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Sammanfattning 

 

Kompetensen i ambulanssjukvården höjdes år 2005 i samband med att 

läkemedelshantering inte längre var tillåten för icke legitimerad personal. Den primära 

bedömningen är en undersökning av de vitala funktionerna andning, cirkulation, 

medvetande och allmäntillstånd. Den primära undersökningen avgör vilken vård som 

patienten fortsättningsvis ska erbjudas. Tidigare forskning påvisar problemet med att 

patienter inte direkt kommer till den mest optimala vårdnivån. Syftet med Vård-på-

plats-projektet var att så tidigt som möjligt i vårdkedjan vägleda patienter till rätt 

vårdnivå. Det är nödvändigt att öka kunskapen om patienter som erhållit Vård-på-plats. 

Syftet med föreliggande studien var att beskriva den prehospitala dokumentationen av 

patienter som av ambulanssjukvården vårdats enligt projektet Vård-på-plats. Metoden är 

retrospektiv journalgranskning med kvalitativ innehållsanalys som utgör en 

totalundersökning av journaler som dokumenterats i Vård-på-plats-projektet. En 

expertgrupp från vårdverksamheten har varit delaktig för att tillförsäkra klinisk validitet. 

I resultatet framkom under domänen Patienten följande kategorier; Patientens 

vårdproblem, Patientens autonomi och Patientens trygghet. Vidare framkom under 

domänen Prehospital vård följande kategorier; Undersökning av patientens tillstånd, 

Behandling, Vårdande vård, Konsultation, Hänvisning, och Patientundervisning. 

Populationen har varierande ålder och vårdproblem. Dessutom framkom att vårdarna i 

osäkra fall fick hjälp av annan medicinsk kompetens för att besluta om att vårda på 

plats. Författarna hävdar att dokumentationen förefaller vara väl genomförd. 

 

Nyckelord: Vård-på-plats, dokumentation, prehospitalt, vårdarna, bedömning.
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INLEDNING 

Bedömningen av patienters vårdbehov är centralt i det prehospitala vårdandet. En 

utveckling av ett livsvärldscentrerat patientperspektiv i samband med bedömning är 

speciellt aktuellt mot bakgrund av akutsjukvårdens begränsade resurser. Rådande 

situation inom hälso- och sjukvården aktualiserar nödvändigheten av att bejaka 

vårdvetenskapens värderingar. Det innebär att vårdarna tar ansvar för patienten med 

utgångspunkt i hälsa och välbefinnande samt ett lindrat lidande.   

 

Innovativ samverkan mellan olika huvudmän är ett sätt att upprätthålla ett 

patientperspektiv och samtidigt kunna möta den förändrade tillgången på sjukvård. Ett 

sådant exempel är Vård-på-plats -projektet inom ambulanssjukvården vid Skaraborgs 

Sjukhus (SkaS). Projektets huvudsakliga syfte var att så tidigt som möjligt i vårdkedjan 

vägleda patienter till rätt vårdnivå. Då en av författarna till föreliggande examensarbete 

är verksam på den ambulansstation där projektet genomförts, föddes idén till att studera 

ambulansjournalerna på de patienter som inkluderats i Vård-på-plats- projektet. 

 

BAKGRUND 

Ambulanssjukvårdens utveckling och kompetensnivåer 

Utvecklingen av ambulanssjukvården i Sverige startade på 1880-talet, skriver Suserud 

(1998). Ambulanserna var då hästdragna vagnar. Den första motordrivna ambulansen 

kom till Stockholm år 1910. Transporterna av sjuka och skadade organiserades vid den 

tiden av brandkåren, sjukhus, lasarett eller taxiorganisationer. Under 1900-talets första 

halva var många ambulanser placerade på brandstationer och att bemanna dessa ingick i 

brandmannens uppgifter (Suserud, 1998). 

 

Det var först på 1960-talet som kompetenskraven för ambulanspersonal började 

förändras, fortsätter Suserud (1998). En tre veckor lång teoretisk och praktisk utbildning 

i ambulanssjukvård infördes och det föreslogs att ambulanspersonalens utbildningsnivå 

skulle vara jämförbar med annan vårdpersonal. Mot slutet av 60-talet gjordes 

utbildningen om till en sju veckor lång kurs som år 1978 blev det formella kravet för att 

få en anställning som ambulanspersonal. Under 1970-talet fördes mycket diskussioner 

kring ambulanssjukvården och bland annat argumenterades för två kategorier av 

personal. Det skulle vara en förare och en medicinskt utbildad personal som snabbt 

skulle kunna bedöma patienten och utföra nödvändiga vårdåtgärder. 

 

År 1979 ansåg Sveriges läkarförbund att ambulanssjukvården skulle vara en 

kvalificerad form av akutsjukvård styrd av läkare, företrädesvis skulle de vara 

anestesiologer. Mot bakgrund av detta stationerades ambulansen på sjukhus och 

personalen skulle ha undersköterskeutbildning. Denna utbildningsnivå blev år 1984 

tillsammans med en 20-veckors utbildning i ambulanssjukvård standardutbildningen för 

prehospitalt vårdarbete (Skolverket, 2001). Utvecklingen har inneburit att prehospital 

akutsjukvård såsom ambulanssjukvård har blivit en första länk i vårdkedjan. Tidigare 

betraktades den som en transportorganisation men har nu utvecklats till att ses som en 

viktig del av patientens vård (Suserud, 1998).  
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Kompetensen i ambulanssjukvård höjdes i samband med att läkemedelshantering inte 

längre var tillåten för icke legitimerad personal från och med oktober 2005. Det ledde 

till ett bredare användningsområde av ambulanssjukvården, närmare bestämt mer än att 

bara transportera in patienten till sjukhus. Förutom ambulansöverläkarna, som har det 

övergripande medicinska ansvaret, verkar ambulanssjukvårdare och legitimerade 

sjuksköterskor inom svensk ambulanssjukvård. Det finns även olika kompetensnivåer 

inom dessa grupper, såsom grundutbildade sjuksköterskor och sjuksköterskor med 

specialistutbildning. Sjuksköterskors yrkesutövning inom ambulanssjukvård utgör ett 

specialområde, som innebär att det ställs krav på specialisering utöver ett generellt 

kunnande. Detta kunnande skall leda till en förmåga att omhänderta och behandla under 

varierande och ibland ogynnsamma förhållanden. Den kompetens som avses motsvaras 

av en specialistutbildning inom akutsjukvård med inriktning på ambulanssjukvård. En 

sjuksköterska med specialistutbildning inom ambulanssjukvård bör anses ha högre 

medicinsk- och omvårdnadskompetens inom sin specialitet jämfört med andra 

specialist- och grundutbildade sjuksköterskor (Wireklint Sundström, 2005). 

 

I Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005)
1
 står 

det bland annat att sjuksköterskan ska ge stöd och vägledning i dialog med patienten 

och närstående för att delaktigheten i vård och behandling ska fungera så bra som 

möjligt. Att främja hälsa, förebygga sjukdom, lindra lidande samt återställa hälsa är de 

fyra grundläggande ansvarsområden som sjuksköterskan har enligt International 

Council of Nurses etiska kod för sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, 2002).  

  

Prehospital bedömning - att möta patientens behov 

Den primära bedömningen i det prehospitala vårdarbetet är en undersökning av 

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

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

 

Bruce, Dahlberg och Suserud (2003a) skriver också att när erfarna sjuksköterskor möter 

patienter behöver de vara öppna för all information om patienten, situationen och 

platsen för händelsen. Ambulanssjuksköterskorna förbereder sig i samband med att de 

får larmet från larmoperatören och fortsätter med detta under vägen ut till patienten. 

Även Wireklint Sundström (2005) skriver att bedömning av patienten påbörjas redan 

innan vårdarna kommer fram till patienten. Det innebär att bedömningen grundar sig på 

larmoperatörens uppgifter samt av egna erfarenheter av liknande uppdrag. Vårdarna är 

utsatta i sin bedömning då de är begränsade till varandras erfarenheter samt har ibland 

svårt att få ut förstärkning. Bedömningen är en del av vårdandet i ambulanssjukvård. Att 

patienten vill samverka och dela med sig av sina upplevelser är en förutsättning för att 

vårdarna ska kunna göra en korrekt bedömning. En öppen hållning gentemot varje 

patient kan ge vårdaren en bättre utgångspunkt för vård och behandling. Det innebär att 

ett livsvärldscentrerat patientperspektiv är lika viktigt som standardiserade 

bedömningsrutiner (Wireklint Sundström, 2005). 

 

                                                 
1
 Kompetensbeskrivning för specialistutbildade sjuksköterskor med inriktning mot ambulanssjukvård 

saknas för tillfället. 
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Livsvärlden utgör den vardagsvärld där vi lever med hälsa och sjukdom, alltså 

patientens upplevelsevärld. Enligt Svenaeus (2003) är detta det fenomenologiska 

perspektivet som utgår från det mellanmänskliga mötet med patienten i livsvärlden och 

kan aldrig ersättas av det biologiska perspektivet. Det ena perspektivet utesluter dock 

inte det andra, men från början kan inte vårdarna veta vad som krävs från det ena eller 

andra perspektivet. En bruten handled kan leda till problem i patientens vardagsvärld 

och exempelvis kan infektioner lättare uppstå på grund av en ohållbar livssituation. 

Även en psykiskt sjuk patient kan vara biologiskt påverkad påpekar Svenaeus (2003).  

 

Vårdandet handlar om att främja patientens hälsa och lindra lidande. Ett idealt vårdande 

är när patientens och vårdarens målsättningar sammanfaller. Risk för oetisk vård finns 

om patienten tvingas att vara mer aktiv och ta ett större ansvar för sin hälsa än vad 

patienten är mogen för. Vårdlidande är vård- och behandlingsrelaterat lidande hos 

patienten. Vårdaren bör reflektera över om patienten upplever vårdlidande och om 

vårdaren kan göra något åt det. Vårdlidande kan orsakas av att vårdaren inte tar 

patienten på allvar, eller att inte få rätt medicinering. För patienter innebär det ofta att 

någon annan äger kontrollen och ett sådant vårdlidande leder i sin tur till otrygghet 

(Wiklund, 2003). Detta påvisar även Kiessling (2004) som skriver att det är viktigt för 

patientens delaktighet att bli lyssnad till och få en bekräftelse på att den information 

som ges till personalen tas tillvara och respekteras. Patienter känner trygghet när de blir 

bejakade som människor. Kiessling (2004) hävdar också att patienten vill vara delaktig i 

sin vård och betraktas som en del av vårdteamet.  

 

Söka vård i rätt tid 

Att kunna söka vård i rätt tid kan ibland vara ett problem. Speciellt tydligt framgår detta 

för patienter med misstänkt stroke och akuta coronara syndrom (Kwan, Hand & 

Sandercock, 2004; Henriksson, Leo-Swenne & Lindahl, 2008; Perkins-Porras, 

Whitehead, Strike & Steptoe, 2009). Kwan et al. (2004) skriver att det vanligaste 

prehospitala hindret för att söka vård i rätt tid är patientens eller familjens dåliga 

kunskap om stroke och dess symtom. De argumenterar för att det är med god kunskap 

som allmänheten måste övertygas om, att kontakta den prehospitala sjukvården istället 

för vårdcentralen. 

 

Perkins-Porras et al. (2009) hävdar att det varit känt i mer än 20 år att en fördröjning på 

mindre än 60 minuter från symtomdebut till behandling är att föredra vid akuta coronara 

syndrom. Trots detta fortsätter de prehospitala fördröjningarna att vara oacceptabelt 

långa med en mediantid på 2-4 timmar. Även här visas det att den bakomliggande 

orsaken är dålig kunskap hos patienten, som inte tar symtomen på allvar och söker 

akutsjukvård. Henriksson et al. (2008) visar att de patienter som har kunskap om 

betydelsen av snabbt insatt behandling vid hjärtinfarkt var mer benägna än övriga att 

söka vård i rätt tid. Följaktligen har hälso- och sjukvården en viktig roll i att förmedla 

vikten av att patienter väljer att använda ambulans vid dessa symtombilder. Detta för att 

kunna få den snabba behandling som är så viktig i samband med misstänkt hjärtinfarkt. 

