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Sammanfattning 
 
Patienter utsätts för onödiga transporter och efterföljande väntetid på akutmottagningen, 
vilket i sin tur leder till ett onödigt vårdlidande. Det är inte längre en självklar åtgärd för 
ambulanssjukvården att transportera alla patienter till akutmottagningen för fortsatt 
vård. Detta innebär att kravet har ökat på ambulanssjukvården och den prehospitala 
bedömningen. Mot bakgrund av dessa förutsättningar som idag gäller för 
ambulanssjukvård, är frågan om forskningen kan vägleda till hur den prehospitala 
bedömningen ska kunna underlättas. 
 
Syftet med studien är att beskriva prehospital bedömning i ambulanssjukvård och 
genom en forskningsöversikt har kvalitativ och kvantitativ forskning analyserats. 
 
I resultatet framkommer det att prehospital bedömning består av två huvudinnehåll, dels 
en vårdvetenskaplig där den prehospitala bedömningen ses som en kontinuerlig process 
och dels en medicinsk där den prehospitala bedömningen inriktas på att utifrån 
fastställda kriterier ringa in patientens vårdbehov. I den vårdvetenskapliga forskningen 
framkommer att vårdrelationen är en central del i den prehospitala bedömningen liksom 
att vinna patientens förtroende. I den medicinska forskningen framkommer att 
prehospital bedömning och triagering med hjälp av protokoll kan vara ett sätt att minska 
patientens vårdlidande. Protokoll kan ge en vägledning till alternativa vårdnivåer men 
måste kombineras med ett vårdvetenskapligt patientperspektiv och ett öppet 
förhållningssätt för att möta patienters individuella nyanser. Genom att möjliggöra 
patientstyrning till alternativa vårdnivåer, kan akutmottagningar avlastas och leda till att 
fler patienter kan vårdas hemma, dock i ringa omfattning.   
 
 
Nyckelord: prehospital, triage, decision-making, patient assessment, guidelines, 
protocols. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det spelar ingen roll om vi 
löser det på mitt sätt eller ditt 
sätt, bara vi löser det…på ett 
bra sätt.   

 
(Wireklint Sundström, 2005, s. 116) 
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INLEDNING 

Under vår yrkesverksamma tid som specialistsjuksköterskor i ambulanssjukvård har vi 
reflekterat över det omfattande bedömningsansvar som ambulanssjuksköterskor har i 
mötet med patienter. Det gäller bedömning av svårt sjuka eller skadade patienter likväl 
den stora patientgrupp som ibland helt saknar tecken på sjukdom eller uppvisar 
ospecifika symtom. Den prehospitala bedömningen är därför en utmaning som ställer 
den vårdvetenskapliga kunskapen på sin spets, det vill säga att inte ha för bråttom och ta 
något för givet.  

BAKGRUND 

Prehospital akutsjukvård och kompetens 

Prehospital akutsjukvård är ett övergripande begrepp som bl.a. innefattar 
ambulanssjukvård och spänner över ett brett kompetensområde. Där ingår även en rad 
andra akuta enheter som innebär ett medicinskt omhändertagande utanför sjukhus, t.ex. 
akutbil, ambulanshelikopter, primärvårdens akuta insatser och sjukvårdgrupp. Dessutom 
medräknas akutmedicinsk rådgivning, bedömning och prioritering som utförs av 
larmcentral, hälso- och sjukvårdsupplysning och akutmottagning (Socialstyrelsen, 
2001). 
 
Ambulanssjukvård definieras av Socialstyrelsen (2001, s. 8) som ”den hälso- och 
sjukvård som omfattar undersökning, vård och behandling på hämtplats och/eller i 
ambulans”. 
 
Socialstyrelsen (2004) framhåller kompetens som en av hörnstenarna för svensk 
ambulanssjukvård. Ambulanssjukvård är ett specialområde med krav på specialisering 
utöver ett generellt kunnande (SOSFS 1997:18). 
 
Ambulanssjukvård är ett vårdsammanhang där kunskap med olika karaktärer tillämpas i 
det professionella omhändertagandet av patienten. Det är främst vårdvetenskap, 
medicinsk vetenskap, informations- och kommunikationsteknik och ergonomi som vävs 
samman i en prehospital tillämpning (Wireklint Sundström, 2005). Vidare omfattar 
ambulanssjukvård patienter i alla åldrar som har en rad olika problem, t.ex. kirurgiska, 
medicinska och psykiska sjukdomstillstånd samt infektionssjukdomar. Dessutom 
omhändertas människor som råkat ut för olika trauma samt kvinnor vid förlossning 
(SOSFS 1997:18). 
 
Ambulanssjukvården har under de senaste åren utvecklats genom tillkomst av nya 
medicinska bedömnings-, undersöknings- och behandlingsmetoder vilket ställer krav på 
hög medicinsk kompetens (Socialstyrelsen, 2000). Från att ha varit en 
transportorganisation, har ambulanssjukvården utvecklats till en kvalificerad prehospital 
akutsjukvård. Möjlighet att snabbt få hjälp vid akuta sjukdoms- och olycksfall har 
förbättras genom mer avancerade medicinska insatser (Jonsson, 2004).  
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Ambulanspersonalens utbildningsnivå har gradvis ökat från ambulanssjukvårdar-
kompetens1 till att varje akutambulans, från oktober 2005, bemannas med minst en 
legitimerad sjuksköterska (SOSFS, 1997:18). Dessutom har en strukturförändring skett 
med färre dygnsöppna sjukhus och längre transporter vilket ställer krav på den vård som 
ges i ambulansen. Utvecklingen innebär ett ökat krav på att rationellt utnyttja 
ambulanserna (Hjälte, 2005). 
 
Enligt Ahl, Hjälte, Johansson, Wireklint Sundström, Jonsson och Suserud (2005) 
upplever ambulanspersonalen att de arbetar i unika miljöer som kräver flexibilitet, 
kreativitet och ett ödmjukt tillvägagångssätt. Vidare kan arbetet vara skrämmande och 
farligt. En del av ambulanspersonalen menar att de är ett speciellt ”folkslag” som tycker 
om spännande situationer. Ambulanspersonalen har höga förväntningar på varandra och 
arbetar synkroniserat oavsett vilka krav som ställs på dem (Ahl et al., 2005). 
 
Larmcentralen 

SOS Alarm AB har uppdraget att bedöma och sortera 112-samtal samt att larma ut och 
dirigera ambulanser. Bedömning, sortering och dirigering sker av larmoperatörer (SOS 
Alarm AB, 2007). Vid bedömning och prioritering av 112-samtal använder 
larmoperatörerna ”Svenskt Index för Akutmedicinsk Larmmottagning” som beslutstöd. 
Larmoperatörens ska bedöma hjälpbehovet, vem som ska hjälpa samt var hjälpen 
behövs. Larmoperatörens arbetsuppgifter kan beskrivas i fyra faser enligt följande 
definition: (Svenska läkaresällskapet, 2001; SOS Alarm AB 2007) 
 
Identifiering, säkerställa behovet av ambulans. 
Sortering, bedöma ambulansuppdragets prioritet. 
Aktivering, välja resurs, larma ut, ge råd, hänvisa till vårdnivå, bevaka att larm kvitteras. 
Uppföljning, bevaka statusrapportering och position, ta emot och lämna information. 
 
I sorteringsfasen bedömer larmoperatören ambulansuppdragets prioriteringsgrad, vilket 
graderas utifrån angelägenhetsgrad och definieras enligt Svenska Läkaresällskapet 
(2001) och SOS Alarm AB (2007) i prio 1, 2 och 3 på följande sätt: 
 
Prio 1 Mycket brådskande ambulansuppdrag. 
Uppdrag där patienten bedöms ha akuta livshotande symtom. Närmast tillgängliga 
ambulans larmas ut under påkallande av fri väg med blåljus och siren (trängande fall). 
Prio 2 Brådskande ambulansuppdrag. 
Uppdrag där patienten bedöms ha akuta men inte livshotande symtom. Närmast 
tillgängliga ambulans tilldelas uppdraget. Detta ska normalt inte betraktas som 
trängande fall. 
Prio 3 Ej brådskande ambulansuppdrag. 
Uppdrag där tillsyn och vård kan behövas av medicinsk utbildad personal och där rimlig 
vänteperiod inte bedöms påverka patients tillstånd. Transporten betraktas inte som 
trängande fall och ambulans tilldelas uppdraget med beaktande av den totala 
beredskapen. 

                                                 
1 Undersköterskekompetens med 20 veckors påbyggnadsutbildning inom ambulanssjukvård. 
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Den prehospitala patienten 

Att bli patient inom ambulanssjukvården ses som dramatiskt ur allmänhetens synvinkel 
och så är det också för patienten (Ahl, Nyström & Jansson, 2006). De flesta patienter 
skulle ha valt ett annat alternativ om det inte hade varit brådskande. Många patienter är 
tveksamma till att ta steget och tillkalla ambulans. Rädslan att inte bli trodd eller tagen 
på allvar av vårdpersonalen spelar en stor roll. Det finns en upplevelse av utsatthet där 
man anser sig vara i behov av omedelbar hjälp. Personer runt omkring patienten kan 
också insistera på att ambulans behövs. I många fall tvekar patienter länge innan de 
ringer i hopp om att symtomen ska gå över eller för att inte dra till sig grannarnas 
uppmärksamhet (Ahl et al., 2006). Att ringa 112 och be om hjälp kan innebära en känsla 
av att inte ha kontroll över sin egen situation (Dahlberg, Nyström, Segesten, Suserud & 
Fagerberg, 2003; Ahl et al., 2006). När man tagit beslutet att ringa kan upplevelsen 
förändras till att ge en känsla av lättnad, frihet och förtroende genom att man lämnar 
över sig i någon annans händer, även känslan av att få ett löfte om vård kan infinna sig 
(Ahl et al., 2006). 
 
Vårdvetenskap inom prehospital akutsjukvård 

Etiskt patientperspektiv med livsvärlden som grund 

Etiskt patientperspektiv med livsvärlden som grund är ett vårdteoretiskt perspektiv 
enligt Dahlberg et al. (2003), som anger en hållning och värdegrund som kännetecknas 
av integritet och värdighet för den lidande människan. Det är ett vårdande 
förhållningssätt utgående från fem centrala begrepp, dvs. öppenhet, följsamhet, unikhet, 
omedelbarhet och intersubjektivitet (Dahlberg, Drew & Nyström, 2001). 
 
Etiskt patientperspektiv med livsvärlden som grund innebär att det etiska kravet utgår 
från patienten och riktas mot vårdaren. Ansvaret är inte ömsesidigt. Att vårda med 
livsvärlden som grund innebär att uppmärksamma patienten med betoning på öppenhet 
och följsamhet för patientens vardagsvärld och dagliga tillvaro. Det innebär med andra 
ord både patientfokus och helhetsperspektiv (Dahlberg et al., 2001; Dahlberg et al., 
2003). 
 
Med ett etiskt patientperspektiv med livsvärlden som grund ses patienten som experten 
på sig själv, sitt lidande och välbefinnande samt på sin livssituation. Det betyder också 
att så förutsättningslöst som möjligt se, förstå, beskriva och analysera världen så som 
den erfars av patienten. Vårdarens förhållningssätt kan förstås som att respektera 
patientens erfarenheter (Dahlberg et al., 2001; Dahlberg et al., 2003). 
 
