triagerade och att ett fortsatt 

arbete krävs för att utforma bra protokoll för triagering av patienters vårdbehov och 

vårdnivå prehospitalt. 

Utvidgad prehospital bedömning 

Herlitz et al. (2010) har funnit studier som visar att prehospital förvarning om misstänkt 

stroke hos patienter har ökat användandet av trombolysbehandling från 6 % till 14 %. 

Vidare framkommer att utbildning i bedömning och behandling av patienter med 

symtom på akut stroke resulterade i ökad prehospital träffsäkerhet samt fler patienter 

som kunde erhålla trombolysbehandling. Studier visar vidare att ambulans-

sjuksköterskor vill vara delaktiga i hänvisning av patienten till rätt vårdnivå, vilket 

understryker vikten av utvecklandet av ett beslutsstöd med syfte att genomföra en 

korrekt prehospital bedömning (Snooks 2001). Vinsten av en möjlighet att kunna hjälpa 

patienten till en alternativ vårdnivå är enligt Snooks et al. (1998), att en träffsäkrare vård 

för patienten uppnås. Vidare kan bättre förutsättningar genereras för en snabb 

rehabilitering med en snabbare återgång till ett normalt liv, ett större välbefinnande och 
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en högre livskvalitet. En annan vinst är en optimering i användandet av ambulansen och 

därigenom en större beredskapsmöjlighet, för de patienter som är i behov av en snabb 

ambulanssjukvård (Snooks et al. 2001).  

Införandet av bedömningskriterier i ambulanssjukvården upplevdes av 

ambulanspersonal ge en ökad legitimitet för de bedömningar och beslut som redan 

genomförs (Snooks, Kearsley, Dale, Halter, Redhead & Foster 2005). 

En profession i utveckling 

Socialstyrelsen (SOSFS 2009:10) skriver att vårdgivaren ansvarar för att den hälso- och 

sjukvårdspersonal som ska framföra en ambulans har den kompetens som krävs för att 

på ett säkert sätt kunna utföra ett ambulansuppdrag genom att akut kunna ge prehospital 

akutsjukvård. Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor fördjupar i den nyligen 

publicerade Kompetensbeskrivning för ambulanssjuksköterskor (2012), vad som ingår i 

ambulanssjuksköterskans kompetens. En specialistutbildad ambulanssjuksköterska skall 

med utgångspunkt från patientens individuella behov självständigt och med begränsade 

resurser kunna ansvara för avancerad omvårdnad prehospitalt, vilket många gånger sker 

under pressade arbetsförhållanden. Vidare framgår att ambulanssjuksköterskan i 

framtiden kommer att spela en ännu viktigare roll inom sjukvården genom att ha 

möjlighet att utföra bedömning samt avgöra rätt vårdnivå.  

 

PROBLEMFORMULERING 

Hälso- och sjukvården skall utformas för att möta den individuella patientens vårdbehov 

på bästa möjliga sätt. Vården skall även ges i rimlig tid, så att patienter inte oskäligt 

behöver vänta på de vårdinsatser som han eller hon har behov av. Patienter med det 

största behovet av vård skall ges företräde. För att alla delar av vården skall användas på 

bästa sätt måste rätt (=optimal) vårdnivå eftersträvas. Behovet av akutsjukvård är 

omfattande och studier har påvisat att i en stor andel av de ambulansuppdrag som utförs 

saknar patienter vårdbehov som motsvarar ambulanssjukvård. Dock finns det 

motstridiga uppgifter beträffande nyttjande och överutnyttjande som påvisar 

komplexiteten med prehospitala bedömningar. Svårigheter har betonats och risker finns 

med att underskattar patientens behov av akutsjukvård. Ambulanssjuksköterskor kan 
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fylla en viktig uppgift i att utföra korrekta och träffsäkra bedömningar på plats. 

Förutsättningar kan då genereras för att patienten får en snabb rehabilitering med snabb 

återgång till ett normalt liv, gott välbefinnande och hög livskvalitet. För att uppnå en 

sådan vårdutveckling är det nödvändighet med beslutsstöd som möjliggör en utvidgad 

prehospital bedömning. Det är då problematiskt att bedömningskriterier helt saknas för 

att identifiera och särskilja vårdbehov som bäst omhändertas på akutmottagning från de 

vårdbehov som bäst tillgodoses inom primärvård. Detta förutsätter omfattande 

kartläggning av vårdbehov hos patienter som tidigare vårdats inom ambulanssjukvård 

speciellt med bedömningskategorin vård-på-plats.  

 

SYFTE 

Syftet är att kartlägga de patienter som i Ambulans patientjournalen (Ambulink) 

dokumenterats med bedömningskategorin vård-på-plats och beskriva vad som är 

kännetecknande för vårdbehovet och ambulanssjuksköterskans bedömning då patienter 

vårdats på plats. 

Studiens frågeställningar:  

 Hur stor andel av patientuppdragen i Västra Götalandsregionen (VGR) har 

vårdats på plats? 

 Vad kan känneteckna larmcentralens prioritering vid vård-på-plats? 

 Vad kan känneteckna sökorsaken vid vård-på-plats? 

 Vad kan känneteckna ambulanssjuksköterskans bedömning vid vård-på-plats? 

 Finns det anledning att förmoda att hälsoutfallet ur ett patientperspektiv blir 

gynnsamt vid vård-på-plats? 

Definition: Med vård-på-plats avses i denna studie patienter som erhållit 

bedömningskod vård-på-plats (A05) i det databaserade patientjournalprogrammet 

Ambulink, vilket i sin tur innebär att patienten vårdats färdig i hemmet eller annan 

motsvarande plats. 
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METOD 

Kvantitativ och kvalitativ metod 

Studien är en retrospektiv journalgranskning med kombinerad kvantitativ och kvalitativ 

metod, vilket anses vara ett tillförlitligt tillvägagångssätt då det studerade problemet ska 

belysas ur flera perspektiv (Polit & Beck 2012).  

En expertgrupp bestående av tre personer, förutom de två handledarna som är initierade 

inom forskningsområdet, har medverkat i planering av studies design. Expertgruppen 

består av en ambulanssjuksköterska, en ambulansöverläkare och en statistiker som 

tillsammans representerar kunskaper inom akutmedicinsk bedömning, Ambulink och 

statistisk databearbetning. Gruppen garanterar en validering av metoden, eftersom data, 

analytiska kategorier, tolkningar och slutsatser kontrolleras gentemot experternas 

kunskaper och erfarenheter, vilket är den mest centrala tekniken för att fastställa 

validitet. Studiens design diskuterades och reviderades ett flertal gånger tillsammans 

med expertgruppen. Ett specifikt möte anordnades för att noggrant penetrera vilka 

parametrar som bäst svarade på studiens syfte och var möjliga att använda. 

Expertgruppens ansvar har huvudsakligen varit att ansvara för att datainsamlingen är 

relevant i förhållande till frågeställningarna och att studien är av klinisk betydelse. 

Innan studien påbörjades inhämtades ett godkännande från respektive verksamhets-

chefer för de fem berörda verksamheterna; Ambulanssjukvården vid Södra Älvsborgs 

Sjukhus (SÄS), Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU), Skaraborgs Sjukhus (SKAS), 

Norra Älvsborgs Sjukhus/Bohuslän (NU) och Kungälvs Sjukhus. Tillståndet gällde att 

få tillgång till patientdata från Ambulink, som används inom samtliga verksamheter. 

 

Studiepopulation 

Studiepopulationen är patienter som av ambulanssjukvården bedömts med 

bedömningskoden vård-på-plats (A05).  
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Urval 

Samtliga patienter där larmcentralen larmat ut ambulans inom Västra 

Götalandsregionen under tidsperioden 090801-100731 utgjorde urvalet. 

Valet av tidsperiod avgjordes av att bedömningskoderna i Ambulink senare 

omarbetades. Förändringen innebar att bedömningskod A05 togs bort och ersattes av 

flera olika koder. Det skulle därför inte vara möjligt att genomföra undersökningen på 

tänkt sätt i någon senare tidsperiod. 

Datainsamling 

Datainsamlingen från Ambulink genomfördes i två steg. Först inhämtades övergripande 

data för samtliga patienter under den aktuella tidsperioden. Därefter gjordes ett 

stickprov för att skapa en fördjupad förståelse kring vilka vårdbehov vård-på-plats 

patienter kan representera och vad ambulanssjuksköterskan gjort för bedömning i 

respektive patientfall.  

Uppdrag med prioritet 4 finns med i övergripande redovisning men har exkluderats i 

övrig analys då dessa patienter saknar behov av ambulanssjukvård. Vidare exkluderades 

journaler som inte försetts med någon uppdragskategori/uppdragskod ur gruppen vård-

på-plats. 

Insamling av kvantitativa data 

Datamaterialet i det första steget delades upp i två grupper: 1) Vård-på-plats patienter 

och 2) Samtliga patienter = det totala antal patienter som erhållit ambulanssjukvård.  