 

I oktober 2009 införs en omorganisation av primärvården i Västra Götalandsregionen 

som benämns Västra Götalands (VG) Primärvård (Västra Götalandsregionen, 2008). I 

detta dokument fastställs att smidiga samarbetsformer och fungerande vårdkedjor 
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mellan den kommunala hemsjukvården, primärvården och sjukhusvården måste 

säkerställas. Vårdenheterna inom VG Primärvård ska aktivt medverka till fungerande 

vårdprocesser utifrån patientens och dess närståendes perspektiv. Grundtankarna är att 

stärka invånarnas inflytande och delaktighet genom ökad valfrihet och lägre 

besöksavgift. Avsikten är att öka effektiviteten genom att bredda vårdutbudet och öka 

tillgängligheten i patientens närområde. Trygghet för invånarna är det slutliga målet 

genom att styra med kvalitet och premiera det som är värdeskapande för patienten.  

 

Patientens behov och vårdnivå  

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

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

Halter, 2000). Enligt Ball (2005) finns det bevis för att merparten av nödsamtalen inte 

har behov av ambulanstransport till sjukhus. Nästa logiska steg är att fokusera på att 

fånga upp, bedöma och prioritera samtalen samt att erbjuda mera lämpliga åtgärder som 

bättre tillgodoser patientens behov. Dessa patienter skulle istället kunna få hjälp genom 

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

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

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

vårdcentral. Genom ambulanssjuksköterskans individuella vårdbedömning av patienten, 

eventuellt i samråd med en kommunsköterska eller sjukvårdsrådgivningen, möjliggörs 

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

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

ambulanspersonal i större utsträckning kommer att låta patienter välja mellan olika 

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

etiska frågeställningarna gäller de patienter som ”vägras vård”, därför att vägra vård är 

att neka patienten grundläggande rättigheter, skriver forskarteamet. 

 

Snooks, Kearsley, Dale, Halter, Redhead och Foster (2005) beskriver vårdarnas syn på 

hur de tar beslut om en patient skall transporteras till sjukhus. Genom fokusgrupper 

framkom hur de bedömer om patienten inte behöver ambulanstransport och deras 

erfarenheter av att använda nya riktlinjer som grund till dessa bedömningar. Före 

införandet av nya riktlinjer var det erfarenhet, intuition, utbildning, vilken tid under 

arbetspasset som larmet inkom, vad patienten själv ville och patientens hemsituation 

som påverkade personalens bedömning om vilken vårdnivå som behövdes. Vårdarna 

var positiva till att förändra förutsättningarna, men de kunde samtidigt se problem i att 

försöka övertala patienter som vill till sjukhus att söka annan vårdnivå. Problem 

identifierades även beträffande de andra aktuella vårdinrättningarna. Efter att de nya 

riktlinjerna hade införts, upplevde personalen att de hade behövt mer utbildning än den 

som erbjöds. Vissa upplevde att deras tillfredsställelse med sitt arbete hade ökat. 

Problem med övertalning och hänvisning av vissa patienter till andra vårdnivåer än 

sjukhus diskuterades också, men trots detta var personalen överens om att detta borde 

införas i hela den aktuella verksamheten. 

 

Porter et al. (2007) skriver om den beslutsfattande processen hos vårdare inom 

ambulanssjukvård, när de ställs inför patienter som inte behöver transporteras till 

sjukhus. Det visade sig att ambulansverksamhetens instruktioner beträffande att inte 

transportera var svårtolkade och otydliga av två orsaker. Den första hade att göra med 
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patientens förmåga att fatta ett rationellt beslut och hur detta tolkades av vårdarna. Den 

andra hade att göra med komplexiteten i den beslutsfattande processen, då inte bara 

patienten och personalen, utan även anhöriga och andra vårdgivare ofta tar del i 

diskussionen. Detta gäller även beslutet om att transportera eller inte. 

 

Hjälte, Suserud, Herlitz och Karlberg (2007) skriver att generellt är slutdestinationen för 

de flesta ambulanser den närmaste akutmottagningen och det förefaller att den ökande 

användningen av ambulanser leder till överfulla akutmottagningar. En jämförelse 

gjordes av patienter som begärt ambulanstransport, mellan de patienter som var i behov 

av prehospital vård och de som inte bedömdes ha ett sådant behov. Det var 

ambulanssjukvårdaren och sjuksköterskan som bedömde patientens behov av 

ambulanssjukvård. I studien var 1977 patienter inkluderade. Enligt vårdarna bedömdes 

604 av dessa patienter inte vara i behov av ambulanstransport. Av dem var sex % 

patienter som kunde få Vård-på-plats och som sedan inte behövde följa med till någon 

vårdinrättning. Det kunde vara patienter med stopp i urinkatetrar. Hjälte et al. (2007) 

påpekar att de patienter som inte bedömdes vara i behov av ambulanstransport troligtvis 

skulle ha blivit prioritet 4 av larmcentralen. Det innebär att inte behöva 

ambulanstransport och eventuellt bli föreslagna annan transport, som taxi, eller en 

annan vårdnivå än akutmottagningen. 

 

Schaefer, Rea, Plorde, Peiguss, Goldberg och Murray (2002) fann att omsorgsfullt 

planerade och implementerade riktlinjer för alternativa vårdvägar ledde till en 15 % 

minskning av icke-akuta patienter på akutmottagningen. De såg en ökning av samma 

antal patienter på de alternativa vårdenheterna. En uppföljning visade att patienterna 

hade blivit korrekt behandlade även utanför akutmottagningen.  

 

Dokumentationsbrist av vård på plats 

Journalskrivningen regleras av Patientdatalagen (SFS 2008:355) och Sekretesslagen 

(SFS 1980:100). Anmälningsfall från flera landsting har dock påvisat att 

dokumentationen kan vara bristfällig. En anmälan till Hälso- och sjukvårdens 

ansvarsnämnd (HSAN) gäller en vårdsituation då vårdarna felbedömt en äldre kvinnlig 

patient med hjärtinfarkt
2
. Enligt HSAN:s utlåtande har vårdarna gjort en korrekt 

medicinsk bedömning men de har fått en anmärkning på den ofullständiga 

dokumentationen (Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, 2007). 

 

Porter et al. (2008) påvisar att upp till 30 % av de patienter som ringer efter en ambulans 

transporteras av olika orsaker inte in till sjukhus. Detta har lett till att 

ambulansverksamheterna har utvecklat riktlinjer för dokumentationen av dessa 

patienter. Dock skriver Porter et al. (2008) att dokumentationen inte utförs på en stor del 

av patienterna. Det framgår att det råder ambivalens hos personalen. De är medvetna om 

behovet av att ”hålla ryggen fri” genom att göra en fullständig dokumentation, men på 

samma gång utrycks tvivel om värdet av denna dokumentation. Ofullständig 

dokumentation tycks bero på två omständigheter. Den första är de fall då vårdarna inte 

kan få fram nödvändig information från patienter, till exempel efter påverkan av 

alkohol, droger eller då patienterna av andra anledningar inte är samarbetsvilliga. Den 

                                                 
2
 Inkom i Stockholms läns landsting 
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andra orsaken är de tillfällen då personalen inte uppfattar mötet med patienten som en 

del i omvårdnaden, till exempel äldre personer som trillat men i övrigt är helt oskadda. 

Dessa omständigheter kombineras sedan med ledningens bristfälliga uppföljning av om 

journaler verkligen förs och en ovilja hos delar av personalen att utföra vad de anser 

vara onödigt arbete. Dokumentationsbristen ses även som en klinisk risk och att det kan 

vara en speciell fara i samband med anmälningsfall. Även Meisel, Hargarten och 

Vernick (2008) skriver beträffande patientsäkerhet, att det är svårt att följa upp skadliga 

händelser inom prehospital sjukvård. De identifierar två orsaker till detta. Den första är 

att den prehospitala journalen till skillnad från sjukhusjournalen ofta är kortfattad med 

begränsad information om patienten och att den sällan innehåller någon uppföljning på 

patienten. Den andra är att journalen i prehospital vård skrivs av en person som har en 

begränsad tid tillsammans med patienten. Detta leder till att dokumentationen har en 

tendens att vara bristfällig, och då inte minst när det gäller skadliga händelser. 

 

Vård-på-plats- projektet 

Ambulansverksamheten vid Skaraborgs Sjukhus (2007) uppmärksammar vikten av, att 

patienter erbjuds rätt vårdnivå i förhållande till det individuella vårdbehovet. Därför 

aktualiserar Vård-på-plats- projektet att patienten och dess anhöriga skall känna sig väl 

omhändertagna. Avsikten var att i samförstånd med patienten och eventuella anhöriga 

erbjuda vård vid den vårdinrättning som bäst tillgodoser patientens vårdbehov. Detta 

skulle möjliggöras genom aktiv samverkan mellan ambulanssjukvård, 

sjukvårdsupplysning, kommun, primärvård och slutenvård. Flera möten genomfördes 

med de olika samverkanspartners innan projektet startade (bilaga 1).  

 

Projektet som innebar en gränsöverskridande samverkan mellan olika huvudmän 

påbörjades den 1 april 2007. Idén föddes år 2003 i ett litet samhälle i Västsverige, 

Bakgrunden är att det är en liten kommun med väl fungerande primärvård samt att 

överläkaren inom ambulanssjukvården hade god kontakt med företrädare inom 

kommunen.  

 

Vård-på-plats- projektet bygger på triagering enligt Manchestermodellen, som är en 

bedömning och kategorisering av patienter, utgående från hur akut behovet av en 

läkarbedömning är. Triageringen bygger på de symtom patienten uppvisar och anges 

med en färg som i sin tur anger vilken prioritet patienten bedöms ha. Röd färg är den 

mest akuta prioriteringen och betyder att patienten behöver vård omgående. Orange 

betyder att patienten bör träffa en läkare inom 10 minuter. Gul innebär att patienten 

bedöms kunna vänta i upp till en timma, grön upp till två timmars väntan och blå 

innebär att patienten kan få vänta upp till fyra timmar på en läkarbedömning. Om 

patienten triageras som grön eller blå, bör ambulanssjuksköterskan överväga en annan 

vårdnivå än akutmottagning (Manchester Triage Group, 2006). 

 

I behandlingsriktlinjerna för ambulanssjukvården vid Skaraborgs sjukhus (2007) inryms 

även de situationer då patienten av någon anledning inte vill följa med till sjukhus. 

Huvudregeln är att alla patienter som larmat ambulans skall medfölja till en 

vårdinrättning. Undantag för detta kan ske om patienten uppenbart saknar behov av 

ambulanstransport och vårdbehovet kan tillgodoses på annat sätt. Läkare skall alltid vid 

minsta tveksamhet kontaktas och det betonas att journalföring i dessa fall skall vara 
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extra noggrann. Det framgår också att ambulansuppdraget inte kan avbrytas förrän 

patienten bedömts. Vill patienten inte medfölja till vårdinrättning, trots uppenbar 

medicinsk indikation, skall läkare vid vårdcentral alternativt länssjukvård alltid 

kontaktas så att det medicinska ansvaret överlåts till en läkare. Ytterligare beskrivs det, 

att vid komplicerade fall då patienten har uppenbart vårdbehov, kallas även läkare till 

platsen och ambulansen kvarstannar tills denne har infunnit sig.  

 

Under projektets gång har ytterligare riktlinjer tillkommit (bilaga 2). Dessa anger de 

standardkontroller med vitalparametrar som bör bedömas på varje patient som erhållit 

Vård-på-plats. Dessutom anger chefsöverläkaren ytterligare tre kriterier som ska 

uppfyllas enligt följande: 

 

- Patienten måste själv vilja stanna hemma och vara nöjd med detta. Detta gäller även 

i förekommande fall anhöriga. 