Att kunna möta patienten i relation till den upplevda livssituationen handlar om att 
vårda utifrån unikhet (Dahlberg et al., 2001). Den unika patientens behov är avgörande 
för att motverka att patienten får en känsla av att vara undergiven vårdaren (Dahlberg et 
al., 2003). Perspektivet omfattar både vårdsituationen på hämtplats och vården under 
transport till sjukhus. Perspektivet kan till exempel komma till uttryck då vårdaren på 
hämtplatsen tar hänsyn till hemförhållanden. 
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Med enkla medel kan patientens oro dämpas genom att vårdarna tittar över bostaden 
innan avfärd med ambulansen. Ett annat exempel kan vara att vårdaren under färden 
berättar för patienten var de befinner sig för att knyta an till något välbekant (Dahlberg 
et al., 2003). 
 
Ett etiskt patientperspektiv med livsvärlden som grund innebär att vara naturlig och äkta 
i vårdmötet. När vårdaren larmas ut till en patient kan mötet äga rum praktiskt taget var 
som helst och därför krävs att vårdaren har en förmåga till närhet (Dahlberg et al., 
2003). Att vara aktivt närvarande med alla sina sinnen kan förstås som en omedelbarhet 
i den prehospitala vårdsituationen (Dahlberg et al., 2001). Den prehospitala 
vårdsituationen är enligt Dahlberg et al. (2003) komplex och därför är det viktigt med 
ett medvetet öppet förhållningssätt där vårdaren är klar över sin förförståelse. Den 
utgörs av vårdarens sammantagna personliga kunskap, erfarenheter och värderingar. 
Förförståelsen kan ses som en inre guide som kan leda vårdaren rätt men som också kan 
leda vårdaren fel. Ett etiskt patientperspektiv med livsvärlden som grund innebär att 
förförståelsen tyglas så att vårdaren hamna rätt i mötet med den unika patienten. 
 
Vårdrelationen som utgår från ett etiskt patientperspektiv med livsvärlden som grund 
kännetecknas av intersubjektivitet. Det innebär ett så kallat närande möte mellan två 
subjekt, ett Jag och ett Du som möts. Intersubjektiviteten kan även förstås som att 
vårdaren blir berörd och engagerad (Dahlberg et al., 2001). Se vidare nedan Vårdande 
möte i den prehospitala miljön. 
 
Vårdande möte i den prehospitala miljön 

Ett vårdande möte kännetecknas av trygghet och tillit till varandra och ett professionellt 
engagemang vilket innebär att vårdaren inte räknar med att få ut något för egen del 
(Dahlberg et al., 2003). Professionaliteten förutsätter att vårdaren har en förmåga att 
använda sin samlade kunskap och erfarenhet i samtalet så att det känns meningsfullt för 
patienten (Wireklint Sundström, 2005).  
 
I ambulanssjukvården är det företrädesvis korta möten och inom några få minuter skall 
en bedömning genomföras och en relation till patienten skapas parallellt med att 
patienten får vård. Det vårdande förhållningssättet skall bygga på respekt för patienten 
och dess upplevelse av sin situation. I praktiken kan det innebära att vårdaren tar det 
lugnt, sätter sig hos patienten i samma nivå och lyssnar och skapar förtroende (Dahlberg 
et al., 2003). Kommunikationen mellan vårdare och patient kan vara både verbal och 
icke verbal och utifrån den information som framkommer kan patientens behov och 
upplevelser bekräftas. Genom bekräftelsen kan patienten känna sig sedd som en unik 
person vilket gör att patienten känner sig styrkt och kan slappna av i mötet med 
vårdarna. Att avsluta ett vårdande möte på ett värdigt sätt är enligt Dahlberg et al. 
(2003) också avgörande för fortsatta vårdrelationer. 
 
Lidande och välbefinnande  

Många patienter upplever en stor stress och därmed ett lidande när de inser att de inte 
längre klarar sig själva utan måste ringa 112 för att tillkalla ambulans. Det kan enligt 
Dahlberg et al. (2003) innebära en känsla av att inte vara en fullvärdig människa. 
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På insjuknande- eller skadeplatsen behöver patienten därför bemötas med lyhördhet för 
att patientens självkänsla ska kunna stödjas. Både vårdare och patient löper stor risk att 
hamna i stressfyllda vårdsituationer i ambulanssjukvård (Dahlberg et al., 2003; Jonsson, 
2004). Det finns goda skäl att tro att det ställs större krav på trygghetsskapande åtgärder 
i den prehospitala vården än exempelvis i samband med vård på sjukhus. Sådana 
åtgärder kan även inverka positivt på patientens fortsatta hälsoprocess. Att visa 
medkänsla och öppenhet, skapa en relation samt göra patienten delaktig i vården ses 
som centralt för att optimera välbefinnandet, menar Dahlberg et al. (2003). 
 
Prehospital bedömning 

Den prehospitala akutsjukvården är ett komplext kunskapsfält där 
ambulanssjuksköterskan måste kunna integrera kunskap från både det medicinska och 
vårdvetenskapliga fältet med sin praktiska erfarenhet. Det innebär att kunna bedöma 
aktuell situation och vilka vårdåtgärder som bör prioriteras (Dahlberg et al., 2003). 
 
Att fortlöpande göra bedömningar och göra omprioriteringar utgör vårdandets villkor 
inom ambulanssjukvård enligt Wireklint Sundström (2005). Förändringarna styrs till 
stor del av patientens akutmedicinska behov. Medicinska mätvärden är uppgifter som på 
ett avgörande sätt påverkar bedömningen och den därpå följande vården.  
 
Patientbedömning i ambulanssjukvård ses oftast som ett komplext problem enligt 
Suserud, Bruce och Dahlberg (2003a) och Suserud, Bruce och Dahlberg (2003b). En 
övervägande uppgift för ambulanssjuksköterskor är att bedöma och prioritera patienter 
som är i behov av prehospital akutsjukvård. Det handlar om att göra bedömningar av 
sjuka eller skadade patienter i olika miljöer.  
 
Det finns olika perspektiv på bedömning inom ambulanssjukvård, liksom inom annan 
hälso- och sjukvård. Wireklint Sundström (2005) beskriver att det i huvudsak finns två 
inriktningar, en som bygger på objektiva och mätbara data och en annan som även 
beaktar patientens totala situation. Därmed kan bedömning dels ses som en analytisk 
beslutsprocess med diagnostiska resonemang. Dels kan bedömning liknas vid ett öppet 
förhållningssätt och en central del i vårdandet. 

PROBLEMFORMULERING 

Patienter utsätts för onödiga transporter och efterföljande väntetid på akutmottagningen, 
vilket i sin tur leder till ett onödigt vårdlidande. Bakgrunden är den strukturomvandling 
som hälso- och sjukvården har genomgått och som bl.a. innebär en minskning av 
akutsjukvårdens hospitala resurser. Förändringen innebär att en medveten styrning av 
patienter till det som kan anses vara rätt vårdnivå för den unika patienten ska ske 
prehospitalt. Det kan uttryckas som att den sortering och prioritering av skadade och 
sjuka människor som tidigare utfördes av akutmottagningens sjuksköterskor idag ska 
utföras av ambulanssjuksköterskor. Detta innebär att kravet har ökat på 
ambulanssjukvården och den prehospitala bedömningen. 
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Det innebär också att det inte längre är en självklar åtgärd för ambulanssjukvården att 
transportera alla patienter till akutmottagningen för fortsatt vård – även om det är 
patienternas önskan. Prioriteringen av vad som kan betraktas som ”akut behov” av vård 
har förändrats. Att råda patienten till egenvård eller att slussa patienten till primärvård är 
något av det nya. Detta är en ovan situation för ambulanssjuksköterskor speciellt 
eftersom de står ensamma, utan direkt läkarstöd, i dessa bedömningssituationer. 
Speciella problem finns då patienten bedöms kunna stanna kvar i hemmet eller 
motsvarande. Frågan är om forskningen, mot bakgrund av dessa förutsättningar som 
idag gäller för ambulanssjukvård, kan vägleda till hur den prehospitala bedömningen 
ska kunna underlättas. Ambulanssjuksköterskor har fått ett ökat bedömningsansvar men 
det är oklart hur den prehospitala bedömningen ska genomföras, närmare bestämt hur 
patientens vårdbehov ska kunna identifieras. 

SYFTE 

Syftet är att beskriva prehospital bedömning i ambulanssjukvård. 

METOD 

Vi har valt forskningsöversikt som metod för vår litteraturstudie. Det innebär att vi har 
analyserat både kvalitativ och kvantitativ forskning om prehospital bedömning. Enligt 
Friberg (2006) är metoden lämplig för att, dels skapa en översikt av forskningsresultat, 
dels skapa en översikt av forskningsläget inför ett kommande empiriskt arbete. 
 
Kvantitativa metoder har som mål att beskriva och finna samband, medan kvalitativa 
metoder används för att få veta mer om mänskliga fenomen som uppfattningar, 
erfarenheter, tankar, förväntningar, motiv och attityder (Paulsson, 2008). I en studie 
med kvantitativ analys innebär det att data oftast är i numerisk form och en kvalitativ 
analys kan vara beskrivande, förutsägande och förklarande (Forsberg & Wengström, 
2003). 
 
Evans (2002/2003) betonar att det är viktigt att sammanställa de analyserade artiklarna i 
en översikt som visar artiklarnas perspektiv, problem, syfte och resultat, vilket gör det 
lättöverskådligt för läsaren, men även för att läsaren ska kunna se hur resultatet byggts 
upp (bilaga 1). 
 
För uppsatsens utformning har manualer för uppsatser och rapporter använts (Backman, 
1998; Strömqvist, 2006). 
 
Informationssökning 

Det första steget i forskningsöversikten innebar att vi samlade in material. 
Informationssökningar har genomförts under 2007 vid Högskolebiblioteket Borås och 
Sjukhusbiblioteket Södra Älvsborgs sjukhus, Borås. 
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Databaserna Cinahl, Pubmed och Scholar Google har använts. Vi har använt sökorden 
prehospital*, prehospital care*, triage*, judgement*, decionmaking*, patient 
assessment*, guidelines*, protocols*. Dessa sökord kombinerades i olika variationer. 
Vi har använt kedjesökning genom att titta i artiklarnas referenslistor för att hitta 
ytterligare artiklar och även haft kontakt med tre av författarna (Helen Snooks, Björn-
Ove Suserud och Birgitta Wireklint Sundström) och på så vis fått hjälp till ytterligare 
artiklar. 
 