Därefter genomfördes nya sökningar med parametrarna som gav information om 

ambulansstation, ärendenummer, datum och tid, prioritet ut, bedömningskod (till 

exempel koden A05) bedömningskategori (till exempel vård på plats), orsakskoder (till 

exempel N01, Neurologi, medvetslös men andas normalt), orsakskategorier (till 

exempel neurologi) samt personnummer på samtliga patienter.  

De 14 möjliga bedömningskategorierna är trafikolycka, andning, cirkulation, fast track, 

förgiftning, gynekologi, infektion, kirurgi, medicin, neurologi, ortopedi, psykiatri, 
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skador och övrigt. För att rangordna de framtagna journalerna sorterades 

bedömningskategorierna efter storleksordning. 

Dessa 14 bedömningskategorier överfördes sedan till ett exceldokument för att 

möjliggöra vidare bearbetning och exkludering av data.  

Journaler med orsakskategori andningsstillestånd, hjärtstillestånd, asystoli/EMD, 

ventrikelflimmer/ventrikeltakykardi samt död valdes att inkluderas i studien, eftersom 

dessa vårdsituationer innefattar någon form av omhändertagande av den avlidne 

alternativt närstående som finns på plats.  

Stickprov för kvalitativ data 

En slumpgenerator (Random Sequence Generator) användes för att ta fram ett stickprov, 

vilket innebar att det totala antalet patientjournaler för vård-på-plats under studiens 

tidsperiod angavs. Slumpgeneratorn gav då en unik och slumpmässig tabell med 

nummer för varje specifik patientjournal. Då syftet var att generera en journal som 

representerade varje bedömningskategori av de 14 möjliga exkluderades de journaler 

där en bedömningskategori redan valts ut. En journal innehöll ingen patientdata då 

ambulansen återkallades. 

 

Stickprovets 14 patienter utgjordes av åtta män och fem kvinnor (två journal saknade 

personnummer) med medelåldern 41 år (Tabell 1). Majoriteten av uppdragen utfördes 

mellan klockan 17:00 – 08:00. 
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Tabell 1. Sociodemografisk karakteristik för stickprovets patienter  

och orsakskoder. 

 Ålder Kön Tid Kod 

Journal 1 53 Man Förmiddag Infektion 

Journal 2 39 Man Eftermiddag Fast Track 

Journal 3 49 Man Kväll Ortopedi 

Journal 4 19 Man Natt Andning 

Journal 5 2 Kvinna Eftermiddag Cirkulation 

Journal 6 --- Kvinna Kväll Gynekologi 

Journal 7 70 Kvinna Kväll Kirurgi 

Journal 8 22 Kvinna Natt Skador 

Journal 9 31 Man Förmiddag Trafikolycka 

Journal 10 68 Man Kväll Medicin 

Journal 11 60 Man Eftermiddag Övrigt 

Journal 12 62 Kvinna Eftermiddag Neurologi 

Journal 13 20 Man Natt Förgiftning 

Journal 14 --- --- Kväll Psykiatri 

Medelålder 41    

 

 

Dataanalys 

Kvantitativ beskrivning 

Den kvantitativa redovisningen är utförd genom att redogöra för totala antalet 

ambulansuppdrag samt åskådliggöra hur stor andelen av dessa som varit vård-på-plats 

uppdrag. För att möjliggöra en kvantitativ redovisning har data extraherats ur ambulans 

patientdatajournalen (Ambulink) för att vidare bearbetas i Excel. Därigenom skapades 

presentation vidare i överskådliga grafiska tabeller och diagram (Ejlertsson, 2012). 

Deduktiv innehållsanalys 

Studiens kvalitativa redovisning är en deduktiv innehållsanalys (Elo & Kyngäs, 2007) 

av de 14 slumpvis utvalda ambulansjournalerna, bestående av förberedelsefas, 

organisationsfas och resultatfas. En kategoriseringsmatris utarbetades utgående från 

tidigare studier inom området (Snooks et al. 2001, Hagiwara, Henricson, Jonsson & 

Suserud 2011) (Tabell 2). 
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Tabell 2.  

Exempel på kategoriseringsmatris för bedömningskoderna  

Andning, Infektion och Skador. 

 Andning  Infektion Skador 

Sökorsak 
   

Bedömning 
   

Vårdåtgärder 
   

Hälsostatus 
   

 

Efter att matrisen med kategorierna Sökorsak, Bedömning Vårdåtgärd och Hälsostatus 

hade utvecklats påbörjades analysarbetet. Båda författarna läste journalerna i helhet och 

kodade fritext och textrutor med ledning av de fyra kategorierna oberoende av varandra. 

Sedan jämfördes koderna och en gruppering av innehållet genomfördes tillsammans i 

kategoriseringsmatrisen. Journaltexten var knapphändig för bedömningskoden Skador 

med avseende på kategorierna Bedömning och Vårdåtgärder. Bedömningskoden 

Psykiatri saknade helt dokumentation för samtliga kategorier i matrisen. Data som föll 

utanför de fastställda kategorierna utelämnades, till exempel uppgifter om, 

socialsituation, kön, ålder, etnicitet, anamnes och bostadsadress (Se exempel i Tabell 3). 

Slutligen gjordes en sammanställning med den slutgiltiga kategoriseringen (Bilaga 3).  

 
Tabell 3.  
Exempel på kategorisering av journaltext utgående från kategoriseringsmatrisen. 

 Andning  Infektion Skador 

Sökorsak 
Plötsligt svårt att få luft. 

Kräkningar och diarréer 
sedan natten. 

Ramlat och har 
näsblödning. 
Etylpåverkad. 

Bedömning Bedömer ABCDE 
Bedömer ABCDE  

 

Inga/ 

Dokumentation 
saknas. 

Vårdåtgärder 

Läkemedelsbehandling 
med Betapred. 
Hänvisning till vårdcentral 
under dagen. 

Patientundervisning om 
vätskebalans. 
Hänvisning till 
vårdcentral eller SOS 
igen. 

Inga/ 

Dokumentation 
saknas. 
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Hälsostatus 

Pollenallergi. Behöver 
långsiktig rådgivning och 
stöd på vårdcentralen för 
att klara sin egenvård.  

Det akuta tillståndet är 
tillfälligt. Med egenvård 
kommer patienten att 
uppnå hälsa. 

Upprepade 
alkoholproblem? 
Behöver i så fall 
långsiktig och 
kontinuerlig 
rådgivning och 
stöd. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Enligt Helsingforsdeklarationen (2008) behöver ingen etikprövning för studier inom 

ramen för högskoleutbildning på grundnivå eller på avancerad nivå genomföras. 

Vetenskapsrådet (2003) framhåller vikten av respekt och ansvarstagande för de 

individer som inkluderas i studien. För att säkerställa den enskildes integritet i studien 

har de slumpmässigt utvalda journalerna avidentifierats gällande de fyra sista siffrorna i 

patienternas personnummer. Dessutom har namnen maskerats bort. Att de sex första 

siffrorna i personnumret i patientjournalerna sparats är relaterat till att kunna applicera 

patientens ålder till forskningsresultatet. 

Spårbarhet samt förvarande av forskningsdata har tillgodosetts på ett sådant sätt att det 

inte förekommit någon risk för att obehöriga skall kunna ta del av dessa. 

Vetenskapsrådet (2003) menar att data från forskningen skall säkerställas på ett sätt så 

att det går att återskapa forskningen samt dess resultat. De slumpmässigt utvalda 

journalerna kommer efter studies slutförande att makuleras. Då de finns sparade i 

Ambulink anses återskapandet av fakta vara säkerställd. 

 

Förförståelse 

Vid studiens genomförande har en av författarna arbetat 6.5 år inom 

ambulanssjukvården och den andre författaren har arbetat enstaka pass inom 

ambulanssjukvården och mestadels inom akutsjukvård på sjukhus. Vår förförståelse kan 

bäst beskrivas som att vi upplever bedömning av patienters vårdbehov, som en riktigt 

stor utmaning och att vi saknar bra bedömningskriterier. Vi är medvetna om att studien 

kan upplevas normativ eftersom vårt perspektiv i huvudsak är ett vårdar- och 

organisationsperspektiv. Vi har dock strävat efter att försöka förstå de människor som är 

vårdsökande och deras svårigheter att hitta optimal vårdinstans. Dessutom försvåras 
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problematiken ytterligare eftersom ambulanssjuksköterskor saknar stöd från medicinskt 

ansvarig läkare att slutvårda patienter på plats. I grunden arbetar ambulanssjukvården 

utifrån beslutet att alla patienter skall medfölja till akutmottagning eller jourcentral om 

inte patienten själv bestämt väljer att avböja vård. Detta innebär att majoriteten av 

patienterna som erhåller ambulanssjukvård återfinns som patienter på mottagande 

vårdinrättning efter genomförd prehospital vård. För att minimera risken att 

förförståelsen skall kunna påverka tolkning och slutsatser av materialet har båda 

författarna läst igenom det fullständiga materialet och sedan jämfört sina slutsatser, för 

att sedan dra en slutgiltig slutsats utifrån den gemensamma bedömningen.
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RESULTAT 

Resultatet redovisas i två delar utifrån studiens frågeställningar.  