- En vårdinstans måste ha ansvaret för uppföljning av patienten, till exempel 

vårdcentral, kommunsköterska eller sjukvårdsrådgivning. 

- Om någon uppföljning inte har avtalats med ovanstående så måste fallet diskuteras 

med en läkare. 

 

Det framgår även att dokumentationen som alltid sker i samband med vård, behandling 

och undersökning är extra viktig i dessa fall (bilaga 3). 

 

PROBLEMFORMULERING 

Det krävs innovativa former av samverkan mellan olika huvudmän för att göra patienter 

delaktiga i besluten om vårdval och därmed möta behovet av vård. En förändrad hälso- 

och sjukvård med begränsade resurser inom akutsjukvård innebär ett ökat behov av att 

värna om ett livsvärldscentrerat patientperspektiv. Behovet blir än större då patienter 

vanligtvis inte vet var den bästa vården finns att få eller när det är rätt tillfälle att söka 

akutsjukvård. Problematiken är komplex mot bakgrund av att det, dels finns en övertro 

på att akutmottagningar alltid är det bästa vårdvalet och dels att patienter i behov av 

akutsjukvård inte söker vård i tid. För ambulanssjukvården är det därför en stor 

utmaning att bedöma och behandla patienter med skiftande besvär och medicinska 

tillstånd samt att vid behov vägleda till alternativa vårdinstanser. Målet är att med ett 

vårdande förhållningssätt uppnå rätt vårdnivå för den individuella patienten. För 

ambulanssjuksköterskor innebär det att bejaka vårdvetenskapens värderingar och ta 

ansvar för patienten med utgångspunkt i hälsa och välbefinnande samt ett lindrat 

lidande. Att vägleda patienten och motverka ett slentrianmässigt utnyttjande av 

akutmottagningar är speciellt viktigt, eftersom det som uppfattas som en räddande 

vårdinrättning paradoxalt nog kan leda till ett vårdlidande, det vill säga timmar av 

väntan på en läkarbedömning. Därför är det nödvändigt att öka kunskapen om patienter 

som erhållit Vård-på-plats, deras vårdbehov och önskningar om hjälp.  

 

Frågeställningarna är följande: 

 

Vilket prehospitalt omhändertagande av patienten dokumenterades? 

Utnyttjade ambulanssjuksköterskan beslutsstöd av läkare? 

Kontrollerades vitalparametrar? 
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SYFTE 

Syftet är att beskriva den prehospitala dokumentationen av patienter som av 

ambulanssjukvården vårdats enligt projektet Vård-på-plats. 

 

METOD 

Metoden är en retrospektiv journalgranskning och utgör en totalunderökningen av Vård-

på-plats- projektet. Totalundersökning görs när populationen är liten, då det i allmänhet 

är möjligt och kanske också mest praktiskt att studera samtliga individer. Detta är 

möjligt vid studier av redan insamlat material, patientjournaler utgör ett sådant exempel 

(Ejlertsson, 1992). 

 

En expertgrupp som är utsedd av ambulansverksamheten har medverkat i föreliggande 

uppsatsarbete. Validering med hjälp av en expertgrupp, där data, analytiska kategorier, 

tolkningar och slutsatser kontrolleras gentemot personer som är insatta i 

forskningsområdet, är enligt Lincoln och Guba (1985) den mest centrala tekniken för att 

fastställa validitet. Expertgruppen består av ambulansöverläkaren, en 

ambulanssjuksköterska och en utvecklingsansvarig chef. Studiens design upprättades 

tillsammans med expertgruppen under ett inledande projektmöte. Exempelvis 

beslutades att vitala parametrar enligt bilaga 2 och eventuell sekundärtransport, var data 

som skulle ingå i beskrivningen av studiepopulationen. Experterna har sedan varit 

delaktiga i forskningsprocessen genom att fortlöpande utvärdera arbetet och ge feedback 

till författarna. Expertgruppens huvudansvar har varit att ansvara för att datainsamlingen 

varit av klinisk betydelse som kan komma vårdverksamheten till klinisk nytta. 

 

Innan arbetet med studien påbörjades inhämtades ett godkännande av 

verksamhetschefen, som har det yttersta ansvaret för patientsäkerheten samt även av 

ambulansöverläkaren (bilaga 4). 

 

Datainsamling 

Studien består av 60 ambulansjournaler som införts i datajournalsystemet AmbuLink 

med rubriceringen ”Vård-på-plats”. Det är journaler som införts från den 1 april 2007 

till och med 31 mars 2009. 

 

Beskrivning av populationen 

Den undersökta populationen beskrivs med hjälp av ålder och könsfördelning. Det 

framgår att könsfördelningen är 30 % män och 70 % kvinnor. Patienterna har delats in i 

åldersgrupper om 10- årsintervaller som redovisas i figur 1. De största åldersgrupperna 

är 0-9 och 70-79 år med vardera 9 patienter. Gruppen 60-69 år utgör 8 patienter. I ett 

fall saknades uppgifter på patientens ålder då inringaren inte uppgav personnummer och 

patienten själv inte ville medverka i vården. 
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Figur 1. Översikt över patienternas ålder i grupper om tio år. 

Av journalerna framgår att tiden på dygnet då patienter vårdats på plats är relativt 

ojämnt fördelad över dygnets timmar (figur 2). En klar ökning av Vård-på-plats- 

tillfällen redovisas kvällstid mellan klockan 20 och 00, medan det är en klar nedgång i 

sådana vårdtillfällen mellan klockan 04 och 12. I övrigt är antalet vårdtillfällen relativt 

jämnt fördelade över dygnet. 

 

 
 
Figur 2. Översikt över tiden på dygnet för Vård-på-plats- tillfällen. 

Larmcentralens prioritering på uppdragen var 55 % prio 2
3
, följt av 35 % prio 1-

uppdrag. Av det totala antalet uppdrag var 8 % prio 3 och endast 2 % var prio 4. 

 

                                                 
3
 Prioritet på ambulansuppdrag delas in i fyra nivåer: Prio 1 då patiens tillstånd bedömts av Larmcentralen 

som livshotande, prio 2 då tillståndet bedömts som akut men inte livshotande, prio 3 som innebär 

liggande transport med visst vårdbehov (till exempel syrgasbehandling) och prio 4, som är liggande eller 

sittande sjuktransport utan vårdbehov. 
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Vitalparametrar redovisas för 68 % av studiepopulationen. Det innefattar blodtryck, 

puls, saturation, andningsfrekvens, kroppstemperatur och plasmaglukos. EKG finns 

dokumenterat på nio av patienterna. 

 

Av dokumenterade blodtryck framgår det att, tre värden ligger utanför gränsen för 

normalvärdet
4
 (figur 3). I ett av dessa fall var patienten smärtpåverkad. I ett annat fall 

hade patienten varit avsvimmad och återfick normalt blodtryck efter femton minuter när 

vårdarna kontrollerade blodtrycket på nytt. Det sista fallet gällde en patient som varit 

avsvimmad som därefter uppvisade ett förhöjt blodtryck. 

 

 
 
Figur 3. Översikt över dokumenterade blodtrycksvärden. 

 

Andningsfrekvens finns dokumenterat i 10 (17 %) journaler. Av dessa 10 var det en 

patient som avvek från normalvärdet
5
. I dokumentationen kan utläsas att denna patient 

var mycket uppstressad och hyperventilerade. Det framgår också att patienten blev 

lugnare efter samtalet med vårdarna och andningsfrekvensen var därefter normal. 

 

Pulsen har dokumenterats i 25 (42 %) journaler. Av dessa låg två patienter högre än 

normalvärdet och en under normalvärdet
6
. De avvikande värdena gällde patienter som 

behandlats med läkemedel som kan ge förhöjd puls samt barn, vilka kan ligga högre i 

sin pulsfrekvens än vuxna. 

 

Saturation har dokumenterats i 20 (33 %) journaler. Av dessa låg 16 patienter inom 

normalvärdet
7
. Fyra patienter bedömdes ligga lägre än normalvärdet och i ett fall 

                                                 
4
 Normalvärdet för blodtryck är 100 – 180 mmHg systoliskt och 50 – 90 mmHg diastoliskt. 

5
 Normalvärdet är 10 – 20 andetag per minut. 

6
 Normalvärdet hos en vuxen patient är 55 – 100 slag per minut. 

7
Normalvärdet är 95 % eller över, utan tillförsel av syrgas. 
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dokumenterades normal saturation efter läkemedelsbehandling. I enstaka journaler finns 

det dokumenterat att patienten har kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), vilket kan 

medföra ett kontinuerligt lägre saturationsvärde. 

 

I nedanstående tabell (figur 4) över dokumenterade p-glucosvärden kan ses att flera 

patienter legat högre än normalt
8
. En patient låg över 9,0 mmol/l, resterande patienter 

kan anses ha haft ett blodsocker på gränsen till normalt. 

 

 
 
Figur 4. Översikt över p-glucosvärden. 

 

I journalgranskningen hittades endast en patient som blivit triagerad. Patienten 

bedömdes vara gulprioriterad, vilket betyder att patienten bör träffa en läkare inom en 

timme. Trots detta togs ett beslut i samråd med patienten och närstående, att patienten 

skulle avvakta hemma. 

 

Vidare framgår det att 13 sekundärtransporter av totalt sex olika patienter 

dokumenterats på patienter som vårdats enligt Vård-på-plats. Detta gällde inom en 

månad efter Vård-på-plats- tillfället. De aktuella patienterna hade sökt sjukvård för 

svimning, feber, ljumsksmärta, andningsbesvär med hosta och slem, astma samt en 

patient hade sökt på grund av med sociala problem. Patienten som varit avsvimmad 

sökte igen efter två timmar på grund av samma besvär. Ett barn med feber åkte efter 

första Vård-på-plats- tillfället till sjukhuset med sina föräldrar, men fick efter tre dagar 

vårdas och transporteras med ambulans. Patienten med ljumsksmärta fördes till sjukhus 

fyra gånger inom en månad efter Vård-på-plats- tillfället. Det gällde då nya problem 

som inte relaterades till ljumsksmärta. Den patient som sökte vård för andningsbesvär 

och hosta sökte igen för samma besvär efter tre veckor. Personen som besvärades av 

astma var en ung patient som ofta behövde hjälp på grund av detta. Det finns ytterligare 

tre vårdtillfällen med liknande problem som dokumenterats under en månad. Den 

                                                 
8
 Ett normalt p-glucos kan variera mellan 4 – 8 mmol/liter 
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sistnämnda patienten med sociala problem fördes till sjukhus fyra gånger inom en 

månad efter Vård-på-plats- tillfället. 

Dataanalys 

Den fria texten i ambulansjournalerna har analyserats med kvalitativ innehållsanalys 

enligt Lundman och Hällgren-Graneheim (2008). Ansatsen i föreliggande studie är 

induktiv och innebär att journaltexten har analyserats förutsättningslöst.  

 

Analysprocessen har genomförts utifrån ett antal centrala begrepp. Dessa begrepp är 

analysenhet, domän, meningsenhet, kondensering, kod och kategori. Analysen inleddes 

med att journalerna delades upp mellan författarna och granskades oberoende av 

varandra, för att inte påverka varandras reflektioner. Sedan granskades några journaler 

tillsammans för att jämföra reflektionerna. När meningsbärande enheter tagits fram ur 

samtliga journaler gjordes kondenseringen tillsammans och senare även kodningen. 

Nedan kan ses exempel på hur analysprocessen i föreliggande studie gått till.  

 

Meningsenheter Kondensering Kod Underkategorier Kategorier Domän 

Då patienten inte 

har något aktuellt 

problem eftersom 

det inte kliar längre 

ger jag henne två 

tabletter Tavegyl att 

ta till om det börjar 

igen. 

Inget aktuellt 

problem, får 

läkemedel att ta 

vid behov. 

Läkemedel vid 

behov. 

Behandling med 

läkemedel 
Behandling 

Prehospital 

vård 

Assistenter skall ta 

p-glukos vid 17-

tiden (temp) och 

kommunsköterska 

skall därefter ringa 

till jouren. 