Urval 

Ambulanssjukvård är ett förhållandevis outforskat område vilket gjorde att vi till viss 
del var tvungna att anpassa oss till det ringa material vi hittade. Till en början sökte vi 
artiklar som beskrev prehospital triage. Men det visade sig vara svårt då artiklarna 
handlade om hospital triage eller prehospital triage enbart vid stora katastrofsituationer 
vilket inte var vårt syfte. Efter en brainstorming där vi diskuterade olika begrepp, såsom 
triage, prehospital bedömning, beslutsstöd, patientstyrning, behandlingsriktlinjer och 
patientperspektiv kom vi fram till att det var prehospital bedömning som var det 
centrala begreppet. Syftet blev slutligen att beskriva prehospital bedömning. Efter en 
fördjupning i materialet visade det sig att åtta artiklar och en avhandling beskrev 
prehospital bedömning. En avgränsning gjordes i syfte att belysa forskning om generell 
bedömning, det vill säga att artiklar som belyser prehospital bedömning av specifika 
akutmedicinska tillstånd har valts bort. Vi har använt oss av peer-reviewed för att få 
vetenskapliga artiklar och vi har valt att söka artiklar som producerats under 2000-talet 
för att få ett så aktuellt material som möjligt. 
 
Litteraturanalys 

Efter insamlandet av material gjorde vi en medveten avgränsning av forskningsområdet. 
Vi läste igenom de kvarvarande artiklarna flera gånger för att få ett 
helikopterperspektiv. På detta sätt fick vi en helhetsbild utan att fokusera på detaljer 
(Evans, 2002/2003; Friberg, 2006). Nästa steg innebar att vi granskade artiklarnas 
kvalité och analyserade artiklarna på djupet (Evans, 2002/2003; Friberg, 2006). 
Dataanalysen ledde fram till en identifiering av två huvudområden, Vårdvetenskaplig 
forskning och Medicinsk forskning. I de två huvudområdena identifierades 
nyckelbegrepp som har strukturerats och byggts ihop till huvudteman och subteman. 
Huvudområdena presenteras i resultatet enligt Evans (2002/2003) och Friberg (2006) i 
likheter och skillnader med avseende på Syfte, Metod och genomförande samt Resultat. 
Vidare har vi gjort ett medvetet val i resultatdiskussionen. Det är resultaten från 
artiklarna och avhandlingen som varit vårt intresseområde och vi har därför valt att 
diskutera dessa och har inte fokuserat på Syfte, Metod och genomförande. Vi hade dock 
inte fått förståelse för resultaten om vi inte hade analyserat Syfte, Metod och 
genomförande och därför finns dessa med i resultatet. 
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RESULTAT 

Resultatet består av tre kvalitativa och sex kvantitativa studier som samtliga beskriver 
forskning om prehospital bedömning. 
 
De kvalitativa studierna har ett vårdvetenskapligt perspektiv som tydligt redovisas i 
forskningen. Gemensamt för de kvalitativa studierna är att de beskriver bedömning som 
en del av vårdandet. Vidare har de gemensamt att det är svensk forskning. Den 
bedömning som beskrivs i forskningen utförs av legitimerade sjuksköterskor och/eller 
ambulanssjukvårdare.  
 
De kvantitativa studiernas teoretiska perspektiv redovisas inte men utifrån från 
forskningens frågor och problemformuleringar framstår de som medicinsk forskning. 
Gemensamt för de kvantitativa studierna är att de handlar om detaljerade bedömnings- 
och åtgärdsriktlinjer, s.k. guidelines eller protokoll. Resultatet visar att sådana studier 
genomförts i Storbritannien och USA där det huvudsakligen är Emergency Medical 
Technicians2 (EMT) och paramedics3 som utfört bedömningen. Det betyder att den 
berörda personalgruppen är icke legitimerad vårdpersonal. 
 
Mot bakgrund av dessa två inriktningar på forskningen redovisas resultatet under 
huvudrubrikerna; Vårdvetenskaplig forskning och Medicinsk forskning. Forskningen 
jämförs i relation till Syfte, Metod och genomförande samt Resultat. 

VÅRDVETENSKAPLIG FORSKNING 

Följande tre studier är forskning om prehospital bedömning utifrån ett vårdvetenskapligt 
perspektiv; Suserud, Bruce och Dahlberg (2003a), Suserud, Bruce och Dahlberg 
(2003b) och Wireklint Sundström (2005). 
 
Wireklint Sundström (2005) är en avhandling4 inom ämnet Vårdvetenskap och sidorna 
48-84 och 102-116 ingår i analysen. 
 
Det vårdvetenskapliga livsvärldsperspektivet var tydligt i de tre studierna. Wireklint 
Sundström (2005, s. 48) skriver att forskningens inriktning var att ”undersöka vårdarnas 
möjligheter att kunna utföra en nyanserad bedömning av den individuella människans 
behov av vård”. Suserud et al. (2003a) och Suserud et al. (2003b) beskriver vårdarnas 
uppfattningar och erfarenheter av prehospital bedömning. 

                                                 
2 Emergency Medical Technician (EMT) - icke legitimerad vårdare inom prehospital akutsjukvård, det 
finns olika nivåer bl.a. ALS (advanced life support) BLS (basic life support). 
3 Paramedics – icke legitimerad vårdare inom prehospital akutsjukvård , en högre nivå av EMT med mer 
certifierad kunskap och skicklighet. 
4Avhandlingen av Wireklint Sundström (2005) är mera omfattande i jämförelse med artiklarna Suserud, 
Bruce och Dahlberg, (2003a), Suserud, Bruce och Dahlberg, (2003b). Därför finns det jämförelsevis 
något fler citat från Wireklint Sundström (2005) i resultatanalysen. 
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Analys av syfte 

Med avseende på syftet med forskningen finns det en likhet. Samtliga studier syftade till 
att beskriva och analysera vårdarnas prehospitala bedömning (Suserud et al., 2003a; 
Suserud et al., 2003b; Wireklint Sundström, 2005). En skillnad finns också. Wireklint 
Sundström (2005) hade ytterligare ett syfte. Det var ett didaktiskt syfte som innebar att 
beskriva hur bedömning kan läras och bli till stöd för framtidens vårdare i 
ambulanssjukvård. Den didaktiska delen ingår dock inte i denna analys. 
 
Analys av metoder och genomföranden 

Samtliga studier har använt en fenomenologisk ansats. En jämförelse av metoderna 
visar på en likhet och en skillnad. 
 
Datainsamling 

I studierna genomfördes datainsamlingen genom att informanter fick skriva ner 
vårdberättelser och därefter gjordes intervjuer i syfte att fokusera på prehospital 
bedömning. Skillnaden mellan studierna är att Wireklint Sundström (2005) även 
genomförde en empirisk datainsamling. Vårdberättelserna och intervjuerna utgjorde då 
ett underlag för den empiriska studien, som genomfördes i form av deltagande 
observationer. Genom deltagande observationer erhölls data som fältanteckningar och 
fältsamtal. 
 
Informanter 

Informanterna i två studier var enbart ambulanssjuksköterskor (Suserud et al., 2003a; 
Suserud et al., 2003b) och i en studie både ambulanssjukvårdare och 
ambulanssjuksköterskor (Wireklint Sundström, 2005). 
 
I resultatanalysen nedan används ”vårdare” som en gemensam beteckning på 
informanterna i samtliga tre studier. 
 
Analys av resultaten 

Resultatanalysen resulterade i följande huvudteman och subteman vilka kommer att 
exemplifieras med citat från informanter: 
• Förberedelse; Utlarmningen, Strategier inför och förväntningar på uppdraget  
• Öppet förhållningssätt; Undvika överraskningar, Individuella bedömningar 
• Vårdrelation; Skapa kontakt och förtroende, Synen på patienten, Hantera egen 

stress, Kollegialt samspel 
• Vårdarnas utsatthet; Beroende av samverkan med patient, Begränsning av resurser 
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Förberedelse 

Det finns både likheter och skillnader i de tre studierna. 
 
Utlarmningen 
Likheter i Suserud et al. (2003a) och Wireklint Sundström (2005) är att den prehospitala 
bedömningen beskrivs som att den börjar redan vid utlarmningen, som en förberedelse 
på uppdraget. Det är uppgifterna från SOS-centralen och erfarenheter av tidigare 
liknande uppdrag som leder in vårdaren på ett visst spår. Wireklint Sundström (2005) 
beskriver det som att SOS-operatörens sätt att presentera uppdraget ligger till grund för 
den fortsatta bedömningen. Enligt Suserud et al. (2003a) är det är kommunikationen 
mellan SOS-operatören och ambulanssjuksköterskan som kännetecknar början på ett 
engagemang i ett ambulansuppdrag. Det leder till en strukturering av tankar som bidrar 
vidare till att vårdaren förbereder sig på och gör en viss plan för det kommande 
uppdraget (Suserud et al., 2003a; Wireklint Sundström, 2005). En vårdare beskriver 
förberedelsen så här: 
 

Jag jobbar lite för vad som kan komma att hända…(Wireklint Sundström, 2005, s. 
103). 

 
Strategier inför och förväntningar på uppdraget 
I Suserud et al. (2003a) framkom det två överväganden när vårdarna förberedde sig 
inför bedömning. Vårdarna planerade mindre om det var uppdrag som upplevdes som 
”rutinuppdrag”. Tidigare erfarenhet bidrog till att förberedelsen inte var lika uttalad. 
Uppdraget kändes igen och vårdarna kände sig säkra inför uppdraget och litade på sin 
kunskap. En vårdare beskrev förväntningar på uppdraget så här:  
 

Some cases, leave you all calm and collected because they are not so...alarming. 
You can consider them...You don’t have to take precautions. It’s not a matter of life 
and death... (Suserud et al., 2003a, s. 16). 

 
I motsats till rutinuppdraget gjordes en medveten planering då det var mer allvarliga 
uppdrag (Suserud et al., 2003a). Vårdaren försökte tänka sig in i scenariot av en 
allvarligt sjuk eller skadad patient. En vårdare uttryckte sina förväntningar så här: 
 

A bit... more... urgent alarm calls...sets off a process of mustering thoughts and 
feelings. Planning begins even before you’ve been driven out of the garage...where 
you try to picture what has happened...what does it look like? They might be lying 
underneath it all. They might be dead... (Suserud et al., 2003a, s. 16). 

 
Wireklint Sundström (2005) menar att det finns olika strategier i förberedelsen inför ett 
uppdrag. En strategi beskrivs som ”Förväntan på en speciell händelseutveckling”. Detta 
kännetecknas av att så snabbt som möjligt bestämma en handlingsplan. Därmed 
förbereder sig vårdaren på ett speciellt uppdrag eller en speciell inriktning av den 
medicinska insatsen. Strategins övergripande syfte beskrivs som att skapa kontroll över 
en ostrukturerad och obestämd vårdsituation. I vissa situationer kan vårdarens 
förberedelse förorsaka problem. Detta kan enligt Wireklint Sundström (2005) vara vid 
de tillfällen där informationen från SOS-centralen varit missvisande. 
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En vårdare uttrycker sin strategi på följande sätt: 
 

Jag har upplevt någon gång att det inte stämt, att det varit mycket värre än vad 
dom sagt. Då har det varit svårt att komma igång. Så därför ställer jag nästan 
alltid in mig på att patienten är dålig för då är det lättare att köra igång utifrån 
det. Så är det för mig, och är det inte så…utan att patienten mår bättre så är det 
mycket lättare att släppa på gasen… (Wireklint Sundström, 2005, s. 105). 