Del A.  

Vård-på-plats uppdragens omfattning och karakteristik 

Totalt genomfördes 168 971 uppdrag med utlarmningsprioritet 1–3, inom ambulans-

sjukvården i VGR under perioden 090801-100731 (Tabell 4). Av dessa registrerades 

6 089 uppdrag som vård-på-plats vilket motsvarar 3.6 % av samtliga ambulansuppdrag.  

 

Tabell 4. 

Totalt antal ambulansuppdrag med prioriteringsgrad i VGR fördelat på fem sjukhusområden. 

AMBULANSSJUKVÅRDEN VGR 

 Prio 1 Prio 2 Prio 3 Prio 4  Totalt 
Efter exkl. 

av prio 4 

SU 24865 27582 10104 18411 80962 62551 

SÄS 10140 13040 5164 5647 33991 28344 

KUNGÄLV 5944 5151 1905 255 13255 13000 

SKAS 10119 14201 5053 1278 30651 29373 

NU 12293 16422 6988 9221 44924 35703 

SUMMA 63361 76396 29214 34812 203783 168971 

 

Ambulanssjukvården SU utförde flest uppdrag under granskningsperioden. Därefter 

kommer NU-sjukvården, SKAS, SÄS och Kungälvs Sjukhus. Procentuellt genomfördes 

flest vård-på-plats uppdrag i förhållande till sjukhusområdets totala antal uppdrag i SU 

som har registrerat 4,2 % vård-på-plats uppdrag. 

Fördelningen av antal vård-på-plats uppdrag per månad visar att majoriteten av 

uppdragen utfördes under perioden mars – juli och den månad med högst andel uppdrag 

där patienter vårdats på plats var juli med 18 % (Fig 1). Av alla vård-på-plats uppdrag 

under granskningsperioden, utfördes 75 % under perioden mars – juli. 
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Fig.1. Omfattningen av vård-på-plats uppdrag fördelat över året. 

 

Av 6 268 vård-på-plats uppdrag och där fullständigt personnummer registrerats var 

2338 kvinnor (37 %), 3412 män (55 %) och 518 (8 %) saknade fullständigt 

personnummer (Fig. 2).  

 

 

Fig. 2. Vård-på-plats uppdrag fördelat mellan könen i procent. 



 

 20 

 

I SU utgjordes 40 % av vård-på-plats uppdragen av kvinnor. Medelåldern var 44 år för 

kvinnorna och 57 år för männen. I SÄS var 24 % kvinnor. Männens medelålder var 19 

år högre än kvinnornas. I Kungälvs Sjukhus var 45 % kvinnor. Männens medelålder var 

6 år högre än kvinnornas. För SKAS var 39 % kvinnor. Männens medelålder var 2.5 år 

högre än kvinnornas. Slutligen utgör kvinnorna 40 % av vård-på-plats uppdragen i NU 

Sjukvården. Medelåldern var lika mellan könen (53 år). Journaler registrerade inom 

området Trestad visade högst medelålder totalt med 55 år jämfört med Bohus Nord med 

48 år. Redovisning av förhållandet mellan den totala medelålder samt medelåldern per 

kön för vård-på-plats uppdrag i varje sjukhusområde redovisas i Fig. 3 nedan. 

 

 

Fig.3. Förhållandet mellan den totala medelålder samt medelåldern redovisat per kön för  

vård-på-plats uppdrag i varje sjukhusområde.  
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I det följande redovisas varje sjukhusområde separat i ordningen SU, SÄS, SKAS, NU 

och därefter Kungälvs Sjukhus.  

 

Ambulanssjukvården i SU genomförde 62551 uppdrag under perioden (Tabell 4). Av 

dessa registrerades 2654 vård-på-plats uppdrag vilket motsvarar 4 %. Fördelningen av 

antal uppdrag per månad visar att majoriteten av uppdragen utfördes under perioden 

mars – juli och under juni månad noterades högst andel vård-på-plats uppdrag, 

motsvarande 17 %. Av alla uppdrag under granskningsperioden, utfördes 79 % under 

perioden mars – juli.  

 

Ambulanssjukvården i SÄS genomförde 28 344 uppdrag under perioden (Tabell 4). 

Av dessa registrerades 1056 vård-på-plats uppdrag vilket motsvarar 4 %. Majoriteten av 

uppdragen utfördes under perioden mars – juli och under juni månad var andel vård-på-

plats uppdrag allra högst, motsvarande 17 %. Av alla uppdrag, där patienter vårdats på 

plats, utfördes 69 % under perioden april – juli. 

 

Ambulanssjukvården i SKAS genomförde 29 373 uppdrag under perioden (Tabell 4). 

Av dessa registrerades 1180 vård-på-plats uppdrag vilket motsvarar 4 %. Majoriteten av 

uppdragen utfördes under perioden mars – juli och under juli månad noterades högst 

andel vård-på-plats uppdrag, motsvarande 20 %. Av alla uppdrag där patienter vårdats 

på plats, utfördes 71 % under perioden april – juli. 

 

Ambulanssjukvården i NU Sjukvården genomförde 35703 ambulansuppdrag under 

granskningsperioden (Tabell 4). Av dessa registrerades 1031 vård-på-plats uppdrag 

vilket motsvarar 2,9 %. Fördelningen av antal uppdrag per månad visar att majoriteten 

av uppdragen utfördes under perioden mars – juli och under juli månad noterades högst 

andel uppdrag (22 % =222 uppdrag) av totala antalet uppdrag. Av alla uppdrag under 

granskningsperioden, där patienten vårdats på plats, utfördes 66 % under perioden april 

– juli. 
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Ambulanssjukvården i Kungälvs Sjukhus genomförde 13 000 uppdrag under 

perioden (Tabell 4). Av dessa registrerades 347 vård-på-plats uppdrag vilket motsvarar 

3 %. Majoriteten av uppdragen utfördes under perioden mars – juli och under juli 

månad var andelen vård-på-plats uppdrag allra högst, motsvarande 20 %. Av alla 

uppdrag under granskningsperioden, där patienter vårdats på plats, utfördes 71 % under 

perioden april – juli. 

 

Orsakskategorier 

Kartläggningen av vård-på-plats uppdragen visade att orsakskategorierna ”övrigt”, 

”medicin”, ”skador”, ”kirurgi” och ”cirkulation” redovisade flest patienter. Kategorin 

”övrigt” var allra störst, motsvarande 28 % av de 6089 stycken patienter som vårdats på 

plats (Fig. 4). Näst största gruppen ”medicin” utgör 12 %. 

 

 

Fig. 4. Tabellen redovisar andelen registrerade patienter inom respektive orsakskotegori i VGR.(n = 6089) 

 



 

 23 

Fördelning av vård-på-plats uppdrag över dygnet 

Totalt inom ambulanssjukvården i VGR utfördes 37 % av vård-på-plats uppdragen 

mellan klockan 22:00–08:00. Under tiden 08:00–12:00 14 %, 12:00-17:00 22 % och 

mellan 17:00-22:00 utfördes 26 %. 

Fördelningen av antalet uppdrag per timme under dygnet visar att mellan klockan 

05:00-06:00 förekom lägst antal vård-på-plats uppdrag (118) och mellan klockan 22:00-

23:00 utfördes flest (411).  

Sammanfattning  

Studien påvisar att omfattning av vård-på-plats uppdrag var ca 4 %, lika för både män 

och kvinnor, under studieperioden. Störst andel utfördes under vår- och 

sommarperioden med minskad omfattning mellan juli och augusti. Vidare var 

omfattningen av vård-på-plats uppdrag hög under kväll och natt. Regionala skillnader 

påvisades. I SÄS framkom störst skillnad i medelåldern mellan könen, vilket innebar att 

männen i genomsnitt var 19 år äldre än kvinnorna. Medan det i Kungälv inte skilde 

något i medelålder mellan könen, medelåldern var 53 år. Fördelningen mellan män och 

kvinnor som vårdats på plats var 37 % kvinnor respektive 55 % män. Av resterande 8 % 

var det inte möjligt att identifiera kön då det saknades fullständiga personnummer. 

Skillnaden i fördelningen mellan de 14 orsakskoderna var relativt stor. Kategorin 

”övrigt” stod för hela 28 % av vård-på-plats uppdragen. Andelen prioritet 1 uppdrag, 

jämfört med totalt antal uppdrag, var i medel 31 % med störst andel i Kungälv där 44.8 

% av all uppdrag var prioritet 1 uppdrag.  
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Del B. 

Kännetecknande för sökorsak, bedömning, vårdåtgärder och 

patientens hälsostatus efter vård-på-plats  

Det synliggörs i patientjournalerna att patienten eller närstående ringt larmcentralen på 

grund av ett upplevt vårdbehov eller behov av hjälp. Då patienten vårdats på plats har 

vårdbehovet tillgodosetts genom akut medicinsk behandling, stödjande rådgivning och 

genom att ambulanspersonalen bistått patienten i kontakt med olika vårdinstanser. 