Kommunsköterska 

skall fixa så att det 

tas blodprover på 

henne imorgon 

(infektion?). 

Assistenter tar 

p-glukos. 

Kommun-

sköterska 

ringer jouren. 

Fixar 

blodprover på 

henne imorgon 

Assistenter och 

kommun-

sköterska följer 

upp. 

Förmedla kontakt 

med annan 

medicinsk 

kompetens. 

Konsultation 

Alkoholpåverkad 

kvinna som trillat 

och slagit i huvudet 

i en sänggavel. Vid 

vår ankomst står 

hon och försöker 

tvätta håret i 

badkaret. Har ett 

jack på ca 2,5 cm 

uppe i skalpen som 

har slutat att blöda 

spontant, rena och 

fina sårkanter. 

Alkoholpåverk

ad kvinna som 

slagit i 

huvudet. Hon 

försöker tvätta 

håret. Har ett 

jack upp i 

skalpen som 

slutat blöda 

spontant. Fina 

sårkanter. 

Kvinna som 

slagit i huvudet 

och ådragit sig 

ett jack i 

skalpen. 

Sårskador 
Patientens 

vårdproblem 
Patienten 

 
Figur 5. Översikt över exempel ur analysprocessen. 
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Etiska aspekter 

Studien har präglats av värdighet och respekt inför de patienter som ingår i populationen 

och de vårdare som utfört dokumentationen (Vetenskapsrådet, 2003). För att kunna ta 

hänsyn till patienternas likväl som vårdarnas integritet har journalerna vid utskrift 

omgående avidentifierats. Patienternas namn, adress och eventuell nationalitet har tagits 

bort från journalerna. Det enda som har sparats är födelseår, månad och dag för att 

kunna få fram patienternas ålder, eftersom expertgruppen ansåg att detta var viktig data. 

Även vårdarnas namn har avlägsnats från journalerna. 

 

Alla dokument från datainsamlingen har förvarats oåtkomligt för obehöriga. Efter 

studiens slutförande kommer papperskopiorna av journalerna att förstöras. 

Vetenskapsrådet (2003) anser att alla dokument skall bevaras om en rekonstruktion av 

arbetet skulle behöva göras. Då journalerna finns lagrade digitalt kan dessa lätt göras 

åtkomliga igen via nya utskrifter. 

 

RESULTAT 

Resultatet redovisas med hjälp av två domäner: Patienten samt Prehospital vård. 

Domänen Patienten består av kategorierna: Patientens vårdproblem, Patientens 

autonomi och Patientens trygghet. Domänen Prehospital vård består av kategorierna: 

Undersökning av patientens tillstånd, Behandling, Vårdande vård, Konsultation, 

Hänvisning och Patientundervisning. Varje kategori består av flera underkategorier. 

Figur 6. Översikt över domäner, underkategorier och kategorier. 

Domäner Underkategorier Kategorier 

Patienten 

Söker för sårskador 

Söker för besvär från mag-tarmkanalen 

Söker för andningsbesvär 

Söker för smärta 

Söker för förändrat medvetande och 

trötthet 

Söker för oro 

Patientens vårdproblem 

Avböja ambulanstransport 

Är delaktig 
Patientens autonomi 

Att inte lämnas ensam Patientens trygghet 

Prehospital vård 

Undersöka med hjälpmedel 

Undersöka utan hjälpmedel 

Undersökning av patientens 

tillstånd 

Behandla med läkemedel 

Behandla utan läkemedel 
Behandling 

Lugna Vårdande vård 

Boka läkarbesök inom primärvården 

Förmedla kontakt med annan medicinsk 

kompetens 

Inhämta specialistrådgivning 

Konsultation 

Ge råd om att patienten/anhöriga tar 

kontakt med vårdcentral 

Ge råd om att patienten/anhöriga omgående 

uppsöker sjukhus 

Ge råd om att söka sjukhusvård för 

uppföljning vid ett senare tillfälle 

Hänvisning 

Informera om egenvård 

Uppmana att åter ringa ambulans om 

försämring  

Patientundervisning 
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Patienten 

Domänen patienten beskriver det som omfattar det aktuella vårdproblemet vilket är 

orsaken till att patienterna ringt larmcentralen och önskat ambulanstransport. Patientens 

och/eller anhörigas önskemål samt patientens trygghet beskrivs också. 

Patientens vårdproblem 

I dokumentationen har det framkommit olika vårdproblem vilka har lett till att 

patienterna vårdats på plats.  

Söker för sårskador 

Av dokumentationen framgår att patienter som vårdats på plats har haft sårskador som 

de har ådragit sig på olika sätt. Det visar sig att patienterna exempelvis har råkat ut för 

fallolyckor. En patient ramlade i sovrummet och skadade huvudet i en sänggavel. Denna 

patient ådrog sig ett jack uppe i skalpen, men detta hade vid ambulansens ankomst slutat 

blöda spontant. Andra patienter hade av olika orsaker skurit sig på vassa föremål, till 

exempel knivar eller glas. En patient hade låst sig ute med sitt fem månader gamla barn 

kvar inomhus. Den här patienten krossade då en ruta med sin hand för att kunna få upp 

dörren varpå hon skar sig i den handens fingrar.  

 

Dokumentationen beskriver även ett barn som trillat nedför en trappa och slagit i sin 

näsa, vilket ledde till näsblod. Ytterligare ett fall gällde en kvinna med klåda som 

resulterade i att hon kliat upp ett blödande sår på sina armar. En dokumenterad sårskada 

om en man som blivit biten av en hund beskrivs på följande sätt:  

 
Man som när han var ute och gick blev biten av mellanstor hund i vänster vad c:a kl. 16:30. 

När vi kommer på plats sitter mannen i köket med omlindat ben, har slutat blöda. Hans 

maka uppger att de upplevt att det blött mycket samt att hon tvättat rent ordentligt med 

sårtvätt (klorhexidinlösning). Vi ser två små märken, troligtvis hörntänderna på hunden. 

 

Söker för besvär från mag- och tarmkanalen 

Det framgår att patienter som erhållit vård på plats har haft besvär från mag- och 

tarmkanalen. De har av olika orsaker drabbats av kräkningar och diarréer. Ett exempel 

är en liten flicka som hade feber och snuva. I samband med att föräldrarna medicinerade 

henne med Alvedon kräktes flickan. En annan ung flicka blev illamående och kräktes 

efter att hon ätit skaldjurstårta. Hennes besvär hade dock avklingat då ambulansen kom 

till platsen. En av patienterna försökte att medicinera sig mot förstoppning, vilket 

beskrivs på följande sätt: 

 
Diarréer som debuterade under eftermiddagen, sprungit många gånger på toaletten. Var 

inte på toa igår, tog Lactulos i eftermiddag med kraftig effekt. 

 

Ett annat exempel på dessa besvär är de patienter som ådragit sig någon form av 

gastroenterit. 
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Söker för andningsbesvär 

Patienter vårdades också på plats för andningsbesvär av olika orsaker. Till exempel kan 

nämnas en liten flicka som då hon var förkyld fick ökade besvär från astman. Enligt 

dokumentationen har det framkommit att patienter sökt för besvär av sin redan kända 

astma. Ett sådant exempel är en man som under kvällstid upplevt obehag i bröstkorgen. 

I dokumentationen beskrivs dessa andningsbesvär på följande sätt:  

 

Vid 21-tiden känt ett obehag till vänster i thorax. Känner igen detta som sin astma. Han 

uppger att han brukar känna av ett lätt tryck över bröstet på samma sätt som nu. 

 

Det finns också exempel på patienter som bedömts ha drabbats av pseudokrupp. Dessa 

är mindre barn som uppvisat den karaktäristiska skällande hostan och väsande andning. 

Dokumentationen beskriver en liten flicka som vaknat av att hon inte kunde andas, som 

ledde till att hon blev mycket uppjagad. Vid ambulansens ankomst noterades tydliga 

symtom på pseudokrupp enligt följande dokumentation: ”Andningssvårigheter med 

skällande hosta och heshet. Patienten vaknar av att inte kunna andas och blir mycket 

stressad. Hostade mycket”. Andra patienter upplevde andningssvårigheter då de haft 

mycket slem i sina luftvägar. De var väldigt rossliga i sin andning och de hade även 

hostat mycket. En patient beskrevs i dokumentationen som att hon haft en ”slempropp” 

i halsen, som hade släppt vid ambulansens ankomst. En annan patient hade hostattacker 

med andningsbesvär. Då vårdarna anlände till platsen upplevde patienten ingen direkt 

andnöd. Att patienten mera besvärades av slem i luftvägarna beskrivs på följande sätt: 

 

Patient med SLE. Haft hostattacker med andningsbesvär. Vid ankomst har besvären släppt. 

Har fin färg och SaO2 på 92 %. Upplever ingen andnöd utan besväras mer av slem. 

 

Söker för smärta 

I dokumentationen beskrivs även att patienter som vårdats på plats hade smärtbesvär av 

olika slag. Patienterna led bland annat av centrala bröstsmärtor. Dessa kan sitta mitt i 

bröstet och har i vissa fall även strålat ut i någon av armarna. I en del fall hade 

smärtorna redan släppt när ambulansen kommer till platsen. Dokumentationen visar att 

smärtorna ibland också varit relaterade till djupandning 

 
… man med centrala bröstsmärtor till och från under dagen. Under kvällen åter smärtor 

men återigen smärtfri efter egen behandling med nitro. 

 

Andra smärttillstånd hos patienterna kan vara efter fallolyckor. Dokumentationen 

beskriver en patient som hade balansproblem sedan tidigare och hade på grund av detta 

ramlat och slagit stjärten mot en bänk. Hon fick efter fallet ont, men smärtan hade vid 

ambulansens ankomst avtagit: 

 
Har ramlat och slagit baken mot en bänk i skolans korridor… efter att ha undersökt 

flickans förmåga att röra alla delar av kroppen utan smärta… 
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I andra fall har patienterna efter en fallolycka klagat över smärtor i knäled och höftled. 

Ett av dessa fall gäller en patient som trillat under kvällen men hon tyckte inte då att det 

gjorde så ont, utan patienten gick och lade sig. Hon vaknade senare under natten av att 

hon hade rejält ont i sitt knä och kommunsköterskan gjorde bedömningen att knäet hade 

luxerat.  

 

Av dokumentationen kan utläsas att patienter även drabbats av smärta som inte orsakats 

av trauma. Ett sådant fall var en ung kvinna som vaknade av att hennes knä hade låst 

sig. Enligt journalen kunde hon inte röra sitt knä på grund av smärtan. Vid ett annat 

tillfälle hade en patient under dagen börjat få ont i sin högra fot, som också var svullen. 

 
Kvinna som under eftermiddagen börjat få ont i sin högra fot lokaliserat till över fotryggen, 

samt att det strålar ner ned i stortån. Hon förnekar att det skulle föreligga något trauma 

mot foten. 

 

Söker för förändrat medvetande och trötthet 

Vissa patienter som behövt hjälp hade svimmat av en stund. Det kunde till exempel 

gälla patienter med blodtrycksbesvär. Ett sådant fall gällde en kvinna som i samband 

med en julmiddag blivit medvetslös en kort stund. Vårdarna fick vid ankomsten reda på 

att hon varit blek, yr, kallsvettig och hade huttrat. Dokumentationen beskriver också att 

patienter hade utsatts för yttre påverkan som ledde till att de förlorade medvetandet: 

 
Varit på konsert stått längst fram i flera timmar blivit tryckt mot staketet och fått panik och 

svimmat av en kort stund, vid vår ankomst står patienten och pratar med kompisar och mår 

bra. 