 
Öppet förhållningssätt 

Ett öppet förhållningssätt ses som en viktig del i den prehospitala bedömningen 
(Suserud et al., 2003b; Wireklint Sundström, 2005). 
 
Undvika överraskningar  
Ambulanssjukvård är ett brett område när det gäller vårdandet. Uppdragen kan inrymma 
vad som helst och vårdarna försöker enligt Wireklint Sundström (2005) undvika 
överraskningar. Ett ”öppet förhållningssätt” kan ses som den andra strategin i 
förberedelsen inför ett ambulansuppdrag. Det kännetecknas av att vårdaren strävar efter 
att ”Vidhålla en förväntan på det okända och oväntade” och några vårdare beskriver det 
på följande sätt:  

 
Vi får se hur det ser ut när vi kommer fram (Wireklint Sundström, 2005, s. 105). 
 
Det gäller att ha kontroll över situationen även om man avstiger lite från 
behandlingsprinciperna (Wireklint Sundström, 2005, s. 106). 
 
Inte att följa ett mönster för det finns inga givna lösningar (Wireklint Sundström, 
2005, s. 106). 

 
Vårdarna i ambulanssjukvården förbereder sig enligt Wireklint Sundström (2005) med 
en öppenhet inför okända scenarier.  Även om vårdarna tror sig ”veta” vad som 
förväntas, så ”vet” de det egentligen inte. Detta innebär vidare att det blir en 
kombination av viljan att ha kontroll och effektivitet i en vårdsituation full av 
överraskningar. 
 
Individuella bedömningar 
Att vidhålla en öppenhet i bedömningen genom att undvika att för tidigt låsa sig fast i 
ett handlingsprogram betonas som viktigt enligt Suserud et al. (2003a). Om vårdaren 
inte vidhåller en öppenhet menar Suserud et al. (2003a) att det kan leda till en svårighet 
i att bedöma varje patient individuellt, vilket kan försena nödvändig behandling. En 
vårdare beskriver det på följande sätt: 
 

I have noticed…all the patients are fare from what you expect...after getting the 
SOS …you mustn’t be surprised if what awaits you at the scene is something 
completely different or if you thought you were prepared for something else...you 
have to think again...  (Suserud et al., 2003a, s. 16). 
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Bedömning inom ambulanssjukvård innebär enligt Wireklint Sundström (2005) två 
olika behov. Det första behovet är att snabbt bedöma patientens tillstånd och vilka 
medicinska åtgärder som behövs och det andra behovet är att ha en öppenhet i mötet 
och på så sätt kunna möta varje patient individuellt. Vidare visar det sig att vårdarna i 
ambulanssjukvården inte enbart kan göra bedömningar efter en bestämd handlingsplan 
eller ett förbestämt schema, ibland måste rutinkontroller väljas bort. Det är situationen 
som avgör hur mycket som utförs (Wireklint Sundström, 2005). Även Suserud et al. 
(2003a) beskriver liknande resultat men poängterar också att en individuell bedömning 
leder till att patienten har en större chans till god hälsa och rehabilitering efter trauma 
och sjukdom. 
 
Vårdrelationen 

Det är det personliga mötet med patienten som den verkliga bedömningen kan ske 
betonar Wireklint Sundström (2005). Det är avgörande för patientbedömningen att 
kunna etablera en vårdrelation vilket framkommer i både Wireklint Sundström (2005), 
Suserud et al. (2003a) och Suserud et al. (2003b).  
 
Skapa kontakt och förtroende 
Vårdrelationen är central i bedömningen enligt Suserud et al. (2003b) och Wireklint 
Sundström (2005). Skillnader finns i vad som betonas med avseende på vårdrelationen. 
Suserud et al. (2003b) menar att bygga upp ett förtroende i mötet med patienten är 
avgörande för relationen och därmed för bedömningen. Det är patientens behov som 
avgör hur kontakten mellan vårdaren och patient vidhålls. En vårdare beskriver: 

 
Be careful at first and feel your way forward until you know what behaviour is 
expected. You soon realise the working relationship you have to achieve. And it’s 
not something you can point at and say that that is what you did...(Suserud et al., 
2003b, s. 15). 

 
Wireklint Sundström (2005) beskriver situationer där patienten inte vill samverka i 
bedömningen. Vid dessa tillfällen tar vårdaren, om det medicinska tillståndet kräver, 
alla initiativ själv och på så sätt blir det en maktutövning i bedömningssituationen. 
Wireklint Sundström (2005) menar därför att det kan finnas inbyggda hinder för att en 
vårdrelation ska kunna byggas upp och individualiseras. 
 
Vårdsituationer där bedömning och vårdandet präglas av ett ”positivt bemötande från 
ambulansen och ett lugnande sätt” menar Wireklint Sundström (2005) bidrar till att 
etablera en bra kontakt så snabbt som möjligt. En vårdare beskriver detta på följande 
sätt; ”relationen är halva grejen i vårt jobb…” (Wireklint Sundström, 2005, s. 109). 
Vårdandet i ambulanssjukvård präglas också av situationer som förändras och varierar. 
Detta innebär att vårdarna måste anpassa sig till att situationer förändras under pågående 
uppdrag. Vårdarna fokuserar enligt Wireklint Sundström (2005) på det specifika för 
situationen men skaffar även en framförhållning på vad som kan komma att behövas. 

 12



Synen på patienten 
Wireklint Sundström (2005) beskriver att vårdarna kan se patienten som en biologisk 
enhet. I bedömningen har den medicinska beredskapen högsta prioritet vilket vårdarna 
upplever som en naturlig styrning. En vårdare uttrycker; ”det är inget konstigt i sig det 
medicinska, det är ju som att läsa manualen…” (Wireklint Sundström, 2005, s. 111). 
 
Uppgifterna från SOS-centralen leder in vårdarna i en medicinsk struktur för 
bedömningen, sk. bedömnings- och behandlingsriktlinjer. Vårdarna relaterar till olika 
diagnoser som förenklas till organ. De medicinska begreppen kan också skapa problem i 
bedömningen. SOS-operatörens sätt att precisera uppdraget kan ge en alltför generell 
information och kan på så vis skapa förvirring (Wireklint Sundström, 2005). 
 
Suserud et al. (2003a) menar att erfarna vårdare har lättare för att ta till sig objektiv 
information om patienter och situationer och inte låsa sig fast i medicintekniska 
uppgifter: 
 

… learn to see and judge the condition of different patients at different stages of 
illness; orthopaedics, surgery, medicine...to train the eye to see... (Suserud et al., 
2003a, s. 17). 

 
Hantera egen stress 
Att kunna hantera sin egen stress oavsett hur vårdaren känner sig betonas som viktigt 
enligt Wireklint Sundström (2005). Vårdarna är tvungna att visa en säker attityd för att 
skapa lugn och ro inför bedömningen. De handlar systematiskt och strukturerat för att 
genomföra bedömningen på ett optimalt sätt. Ett lugnt sätt kan vara av betydelse för att 
övertyga patienten om att det kommer att gå bra: 
 

...man får ju inte visa att man är stressad. För det blir man, det tror jag alla blir 
någon gång… (Wireklint Sundström, 2005, s. 108). 

 
...visar patienten att man klarar det här och att man är kunnig inom det här … 
(Wireklint Sundström, 2005, s. 110). 

 
Vissa uppdrag kan enligt Suserud et al. (2003a) kännas mer personliga hos vårdaren, 
därför att det kan involvera en patient i samma ålder: 
 

 It was a typical situation that makes you feel personally involved...It’s people the 
same age as you are – you see the way you live...I think in some way it’s as if it’s 
almost part of your own life (Suserud et al., 2003a, s. 16). 

 
Liknande situation kan inträffa när uppdraget handlar om barn eftersom de har speciella 
behov. Detta beskrivs på följande sätt: 
 

You have to get down to their level and at the same time...make contact there 
too...for the parents the child is the most important thing in their life and if you can 
get the mother to trust you... then the child will too (Suserud et al., 2003a, s. 16). 
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Trots att vårdarna kan befinna sig i allvarliga situationer tar de ibland hjälp av humor i 
sin bedömning enligt Wireklint Sundström (2005). Det är en avvägning som vårdarna 
gör inför varje unik situation. En vårdare berättar om humorn som en del av 
bedömningen av en patient; ”vi kunde ha lite halvroligt och skämta lite grann och det var inte 
så gravallvarligt…” (Wireklint Sundström, 2005, s. 110). 
 
Kollegialt samspel 
Den prehospitala bedömningen kan ses som ett kollegialt samspel enligt Wireklint 
Sundström (2005). Det kollegiala samspelet vilar oftast på ett samförstånd där vårdarna 
är lika viktiga för bedömningen. Det kollegiala samspelet framställs som att vårdarna 
har olika roller i vårdarbetet, men att de arbetar som ett team.  Vidare menar Wireklint 
Sundström (2005) att erfarna vårdare anpassar sig efter varandra vilket leder till en 
följsamhet mot kollegan på följande sätt: 
 

 …man har varandra, man liksom finns där hela tiden och samspelet fungerar 
jättebra om man har jobbat ihop ett tag. Han säger vad han vill ha och vad jag ska 
serva honom med och så hjälper jag honom med det (Wireklint Sundström, 2005, s. 
115). 

 
Det spelar ingen roll om vi löser det på mitt sätt eller ditt sätt, bara vi löser 
det….på ett bra sätt  (Wireklint Sundström, 2005, s. 116). 

 
Vårdarnas utsatthet 

Beroende av samverkan med patient 
Prehospital bedömning kan enligt Wireklint Sundström (2005) kännetecknas av en 
utsatthet. En del av utsattheten innebär att vårdaren är beroende av patienten, närmare 
bestämt av att patienten vill samverka och dela med sig av sina upplevelser. Detta för 
vårdaren ska kunna tolka patientens behov i syfte att senare kunna ge adekvat vård. 
 
Situationer som kan försvåra vårdandet och på så sätt bidra till vårdarens utsatthet är 
enligt Wireklint Sundström (2005) tillfällen, då det är speciellt svårt att bedöma och 
förstå en patient, t.ex. en dement person. Ett annat exempel kan vara när patienten 
vänder bort huvudet och vägrar svara på frågor, alternativt när patienten vägrar 
acceptera vårdaren. Vid dessa tillfällen är patientens förväntning enbart att bli 
transporterad till sjukhus (Wireklint Sundström, 2005). Detta resultat framkommer inte 
hos Suserud et al. (2003a) och Suserud et al. (2003b). 
 
Begränsning av resurser 
Bedömningssituationer är enligt Wireklint Sundström (2005) också förenat med en 
utsatthet för vårdarna i sådana situationer då det inte går att få förstärkning med en extra 
ambulans. Upplevelsen är att resurserna inte räcker till. Vårdarna blir då utlämnade till 
varandra och de gemensamma erfarenheterna. Detta uttrycktes av en vårdare på följande 
sätt: 
 

Vi har inte tillräckligt med resurser, det händer att vi inte får ut fler ambulanser, 
även om man ber om det, var kan jag då ta dom ifrån? (Wireklint Sundström, 2005, 
s. 115). 
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MEDICINSK FORSKNING 

Följande sex studier, där två studier utgår från samma datamaterial, är forskning om 
prehospital bedömning som utförts utifrån ett medicinskt perspektiv;  
 
Pointer, Levitt, Young, Promes, Messana och Ader (2001);  
Schaefer, Rea, Plorde, Peiguss, Goldberg och Murray (2002);  
Schmidt, Atchison, Frederick, Clay Mann, Penney, Fuller och Colby (2000);  
Schmidt, Atchison, Frederick, Clay Mann, Penney, Fuller och Colbry (2001);  
Snooks, Foster och Nicholl (2004a) samt  
Snooks, Kearsley, Dale, Halter, Redhead och Cheung (2004b). 
 