Ambulanspersonalen åker även ut på ett räddningsuppdrag och lyfter upp en man som 

fallit ur sin permobil eftersom räddningstjänsten inte bedömer att det är deras uppdrag. 

Sökorsaken saknar specifika kännetecken. Patienten är i en livssituation som 

karaktäriseras av utsatthet och i behov av att ambulanspersonalen behandlar sjukdom, 

vårdar ohälsa och stöttar så att patientens självständighet återuppnås. Kontakt med 

primärvård eller kommunal sjukvård ordnas. Bedömningen karakteriseras av att en 

första bedömning utförs enligt ABCDE–principen med efterföljande bedömningssamtal 

beträffande anamnes och ohälsa för att identifiera vårdbehovet. Vårdåtgärderna som 

utfördes var av varierande art så som administrering av läkemedel, egenvårdsråd, råd 

beträffande eventuell försämring och hänvisning till polis. Ambulanspersonalen förde 

även patientens talan gentemot sjukhuset vid behov av medicinskt råd. Patienten 

beslutade sig vanligtvis för att inte vilja söka fortsatt vård på sjukhus. Efter utförd 

ambulanssjukvård vid vård-på-plats uppdrag karakteriseras patientens hälsostatus av att 

vårdproblemet har identifierats och nödvändiga åtgärder vidtagits. Det är rimligt att tro 

att patienten och dess anhöriga upplevde trygghet med omhändertagandet eftersom det 

egna beslutat blev att kvarstanna i hemmet.  

 

Bedömningssituationer med vård-på-plats uppdrag 

Ambulanssjuksköterskans bedömning i vård-på-plats uppdragen exemplifieras med 14 

bedömningssituationer där var och en representerande olika bedömningskoder. I 

förkommande fall åskådliggörs bedömningen med citat från patientjournalerna. Dessa 
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citat är därmed det som ambulanssjuksköterskan dokumenterat i den aktuella 

vårdsituationen.  

Övrigt 

Ambulanssjukvården får ett prioritet 2-uppdrag till en man som blivit liggande i skogen 

efter att han vält med sin permobil. Patienten har kört med sin permobil i skogen och 

vält i en myrstack. Patienten sitter fast och kan inte ta sig loss själv. Ambulansen åker ut 

och hjälper mannen. Han har inga synliga skador och avböjer att åka in till 

akutmottagningen. I journalen är dokumenterat: ”Ringer räddningstjänsten om hjälp 

men dom har inte tid, tycker inte det är deras jobb”. 

Medicin 

Ambulanssjukvården tar emot ett Prioritet 1-uppdrag till en medvetandesänkt man. Det 

visar sig vara en patient med insulinkoma. Patienten har ett blodsocker på 0.8 mmol/l 

vid ambulansens ankomst. Patienten är kladdig, motoriskt orolig och rödblossig, då han 

vaknat efter att ha behandlats med intravenös glukos. Patienten beskriver att han ”känt 

sig trött och hängig under dagen, orkade inte äta kvällsmat”. Patienten har troligen 

därav fått sitt låga blodsocker. Ambulansbesättningen tillser att patienten äter smörgås 

och dricker mjölk. Efter detta stabiliseras blodsockret till normal nivå. Patienten får 

efter överenskommelse kvarstanna i hemmet under övervakning av frun och barnbarn. 

Ambulanssjuksköterskan ger rådet att ta en ny kontakt med patientens läkare för att få 

en remiss till diabetessjuksköterskan. 

Skador 

Prioritet 1-uppdrag till en kvinna som ramlat och blöder. Vid ambulansens ankomst 

möts ambulanssjuksköterskan av en etylpåverkad kvinna som ramlat två gånger och 

blött näsblod efter detta. Patienten vill inte följa med då blödningen helt avstannat. Inget 

annat vårdbehov kan påvisas och kvinnan lämnas på platsen. 

 

Kirurgi 

Ambulanssjukvården får ett prioritet 2-uppdrag till en kvinna som är illamående och har 

kräkningar och diarréer. Patienten känner sig matt, tagen och kallsvettig. Vid 

ambulansens ankomst är patienten vaken och förnekar smärta och dyspné. Patienten har 
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tagit sin första dos antibiotika några timmar tidigare. Patienten berättar att hon har ätit 

mat som hon misstänker var härsken och en timme efter matintaget kom 

symtomdebuten. Patienten beskriver att ”grädden var mycket sur i doften, luktade inte 

bra”. Vitalparametrarna visar sig vara normala. Patienten vill stanna hemma och vila. 

Ambulanspersonalen påtalar vikten av att patienten får i sig vätska samt att hon 

återkommer om symtomen förvärras eller om hon inte kan få i sig vätska. Patientens 

man lovar att hjälpa till med vätskeintaget. Patienten lämnas hemma. 

Cirkulation 

Ambulanssjukvården får ett prioritet 1-uppdrag till en tvåårig flicka som fått en 

allergisk reaktion. Föräldrarna berättar att de inte vet vad dottern är allergisk mot men 

att hon ätit en jordnöt och fått hosta, heshet och blivit röd runt munnen. När 

ambulanssjuksköterskan bedömer patienten utifrån ABCDE-algoritmen avviker inga 

värden från det normala. Patienten uppvisar inga symptom när ambulanspersonalen är 

på plats. Då patienten ändå tros ha haft en allergisk reaktion får hon tablett Betapred. I 

samråd med föräldrarna beslutas att patienten kan stanna hemma.  

Andning 

Ambulanssjukvården larmas på grund av att en ung man har andningsproblem och 

plötsligt upplever svårighet att få luft. Patienten hade varit på krogen och när han och 

flickvännen skulle gå hem började patienten plötsligt få svårt att andas. I journalen är 

det dokumenterat: Patienten är i hemmet och ligger på golvet. Patienten beskriver för 

flickvännen att det ”känns sådär med andningen som när han är ute och springer 

ibland”. Patienten har pollenallergi sedan tidigare och beskriver symtomen som 

ansträngningsastma. Det är dokumenterat att patienten; har hyperventilerat och tuppat 

av i samband med detta. Vidare framgår att patienten är rejält berusad och lite 

påverkad av att han hyperventilerat. Beskriver att det sticker i huvudet och händerna 

lite. När ambulanssjuksköterskan genomför undersökningen låter andningen helt normal 

men vid djupt andetag upplever patienten att det är lite tätt i bröstet. Han får därför 

Betapredtabletter. Samtliga vitalparametrar ligger inom normala intervall inklusive 

syrgasmättnaden. När ambulanspersonalen lämnar platsen är patienten fri från besvär. I 

journalen står det: Patienten är vid vår avfärd fri från besvär. Ambulanssjuksköterskan 
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informerar föräldrarna och patienten om vikten av att uppsöka vårdcentralen under 

dagen. De ombeds att kontakta larmcentralen igen om behoven återkommer.  

 

 

Neurologi 

Prioritet 1-uppdrag till en patient som krampar. Vid ankomsten har patienten slutat 

krampa och är vaken och pratar obehindrat. Patienten har epilepsi sedan tidigare och 

vägrar ta sin epilepsimedicin. Patienten vill absolut inte till sjukhus. Hon bor på boende 

och ambulanspersonalen ber personalen på boendet att titta till patienten med jämna 

mellanrum.  

Psykiatri 

Ambulansen får ett prioritet 1-uppdrag som assistans till en annan ambulans. 

Ambulansen som åker på assistansuppdraget ”vänds” innan den hinner anlända till 

platsen då det saknas behov av två ambulanser. 

Infektion 

Ambulanssjukvården får uppdraget som ett prioritet 2-uppdrag. I journalen är det 

dokumenterat: Kräkningar sedan i natt; molande smärta. Patienten har kräkts och haft 

diarréer sedan natten och bedöms enligt ABCDE-algoritmen när ambulansen anländer. 

Ambulanssjuksköterskan konstaterar att patientens samtliga värden är bra. 

Bedömningen är att patienten troligen drabbats av magsjuka. Patienten och anhöriga får 

information om vätskebalans och vikten av att få i sig vätska, relaterat till patientens 

stora förluster av vätska. I journalen står det: Diskuterar med patienten och anhöriga 

om att det troligtvis rör sig om magsjuka och vikten av att få i sig vätska. Vidare ges 

rådet att om kräkningarna och diarréerna inte gått över tills följande morgon eller blivit 

värre, kan de höra av sig till sin vårdcentral eller ringa larmcentralen igen. Patienten 

stannar hemma efter undersökning samt rådgivning angående vätska samt ny 

vårdkontakt vid behov. 

Förgiftning 

Ambulanssjukvården får ett prioritet 1-uppdrag till en okontaktbar man som kräkts och 

nu skakar. Vid ambulansens ankomst bedöms patienten vara kraftigt etylpåverkad. 
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Patienten är helt stabil i sina vitalparametrar. Polis tillkallas för att vidare hjälpa 

patienten.  

 

 

Ortopedi 

Ambulanssjukvården får ett prioritet 2-uppdrag till en patient med smärta i ryggen. 