 

Andra patienter hade haft olika episoder av medvetandestörningar. Ett litet barn hade 

trillat från en stol och slagit i huvudet i golvet. De som larmade hade uppgett att barnet 

haft grumlat medvetande en kort stund. Då vårdarna anlände till platsen var barnet dock 

helt vaket men med en liten bula i pannan. I andra fall har patienterna upplevts som 

svårväckta av anhöriga eller vårdpersonal. Ett av de fallen gällde en äldre man. Då 

hemsjukvården skulle hjälpa honom till sängs för natten, upplevdes han som svårväckt 

och var enligt dem okontaktbar i 10 – 15 minuter. Efter detta vaknade han till och kände 

sig som vanligt. Enligt patienten själv hade han upplevt en djup dröm och ville inte 

vakna. 

Av dokumentationen framgår att vissa av patienterna får förändrat medvetande på grund 

av lågt blodsocker. Anhöriga hade i ett fall hittat patienten utomhus och tyckt att han 

betett sig konstigt. I det fallet hade han även svårt att lyda uppmaningar. Ett annat fall 

gällde en patient som hittades okontaktbar i sitt hem. Enligt dokumentationen hade 

anhöriga själva tagit blodsockervärdet på patienten innan vårdarnas ankomst och 

konstaterat lågt blodsockervärde. Ibland har patienten varit helt återställd när vårdarna 

kommer till platsen och har då inte velat ha någon hjälp. 

Dokumentationen beskriver patienter som har upplevt att de blivit trötta, yra eller 

svimfärdiga. I vissa fall har detta tillstånd uppträtt efter en tids sjukdom. Det framgår att 

en patient lidit av förkylningssymtom i någon vecka och därefter blivit trött och yr. Då 



 17 

patientens dotter fick reda på detta kontaktade hon sjukvårdsrådgivningen, som 

skickade ut en ambulans via larmcentralen. En annan patient ramlade i samband med ett 

toalettbesök. 

 

Ramlat ner på golvet i samband med ett toalettbesök. Kände att benen inte bar. Har ont av 

sin bältros som han haft i början av april. 

 

I dokumentationen beskrivs även en patient som i samband med ett kyrkbesök plötsligt 

börjat känna sig matt och konstig. Detta beskrivs i följande citat: ”Äldre dam som i 

samband med kyrkobesök helt plötsligt börjar att känna sig matt och konstig – 

svimfärdig”. Ett annat exempel var en man som vid hemkomst såg sin hustru resa sig ur 

en fåtölj. Han tyckte att hon såg mycket ostadig ut och strax därefter ramlade hon 

omkull. När vårdarna kom till platsen berättade hon att benen inte bar henne. En annan 

kvinna fick en akut yrselattack som föregicks av synnedsättning. Denna hade dock 

upphört när vårdarna kom till platsen. 

Söker för oro 

Enligt dokumentationen kan patienterna när de larmar vara mycket oroliga och 

uppstressade. En patient hittades gåendes på gatan, klagandes över svullen mage. En 

annan patient larmade ambulansen då han upplevde sig andfådd, illamående och yr. 

Enligt dokumentationen hyperventilerade han och var mycket stressad och ”stirrig”. 

Ytterligare en patient beskrevs som att han fick panikångest så fort han skulle somna. I 

det fallet upplevde han att det brände till bak i ryggen på hans högra sida, med 

utstrålande smärta mot huvudet. Han fick då panik och trodde att han skulle dö. Detta 

beskrivs i ett citat ur dokumentationen: ”Får panikångest så fort han ska somna. Är 

mycket stressad”. 

 

Patientens autonomi 

I det prehospitala omhändertagandet har vårdarna sett till patientens och/eller anhörigas 

önskemål. I journalerna har det dokumenterats att vårdarna, patienten och/eller anhöriga 

har gjort en överenskommelse om att patienten skulle vårdas på plats. 

 

Avböja ambulanstransport 

Av dokumentationen framgår att patienter har bedömts av vårdarna som att de behöver 

komma till ett sjukhus, men att patienterna trots detta absolut inte vill följa med. Som 

exempel kan nämnas en kvinna som varit ostadig på benen och ramlat men som bara 

vill ha hjälp till sängen när vårdarna var på plats. Hon ramlade även när vårdarna hjälpte 

henne. Vårdarna påpekade att de helst såg att hon åkte med till sjukhuset men det ville 

hon absolut inte, vilket dokumenterats på följande sätt: ”Påpekar ett flertal gånger att 

vi helst ser att hon följer med in till sjukhuset men hon vägrar kategoriskt”. Kontakt 

togs med medicinjouren som ansåg att patienten kunde stanna kvar hemma om hon så 

önskade. 
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I dokumentationen ses att flera patienter piggnat till när vårdarna var på plats och då 

tyckte, att det känts onödigt att åka med till sjukhuset. I ett av fallen berodde det på att 

en patient trillat i sitt hem och slagit i huvudet. Han fick ett sår men detta hade slutat 

blöda spontant. Mannen såg sig själv som helt opåverkad och ville inte till sjukhus. 

Vårdarna gjorde, efter att ha undersökt mannen, en liknande bedömning av hans 

tillstånd och patienten kvarstannade hemma. 

 

Är delaktig 

Det framkommer att besluten om att vårda på plats tas i samråd med patienten, anhöriga 

och även annan vårdpersonal. Det verkar ha fungerat bra och det kan tolkas att de 

inblandade var nöjda med detta. Dokumentationen visar en patient som haft centrala 

bröstsmärtor till och från under dagen. Under kvällen hade han fått mer ont men när 

vårdarna anlände var han smärtfri efter egenbehandling med kärlvidgande läkemedel. 

Han ville då gärna vara kvar i hemmet, något som även vårdarna samt 

kommunsköterskan ansåg var ett bra beslut. En dam som mitt i natten hade luxerat sitt 

knä fick av vårdarna hjälp att reponera det. Efter åtgärden behövdes en uppföljning, 

men den fick vänta tills förmiddagen då det var lång väntan på akutmottagningen, alla 

var nöjda med detta. Detta framgår i följande journaltext: ”Alla (patienten, personalen, 

kommunsköterskan och vi) känner sig nöjda och överens om detta”. Patienten fick 

istället en tid inbokad och hjälp med transport till sjukhuset på förmiddagen. 

 

Patientens trygghet 

Vårdarna försäkrade sig när det var möjligt om hjälp från någon av patientens 

närstående. 

 

Att inte lämnas ensam 

Anhöriga kan hjälpa till med naturlig vård på olika sätt. Detta framgår i vårdarnas 

dokumentation: ”Har två bekanta i lägenheten som lovar att hålla henne under uppsikt 

och höra av sig om något nytt skulle inträffa”. Ett annat larm, där en patient med lågt 

blodsocker stannade hemma tillsammans med sin hustru beskrivs i dokumentationen på 

följande sätt: ”Hustrun skall vara hemma, se till att patienten äter, hålla koll på 

blodsockervärdet”. 

 

Det finns även exempel på situationer där vårdarna, efter att av patienterna fått reda på 

att anhöriga finns i patientens hem, beslutat sig för att skjutsa patienten hem istället för 

till sjukhuset. Dokumentationen visar på detta vid ett larm där en ung kvinna trillat och 

slagit upp ett sår i ögonbrynet. Efter omplåstring bedömer vårdarna att patienten kan 

vara hemma, förutsatt att anhöriga finns där och kan hålla henne under uppsikt. 

 

Prehospital vård 

Den prehospitala vården innefattar alla de vårdåtgärder som vårdarna gör med och för 

patienten. Det innefattar till exempel olika undersökningar, behandlingar, konsultationer 

med andra vårdinstanser och hänvisningar till andra vårdnivåer. 
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Undersökning av patientens tillstånd 

Olika undersökningar gjordes vid bedömningarna av patienternas tillstånd. Av 

dokumentationen framgick att det i vissa fall gjordes kroppsliga undersökningar medan 

vårdarna i andra fall gick mer på patientens allmäntillstånd.  

 

Undersöka med hjälpmedel 

Andningsbesvär undersöktes genom att med stetoskop lyssna på andningsljuden och 

genom att auskultera hur snabbt patienten andades. Vårdarna dokumenterade detta på 

följande sätt: ”Tilltagande täthet i luftrören sedan igår, hostar skällande. Ausk: uttalad 

obstruktivitet”. 

 

Vid bröstsmärta togs elektrokardiogram (EKG). Vårdarna dokumenterade uppgifter som 

de fått i anamnesen och beslutade sig för undersökning utifrån det: ”vid vår ankomst tas 

EKG då patienten haft bröstsmärta samt kräkts”. EKG skickades in till 

hjärtintensivavdelningen (HIVA) för bedömning. I nedanstående journaltext framgår att 

en sjuksköterska från HIVA ringde upp vårdarna. HIVA-sjuksköterskan meddelade 

bedömning samt jämförde det inskickade EKG:et med ett tidigare taget EKG: 

Undersöka utan hjälpmedel 

Inspektion av skador dokumenterades. Dokumentationen visar att distalstatus 

kontrollerades genom att se om rörelsen, temperaturen och återfyllnaden i 

kroppsdelarna nedanför skadan var normal. Detta kunde också gälla storleken på en 

sårskada på följande sätt: ”Sårskada i höger hand, c:a 4 cm lång”. Dokumenterade 

fynd av blåmärken, svullnader och information om blödningar: ”Svullen 

överläpp(spruckit), blött näsblod. Blåmärke på vä kind. Bula på vä sida av huvudet”. 

Vårdarna har även undersökt patientens hud vid andningsbesvär, vilket belyses i 

följande citat: ”Fin färg i ansiktet, ingen cyanos”. 

 

Kontroller av patientens neurologi utfördes på patienter som exempelvis varit utsatta för 

trauma eller där man misstänkte stroke. Förmågan att kunna röra armar och ben var en 

av dessa undersökningar. Vid misstänkt skallskada dokumenterades att det tagits reda 

på om patienten varit avsvimmad, hade yrsel, illamående eller hade kräkts. Kontroll av 

pupillerna dokumenterades också, bland annat i fallet nedan där en liten pojke hade 

ramlat och slagit i huvudet: ”Ej varit avsvimmad enl pappan. Pupillerna jämnstora, 

följer med, kan röra armar och ben”. 

 

En annan undersökning som gjordes var att undersöka bukstatus vid buksmärtor. 

Vårdarna undersökte buken hos en patient och beskrev det på följande sätt i 

dokumentationen: ”Mjuk och oöm buk”. I dokumentationen beskrivs också en äldre 

kvinna som hade svimmat av en kort stund. Patienten hade uppgivit att hon haft feber 

men att hon tagit ett antipyretiskt läkemedel. Vårdarna skildrade hur de känt på huden 

för att avgöra om kvinnan kändes varm: ”Tagit alvedon pga feber, känns sval nu”. 
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Behandling 

Vårdarna har behandlat patientens besvär genom att själva administrera läkemedel. 

Dokumentationen visar även att vårdarna tillhandahållit läkemedel åt patienten och gett 

rådet att ta dessa om besvären skulle återkomma. Det står också beskrivet att vårdarna 

ombesörjt patienternas sårvård där det behövts. I andra fall har de försäkrat sig om att 

patientens blodsocker skall hålla en acceptabel nivå utan att administrera läkemedel. 

 

Behandla med läkemedel 

Vårdarna kan själva administrera läkemedel till patienten. De läkemedel som givits är 

både injektioner, inhalationer och peroral administration. Det framkommer även att 

vårdarna bedömer och följer upp behandlingen innan Vård-på-plats -uppdraget avslutas. 

Ett larm där detta dokumenterats var när en fyraårig flicka fått inhalera med god effekt: 

Injektion Glukos gavs till en patient med lågt blodsocker, vilket beskrevs på följande 

sätt: ”Blodsocker stiger efter injektion glucos, patienten piggnar till”. 

 

När patienten inte längre har några speciella besvär, har vårdarna valt att tillhandahålla 

läkemedel och ge råd om hur och när patienten skall använda det. En patient larmade 

via sjukvårdsrådgivningen, som i sin tur larmade ambulans, att det kliade så mycket att 

hennes armar blödde. Vid ankomst hade klådan lagts sig och såren koagulerat. Vårdarna 

beskrev omhändertagandet så här:  

 
Då patienten inte har något aktuellt problem eftersom det inte kliar längre ger jag henne 

två tabletter Tavegyl att ta till om det börjar igen. 