Det medicinska perspektivet var inte tydligt i de kvantitativa artiklarna. Däremot 
framkommer ett motiv i en förstudie till Schmidt et al. (2000). Det uttrycks som att; 
“work toward defining a set of research criteria for medical necessity in emergency 
medical services (EMS)” (Cone, Benson, Schmidt & Clay Mann, 2004, s. 130). 
 
Analys av syften 

Gemensamt för samtliga sex studier var, att det yttersta syftet var att avlasta 
akutmottagningen och undersöka hur ambulansernas resurser kan utnyttjas på bästa sätt 
(Pointer et al., 2001; Schaefer et al., 2002; Schmidt et al., 2000; Schmidt et al., 2001; 
Snooks et al., 2004a; Snooks et al., 2004b). 
 
Triagering av patienter ansågs vara ett sätt att använda ambulanssjukvårdens resurser, 
det vill säga att på ett lämpligt sätt identifiera och sortera patienternas vårdbehov. 
Prehospital triagering5 kan innebära att patienter transporteras till alternativa 
vårdenheter, att patienten färdigbehandlas i hemmet eller får råd om egenvård (Pointer 
et al., 2001; Schaefer et al., 2002; Schmidt et al., 2000; Schmidt et al., 2001; Snooks et 
al., 2004a; Snooks et al., 2004b). 
 
Analys av metoder och genomföranden 

Utveckling av protokoll 

I flertalet av studierna har protokollen utvecklats av expertpaneler med bl.a. paramedics, 
EMT:s, akutläkare, Emergency Medical Service directors (EMS6) (Schmidt et al., 2000; 
Schmidt et al., 2001; Snooks et al., 2004b), men även av forskare (Pointer et al., 2001, 
Snooks et al., 2004b). 
 
I Schaefer et al. (2002) arbetades protokollet fram genom retrospektiv information från 
journaler för att identifiera patienter som var lämpliga för alternativa vårdenheter. 

                                                 
5 Triage – vanligt begrepp  för att beskriva den process där sjuka och skadade människors behov av vård 
bedöms och graderas (Göransson, 2006). 
6 EMS – en ambulansorganisation som tillhandahåller prehospital akutsjukvård och transport till definitiv 
vård. 
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I tre av studierna har dessutom en kvalitetsgrupp7 granskat och validerat protokollen 
(Pointer et al., 2001; Schaefer et al., 2002; Schmidt et al., 2001). 
 
Protokollen i Snooks et al. (2004a) utgick från kriterier som tidigare utarbetats (det 
framgår inte av vem) för att kunna transportera till de tre deltagande 
närakutmottagningar s.k. Minor Injury Units8 (MIU). 
 
Fiktiv och empirisk tillämpning 

Gemensamt för studierna är att de utgick från förbestämda kriterier för att identifiera 
vårdbehov. De förbestämda kriterierna används för att kategorisera patienterna i 
respektive vårdnivågrupp (Pointer et al., 2001; Schaefer et al., 2002; Schmidt et al., 
2000; Schmidt et al., 2001; Snooks et al., 2004a; Snooks et al., 2004b). 
 
I tre av studierna finns både en interventionsgrupp och en kontrollgrupp. I Schaefer et 
al. (2002) användes en matchad historisk kontrollgrupp och i Snooks et al. (2004a) och 
Snooks et al. (2004b) följde kontrollgrupperna standardrutiner under pågående studie. 
 
I Pointer et al. (2001) användes ett behandlingsprotokoll s.k. Transport and Treatment 
Guidelines (TTG). Det innehåller instruktioner för att bestämma vårdnivå för varje 
patient baserat på aktuellt sjukdomstillstånd. I behandlingsprotokollet (TTG) finns fyra 
vårdnivåer: (1) Ambulanstransport till sjukhus, (2) Alternativ transport till sjukhus, (3) 
Hänvisning till primärvård inom 24 timmar, (4) Bedömning och behandling på plats. 
Behandlingsprotokollet (TTG) innehåller 18 sjukdomstillstånd och varje tillstånd har en 
egen sida. Behandlingsprotokollet (TTG) innehåller också en sida med specifika 
symtom s.k. ”cardinal conditions”9 som krävs för att bli bedömd som vårdnivå 1. 
 
Under en sexmånadersperiod genomfördes en fiktiv eller teoretisk triagering 
(genomfördes inte i praktiken) med hjälp av behandlingsprotokoll. Patienter som 
vårdats och blivit transporterade till studiesjukhusets akutmottagning ingick i studien 
(Pointer et al., 2001). 
 
Efter att patienterna blivit bedömda och behandlade på akutmottagningen, granskade 
läkarpanelen patienternas journaler. De tittade på duration av symtom, prehospital 
behandling, akutmottagningens behandling och slutlig diagnos. Baserat på den 
informationen kategoriserades varje patient i en av fyra vårdnivåer i 
behandlingsprotokollet. Den bedömda vårdnivån speglar faktiskt utfall, dvs. en 
bestämning av vad som hade varit miniminivå av omhändertagande för att minska 
sjuklighet och dödlighet för patienterna (Pointer et al., 2001). 

                                                 
7 Bestående av bl.a. medlemmar ur EMS, läkare, kvalitetsförbättrare. 
8 MIU - ”närakutmottagning” där kan de ta hand om skador som t.ex. sårskador, stukningar, frakturer, 
mindre brännskador, lättare huvudskador, insektsbett. Fortsättningsvis används närakutmottagning som 
begrepp. 
9 Bl.a. medvetslöshet,  andningssvårigheter, systoliskt blodtryck < 90 mm Hg, puls < 60 eller > 110 
slag/minut, andningsfrekvens < 12 eller > 24 andetag/min, okontrollerbar blödning, misstänkt missbruk, 
misstänkt halskotpelarskada, barn < 3 månader, misstänkt stroke < 6 timmar, trauma. 
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Schaefer et al. (2002) beskriver ett protokoll för patienter som kan transporteras till en 
alternativ vårdenhet för vård av mindre akuta tillstånd. För att få ingå i studien som 
alternativ vårdenhet (Medical Clinic10) var kriterierna att det skulle finnas läkare, 
laboratorier och röntgen. Protokollet har två inklusionskriterier vilka är följande; (1) 
Allvarlighetsgraden fick inte vara akut, dvs. patienten behöver medicinsk vård men inte 
omedelbart, (2) Skade- och sjukdomstyp av lättare karaktär, t.ex. lättare trauma, lättare 
andningsbesvär, muskel- och skelettskador, svimning, huvudvärk, buksmärtor, feber, 
infektioner samt ångest och sorg. 
 
Under en sexmånadersperiod identifierades patienter som var tänkbara för transport till 
en alternativ vårdenhet. Patienterna erbjöds transport till närakutmottagning (Medical 
Clinic). Läkare granskade därefter ambulansjournalerna, för att utvärdera 
ambulanspersonalens bedömning med avseende på om vårdkvaliteten upprätthållits 
(Schaefer et al., 2002). 
 
Schmidt et al. (2000) och Schmidt et al. (2001) beskriver ett protokoll (bilaga 2) som 
baseras på patientens aktuella tecken och symtom och beroende av dessa 
kategoriserades patienten till fyra olika alternativ. Alternativen var följande: (1) 
Ambulanstransport till akutmottagning, (2) Alternativ transport till akutmottagning, (3) 
Hänvisning till primärvård inom 24 timmar (4) eller Egenvård och behandling på 
hämtplatsen. 
 
Under en ettårsperiod fick ambulanspersonalen teoretiskt bedöma (genomfördes inte i 
praktiken) patienter till olika kategorier. Patienter som ringt larmnumret 911 och där en 
ambulans anlände ingick i studien. Ambulanspersonalens kategorisering jämfördes med 
sjukhusets utfall (Schmidt et al., 2000; Schmidt et al., 2001). 
 
I Snooks et al. (2004a) deltog fem ambulansstationer från London och Surrey, liksom 
tre närakutmottagningar (MIU) i studien. De transporterade patienter till 
närakutmottagning (MIU) med lättare skador om de kunde exkluderas från förbestämda 
kriterier (bilaga 3). Uppföljning skedde genom journalgranskning och 
enkätundersökning hos patienterna. Även femton paramedics och EMT:s intervjuades 
(Snooks et al., 2004a). 
 
”Treat and Refer” protokoll baseras på forskning, en brittisk studie som identifierat 
alternativ vård för patienter med primärvårdsbehov inom ambulanssjukvården (Snooks 
et al., 2004b). Dessa var dokumenterade som 75 % av patientfallen som inte blev 
transporterade till sjukhus (bilaga 4). En ambulansstation i London använde, under en 
fyramånadersperiod, protokoll som tillåter hänvisning av patienter vidare till alternativ 
vårdenhet eller egenvårdsråd i hemmet. Uppföljning gjordes genom att retrospektivt 
granska journaler (Snooks et al., 2004b). 
 

                                                 
10 Medical Clinic – liknar Minor Injury Unit (MIU) ”närakutmottagning” där de kan ta hand om skador 
som t.ex. sårskador, stukningar, frakturer, mindre brännskador, lättare huvudskador, insektsbett. 
Fortsättningsvis används närakutmottagning som begrepp. 
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Utbildning 

I samtliga studier har någon form av utbildningsintervention i användandet av 
protokollen genomförts (Pointer et al., 2001; Schaefer et al., 2002; Schmidt et al., 2000; 
Schmidt et al., 2001; Snooks et al., 2004a; Snooks et al., 2004b). 
 
Population 

Antalet patienter i respektive studie åskådliggörs i figur 1. 
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Figur 1. Patientpopulation i respektive studie. 
 
Analys av resultaten 

Resultatanalysen från ovanstående studier presenteras under följande huvudteman och 
subteman: 
• Vårdnivåer; Behov av ambulanstransport, Primärvård inom 24 timmar alternativt 

närakutmottagning, Behandling i hemmet och Egenvårdsråd  
• Patientsäkerhet; Undertriagering, Inläggning på sjukhus, Sekundärtransport till 

sjukhus, Kritisk händelse under ambulanstransporten 
 
Vårdnivåer 

Behov av ambulanstransport 
Fyra av studierna visar att mer än hälften (ca 50 - ca 75 %) av patienterna bedömdes 
behöva transport med ambulans till akutmottagning (Pointer et al., 2001; Schmidt et al., 
2000; Schmidt et al., 2001; Snooks et al., 2004a; Snooks et al. 2004b). 
Detta tyder på att patienterna inte hade något behov av ambulanstransport i minst 25 % 
av fallen (se figur 2-511).  