Patienten har domningskänsla i vänster fot. Vid ambulanssjuksköterskans undersökning 

framkommer att patienten sedan tidigare har smärtproblematik i ryggen. Vidare 

framkommer att patienten tidigare tagit Paraflex Comp med viss effekt. Patienten är vid 

ambulansens ankomst mycket bättre men inte helt bra. Ambulanssjuksköterskan 

kontaktar Ortopedjouren och beskriver patientens situation för läkaren varpå de kommer 

överens om att patienten inte är i behov av sjukhusvård utan kan kvarstanna hemma och 

få smärtlindring av ambulanspersonalen samt hjälp med att beställa en tid på 

vårdcentralen för fortsatt handläggning. I journalen är det dokumenterat: ”Patienten 

behöver inte åka in i kväll för smärtlindring, utan jag kan ge honom. Tar kontakt med 

Sjukvårdsrådgivningen för att boka in patienten på vårdcentral i morgon. Detta 

genomförs och patienten är nöjd med hjälpen. Patienten informeras om att han får 

kontakta larmcentralen igen om han upplever en försämring. 

Trafikolycka  

Ambulanssjuksköterskan får ett prioritet 1-uppdrag som orsakats av en viltolycka med 

rådjur. Rådjuret har sprungit in i sidan av bilen, vilket har förorsakat att rutan på 

förarsidan har krossats och att det spridits glassplitter inne i bilen. Patienten har haft 

solglasögon på sig vilket skyddat ögonen. Patienten har ett litet skrubbsår på vänster 

kind men vill absolut inte följa med till sjukhus. Ambulansbesättningen gör en 

bedömning av patientens vitalparametrar samt en bedömning av patientens tänkta 

skador. Detta sker genom att en undersökning av patienten utifrån ABCDE-algoritmen 

som syftar till att snabbt få en överblick över patientens skador. Ambulanspersonalen 

gör också en bedömning av patientens neurologi och möjliga skador på nacke eller 

rygg. Då undersökningarna inte påvisat några skador och patienten själv utrycker att han 

inte vill följa med till sjukhus för vidare undersökningar, vårdas patienten på plats.  
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Gynekologi 

Ambulanssjukvården får ett prioritet 2-uppdrag till en kvinna som har ont i nedre delen 

av buken. Kvinnan berättar att hon genomgått en kirurgisk abort dagen innan och idag 

inte tagit sina smärtstillande tabletter. I journalen är det dokumenterat: ”Det visar sig att 

kvinnan gjort en kirurgisk abort igår. Kvinnan har inte haft någon blödning, inte heller 

feber. Hon är inte blek eller kallsvettig”. Patienten är inte svensktalande så en granne 

får agera tolk. Ambulansbesättningen kontaktar gynekologiska akutmottagningen. I 

samråd med dem kommer de överens om att kvinnan kan kvarstanna hemma då smärtan 

bedöms som en normal reaktion relaterad till aborten, och patienten inte uppvisar några 

andra tecken på vårdbehov. Hon har inte haft varken blödning eller feber. I journalen 

står det: ”Patienten rekommenderas att kvarstanna i hemmet och ta sin smärtlindring då 

personalen på gyn.akuten meddelar att ” Hennes smärta är normal vid abort.” 

Patienten informeras om att smärtan är en normal reaktion efter ingreppet och att hon 

skall använda de smärtstillande läkemedel, som hon fått med sig från sjukhuset. Vidare 

informerar ambulanssjuksköterskan om att patienten skall söka på nytt om hon blir 

sämre. 

Fast track 

Larmcentralen larmar ut ett prioritet 2-uppdrag till ambulanssjukvården som får åka till 

en man vars axel på höger sida har gått ur led. Patienten berättar att detta hänt flera 

gånger förut. Patienten har själv reponerat tillbaka axeln. Vid undersökning enligt 

ABCDE-algoritmen kan det konstateras att patientens samtliga parametrar är normala 

samt att patienten har full rörlighet i höger arm och inte har några besvär. Patienten vill 

inte åka med till sjukhus och uppger att han har reponerat axeln själv förut utan att åka 

till sjukhus. Ambulanssjuksköterskan råder mannen att söka sjukvård om smärtorna i 

armen återkommer eller om det inte känns som vanligt. Patienten bedöms kunna stanna 

hemma. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion  

I studiens genomförande har en expertgrupp ingått. Studiens design har diskuterats och 

reviderats ett flertal gånger tillsammans med expertgruppen. Hur vi skulle ta fram data 

och vilken omfattning diskuterades flitigt initialt då vi ville försäkra oss om att vi kunde 

analysera fram samtliga variabler som kunde vara av intresse för att kunna uppnå ett så 

trovärdigt resultat som möjligt. När studien var i sin linda fokuserade vi mestadels på att 

arbeta fram data till den kvantitativa delen då vi trodde att denna del gav mest 

information. Snart insåg vi att resultatet skulle blivit begränsat om vi inte studerat vad 

som kunde karaktärisera vård-på-plats uppdragen. Genom att dela upp resultatet i en 

kvantitativ och en kvalitativ redovisning skapas förutsättningar för att förstå vad vård-

på-plats uppdrag kan innebära ur ett brett ingångsperspektiv och förstå den heterogena 

patientpopulation som ambulanssjukvården involverar.  

Kvantitativ data 

Studiens validitet och reliabilitet  

Med hjälp av kvantitativ metod ställer vi oss frågan om vi har mätt det vi avser att mäta, 

med andra ord vill vi föra en metodologisk diskussion över huruvida vi har mätt 

patienter som vårdats på plats. Har vi valida data så vi kan göra uttalanden om de 

patienter som vi är intresserade av och ville studera? Validiteten är alltså ett mått på 

överensstämmelsen mellan vad ett mätinstrument avser att mäta och vad det faktiskt 

mäter.  

Det undersökta objektet, vård-på-plats uppdrag, måste ses som ett otydligt och oprecist 

fenomen, som försvårar datainsamlingen. Regionala skillnader i dokumentationen är 

tydliga trots att datasystemet och givna variabler är samma över hela regionen. Att 

verksamheterna i de olika ambulansområdena lägger olika innebörd i de olika 

kategorierna i Ambulink är ett rimligt antagande då det råder skillnader även inom de 

enskilda ambulansverksamheterna. Då datamaterialet omfattar en stor mängd uppdrag 

anser vi dock att resultatet borde kunna påvisa tendenser till regionala skillnader.  
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Ejlertsson (2012) framhåller att om ett resultat i en forskning skall kunna generaliseras 

måste grunden i forskningen vara kvantitativ, då den kvantitativa metodiken säkerställer 

faktiska data i det studerade objektet. Vidare menar Ejlerstsson (2012) att det i en studie 

är grundläggande och avgörande att ha en litteraturgenomgång som bas i forskningen, 

då forskarens förståelse och insikt i området fördjupas genom att studera andras resultat. 

Detta uppfylldes i framtagandet av studiens bakgrund och bidrar till att vi kunnat finna 

nya intressanta infallsvinklar. 

 

Studien har genomförts med hjälp av Ambulink som får betraktas som studiens 

mätinstrument eftersom alla kvantitativa data genererats från Ambulink. Validiteten i 

studien kan lite oreflekterat anses vara god genom att ett databaserat journalsystem 

möjliggjort en säker tillgång till samtliga journaler inom ambulanssjukvården för en 

exakt angiven tidsperiod. Dock synliggjorde detta tillvägagångssätt många felkällor i 

datainsamlingen, som både kan påverka validitet och reliabilitet och som därför bör 

betraktas som begränsningar för framkommet resultat. Speciellt gäller denna 

begränsning inmatning av patientdata i Ambulink. Till exempel räcker det med att den 

som registrerar en journal väljer fel bedömningskod för att journalen inte ska vara 

möjlig att söka upp. Det kan också vara det omvända, det vill säga att patienter lite 

slarvigt blivit registrerade som vård-på-plats uppdrag utan att uppfylla kriterierna för 

bedömningskoden. Därför kommer det med all sannolikhet alltid att finnas felkällor i all 

dataanalys som genomförts med data hämtad från Ambulink, eller andra motsvarande 

journalsystem där det finns en stor mängd användare (=”inmatare”).  

 

Ytterligare en brist var att vissa journaler inte försetts med personnummer, vilket 

innebar att identiteten var okänd och noggrannheten i datainsamlingen minskade. Vi 

måste därför förstå att denna typ av problem påverkar reliabiliteten. Reliabiliteten 

handlar om precisionen på en utförd mätning, och kan kallas mätningens pålitlighet 

(Gellerstedt, 2004). Det innebär att vi ska kunna få samma resultat om vi utför en ny 

mätning. En rad faktorer kan påverka studiens reliabilitet, förutom mätinstrumentet, 

även den som utför mätningen, omgivningen kring mätningen och det undersökta 

objektet, skriver Gellerstedt (2004). 
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Det var författarna som genomförde mätningen i Ambulink men vi hade stöd av en 

kollega som bör betraktas som expert på området. Det var med expertens kunskaper och 

tidigare erfarenhet som körningarna designades, till exempel gjordes urvalet om flera 

gånger eftersom önskade variabler som tid, ålder och kön tillkom efter hand. Slutligen 

hade vi två datafiler med de datauppgifter som vi behövde. Hanteringen av datafilerna 

beträffande sekretess och kvalitet under hela förloppet har noga planerats för att 

uppfylla de krav som gäller. 