 

I dokumentationen beskrivs ett barn som haft tydliga symtom på pseudokrupp. Hon 

hade piggnat till när ambulansen var på plats och vårdarna lämnade en supp Alvedon att 

ge om det skulle finnas behov. 

 

Behandla utan läkemedel 

Vårdarna har efter bedömning behandlat patienter utan att använda sig av läkemedel, 

som att lägga om och rengöra sår. Till exempel har vårdarna torkat rent från blod och 

tvättat såret. De har även gjort omläggningar där de tejpat med sårtejp och lagt om 

skyddsförband, så som det finns beskrivet i dokumentationen. Enligt dokumentationen 

har vårdarna även hjälpt en patient med lågt blodsocker att höja det igen genom att 

försäkra sig om att patienten äter och dricker innan uppdraget avslutas. Det beskrivs på 

följande sätt: ”Patienten äter rejält med smörgås samt dricker mjölk”. 

 

Vårdande vård 

Patienterna är ibland uppstressade när vårdarna kommer till platsen, men 

dokumentationen visar att patienterna ofta lugnade ner sig, antingen direkt efter att 

vårdarna kommit till platsen eller efter att ha blivit omhändertagna av vårdarna. 
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Lugna 

Patienter som vårdades i projektet var oroliga över sina upplevda fysiska besvär. I 

dokumentationen framgår det dock att dessa blev lugnade efter att vårdarna undersökt 

dem och kontrollerat exempelvis vitala parametrar, vilket ses i följande citat: ”Vi tar 

även blodtryck och saturation, dessa parametrar är också till belåtenhet vilket är 

ytterligare lugnande för patienten”. Andra patienter fick EKG taget och efter att 

vårdarna konsulterat HIVA och fått reda på att detta såg normalt ut så blev de också 

lugnade. Vårdarna beskrev detta på följande sätt: 

 
Hon känner sig orolig. Vi tar EKG som skickas till HIVA, enligt sjuksköterska på HIVA ser 

hon inga förändringar från tidigare EKG. Vi talar om detta för patienten vilket gör att hon 

känner sig lugnare. 

 

För patienterna kan själva mötet med vårdarna räcka för att verka lugnande. Det tycks 

som att det betyder mycket att få träffa någon som lyssnar på patienten och tar dennes 

besvär på allvar. Dokumentation som visar detta gäller en förvirrad patient som klagar 

över svullen mage. I detta fall var patienten sedan tidigare känd av vårdarna, som vid 

ankomst till platsen tar med henne in i ambulansen. Väl inne i bilen så känner patienten 

igen vårdarna och lugnade sig. Efter att ha blivit undersökt och fått prata av sig så 

upplevde patienten sig så pass förbättrad att hon ville åka hem. Detta beskrivs i 

nedanstående citat: 

 
Magen känns inte längre ond och patienten vill åka hem. Vi kör henne hem och går in, 

stannar och pratar en stund och säger att om det blir bekymmersamt igen är det bara att 

ringa. Patienten är nöjd, känner sig lugn och tillfreds. Tackar så mycket för att vi tog oss 

tid att hjälpa henne och att hon fick prata lite. 

 

Ett annat larm rör en man som larmar om andfåddhet. Han uppger även till 

larmcentralen att han har flimmer. I dokumentationen kan läsas att han åter ringer till 

larmcentralen och uppger att han vill ha Vård-på-plats. Det visar sig att han gått igenom 

en hel del svåra upplevelser sista tiden, bland annat så har hans fru avlidit nyligen. 

Vårdarna satt en lång stund och pratade med patienten vilket lugnade ner honom.  

 
Sitter och pratar en lång stund. Detta lugnar ner patienten. Patienten upplever att det 

känns mycket bättre när vi pratat en hel del. 

 

Konsultation 

I dokumentationen kunde ses att samarbete inletts med andra vårdinstanser för att 

patienten ej skulle bli lämnad utan uppföljning. 

 

Boka läkarbesök inom primärvården 

Dokumentationen visar att vårdarna använt sig av sjukvårdsrådgivningen för att sätta 

patienten i kontakt med en lämplig vårdnivå. De hjälpte till att boka tider på både vård- 

och jourcentral, eller såg till att patienten blir uppringd dagen efter av en sjuksköterska. 

Som exempel kan nämnas ett larm där en kvinna fått besvär av smärtor och svullnad i 

sin fot. Då hon inte vill ligga och vänta länge på sjukhuset får hon hjälp att få kontakt 
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med vårdcentralen, som skall ringa upp henne dagen efter. Vårdarna har dokumenterat 

omhändertagandet på följande sätt: 

 
Kontaktar sjukvårdsrådgivningen som faxar till vårdcentralen så att de ringer upp 

patienten imorgon bitti för en läkartid och provtagning. Patienten känner själv att hon 

klarar natten hemma bra. Kontaktar även dottern som tycker att det blir bra. 

 

Ytterligare dokumentation nämner att en kvinna larmat om sin mor som hon är orolig 

för. Vid ambulansens ankomst visar sig kvinnan inte ha några akuta besvär men hon har 

haft förkylningssymtom och diarré i cirka en vecka. Vårdarna kontaktar då 

sjukvårdsrådgivningen som hjälper till att boka en tid på jourcentralen. Detta var något 

som både patienten och närstående enligt dokumentationen uppfattade som positivt. 

 

Förmedla kontakt med annan medicinsk kompetens 

Vårdarna kan även vara behjälpliga med att ordna lämpligare transportsätt åt patienten 

när de behöver komma in till sjukhus. I dokumentationen beskrivs att en patient efter att 

ha luxerat sitt knä får det reponerat av vårdarna. Efter detta kontaktas akutmottagningen 

som rådger dem att avvakta med intransport då det kan dröja innan patienten får träffa 

en läkare. Vårdarna beställer en sjuktransport till patienten och dokumenterar följande: 

”Sedan beställer vi en sjuktransport till kl 9.00 och hon skall få träffa läkaren på akuten 

kl 10.00”. 

 

Ibland har patienter som vårdats på plats haft vårdpersonal hos sig. Detta kan till 

exempel vara hemsjukvården, kommunens sjuksköterska eller personliga assistenter. I 

dokumentationen beskrivs att ambulansen får larm om en okontaktbar patient. Vid 

ankomst har han vaknat till och upplever sig som helt normal. Även hemsjukvården 

som är på platsen anser att han är detta. Mannen är kroniskt sjuk i MS sedan 70-talet 

och både vårdarna och hemsjukvården bedömer att han kan vara kvar hemma med extra 

tillsyn under natten. Detta beskrevs på följande sätt: ”Vi kommer överens om att han 

skall få extra tillsyn under natten samt att de rapporterar till kommunens 

nattsjuksköterska”. Dokumentationen beskriver ett uppdrag till en kvinna där 

kommunsköterskan ville att ambulansen skulle komma och ta en saturation på patienten 

för att bedöma om hon behövde komma in till sjukhuset. Då vårdarna bedömde värdet 

som normalt så kände sig hemsjukvården och anhöriga lugnade och de kom överens om 

att hon kunde stanna hemma. Hemsjukvården skulle se till att blodprover togs för att se 

om patienten hade någon infektion. I ett annat fall så har vårdarna hjälpt en patient med 

social svikt att komma i kontakt med kommunens sociala vårdenhet för att hjälpa 

honom att komma tillrätta med sin tillvaro. Detta var en patient som enligt 

dokumentationen ringde larmcentralen flera gånger per vecka och vårdarna kunde ej 

lösa hans problem. Därför kontaktade de vårdcentralen som i sin tur skulle se till att han 

kom i kontakt med sociala enheten vilket beskrevs på följande sätt: ”Tar kontakt med 

sjuksköterska på vårdcentralen som i sin tur skall ta kontakt med socialens vuxengrupp 

för ett eventuellt hembesök”. 

 

Inhämta specialistrådgivning 

För att få ytterligare stöttning i beslutet om att vårda på plats kan vårdarna kontakta 

högre medicinsk kompetens. Av dokumentationen framgår att kontakt togs med läkare 
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på olika vårdnivåer, både sjukhus såväl som jour- och vårdcentraler. Ett fall gällde en 

patient med obehag i vänstra sidan av bröstkorgen. Han tog själv ett blodtryck i hemmet 

men feltolkade det systoliska trycket som sin puls och blev då orolig. I 

dokumentationen framgår att vårdarna tog ett EKG som inte visade några förändringar:  

 
Kontaktar medicinjouren som också anser att EKG är invändningsfritt om än då han är 

mycket försiktig. Men han går med på att låta patienten vara kvar hemma om han tar sig 

till KSS dagen efter för kontroll av hjärtmarkörer. 

 

Eftersom patienten själv inte ville till sjukhus så togs beslutet i samråd med läkaren om 

att han kunde stanna hemma om han tog sig till sjukhus dagen efter för uppföljning. I 

dokumentationen sågs också ett fall där en patient som haft maginfluensa upplevde 

obehag i bröstet och där inga förändringar syntes på EKG. I detta fall togs det kontakt 

med en läkare på vårdcentralen och det beskrevs så här:  

 
Kontakt med distriktsläkare i xxx som tror att besvären beror på magsjukan. HIVA ser inga 

förändringar på EKG. Läkaren ger patienten rådet att åka hem och avvakta. 

 

Patienterna själva och deras anhöriga tycks vara nöjda med att vårdarna kontaktar annan 

medicinsk kompetens. I dokumentationen beskrevs detta så här: ”konsulterar en läkare 

på KSS, som konsulterar med mamman samt ambulanspersonalen att flickan kan stanna 

hemma, föräldrarna är nöjda med detta”. Det framgår i dokumentationen att 

patienterna kunde få svar på sina frågor och även få hjälp med att söka sig till en 

lämpligare vårdnivå än akutsjukvården. 

 

Hänvisning 

Enligt dokumentationen så tycks patientens uppföljning vara en viktig del i Vård-på-

plats. För att försäkra sig om att patienten följdes upp vid annan instans sågs vårdarna 

hänvisa patienten till olika vårdalternativ. 

 

Ge råd om att patienten/anhöriga tar kontakt med vårdcentral 

Vårdarna har i sin bedömning av patientens tillstånd sett att det finns behov av att göra 

en uppföljning och de har då givit rådet att söka vårdcentral i så nära anslutning till 

Vård-på-plats -tillfället som möjligt. I dokumentationen kan läsas att vårdarna vid ett 

larm till ett barn med misstänkt pseudokrupp i samråd med mamman beslutar att 

avvakta med läkarbesök och istället ger rådet att uppsöka vårdcentralen vid behov. 

Patienter med förändringar på sitt EKG har fått rådet att söka vårdcentral då de inte 

velat följa med in till sjukhuset, vilket beskrivs på följande sätt: ”Jag uppmanar då att 

han ska söka vårdcentralen dagen efter för att följa upp sina EKG-förändringar”. 

 

Vårdarna blev ibland uppmärksammade på att patienten hade någon form av 

återkommande kontakt med sjukvården, såsom en samtalskontakt eller att patienten 

regelbundet undersöks på grund av kronisk sjukdom. En patient hade nyligen påbörjat 

kontakt inom öppenvårdspsykiatrin då han genomgått stora livskriser: ”Har en tid hos 

psykiatrisjuksköterskan på vårdcentralen imorgon som han skall gå till”. En patient 

hade diabetes och var därför regelbundet i kontakt med diabetessjuksköterskan i 
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kommunen. I dokumentationen ses att vårdarna kommit överens med patienten att ta 

kontakt med sköterskan nästföljande vardag. 