                                                 
11 I figur 2-5 åskådliggörs fördelningen av vårdarnas triage i vårdnivåer som angivits i studierna (Pointer 
et al., 2001; Schaefer et al., 2002; Snooks et al., 2004a; Schmidt et al., 2000; Schmidt et al., 2001). I 
Snooks et al. (2004b) redovisas inte vårdnivåerna på samma sätt. 
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Fördelning vårdnivåer (Pointer et al., 2001)
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Figur 2. Resultat av fiktiv tillämpning av protokollen. 
 
 

Fördelning vårdnivåer (Schaefer et al., 2002)
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Figur 3. Resultat av empirisk tillämpning av protokollen. 
 
 

Fördelning vårdnivåer (Snooks et al., 2004a)
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Figur 4. Resultat av empirisk tillämpning av protokollen. 
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Fördelning vårdnivåer (Schmidt et al., 2000; 2001)
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Figur 5. Resultat av fiktiv tillämpning av protokollen. 
 
En mindre andel av patienterna i interventionsgruppen bedömdes behöva transport till 
akutmottagning i jämförelse med kontrollgruppen och därför minskade 
akutmottagningsutnyttjande marginellt enligt Schaefer et al. (2002). 
 
Knappt en femtedel av patienterna kunde ha transporterats till akutmottagning med 
alternativ transport enligt Pointer et al. (2001), Schmidt et al. (2000) och Schmidt et al. 
(2001). Detta tyder på att dessa patienter (15-19 %) inte hade något behov av 
ambulanstransport. 
 
Det framkom i Pointer et al. (2001) att paramedics bedömde att 85 % av patienterna i 
studien var i behov av transport till akutmottagning och att 15 % av patienterna inte 
hade något sådant behov. En jämförelse med läkarpanelens bedömning visar på stor 
överensstämmelse (se figur 6). Detta visar på att paramedics och läkare gör likvärdiga 
bedömningar av patienternas behov av transport till akutmottagning. 
 

Jämförelse Paramedics och Läkarpanel (Pointer et al., 2001)
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Figur 6. Jämförelse mellan paramedics och läkarpanelens triagebedömningar – behov 
av transport till akutmottagning. 
 
Emellertid, när ovanstående resultat analyseras vidare framkommer det två skillnader. 
Paramedics bedömde att en större grupp (68 %) patienter behövde transport med 
ambulans till akutmottagning och läkarpanelen bedömde den gruppen som liten (knappt 
11 %) (se figur 7). Likaså påvisas en stor skillnad i bedömning av patienter som ansågs 
kunna ta en alternativ transport till akutmottagning. Denna patientgrupp var 17 % för 
paramedics och 70 % för läkarpanelen (Pointer et al., 2001). Detta visar att paramedics 
och läkare bedömer behovet av ambulanstransport radikalt olika. 
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Jämförelse Paramedics och Läkarpanel (Pointer et al., 2001)
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Figur 7. Jämförelse mellan paramedics och läkarpanelens triagebedömningar – behov 
av ambulanstransport till akutmottagning. 
 
Primärvård inom 24 timmar alternativt närakutmottagning 
Gemensamt för Pointer et al. (2001), Schmidt et al. (2000) och Schmidt et al. (2001) är 
att en mycket liten grupp (5-12 %) av patienterna bedömdes vara i behov av primärvård 
inom 24 timmar (se figur 2 och 5). 
 
I en jämförelse mellan paramedics och läkarpanelens bedömningar i Pointer et al. 
(2001) visade det sig att med facit i hand kunde fler få primärvård enligt läkarpanelens 
bedömning. Närmare bestämt i 18 % av fallen mot 12 % för paramedics (se figur 8). 
Detta visar på att bland de patienter som inte bedömdes vara i behov av transport till 
akutmottagning - bedömdes behovet vara primärvård i 12-18 % av fallen. 
 

Jämförelse Paramedics och Läkarpanel (Pointer et al., 2001).
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 Figur 8. Jämförelse paramedics och läkarpanelens triagebedömningar – 
primärvårdsbehov inom 24 timmar. 
 
Andelen patienter som transporterats till en närakutmottagning var enligt Snooks et al. 
(2004a) låg (9-10 %) och det visade sig inte vara någon skillnad mellan 
interventionsgruppen och kontrollgruppen (se figur 4). 
 
Även i Schaefer et al. (2002) var det en liten grupp som transporterades till en 
närakutmottagning, dock var den gruppen dubbelt så stor i interventionsgruppen som i 
kontrollgruppen (8 % mot 4 %). 
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Behandling i hemmet och Egenvårdsråd 
Det påvisas i Pointer et al. (2001), Schmidt et al. (2000) och Schmidt et al. (2001) att en 
liten andel av patienterna bedömdes kunna stanna i hemmet (1-3 %) (se figur 2 och 5). I 
detta avseende framkommer det en stor skillnad i jämförelse med Schaefer et al. (2002). 
Deras resultat visar att nästan hälften av patienterna kunna få behandling i hemmet. 
Dessutom var det en stor överensstämmelse mellan interventionsgruppen och 
kontrollgruppen (se figur 3). 
 
Enligt Snooks et al. (2004a) lämnades en signifikant proportion av patienterna hemma i 
London (31,4 %) medan nästan alla patienter transporterades till akutmottagning eller 
till närakutmottagning (MIU) i Surrey. Dock framgår det inte i studien varför det blev 
så. 
 
I Snooks et al. (2004b) var det ingen skillnad när det gäller fördelningen av patienter 
som lämnades hemma i interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen. 
 
Patientsäkerhet 

Prehospital bedömning, med hjälp av protokoll, och transport till alternativa vårdenheter 
kan anses vara patientsäkert baserat på journalgranskning och patientintervjuer 
(Schaefer et al., 2002).  
 
Undertriagering 
9 % av patienterna ansågs vara undertriagerade enligt en granskningspanel (Pointer et 
al., 2001). Av dessa patienter hade nästan hälften triagerats fel pga. att 
behandlingsprotokollen (TTG) använts felaktigt av vårdarna. 
 
Journaler samlades in och granskades från hälften av patienterna i gruppen som inte 
ansågs vara i behov av ambulanstransport (Schmidt et al., 2000; Schmidt et al., 2001). 
Även här ansågs ca 9 % av patienterna vara undertriagerade baserat på standardkriterier. 
Nästan hälften av de dessa patienter hade demens eller psykiatriska sjukdomar som 
aktuella tecken och symtom. 
 
Inläggning på sjukhus 
Av de undertriagerade patienterna i Pointer et al. (2001) blev en nästan en fjärdedel 
inlagda på sjukhus. 
 
Några få patienter av icke transporterade patienterna i både interventionsgruppen och 
kontrollgruppen blev identifierade som inlagda på sjukhus fjorton dagar efter 
larmsamtalet. Det ansågs att dessa patienter skulle ha transporterats till akutmottagning 
(Snooks et al., 2004b). 
 
Sekundärtransport till sjukhus 
En liten del av patienterna i Schaefer et al. (2002) transporterades till en närakut 
(Medical Clinic). Några av dessa patienter blev sekundärtransporterade till en 
akutmottagning. 
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Av samtliga patienter som transporterades till närakutmottagning blev sju senare 
överflyttade till akutmottagningen under studiens gång. Patienterna hade dock inte lidit 
någon skada (Snooks et al., 2004a).  
 
Kritisk händelse under ambulanstransporten 
Baserat på protokollen i Schmidt et al. (2000) och Schmidt et al. (2001) hade drygt en 
fjärdedel av patienterna inget behov av ambulans.  Men 10 % av dessa patienter befanns 
initialt ha en ”critical event”12 under tiden som de befann sig i ambulansen men ingen 
av patienterna avled. 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Vi ansåg att en forskningsöversikt var det enda tänkbara sättet för att klargöra 
kunskapsläget inom vårt intresseområde, prehospital bedömning. Dock var det en 
besvikelse att vi fick få sökresultat som var användbara inom vårdvetenskaplig 
forskning. 
 
En begränsning i metoden är att forskningen representerar olika kompetensnivåer hos 
vårdarna. Den medicinska forskningen representeras helt av icke legitimerad 
ambulanspersonal och den vårdvetenskapliga forskningen representerar svensk 
ambulanssjukvård med generellt betydligt högre kompetens. På grund av att 
forskningen representerar olika vårdkompetenser kanske värdet av metoden, en 
jämförande analys, kan ifrågasättas. I alla fall bör resultatets tillförlitlighet ses i relation 
till detta.  
 
Vidare är det en svaghet i metoden att tillgången på studier visade sig vara begränsad. 
Eventuellt kan detta delvis förklaras av att ”prehospital bedömning” är ett stort och 
generellt område att belysa. Om vi hade valt prehospital bedömning av något specifikt 
tillstånd, t.ex. trauma, stroke eller diabetes, så hade vi fått betydligt fler träffar. 
 
En jämförande studie av forskning inom ambulanssjukvård kan ha ytterligare en 
svaghet. Grunden är vilket vårdperspektiv som är rådande inom ambulanssjukvård. 
Detta varierar mellan olika länder och världsdelar. Det finns anledning att tro att ett 
uttalat vårdvetenskapligt perspektiv inte går att finna någon annanstans än i svensk 
forskning.  
 
Avsikten var att göra en gemensam analys på den kvalitativa och kvantitativa 
forskningen. Materialet var dock av så olika karaktär att detta visade sig vara omöjligt. 

                                                 
12 ”Critial event” – kritisk händelse som uppstått under ambulanstransporten t.ex. läkemedelsbehandling, 
låg syrsättning i blodet, lågt blodtryck, hjärtarytmier, sänkt medvetandegrad, spjälkad lårbensfraktur, 
hjärtlungräddning eller assisterad andning,  
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Resultatdiskussion 

Vårt resultat grundar sig på svensk vårdvetenskaplig forskning och brittisk samt 
amerikansk medicinsk forskning om generell prehospital bedömning. Inom både den 
vårdvetenskapliga och medicinska forskningen finns ett stort engagemang vilket vi 
tycker är roligt och bådar gott inför framtiden.  
 
Vi anser att resultatet visar att man i professionen som ambulanssjuksköterska måste ha 
både ett vårdvetenskapligt och ett medicinskt synsätt. För att kunna arbeta strukturerat i 
bedömningssituationer kan protokoll vara ett hjälpmedel, men däremot krävs ett öppet 
förhållningssätt för att möta olika patienters nyanser.  
 
Vidare anser vi att tidigare erfarenheter gör det lättare att förbereda sig inför ett 
ambulansuppdrag. Problemet är att det kan vara svårt att alltid ha ett öppet 
förhållningssätt. Det gäller att inte låsa sig fast i handlingsplaner. Av egen erfarenhet 
har vi lärt oss att det är svårt att ”ställa om sig” när verkligheten inte överensstämmer 
med den bild man själv har målat upp på det förväntade uppdraget. 
 