 

Omgivningen för mätningen är ambulanssjukvård som kan ses som ett forskningsovant  

kontext. Hur har då ambulanssjukvården påverkat reliabiliteten? En trolig påverkan från 

verksamheten är de många felregistreringar som datoriserade journaler möjliggör. 

Vidare är inte Ambulink utformat för att säkerställa forskningsresultat eller data utan en 

produkt utifrån behovet att journalföra patientarbete beträffande omvårdnad och 

vitalparametrar. I verksamheter som är forskningsovana kan det vara svårt att motivera 

och genomföra studier då verksamheten inte inser vikten och vinsten med en aktiv 

forskarmiljö. Alltså, finns det risk för att både validiteten och reliabiliteten i denna och 

andra studier med motsvarande design bör betraktas som låg. 

Kvalitativa data 

Studiens trovärdighet 

Beträffande kvalitativa data vill vi diskutera studiens trovärdighet. Den kvalitativa delen 

av studien belyses genom de patientjournaler som undersökts. Detta gjordes genom en 

kvalitativ deduktiv innehållsanalys där journaler genomlästes och kategoriserades i en 

kategoriseringsmatris. En stor brist i studien är att textmassan är mycket knapphändig i 

detta avseende, i vissa fall saknas dokumentation helt. Dessutom finns det begränsade 

möjligheter att beskriva patientens upplevelse utifrån journalerna i Ambulink, eftersom 

de är författad av respektive ambulanssjuksköterska med få citat från patienterna. 

Resultatet ger därför i huvudsak en beskrivning ur ett vårdar- och 

organisationsperspektiv av vårdsituationen i samband med vård-på-plats uppdrag. För 

att förstå kategorin Hälsostatus användes därför även ett försiktigt mått av tolkning av 

dokumentationen, vilket överensstämmer med Elo och Kyngäs (2007). Denna del av 

analysen kan exemplifieras med bedömningskoden Cirkulation som beskriver en 
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bedömningssituation med en två-årig flicka som lider av en allergisk reaktion. I 

journalen är dokumenterat att föräldrarna inte vet vad bakgrunden till den allergiska 

reaktionen, men att tablett Betapred administreras. Dessutom att flickan inte uppvisar 

några symtom efter avslutad behandling. Vår tolkning av flickans Hälsostatus blir då 

följande: ”Välmående, behov av uppföljning och samtal med allergiläkare samt 

utskrivning av vid behovsmedicinering.”   

 

Enligt Elo och Kyngäs (2007) är en deduktiv innehållsanalys en lämplig analysform vid 

forskning på tidigare kunskaper och teorier, i vårt fall tidigare studier på alternativ vård 

till ambulanssjukvård. Innehållsanalysen ställer krav på forskaren att tillåta sig själv att 

förstå innehållet i materialet som skall analyseras genom att läsa igenom det ett flertal 

gånger tills forskaren i kaoset av material finner kännarna i materialet som han då kan 

kategoriseras (Elo & Kyngäs (2007). Författarna genomförde detta genom att vi var för 

sig genomläst allt material och kategoriserat detta för att sedan göra en gemensam 

sammanställning. Genom processen minimerades även risken för att författarnas 

förförståelse skulle påverka resultatet i forskningen. Dessutom innebar expertgruppens 

kunskaper i ämnet att slutsatser kan säkerställas på ett vetenskapligt sätt. Detta 

förfaringsätt kallas validering med hjälp av experter (Polit & Beck, 2012). 

 

Resultatdiskussion 

Vård-på-plats uppdragens omfattning och karakteristik 

Föreliggande resultat visar att enbart 4 % av det totala antalet uppdrag under 

studieperioden utgjordes av vård-på-plats uppdrag. Detta förvånade oss. De uppdrag 

som representerade vård-på-plats var ändå 6 268 vilket utgjorde ett tillfredställande 

antal för att kunna dra slutsatser och överensstämmer med Bellion (2010), som påvisar 

en liknande andel färdigvårdade patienter. Bellion (2010) visar dock att utöver de 

patienter som är färdigvårdade på plats, ytterligare 2 % vägrat att åka med ambulansen. 

Den totala mängden patienter utgör då hela 5 %. Vidare menar Bellion att 

ambulanspersonal bedömt att hela 29 % av alla ambulansuppdrag var uppdrag där 

patienten inte var i behov av en insats av ambulans utan var mer lämpad för en annan 

vårdnivå.  
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I resultatet framkommer att det finns en markant ökning av vård-på-plats uppdrag under 

sommarhalvåret. Som exempel på denna trend kan nämnas Ambulanssjukvården SU där 

hela 79 % av vård-på-plats uppdragen genomfördes mellan mars och juli. Inom 

ambulansområde SÄS var motsvarande siffra 68 %. Inom hela VGR är det hela 71 % av 

vård-på-plats uppdragen som sker under denna vår- och sommarperiod. Tänkbara 

orsaker till ökningen under sommarhalvåret kan bland annat framhållas bemanning på 

Sjukvårdsrådgivningar, SOS-alarm och inom ambulanssjukvården. Troligen påverkar 

öppethållande av akutmottagningar och jourcentraler samt dess geografiska lokalisering 

i avstånd till patienten ambulanssjuksköterskors bedömning av vårdbehovet. En annan 

orsak till att frekvensen ökade under vår och sommarmånaderna kan vara att fler i 

befolkningen vistas utomhus och även reser till andra orter. Tidigare studier har påvisat 

att avståndet till vården har betydelse, till exempel ökar antalet besök inom 

akutsjukvården med närheten till akutmottagningen (Bianco, Pileggi & Angelillo 2003).  

 

Vidare framkom att det även finns en ojämn fördelning av uppdragen över dygnet, 

störst andel uppdrag förekommer mellan kl 22.00-08.00 med en topp mellan kl 22.00-

23.00. Detta skiljer sig i Beillon (2010) som skriver att de flesta ambulansuppdragen 

med patienter som bedömdes att inte vara i behov av ambulanssjukvård genomfördes på 

dagtid (06.00-18.00) och stod för hela 64 % av alla uppdrag som bedömts inte vara i 

behov av ambulanssjukvård. Tänkbara skillnader mellan dagtid, kväll och natt i andelen 

vård-på-plats uppdrag i studien kan möjligen förklaras av att majoriteten av 

befolkningen slutat sina arbeten och först på kvällen har möjlighet att hantera behovet 

av sjukvård. Den höga andelen vård-på-plats uppdrag nattetid i studien kan förklaras av 

en ovilja att åka hemifrån på natten. Föreliggande resultat särskiljer sig även i 

jämförelse med Tsai, Liang och Pearson (2010), som påvisade att icke akuta patienterna 

besökte akutmottagningen med en ”peak” mellan klockan 08.00-18.00 samt en ökning 

på lördagar och söndagar.  

Vidare finns anledning att förutsätta att föreliggande resultat ställer ökande krav på 

alternativa och samförståndslösningar mellan olika vårdgivare; primärvårdens 

vårdcentraler, regionens mobila stödteam och kommunal hemsjukvård. Dessa 

samförståndslösningar kan ses som lösningen för att patienten skall kunna få tillgång till 
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vård på rätt nivå inom en så kort tid som möjligt. Marks et al (2002) menar att hela 13 

% av de patienter som inte åkte till sjukhus i deras studie sökte en alternativ vårdnivå. 

Detta påvisas även av Snooks et al (2003) som redovisar att en stor del av de patienter 

som vårdats på plats sedan sökt sjukvård, hela 65 % av patienterna sökte senare vård. 

Om det funnits en samverkan mellan olika hjälpinsatser skulle dessa patienter i många 

fall kunna hjälpas till rätt vårdnivå. Vinsten i detta är att patienten får rätt hjälp från 

början och att övriga resurser kan nyttjas till andra behövande patienter. I Beillon (2010) 

bedömdes hela 21 % av de patienter som transporterats till sjukhus att inte vara i behov 

av sjukhusvård och att primärvård varit en mer lämpad vårdnivå. Detta måste förstås 

vägas mot ett ökat tryck på akutvårdscentralerna med otillräckliga resurser. Detta 

belyses av Carret et al (2007) som menar att hela 46 % av patienterna i undersökningen 

sökte akutvårdcentral i onödan.  Kravet på alternativa vårdkedjelösningar ökar 

därigenom.   

 

Vad kan känneteckna larmcentralens prioritering?  