 

Ge råd om att patienten/anhöriga omgående uppsöker sjukhus 

Det finns exempel på fall där vårdarna har gjort bedömningen att patienten behöver 

komma under sjukhusvård i direkt anslutning till Vård-på-plats -tillfället, men inte är så 

allvarligt sjuk att en ambulanstransport är befogad. I dessa fall har patienten själv eller 

med hjälp av en anhörig tagit sig till sjukhuset för egen maskin. Till exempel ett larm 

till en liten ettåring som ramlat från en stol och slagit i huvudet, där familjen åkte in 

själva till sjukhuset för observation. Vårdarna har även kunnat kontakta sjukhuset för att 

förbereda för patientens ankomst, det beskrivs på följande sätt: ”Åker med egen bil för 

commotio-obs. Kontakt tas med ansvarig sjuksköterska på akutmottagningen för 

rapport”. 

 

Ge råd om att söka sjukhusvård för uppföljning vid ett senare tillfälle 

I dokumentationen framgår även att vårdarna ansåg att patienter behöver kontakta 

sjukhus, trots att de inte är akut sjuka. Vårdarna har då gett rådet att kontakta sjukhuset 

under morgondagen eller närmaste vardag. Ett larm gäller en ung kvinna där vårdarna 

har åtgärdat ett knä som ”låst sig”. Efter behandlingen återfick kvinnan full rörlighet i 

sitt knä och blev smärtfri. Vårdarna gav då rådet att söka vårdcentral för att eventuellt få 

en remiss till röntgen för vidare uppföljning: ”De blir ombedda att söka vårdcentral 

dagen efter för att eventuellt få en remiss till röntgen/ortopeden för att utesluta skador 

på ligament eller dylikt”. Ett annat larm gällde en ung flicka med känd astma där 

föräldrarna efter given behandling ville kvarstanna hemma. I dokumentationen kunde 

ses att de fick rådet att söka till barnmottagningen för att kunna få ändrad medicinering 

till flickan: ”Dom ska ta kontakt med barnmottagningen på måndag angående 

eventuellt ändrad medicinering”. 

 

Patientundervisning 

Vårdarna har enligt dokumentationen hjälpt patienterna med information om hur de kan 

vårda sina besvär på egen hand. De har också försäkrat sig om att patienterna förstår att 

de kan ringa efter ambulans igen om de skulle uppleva ytterligare besvär eller oro. 

 

Informera om egenvård 

Dokumentationen visar att vårdarna bidragit med rådgivning till patienterna. De svarade 

på patienternas frågor om vad som kan tänkas hända inne på sjukhuset, hur de kan 

försöka lindra sina besvär på egen hand samt vad de kan göra för att förhindra att 

problemet uppstår igen. Med hjälp av informationen de fått kunde patienten lättare 

besluta hur de vill göra. Ett exempel på detta var en kvinna som efter att ha fått veta vad 

hon kan vänta sig på sjukhuset beslutade sig för att ta egen smärtlindring och avvakta 

till dagen efter: 

 
Hon undrar själv vad som de gör med henne på sjukhuset under natten, vi säger till henne 

att hon nog får hjälp med smärtlindring initialt under natten men att vidare åtgärder nog 

får vänta tills på morgonen. Då patienten själv har T. Diklofenak hemma samt T. Alvedon 
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tycker hon själv att det kanske är lika bra att stanna hemma då hon tror att hon klarar av 

det onda i foten. 

 

Uppmana att åter ringa ambulans om försämring 

Dokumentationen visade att vårdarna var noga med att informera patienter och anhöriga 

att vid försämring ringa larmcentralen igen. Vårdarna ville försäkra sig om att 

patienterna verkligen förstått att de ska höra av sig igen om de skulle känna sig sämre. 

Vårdarna uppgav till patienterna att de även fick återkomma om de kände sig oroliga: 

”Säger till patienten att höra av sig till oss om han skulle bli sämre eller orolig för sitt 

hälsotillstånd”. 

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Då syftet med studien var att beskriva den prehospitala dokumentationen av patienter 

som av ambulanssjukvården vårdats enligt projektet Vård-på-plats valdes kvalitativ 

innehållsanalys som metod. Den kan användas då olika typer av texter ska analyseras 

och tolkas för att se variationer samt likheter. Därför ansåg vi att det var en bra metod 

för att betrakta det som dokumenterats i journalerna. Det upplevdes svårt att kondensera 

de meningsbärande enheterna då journaltexten ofta var kortfattad. Slutligen kom vi fram 

till domäner, kategorier och underkategorier som vi ansåg synliggjorde journaltexterna. 

Vi avstod från att göra en latent analys enligt Lundman och Hellgren Graneheim (2008) 

på grund av att resultatet var av konkret karaktär. Detta har också varit avsikten för att 

istället sträva efter ett praktiskt resultat till nytta för vårdverksamheten. Löpande text 

under kategorier och underkategorier förstärktes med citat för att öka trovärdigheten för 

de resultat som framkommit.  

 

En av författarna har både under projektets gång och under uppsatsens tillkomst varit 

anställd på ambulansstationen där projektet genomfördes. Detta skulle kunna ses som 

ett etiskt dilemma. De journaler där författaren varit inblandad som vårdare har istället 

granskats av medförfattaren. Enligt Lundman och Hällgren-Graneheim (2008) 

förutsätter tolkning av texter kunskap om det sammanhang som studien är genomförd i. 

Eftersom en av författarna jobbat i projektet kan detta ses som en styrka i studien. De 

aktuella journalerna har till stor del skrivits av kollegor till författaren. Detta skulle 

kunna ses som ett problem då det skulle kunna påverka hur noggrant vårdarna 

dokumenterat. Dock har merparten av dokumentationen tillkommit innan uppsatsen 

påbörjats vilket tyder på att det inte påverkat kvalitén på journalerna 

 

Expertpanelen utsågs av verksamheten och bestod av personer som varit insatta i 

projektet. De fanns med för att hjälpa oss att ta fram information som de ansåg var 

intressanta för verksamheten samt rådgiva oss att få fram ett tillförlitligt resultat. Vi 

hade kontakt med dem under hela uppsatsarbetet och de fick löpande komma med 

synpunkter. Författarna och expertgruppen träffades under ett första möte tillsammans 

med handledaren, där det bland annat diskuterades vad verksamheten hade för önskemål 

om vad som skulle ingå i studien. Efter detta möte har kommunikationen mellan 

författarna och expertgruppen skett företrädesvis via telefon och e-post. Trots att det 
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inte gick att få till ett ytterligare möte upplever författarna att samarbetet varit mycket 

givande. Expertgruppen har varit stödjande och bidragit med givande feedback på det 

som framkommit under studiens gång. 

 

Populationen 

I studien framkommer att studiepopulationen är en heterogen patientgrupp med 

varierande problem. I mötet med expertgruppen framkom det att den ursprungliga 

tanken med projektet var, att försöka undvika det lidande som det innebar för äldre 

människor att ligga och vänta på en akutmottagning. Det kan dock ses att populationen 

är väldigt spridd i åldrarna, och att barn mellan 0–10 år och äldre mellan 70–79 år är de 

vanligast förekommande åldersgrupperna vilket vi upplever som mycket intressant. 

Föreställningen om att äldre patienter skulle vara överrepresenterade införlivades inte. 

Vi fann istället att patienterna var förhållandevis jämnt utspridda i de olika 

åldersgrupperna. 

 

För att beskrivningen skulle bli så tydlig som möjligt har vi efter genomgång av alla 60 

journaler presenterat beskrivningen av populationen i löpande text. För att förtydliga 

vissa delar av populationsbeskrivningen valdes även grafiska presentationer. De vitala 

parametrarna presenterades också för att förtydliga den dokumenterade vården. 

 

I informationstexten som föregick projektet kunde det läsas att triagering enligt 

Manchester-metoden var viktigt. Författarna noterar dock, att endast en journal 

innehåller dokumentation om triagering. Varför detta inte finns dokumenterat i flera 

journaler kan det bara spekuleras om. En möjlig orsak är att det i journalsystemet 

AmbuLink inte syns på journalutskrifterna om det har triagerats. Detta hade i så fall 

kunnat avhjälpas med att skriva triageringen i den löpande journaltexten. 

 

De sekundärtransporter som beskrevs i metoden är inom en månad efter Vård-på-plats-

tillfället. Det kan ifrågasättas om Vård-på-plats-projektet kan beskyllas för detta, enligt 

dokumentationen var det en patient som blev sämre igen kort efteråt och då kontaktade 

larmcentralen för en sekundärtransport. 

 

Resultatdiskussion 

Vi har valt att redovisa ett gediget resultat för att få fram de olika nyanserna i detta 

resultat. Detta ansåg vi var viktigt då vårda på plats rör flera olika symtombilder, 

patienter och situationer. Efter att ha granskat dokumentationen i Vård-på-plats- 

projektet upplevde författarna att de journaler som skrivits varit förhållandevis 

väldokumenterade. Det kan ses att vårdarna noga dokumenterat hur sårskador 

uppkommit, hur de såg ut och hur de behandlade patienten utifrån det. Det framgår även 

av resultatet hur vårdarna kommit överens med patient och i vissa fall anhöriga om att 

vårdas på plats. Även detta har dokumenterats väl. Som jämförelse kan nämnas Porter et 

al. (2008) som hävdar att den kliniska dokumentationen hos patienter som inte 

transporteras till sjukhus var bristfällig. Författarna till den studien beskriver att 

vårdarna i och för sig var medvetna om behovet av att dokumentera väl för att ”hålla 

ryggen fri”, men att de ändå inte alltid utförde en tillräckligt bra dokumentation. 
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Patienten 

Det är intressant att se hur vårdarna använder sig av patientens anhöriga för att få hjälp 

med att vårda på plats. De bejakar möjligheten att anhöriga är villiga att ta ansvar för 

patientens vidare välbefinnande. Även här kan argumenteras för att exempelvis 

föräldrar känner sig så pass trygga efter att vårdarna kommit till platsen och behandlat 

till exempel andningsbesvär, att de väljer att stanna hemma med sitt barn. En 

frågeställning kan då beaktas. Har föräldrar med kroniskt sjuka barn behov av mer 

utbildning angående sjukdomen, vilket i sin tur kan öka möjligheten till egenbehandling 

med läkemedel? 

 

Något som tydligt framgår i resultatet är att vårdarna bejakar patientens autonomi 

genom att de i samråd med patienten, anhöriga och ibland annan vårdpersonal kommer 

överens om att vårda på plats. Då vårdarna låter patienten vara med och bestämma 

skapas en atmosfär, som tillåter att patienten kan känna sig tillräckligt trygg för att välja 

att söka annan vårdnivå eller stanna i hemmet efter slutförd insats. Detta stämmer väl 

överens med det som skrevs i de första informationsbladen om Vård-på-plats- projektet, 

nämligen att man skall ta hänsyn till om patienten behöver och vill vårdas på plats av 

ambulansverksamhetens personal. Det kan dock argumenteras för att det finns risk för 

att en etisk konflikt kan uppstå i dessa situationer. Sandman och Nordmark (2006) 

skriver att detta kan uppstå då vårdarna gör bedömningen att patienten behöver komma 

in till sjukhus för vård, men att patienten själv absolut inte vill detta. 

 

Prehospital vård 

I resultatet framkommer att vårdarna grundligt undersöker patienternas tillstånd på olika 

sätt. De lyssnar på lungorna, tar EKG och inspekterar skador. Författarna anser att 

undersökning utgör en viktig grund för det vidare omhändertagandet. Vi anser också att 

erfarenhet är viktigt för att kunna utföra dessa undersökningar på ett tillfredsställande 

sätt. Ett sätt för vårdarna att öka sin erfarenhet skulle kunna vara att även arbeta inne på 

sjukhuset där patientundersökningar är betydligt mer frekventa. Detta styrks av Bruce et 

al. (2003b), som skriver att ambulanssjuksköterskors erfarenhet av att jobba på sjukhus 

är värdefullt för en god bedömning prehospitalt. Suserud (2005) skriver att 

Socialstyrelsen hävdar att det finns ett stort behov av att öka kompetensen inom 

ambulanssjukvården. Detta för att kunna uppnå samma nivå av säkerhet beträffande 

diagnos och behandling prehospitalt som finns inom all annan sjukhusvård. 