Det kan tyckas vara motsägelsefullt då den vårdvetenskapliga forskningen fokuserar 
mycket på vikten av ett öppet förhållningssätt samtidigt som det anses att erfarenhet 
hjälper vårdaren i olika situationer. Vi tror att det handlar om att kunna hantera 
information och erfarenheter av tidigare situationer och inte låta sig ledas in på fel spår 
och stirra sig blind på ”diagnoser” utan öppet möta patienten vid varje tillfälle. I den 
bästa av världar skulle alla patienter uppleva sin ohälsa på likartat sätt och visa samma 
sjukdomssymtom men så är det inte och därför måste ambulanspersonalen se varje 
individ som unik och expert på sig själv, vilket i sin tur kan vara en utmaning. 
 
Vi har reflekterat över om det är så att man i ambulanssjukvården använder sig av de 
olika synsätten beroende på vilket tillstånd patienten befinner sig i. Ett ”urakut” tillstånd 
kräver ett oerhört strukturerat och styrt medicinskt arbetssätt, men för den skull är inte 
det vårdvetenskapliga förhållningssättet bortprioriterat. Vi vill beskriva det som en 
vågskål där båda delarna finns med, men att det kan vara mer eller mindre av det ena 
eller det andra beroende på vilken situation som råder. 
 
Vi tycker att det är en självklarhet att vårdrelationen ska vara central i bedömningen och 
därför instämmer vi med Suserud et al. (2003a), Suserud et al. (2003b) och Wireklint 
Sundström (2005). Patientens förtroende är också en primär del i vårdrelationen. Saknas 
förtroende anser vi att det blir ett misslyckat möte. Om vi tar smärtlindring som 
exempel tror vi att det är svårt att få patienten helt smärtfri endast med opiater utan det 
måste finnas en relation och ett förtroende mellan vårdare och patient för att lyckas 
optimalt. Detta är ett exempel på att det vårdvetenskapliga och det medicinska synsättet 
måste kombineras. Men för att säkerställa detta krävs ytterligare forskning. Lika viktigt 
som att vårdrelationen fungerar mellan patient och vårdare är att det finns ett bra 
samarbete och en god relation mellan vårdarna. Det är viktigt att vårdarna respekterar 
varandra och har mod att vara öppna mot varandra, vilket även den vårdvetenskapliga 
forskningen visar. 
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Den medicinska forskningen med protokollanvändning visar att en liten del av 
patienterna bedömdes vara i behov av primärvård, behandling i hemmet eller egenvård. 
Istället blev den stora gruppen patienter transporterade till akutmottagning. Detta blev vi 
förvånade över, det upplevdes rent av som en besvikelse. Vi trodde att det skulle vara 
fler patienter som med hjälp av protokoll kunde stanna hemma eller transporteras till 
annan vårdenhet än akutmottagning. Vår ”erfarenhetskänsla” är dock att flertalet 
patienter blir transporterade till akutmottagningen i brist på andra alternativ. I vårt eget 
ambulansdistrikt kan problemet vara att nuvarande sjukvårdsorganisation inte har 
möjligheten att ta emot patienter där primärvården bedöms vara rätt vårdnivå. Det krävs 
dock en hel del ytterligare forskning samt troligtvis en omorganisation och ett utvecklat 
samarbete med primärvården för att göra detta möjligt. 
 
Undertriagering i samband med användningen av protokoll är ett observandum. Den del 
som visar att protokollen användes felaktigt är lätt att korrigera med ytterligare 
utbildning av vårdarna. Svårare är det med att vissa diagnoser, bl.a. psykiatriska 
sjukdomar och demenssjukdomar, kan försvåra patientbedömningen. Vi anser återigen 
att protokoll måste kombineras med det vårdvetenskapliga synsättet. Protokoll kan ses 
som ett hjälpmedel i bedömningen av patienten men det är helheten som ska bedömas 
och hänsyn måste tas till den enskilda människan och dennes situation. 
 
En liten grupp patienter blev sekundärtranporterade till sjukhus enligt Schaefer et al. 
(2002), Schmidt et al. (2000), Schmidt et al. (2001), Snooks et al. (2004a) och Snooks et 
al. (2004b). Vi har funderat på vad det beror på. Kan det vara så att symtom inte alltid 
visar sig när ambulanspersonalen är på plats eller att patientens symtom förvärras i 
senare skede? Det går inte att gardera sig för alla situationer men det är viktigt att 
patienten känner sig trygg i att kunna återkomma om symtomen blir värre, med andra 
ord bör vårdaren ge patienten ett löfte om vård. 
 
Det positiva i Pointer et al. (2002) är att läkarpanelen och paramedics var överens om 
vilka som skulle transporteras till akutmottagningen, vilket tyder på en bra träffsäkerhet 
hos paramedics. Det finns dock en stor skillnad i bedömningen mellan paramedics och 
läkarpanelen när det gäller transportsätt till akutmottagning. Vårt resonemang kring 
detta är att läkarpanelen har gjort sina bedömningar efter att ytterligare undersökningar 
och provtagningar genomförts på sjukhuset, vilket därför kan ses som att läkarpanelen 
har facit i sin hand vilket vårdarna i ambulanssjukvården inte har.  
 
Vårdares upplevelser av att bedöma patienter med hjälp av standardiserade 
bedömningsmodeller och beslutstöd (s.k. ”prehospital protocols”) beskrivs av Porter, 
Snooks, Youren, Gaze, Whitfield, Rapport och Woollard (2007) och Snooks, Kearsley, 
Dale, Halter, Redhead och Foster (2005). De framhåller att bedömning är mer komplext 
än vad som inryms i de standardiserade handlingsplanerna. Ambulanspersonalen 
upplever sig ändå generellt positiva till att ha ett hjälpmedel i den prehospitala 
bedömningen. 
 
Att använda protokoll verkar säkert när ambulansjournaler granskas i efterhand och det 
ser vi som positivt. Användandet av protokoll visade sig också leda till ett bättre 
omhändertagande av patienten och bättre journaldokumentation enligt Snooks et al. 
(2004b), vilket naturligtvis är en sekundärvinst. 

 25



En stor vinst är också att patienterna var mer nöjda med vården och rådgivningen som 
de fick. Även om ambulansuppdragen tar längre tid tror vi att det leder till positiva 
bieffekter såsom tidsvinst för patienten och en samhällsekonomisk vinst när rätt 
vårdnivå nås från början. 
 
I intervjuer med ambulanspersonal framkom positiva och negativa faktorer för transport 
till närakutmottagning. Negativt var transportavstånden, osäkerhet om patienten skulle 
tas emot på vårdenheten, öppettider och restriktiva protokoll. Positivt var bra 
mottagande av patienten, patientens valmöjlighet, reducerad job-cycletid13 och 
förbättrad överlämning av patienten på mottagande vårdenhet (Snooks et al., 2004a). 
 
Efter att Socialsstyrelsen bestämt att varje akutambulans ska bemannas med minst en 
sjuksköterska bör man kunna nyttja den kunskap och kompetens mycket mer. Vi vill 
mena att rätt utformade protokoll, som används som stöd, tillsammans med 
ambulanssjuksköterskans vårdvetenskapliga förhållningssätt och medicinska kunskaper 
ger goda förutsättningar för prehospital bedömning. För att minska 
akutmottagningsutnyttjandet bör ett utökat samarbete mellan primärvård, landsting och 
kommun utvecklas. Möjligheten att söka rätt vårdnivå ska alltid finnas vilket leder till 
ett minskat vårdlidande för patienten.  
 
Målsättning för ambulanssjukvården tycker vi är att alltid erbjuda patienten hjälp eller 
alternativ men att aldrig avvisa oavsett anledningen till patientens kontakt. Det stödjer 
vår uppfattning att vidare forskning behövs inom en snar framtid för att svara upp mot 
de bedömningsmodeller som finns idag, och för att kunna nå utveckling. 
 
Slutligen behövs ytterligare forskning framför allt inriktas på, att ta reda på hur 
ambulanssjuksköterskans kompetens ytterligare kan nyttjas i den prehospitala 
bedömningen. Dessutom krävs det ytterligare forskning för att ta reda på vilka patienter 
som kan erbjudas alternativa vårdnivåer. 

SLUTSATS 

Prehospital bedömning och triagering med hjälp av protokoll kan vara ett sätt att minska 
patientens vårdlidande. Protokoll kan ge en vägledning till alternativa vårdnivåer men 
måste kombineras med ett vårdvetenskapligt patientperspektiv med öppenhet så att även 
patienters individuella vårdbehov kan beaktas. 

                                                 
13 Job-cycletid – arbetsperioden från det att ett uppdrag startas till dess att patienten är avlämnad till 
mottagande vårdenhet. 
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PRAKTISKA IMPLIKATIONER 

Utifrån resultaten i vår litteraturstudie vill vi ge följande förslag på praktiska 
implikationer för ambulanssjukvård: 
 
• En kombination av vårdvetenskapligt och medicinskt synsätt krävs för prehospital 

bedömning. 
 
• Prehospital bedömning börjar med ett patientmöte. Kvalitén på den prehospitala 

bedömningen är beroende av vårdarens förmåga att skapa en kontakt och inge ett 
förtroende. 

 
• Ett öppet förhållningssätt är grunden för prehospital bedömning. Öppenheten måste 

dock anpassas till patientens medicinska tillstånd. 
 
• Ett förbättrat samarbete mellan primärvård, kommuner och landsting behövs för att 

kunna erbjuda vårdalternativ för patienter. 
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Bilaga 1. 

Översikt av analyserad litteratur 
 

 Perspektiv Syfte Metod Resultat 
Titel: Can 
paramedics using 
guidelines accurately 
triage patients? 
Författare: Pointer, 
J., Levitt, A., Young, 
J., Promes, S., 
Messana, B. Ader, M. 
Tidskrift: Annals of 
Emergency Medicine, 
38, 268–277. 
Årtal: 2001. 
 
 

Medicinskt 
perspektiv 

Jämföra paramedics 
triagebeslut mot en 
läkarpanel efter 
bedömning på 
akutmottagning. 
Studien testar om 
paramedics kan 
använda riktlinjer för 
att på ett korrekt sätt 
genomföra prehospital 
triage 

Under en 6-månaders 
period triagerade 
(genomfördes inte i 
praktiken) 54 
paramedics 1180 
patienter. De använde 
sig av Transport and 
Treatment Guidelines 
(TTG). 

Användningen av TTG ledde till 
oacceptabel nivå av undertriage. 
Det berodde bland annat på att 
de TTG som användes gav 
utrymme för subjektivitet och 
var inte heltäckande. TTG måste 
utvecklas till det bättre och mer 
omfattande triageriktlinjer- och 
kriterier för att uppnå säkra 
triagebeslut av paramedics. 

Titel: An emergency 
medical 
serviceprogram of 
alternate destination 
av patient care. 
Författare: Schaefer, 
R., Rea, T., Plorde, 
M., Peiguss, K., 
Goldberg, P. & 
Murray, J. 
Tidskrift: 
Prehospital 
emergency care, 6, 
309 – 314. 
Årtal: 2002. 
 
 

Medicinskt 
perspektiv 

Undersöka om 
Emergency Medical 
Technicians (EMTs) på 
ett lämpligt sätt kan 
identifiera och triagera 
patienter till alternativa 
vårdenheter. 