I denna studie framkom att i en stor del av de 14 bedömningssituationerna larmas 

ambulansbesättningen ut till patienten med en högre larmnivå än vad som kan ses som 

rimligt och adekvat för situationen. Dock belyser detta också svårigheten med att 

bedöma allvarlighetsgraden i en situation genom en kontakt via telefon. Denna kontakt 

sker dessutom oftast genom en tredjepart. I en rad forskningsrapporter framgår 

svårigheten för larmcentralen att optimera sina prioriteringar. Snooks et al. (2001) 

menar att felprioriteringar från larmcentralen uppgår till 40 %. Fortes Lähdet, Suserud, 

Jonsson och Lundberg (2009) framhåller att en av bristerna med triageringssystemet är 

att det inte är utformat efter en speciell patientgrupp. I Bellion (2010) framgår att en 

tredjedel av alla patienter har en högre prioriteringsnivå vid utlarmning än vad deras 

aktuella tillstånd kräver. Användandet av triageringsverktyg skapar ett stort krav på den 

prioriterande sjuksköterskan beträffande erfarenhet och kunskap, vilket är avgörande för 

en framgångsrik prioritering (Fortes Lähdet 2009). Herlitz et al. (2010) menar att det 

datoriserade beslutsstödet skulle kunna fylla en viktig funktion och säkerställa en 

säkrare och mer träffsäker prioritering. Bellion (2010) visade att larmoperatörerna 

prioriterade 30 % av de inringande patienterna till så kallade prioritet 1 fall, och hela 39 
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% till prioritet 2 fall. När ambulans besättningen sedan gjorde sin bedömning på 

hämtplatsen framkom att endast 10 % av alla patienter var prioritet 1 fall. En ytterligare 

faktor som gör det svårt för larmoperatören är att det oftast är någon annan än patienten 

som ringer efter hjälp till larmcentralen (Bellion 2010, Ahl et al. 2005). 

Vad kan känneteckna ambulanssjuksköterskans bedömning? 

Kravet på ambulanssjuksköterskan är stort i bedömnings- och behandlingssituationer. I 

studien framgår det att bedömningen är komplex och varje vårdsituation unik. Som 

hjälp använder ambulanssjuksköterskan sig utav ABCDE-algoritmen initialt för att 

identifiera allvarligare hälsoproblem. Det är inte bara ett medicinskt behov som skall 

bedömas hos patienten eller dennes anhöriga. I studien framgår betydelsen av att 

ambulanssjuksköterskan bedömer vårdbehov utifrån människans totala livssituation och 

efterfrågar patientens upplevelse. 

Studiens resultat påvisar ett behov av bedömningsstöd genom att 

ambulanssjuksköterskan dokumenterar på olika sätt och anmärkningsvärt fåordigt, 

vilket överensstämmer med Snooks et al. (2003) och Hagiwara et al. (2010). Hagiwara 

et al. (2010) menar att användningen av ett beslutstöd förlänger vård-på-platstiden, 

vilket troligtvis kan förklaras med en ovana att använda beslutsstöd inom den 

prehospitala vården, men att vinsten blir att en träffsäkrare diagnostik erhålls, vilket 

överensstämmer med Snooks et al. (2003). Vidare belyser Hagiwara et al. (2010) en 

tidsvinst i användandet av beslutstöd genom att patienten får en tidigare riktad 

behandling.  

Vad kan känneteckna sökorsaken? 

I denna studie framkom en stor variation i sökorsak representerad av fjorton olika 

vårdområden. Det innebär att behov av varierande vård har påvisats. Resultatet 

överensstämmer med tidigare studier som också påvisar olika sökorsaker till vård på 

plats. Marks et al. (2002) framhåller fallolyckor som den vanligaste sökorsaken medan 

Snooks et al. (2003) framhåller mindre trauma som den mest förekommande. Dock är 

det ytters anmärkningsvärt att endast somatiska behov fanns dokumenterade, mot 

bakgrund av att tidigare forskning påvisat att patienter känner oro, ångest, rädsla och 

osäkerhet i samband med akut ohälsa (Bowman 2001, Olsson & Hangasi 2001, 

Backman et al. 2010). 
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Finns det anledning att tro att hälsoutfallet blir gynnsamt, ur ett patient-

perspektiv? 

Studiens kvalitativa resultat synliggör att patienterna erhållit den vård de haft behov av, 

genom att besvärsfrihet har uppnåtts då ambulanspersonalen lämnat patienten. Vad som 

också talar för ett gynnsamt hälsoutfall är att patienten tagit beslut om att kvarstanna 

hemma, vilket överensstämmer med Snooks et al. (2003) som påvisar ett stort mått av 

tillfredställelse hos patienter som vårdats på plats. 

Sökorsaken kännetecknas av att patienten har ett upplevt vårdbehov och därför 

kontaktar patienten, eller någon i patientens närhet, sjukvårdsrådgivningen eller 

larmcentralen direkt. Detta är tillräckligt, ur ett vårdvetenskapligt perspektiv, för att 

påvisa att ett vårdbehov finns, vilket överensstämmer med Wireklint Sundström och 

Dahlberg (2011). 

Föreliggande resultat påvisar vidare att patienten har upplevt en hjälplös situation, 

genom uppvisande av olika besvär till exempel, trötthet, ovisshet, vätskebrist och 

smärta. Motsvarande resultat har påvisats av Ahl et al. (2005), som beskriver känslor av 

maktlöshet och utsatthet när patienten och närstående ringer ambulans. Ahl et al. (2005) 

skriver även att patient och närstående beskriver en lättnad och att allt känns bättre efter 

att de fått vetskap om att hjälp är på väg, vilket också tyder på ett gynnsamt hälsoutfall. 

 

Framtida forskning och vårdutveckling 

Det finns behov av framtida forskning för att ytterligare kunna definiera patienter med 

primärvårdsbehov och för att utveckla bedömningsinstrument för att snabbt kunna 

identifiera dessa patienter. Nya frågeställningar som uppkommit under studiens gång 

gäller svårigheter med att karakterisera en vårdnivå och om själva vårdnivån är rätt 

utifrån patientens behov. I dag utgör primärvården en vårdnivå. Hur skulle denna 

vårdnivå kunna utvecklas och öka sin tillgänglighet, till exempel genom ökat 

öppethållande med jourcentralsfunktion, möjlighet till viss röntgen i samma lokaler, 

samlokalisering av flera vårdcentraler i samma byggnad för optimalt utnyttjande av 

medicinsk specialkompetens och medicinskteknisk utrustning? Vidare kan det finnas ett 

behov av att tydliggöra vilken kompetens som skall erbjudas på respektive vårdnivå. 
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Vidare studier behövs även beträffande träffsäkerhet i de bedömningar som utförs på 

plats av ambulanssjuksköterskan alternativt sjuksköterskan i ambulans. De 

bedömningsunderlag som finns är för generella och behöver utvecklas ytterligare. Att 

förfina bedömningen hos alla de vårdgivare patienten möter under den akuta vårdkedjan 

utgör en annan viktig utvecklingspotential, för att finna gemensamma riktlinjer för vad 

som är en optimal vårdnivå. Föreliggande resultat har även synliggjort nödvändigheten 

av att studera larmcentralens träffsäkerhet beträffande bedömning och prioritering.  

Det finns ett omfattande behov av forskning kring hur människors kunskap om 

ohälsoproblem och sjukdom kan ökas. Studier behövs därför på effekten av att 

centralisera Sjukvårdsrådgivningen och vilka fördelar samt nackdelar detta medfört.  

 

SLUTSATS 

En liten andel av patienter som ringt larmcentralen och där ambulans utlarmas kan på ett 

tillfredställande sätt vårdas på plats, vilket är den optimala vårdnivån för individen. 

Denna andel utgör några få procent och förfaller likartad inom olika delar av Västra 

Götaland. Patienter som vårdas på plats kännetecknas av att befinna sig i komplexa 

livssituationer och går inte att definiera som en grupp. Mot denna bakgrund torde försök 

till skapandet av beslutsstöd på larmcentralen för att förhindra vård-på-plats uppdrag ha 

små möjligheter till framgång. Av oklara skäl så är sannolikheten för att patienten skall 

vårdas på plats högre under delar av året. I detta avseende sågs inga skillnader mellan 

olika delar av regionen. 

 

KLINISKA IMPLIKATIONER 

Föreliggande resultat framtaget med hjälp av retrospektiv data från ambulansjournalens 

bedömningskategori vård-på-plats genererar följande kliniska implikationer: 

 Patientens vårdbehov är mångfacetterat och tillfredsställs med ett vårdande 

och stödjande förhållningssätt samt akut medicinsk behandling. 

 Bemötande av patienter inom ambulanssjukvård kräver medvetenhet om 

patientens svårigheter att själv kunna avgöra vad som är optimal 

vårdinstans.  
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 Förbättrad dokumentation i ambulansjournalen efterfrågas, speciellt för att 

synliggöra patientens sammansatta vårdbehov.  

 Alternativa och samförståndslösningar mellan olika vårdgivare; 

primärvårdens vårdcentraler, regionens mobila stödteam, kommunal 

hemsjukvård och ambulanssjukvård efterfrågas. 
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Bilaga 1. 

Vård på Rätt Vårdnivå (VRV) projektet 

 

 
VRV-projektet syftar till att på vetenskaplig grund ta fram en ny vårdmodell, där 

patienten skall komma till den vårdnivå som gynnar dem bäst, samt att resurserna 

används på bästa sätt, utan att patientens tillit till vården minskar. 