Under en 3-månaders 
period identifierades 
(genomfördes inte i 
praktiken) alla som 
kunde vara tänkbara för 
transport till en annan 
vårdenhet. 
Ambulansjournalerna 
granskades för att 
utvärdera bedömningen 
med avseende på om 
patienterna kunde ha 
transporterats till en 
annan vårdenhet än 
akutmottagningen. 

18 % av patienterna bedömdes 
vara i behov av primärvård. 40 
% av patienterna lämnades kvar 
hemma. Mindre än 1 % kördes 
till en ”Medical Clinic”. Av 
dessa patienter blev en liten del 
sekundärtransporterade till 
akutmottagning. 
Det visade sig att 
akutmottagnings- 
utnyttjandet minskade 
marginellt. 

Titel: Evaluation 
 of protocols allowing 
emergency medical 
technicians to 
determine need for 
treatment and 
transport. 
Författare: Schmidt, 
T., Atcheson, R., 
Federiuk, C., Clay 
Mann, N., Pinney T., 
Fuller, D. & Colbry, 
K. 
Tidskrift: Academic 
Emergency Medicine 
June 2000, 7(6) 663–
669. 
Årtal: 2000. 
 
 

Medicinskt 
perspektiv 

Syftet är att undersöka 
om patienter som 
klassificerats som att 
inte behöva transport 
med ambulans erfar 
”critical events” på väg 
till sjukhus som 
betecknas som om de 
varit i behov av 
ambulanstransport 

Före studiens start 
gjordes en lista med 
”critical events”. Om 
någon av dessa uppstod 
under transporten var 
det indikation på 
ambulansbehov. 

Baserat på protokollen hade 21 
% av patienterna inget behov av 
ambulans. 11 % av dem befanns 
initialt ha en ”critical event”. 
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 Perspektiv Syfte Metod Resultat 
Titel: Hospital 
follow-up of patients 
categorized as not 
needing an 
ambulance using a set 
of emergency 
medical technician 
protocols 
Författare: Schmidt, 
T., Atcheson, R., 
Federiuk, C., Clay 
Mann, N., Pinney, T., 
Fuller, D., & Colbry, 
K. 
Tidskrift: 
Prehospital 
emergency care, 5, 
366–370. 
Årtal: 2001. 
 

Medicinskt 
perspektiv 

Undersöka om det är 
möjligt och säkert att 
utveckla protokoll som 
tillåter 
ambulanspersonal att 
erbjuda alternativ 
istället för att 
transportera patienten 
med ambulans till 
akutmottagning. 

Protokollen baseras på 
tecken och symtom hos 
patienterna och 
beroende av dessa 
kategoriseras de till 
olika alternativ 
(genomfördes inte i 
praktiken): (1) 
Ambulanstransport till 
akutmottagning, (2) 
Alternativ transport till 
akutmottagning, (3) 
Hänvisning till 
primärvård inom 24 
timmar (4) eller 
Egenvård och 
behandling på 
hämtplatsen. Journaler 
granskades i efterhand i 
grupp 2, 3 och 4. 

Journaler erhölls från 51 % i 
grupperna 2, 3 och 4. 
9 % av dessa patienter ansågs 
vara undertriagerade. 
46 % av de undertriagerade 
patienterna hade demens eller 
psykiatrisk sjukdom som en av 
de journalförda diagnoser. 

Titel: Results of an 
evalution of the 
effecitveness of 
triage and direct 
transportation to 
minor injuries units 
by ambulance crews. 
Författare: Snooks, 
H., Foster, T. & 
Nicholl, J. 
Tidskrift: 
Emergency Medical 
Journal, 21, 105– 
111. 
Årtal: 2004a. 

Medicinskt 
perspektiv 

Utvärdera effektiviteten 
av 
ambulanspersonalens 
triage och transport till 
mottagningar för 
mindre akuta skador sk. 
MIU (Minor Injury 
Units) med tanke på 
ambulanspersonalens 
omhändertagande, antal 
nöjda patienter och 
klinisk säkerhet. 
Beskriva faktorer som 
främjar eller hämmar 
MIU nyttjande. 

5 ambulansstationer och 
3 MIU ingick i studien. 
Ambulanspersonalen 
transporterade patienter 
till MIU med lättare 
skador om de kunde 
exkluderas från 
fastställda kriterier 
under slumpmässigt 
valda veckor under 1 år. 
Patienterna följdes upp 
granskning av journaler 
från ambulansen, 
sjukhuset och MIU. 
Enkät skickades ut till 
patienterna och 
intervjuer genomfördes 
med 
ambulanspersonalen. 
 

En stor del av patienterna 
lämnades hemma i London 
medan en stor del av patienterna 
i Surrey kördes till AE eller 
MIU. Valet av destination 
berodde på närheten till den. 
Vårdtiden var kortare för 
patienter som körts till MIU. I 
intervjuer med personalen 
framkom negativa och positiva 
faktorer för transport till MIU. 
Negativa: distansen, osäkerhet 
om patienten accepteras, 
öppettider, restriktiva protocols, 
ålder, hälsohistoria. Positiva: 
positivt mottagande av patienten, 
patientens val, reducerad job-
cycle tid och förbättrad 
överlämning. 

Titel: Towards 
primary care for non-
serious 999 callers: 
results of a controlled 
study of "treat and 
refer" protocols for 
ambulance crews  
Författare: Snooks, 
H., Kerarsley, N., 
Dale, J., Halter, M., 
Redhead, J. & 
Cheung, W. 
Tidskrift: Quality & 
Safety in Health 
Care, Dec; 13, (6): 
435–443 
Årtal: 2004b. 

Medicinskt 
perspektiv 

Syftet är att utveckla 
och utvärdera ett ”Treat 
and Refer protocol” 
som tillåter 
ambulanspersonalen att 
lämna patienter hemma 
med hänvisning till 
primärvård eller 
egenvårdsråd. 

Författarna använde sig 
av en interventions-
grupp som tränade med 
och använde protokollet 
och jämförde vissa 
variabler mot en 
kontrollgrupp. 
Variablerna fick man 
dels ifrån deras 
dokumentation samt 
enkäter som skickades 
ut till patienter. 

Ingen skillnad på antalet 
transporterade patienter men 
däremot fylligare dokumentation 
och mer nöjda patienterna 
interventionsgruppen. 
Uppdragen tog dock längre tid 
men ansågs vara en möjlig 
framtida lösning om man 
utvecklade protokollet och 
personalen fick mer erfarenhet 
av det. 
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 Perspektiv Syfte Metod Resultat 
Titel: Initial 
assessment in 
ambulance nursing – 
part one. 
Författare: Suserud, 
B-O., Bruce, K. & 
Dahlberg, K. 
Tidskrift: 
Emergency Nurse, 10 
(10), 13–17 
Årtal: 2003a. 

Vård-
vetenskapligt 
perspektiv 

Beskriva omfattningen 
av 
ambulanssjuksköterska
ns bedömning i 
prehospital 
akutsjukvård och 
beskriva hur den 
prehospitala 
bedömningen 
genomförs. Fokusering 
på hur 
ambulanssjuksköterska
n förbereder sig för att 
möta patienter och 
företa sig initial 
bedömning. 
 

Fenomenologisk. Tre 
ambulansstationer 
Västsverige deltog i 
studien. Sex ambulans-
sjuksköterskor valdes ut 
som informanter och 
datainsamlingen 
genomfördes genom att 
informanterna fick 
skriva ner vård-
berättelser och därefter 
gjordes intervjuer i 
syfte att fokusera på 
prehospital bedömning. 

Bedömningen börjar vid 
utlarmning av ambulansuppdrag. 
Uppgifter från larm-centralen 
och tidigare erfarenheter från 
uppdrag leder in vårdaren på ett 
visst spår. Vårdaren förbereder 
sig och gör en plan för 
uppdraget. Öppet 
förhållningssätt är viktigt för att 
inte låsa sig fast i 
handlingsprogram. Centralt i 
bedömningen är att bygga upp 
en vårdrelation. 

Titel: Ambulance 
nursing – part two. 
Författare: Suserud, 
B-O., Bruce, K. & 
Dahlberg, K. 
Tidskrift: 
Emergency Nurse, 11 
(1), 14–18 
Årtal: 2003b. 

Vård-
vetenskapligt 
perspektiv 

Beskriva omfattningen 
av 
ambulanssjuksköterska
ns bedömning i 
prehospital 
akutsjukvård och 
beskriva hur den 
prehospitala 
bedömningen 
genomförs. 
 

Fenomenologisk. Tre 
ambulansstationer 
Västsverige deltog i 
studien. Sex ambulans-
sjuksköterskor valdes ut 
som informanter och 
datainsamlingen 
genomfördes genom att 
informanterna fick 
skriva ner vård-
berättelser och därefter 
gjordes intervjuer i 
syfte att fokusera på 
prehospital bedömning. 
 

Förmågan att kunna skapa 
kontakt och bygga upp till hos 
patienten är avgörande inom 
ambulans-sjukvård. Om 
patienten känner sig trygg och 
meningsfull kan en vårdrelation 
lättare etableras. Vilken slags 
kontakt som skapas mellan 
ambulans-sjuksköterskan och 
patienten beror på vilka behov 
patienten har i situationen. 

Titel: Förberedd på 
att vara oförberedd. 
En fenomenologisk 
studie av vårdande 
bedömning och dess 
lärande i 
ambulanssjukvård 
Författare: 
Wireklint Sundström, 
B. 
Årtal: 2005. 

Vård-
vetenskapligt 
perspektiv 

Beskriva och analysera 
vårdarnas prehospitala 
bedömning. 

Informanter fick skriva 
ner vårdberättelser och 
därefter gjordes 
intervjuer. I studien 
genomfördes också en 
empirisk datainsamling 
där vårdberättelserna 
och intervjuerna 
utgjorde ett underlag. 

Prehospital bedömning beskrivs 
som att den börjar vid 
utlarmning, som en förberedelse 
på ett uppdrag. Vårdarna 
använder sig av olika strategier 
inför uppdraget. De strävar till 
att bli instyrd på en specifik 
uppgift eller att vara öppen för 
något nytt. Vårdarna ska skapa 
en vårdrelation i ett personligt 
möte med patienten genom att 
anpassa sig till specifik situation. 
Vårdarna är beroende av 
patientens medverkan men också 
av varandra. 
Bedömning av patienter är 
centralt i vårdandet och 
vårdandet hör ihop med 
bedömningen. Vårdarna behöver 
mer medicinsk kunskap men en 
mindre medicinsk hållning. Den 
medicinska kunskapen ska vila i 
vårdvetenskapen dvs. tillämpas i 
ett vårdvetenskapligt 
patientperspektiv. 
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Bilaga 2. 

Exempel på protokoll som visar en generell anvisning (vänster sida) och ett specifikt 
sjukdomstillstånd (höger sida) med hänvisningar till olika kategorier (Schmidt et al., 
2001, s. 367). 
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Bilaga 3. 

Exempel på protokoll med exklusionskriterier för att transportera patienter till Minor 
Injury Unit (MIU) (Snooks et al., 2004a, s. 4). 
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Bilaga 4. 

Exempel på protokoll som tillåter hänvisning av patienter vidare till alternativ vårdenhet 
eller egenvårdsråd i hemmet (Snooks et al., 2004b, s. 438). 
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