 

Vårdmodellen är under framtagande och det som görs är att: 

1. Identifiera vilka patienter som är möjliga VRV-patienter, d.v.s. patienter som kan få 

vård på annan vårdenhet än Akutmottagning (gäller inte redan andra 

rakaspåretpatienter), exempelvis på Vårdcentral eller via Hemsjukvården. I detta syfte 

kartlägger vi (examensarbeten på avancerad nivå) ambulanssjukvårdens patienter under 

2009 och 2011. 

 

2. För att ta reda på om patienten känner samma tillit till vården, trots att de kanske mot 

sina förväntningar kommer till Vårdcentralen, krävs att ett vetenskapligt mätinstrument 

utvecklas (enkät). För att det skall bli vetenskapligt så måste enkäten testas i en 

pilotstudie.  

 

3. Interventionsstudie kommer att genomföras i SÄS, Primärvårdsområde 10, d.v.s. Mark, 

Ulricehamn, Skene och Tranemo. Patienter som är aktuella VRV-patienter (punkt 1) 

och väljer att delta i studien, randominiseras till antingen traditionell vård på 

Vårdcentral (kontrollgrupp) eller vård på sin Vårdcentral (interventionsgruppen). När 

det gäller de patienter som randomiserats till Vårdcentral, kommer 

ambulanssjuksköterskan att ha telefonkontakt med aktuell distriktsläkare, så att beslut 

om vårdåtgärd tas i samråd. För att undersöka om tilliten är den samma i båda 

grupperna kommer den i pilotstudien testade enkäten (punkt 2) att delas ut till samtliga 

patienter som ingår i studien.  

 

4. Avslutningsvis kommer kvalitativa intervjuer att genomföras med några av de patienter 

och närstående som deltagit i interventionsstudien (punkt 3), för att bättre förstå deras 

upplevelse av den nya vårdmodellen. Parallellt kommer det även göras en medicinsk 

och hälsoekonomisk uppföljning av de inkluderade patienterna.  

 

Förhoppningen är att detta skall kunna bli en vedertagen vårdmodell där samverkan 

mellan de olika vårdgivarna leder till att patienten får bästa möjliga vård samtidigt som 

resurserna utnyttjas på bästa sätt. 

 
 

Gabriella Norberg, Doktorand     Birgitta Wireklint Sundström, Universitetslektor 

Johan Herlitz, Professor              Maria Nyström, Professor i vårdvetenskap 
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   Bilaga 2. 

     
Verksamhetschefs godkännande av datainsamling  

Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med 

inriktning mot ambulanssjukvård vid Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning 

gör vi ett examensarbete på avancerad nivå. Syfte med examensarbetet är att kartlägga 

de patientgrupper som under tidsperioden 2009-08-01 – 2010-08-01 kunnat erhålla vård 

i hemmet eller annan vårdnivå än akutmottagning.   

Det är ett problem att patienter med mindre akuta vårdbehov alltför ofta vårdas på 

akutmottagningar där vården inte är anpassad till deras behov, vilket innebär att de 

utsätts för risker och vårdlidande. För patienterna innebär dilemmat dessutom en 

otydlighet om vart de skall vända sig för att få hjälp. Därför är det angeläget att få 

kunskap om dessa patienters ohälsa, sjukdom och vårdbehov. Studien är en pilotstudie 

inför planerat doktorandarbete. 

Studien genomförs kvantitativt. Datainsamling sker i AmbuLink med hjälp av olika 

hälsotillstånd och vårdåtgärder som sökkriterier. Utifrån insamlad data analyseras vilka 

patientkategorier som erhållit alternativ vårdnivå till vård på akutmottagning. 

Ingen obehörig kommer ha tillgång till datamaterialet. Data rörande patienters identitet 

kommer att reduceras till ålder och kön. Det innebär att det analyserade resultatet 

kommer att vara avidentifierat vid publicering. 

Vi handleds i examensarbetet av universitetslektor Birgitta Wireklint Sundström, 

Institutionen för vårdvetenskap, Högskolan i Borås. 

Hälsningar 

__________________________ __________________________ 

Oskar Flyckt Magnus Güldenpfennig 

E-post: xxxxxxxxxxxxxx E-post: xxxxxxxxxxxxxxx 

Tfn: xxxxxxxxxx Tfn: xxxxxxxxxx 

 

Godkännande 

Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Oskar Flyckt och Magnus 

Güldenpfennig genomför datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits.  

 

Namn   

 

Titel/Verksamhet/Ort 



 

 

Bilaga. 3 

Kategorisering av datan utgående från kategoriseringsmatrisen  

 

 Sökorsak Bedömning Vårdåtgärder Hälsostatus 

Andning Plötsligt svårt att få luft. Bedömer ABCDE Läkemedelsbehandling med 

Betapred. 

Hänvisning till vårdcentral 

under dagen. 

Pollenallergi. Behöver långsiktig rådgivning 
och stöd på vårdcentralen för att klara sin 
egenvård. 

Infektion 

Kräkningar och diarréer 

sedan natten. 

Bedömer ABCDE Patientundervisning om 

vätskebalans. 

Hänvisning till vårdcentral 
eller SOS igen. 

Det akuta tillståndet är tillfälligt. Med egenvård 
kommer patient uppnå hälsa. 

Skador Ramlat och har 
näsblödning. 
Etylpåverkad. 

Inga/ 

Dokumentation 
saknas. 

Inga/ 

Dokumentation saknas. 

Upprepade alkoholproblem? Behöver i så fall 
långsiktig och kontinuerlig rådgivning och stöd. 

 



 

 

Förgiftning Okontaktbar, skakar och kräkts Bedömer ABCDE Polis kallas till 

platsen för vidare 

omhändertagning. 

Upprepade 
alkoholproblem? 
Behöver i så fall 
långsiktig och 
kontinuerlig rådgivning 
och stöd. 

Neurologi Känd EP och krampat  Bedömer ABCDE Ber personal på 

boende att titta till 

patienten under 

kvällen och natten.  

Patient har en långvarig 

känd etyl problematik bor 

på missbruks boende. 

Fortsatt stort hjälp behov 

och råd/stöttning i 

läkemedels situationer. 

Övrigt Kört fast med permobil och ramlat av. Bedömer ABCDE 
 

Hjälper patienten 

loss och upp. 

Ta det försiktigt när han 

kör. 

Medicin  Känd diabetes, medvetande sänkt, kladdig 

motorisktorolig, och rödblossig 
Bedömer ABCDE,  
Blodsockernivå 

Ger 40 ml glucos 

IV. Smörgås och 

mjölk 

Insulin behandlad 

diabetes. Behov av råd 

och stöttning av 

diabetessjuksköterskan. 

Kirurgi Illamående, yrsel, kräkningar, diarre, kallsvettig, 

matt och tagen. 
Bedömer ABCDE och EKG Påtalar vikten av att 

patienten får i sig 

vätska, involverar 

maken i detta. 

Uppmanar patienten 

att ringa 112 om 

sämre. 

Patienten har fått en 

matförgiftning. Med 

vätska och vila troligen 

välmående patient. 



 

 

Gynekologi Smärta i nedre delen buken efter kirurgisk abort Bedömer ABCDE Kontaktar Gyn 

akuten, 

rekommendation att 

ta sitt 

smärtlindande 

enligt föreskrift. 

Smärtan bedöms som 

normal i samband med 

abort. Efter vila och 

smärtlindring enligt 

föreskrift, troligen 

återställd. 

Cirkulation Allergisk flicka, hosta, heshet och röd runt munnen.  Bedömer ABCDE Ger 5 mg Betapred 

oralt.  

Välmående, behov av 

uppföljning och samtal 

med allergi läkare samt 

utskrivning utav vid 

behovs medicinering. 

Ortopedi Smärta i rygg, domningar i fot. Bedömer ABCDE Kontaktar ortoped 

jour. 

Ger smärtlindring 

till patienten. 

Kontaktar 

vårdcentralen och 

bokar tid för 

uppföljning. 

Patienten mycket bättre. 

Nöjd med att fått en vård 

kontakt på vårdcentralen. 

Kan gå på toa utan 

problem. 

Fast track Luxation av axel Bedömer ABCDE och distalstatus Rådgivning att söka 

vård i gen om det 

inte känns som det 

skall. Eller mer 

smärta. 

Patienten har reponerat 

axeln själv. Behov av 

bedömning utav ortoped 

om eventuell åtgärd 

behövs. 



 

 

Trafik olycka Viltolycka, 

Rådjur som sprungit in i bil.  
Bedömer ABCDE Bedömning av 

patientens 

nakotpelare. Samt 

rådgivning om att 

söka sjukvård om 

smärta skulle 

uppstå. 

Patienten välmående 

endast skrubbsår på 

kinden. 

Psykiatri Inga/ 

Dokumentation saknas. 

Inga/ 

Dokumentation saknas. 

Inga/ 

Dokumentation 
saknas. 

Inga/ 

Dokumentation saknas. 



 

 

 