 

Dokumentationen visar också att vårdarna kontaktade andra vårdinstanser och fick hjälp 

både med att avgöra om patienten kunde vårdas på plats samt rekommendation om vem 

patienten skulle vända sig till för uppföljning. Detta är viktigt då det i riktlinjerna för 

projektet står att någon instans måste ta ansvar för uppföljningen av patienten och dess 

vårdproblem. Vi anser att vårdarna i osäkra fall fick hjälp med att ta beslut om att vårda 

på plats och att det lugnade både patient och anhöriga.  

 

Vi tycker att det är intressant att den rent medicinska behandlingen inte utgör en 

framträdande del av vården, utan att omvårdnaden av patienten tycks vara mera 

dominerande. Resultatet i studien visar på att patienterna blir lugnade av att vårdarna 

kommer till platsen. En frågeställning som då väcks är att det kan tyckas vara så att 

många av larmen inom projektet grundar sig i oro? Vissa patienter upplever enligt 
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dokumentationen att de undersökningar som genomförs och inte visar på något fysiskt 

fel är en källa till lugn, medan andra patienter behöver få sällskap en stund och prata av 

sig. Författarna upplever att dokumentationen beskriver att patienterna lämnar över 

ansvaret för sin hälsa till vårdarna. Det skulle kunna tolkas som att patienten inte 

behöver ta samma ansvar för sin situation, utan att vårdarna får ta över den rollen. Detta 

överensstämmer med Ahl, Nyström och Jansson (2006), som beskriver att när patienter 

larmar på ambulans så förlitar de sig på att vårdarna tar hand om dem. Vilket kan förstås 

som att patienterna lägger sina liv i vårdarnas händer. 

 

I vissa fall då vårdarna anlände till patienten så hade besvären avklingat. Det framgår då 

att vårdarna försäkrade sig om att patienterna åter var i sitt habitualtillstånd. Vidare 

försäkrade sig vårdarna om att patienterna åter skulle höra av sig till sjukvården om 

symtomen skulle återkomma eller något nytt problem skulle uppstå. Detta stämmer väl 

överens med Henriksson et al. (2008), som hävdar att hälso- och sjukvården har en 

viktig roll i att förmedla vikten av att söka rätt vård i tid. 

 

Resultatet visar också på patienter som redan i samtalet med larmcentralen uppger att de 

ville ha Vård-på-plats. Detta är intressant då det visar att information om projektet, hade 

nått ut till invånare i området där projektet ägt rum.  

 

Författarna ställer sig därför frågan om det skulle kunna vara bra att ytterligare 

informera våra invånare om vad ambulanssjukvården kan hjälpa till med och vilka 

resurser som finns? Ett förslag på vidare forskning är en intervjustudie där patienter som 

vårdats på plats får komma till tals och delge sina erfarenheter. 

 

 

Slutsats 

Vård-på-plats är en utveckling av prehospital akutsjukvård som erbjuder en rad olika 

vårdalternativ och ökar patienternas valmöjligheter. AmbuLink möjliggör en 

informationsrik dokumentation som uppfyller vårdverksamhetens riktlinjer för Vård-på-

plats. Dock är det ytterligt viktigt att den medicinska säkerheten säkerställs. Exempelvis 

beträffande ansvaret för uppföljning av vården. 

 

 

Kliniska implikationer  

– Vård-på-plats kan tillämpas för patienter i alla åldrar och som har varierande 

vårdbehov. 

– Vård-på-plats förutsätter ett utvecklat samarbete med inblandade vårdinstanser. 

– Vård-på-plats förefaller vara säkert då de sekundärtransporter som hittades endast 

visade på en patient som sökte för liknande besvär efter några timmar. 
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Bilaga 1.  
Projektdirektiv ”Vård på plats” 

 
Bakgrund 
Ambulanssjukvården tillhör de områden som utvecklats mest under de senaste 5-10 åren. 
Tidigare var det en transportorganisation som tillhörde räddningstjänsten och vars uppgift var 
att så snabbt och säkert som möjligt transportera sjuka och skadade till närmaste sjukhus för 
vård. Idag är det en rullande akutmottagning med minst en sjuksköterska i varje enhet, utrustad 
med bl.a. läkemedel och utrustning för avancerad behandling.  
 
Nuvarande rutin är att om uppdrag ges av SOS Alarm skall patienten i normalfallet 
transporteras till vårdinrättning. Ambulanssjuksköterskor har idag inte samma möjlighet att 
bedöma,  prioritera och fatta beslut om patienters behov som till exempel kommunsköterskor 
och telefonrådgivningen.  
 
Inom ambulansverksamheten transporteras  patienter som ibland inte är i behov av vår 
kvalificerade vård utan vår ide´ är att de istället skulle kunna åka till vårdinrättning på andra sätt, 
tex. taxi eller med anhörigs hjälp.  
Dessutom kan de patienter som behöver och vill behandlas på plats av vår personal och 
därmed kunna kvarstanna i hemmet. De kan även få hjälp med vidare kontakter inom vården. 

 
Syfte 
Att inom xxx kommun och primärvårdsområde, under en tidsbegränsad period, i samverkan 
utnyttja våra gemensamma resurser på ett optimalt sätt. 

- färdigbehandla patienten i hemmet 
- hänvisa till annan vårdnivå eller transportsätt 
- under befintliga ekonomiska ramar 

 
Avgränsning 
I ett första skede avgränsas projektet till xxx kommun och primärvårdsområde. 

 
Målbilder 
Skaraborgs sjukhus fyra perspektiv skall beaktas och utifrån dessa sätts följande mål: 
Patientperspektivet 
Vård på den plats där patienten befinner sig om sjukhusvård ej bedömts nödvändig.  
Processperspektivet 
Identifiera sjukdomstillstånd som ej behöver ambulanstransport in till sjukhus. Aktiv samverkan 
med primärvård, kommun och sluten vårdens resurser med syfte att bryta barriärer och se till 
patientens bästa.  
Medarbetarperspektivet 
Ta tillvara på ambulansbesättningens kompetens i aktivt och nära samarbete med andra 
aktörer.  
Finansperspektivet 
Minska antalet inläggningar på sjukhus samt minska antalet ambulanstransporter. 
Projektorganisation 
Uppdragsgivare: 

xxx, ambulansCHÖL, Ambulansverksamheten SkaS 

xxx, Ambulanschef SkaS. 

Projektledare: 

xxx, Ambulanschef SkaS. 

Styrgrupp:  

xxx MAS xxx kommun 

xxx, Distriktsläkare xxx 

xxx, Ambulanschef SkaS.



xxx, Chefsöverläkare Ambulansverksamheten SkaS. 

xxx, Ambulansföreståndare, xxx 

xxx, ambulanssjuksköterska, xxx 

xxx, Chefläkare Skaraborgs Sjukhus 

 

Projektgrupp: 

xxx, teamledare, xxx 

xxx, ambulanssjuksköterska, xxx 

xxx, ambulanssjuksköterska, xxx 

xxx och xxx Verksamhetsutvecklare SkaS 

 

Uppföljning och rapportering 
Kontinuerlig uppföljning och avrapportering till uppdragsgivare och styrgrupp. 
Efter sex månaders projekttid görs jämförelse med pilotprojektet. 
Därefter tar styrgruppen ställning till utvidgning av projektet till andra kommuner. 

 
Tillgängliga resurser 
Projektgruppens deltagare schemalägger projektet i Frida. 

 
Tidsplan 

Målsättning att nulägesbeskrivning skall vara kartlagt och utrett så att man kan påbörja 

med att testa i liten skala från och med 2007-04-01 – 2007-12-31. 

Metod 
Projektet skall genomföras processinriktat och i aktiv samverkan med övriga aktörer som 
primärvård, kommun, akutmottagning, SOS med flera. I projektet skall man beakta 
vårdkedjetänkandet och den medicinska säkerheten för patienten. 

 
- Kartläggning med nulägesbeskrivning av omhändertagandet av patient med behov 

av ambulanstransport till sjukhus. 
- Identifiera styrkor och svagheter med nuvarande rutin.  
- Prioritera problemområden. 
- Identifiera alternativa lösningar.  
- Identifiera mätpunkter i processen. 
- Kartläggning av vilka sjukdomssymtom man skulle kunna omhänderta/behandla på 

plats utan att transportera patienten till sjukhus. 
- Diskussioner skall föras i aktiv samverkan med kommun och 

primärvårdsföreträdare. 
- Förändringar/förbättringar skall testas i liten skala och utvärderas innan eventuella 

större förändringar görs. 
- Gemensamma riktlinjer tillsammans med kommun och primärvård skall utformas 

vid införande av vård på plats.  
060607 
xxx    xxx 
Ambulanschef    ambulansCHÖL 
SkaS    SkaS 

.



Bilaga 2. 

 

Standardkontroller av vitalparametrar vid vård på 

plats 

 

 

 

 

        Parametrar  Normalvärde 
 

 Andningsfrekvens   10-20 

 

 Puls    55-100 

 

 

 Blodtryck, liggande  systolisk 100-180 diastoliskt 50-90 

 

 Saturation   mer än 95 % utan syrgas 

 

 

 P-Glukos    4-8 mmol/l 

 

 EKG    Vid bröstsmärta, andningsbesvär, yrsel,                                                              

                                                                  buksmärta, ryggsmärta 

 

 Neurologi  Orienterad? Klar/adekvat? Pareser? 

 

 Temp   Brännhet? Varm? Kall? BAS 

 

 

 

 

 

 

Vid avvikande vitalparametrar bör övervägande göras för intransport. Om annat 

kontakta respektive primärjour för konsultation i fortsatt beslut.  

 

Ambulansbesättningen dokumenterar gemensamt i Ambulink efter vård på plats. 

Kopia på journal skickas till xxx. 

 

 

 

 

 



Bilaga 3. 

 
Principer för Vård på plats dvs. avbrytande av ambulansuppdrag. 

 
 

 
När en patient ej förs till vårdinrättning skall följande villkor vara uppfyllda: 
 

 Patienten måste själv vilja stanna hemma, och vara nöjd med detta. 
Detta gäller i förekommande fall även anhöriga. 
 

 Någon instans måste ha ansvaret för uppföljningen, t.ex. vårdcentral, 
kommunsköterska, sjukvårdsrådgivningen. 

 

 Om någon uppföljning inte har avtalats måste fallet ha diskuterats med läkare. 
 
 
 
 

Särskild hänsyn skall tas om patienten ter sig berusad eller påverkad av droger 
eftersom dessa patienters tillstånd är mycket svårt, för att inte säga omöjligt, att 
bedöma adekvat.  
 
Dokumentationen som alltid sker i samband med vård, behandling och 
undersökning är extra viktig i dessa fall.  
 
 
 
 
081015 
 
 
 
 
 
xxx    xxx 
Verksamhetschef   Ambulansöverläkare 
xxx och Ambulans, SkaS   
 
 

 
 
 

 

 

 



Bilaga 4. 

 

Verksamhetschefens och Ambulansöverläkarens godkännande av datainsamling 

 

Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med 

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

vi ett examensarbete (magisteruppsats) där vårt syfte är att beskriva vårdbehovet hos 

och vårdåtgärder för patienter som av ambulanssjukvården vårdats på plats.  

 

Vi vill ta reda på vilka patienter som har varit med i vård på plats-projektet, vad de 

bedömdes ha för besvär, hur bedömningen att vårda på plats gjordes, vilka vårdåtgärder 

som gjordes av ambulanspersonalen, om och hur man tillgodosett patientens behov av 

trygghet och kontinuitet? Har patienten varit delaktig i beslutet att vårda på plats?  

 

Avsikten är att göra journalgranskning på alla de journaler som ingått i projektet på 

ambulansstationen i xxx. Vi är tacksamma för kopior av patientjournalerna, med endast 

identifikation av kön och födelseår. Efter verksamhetschefens och 

ambulansöverläkarens samtycke får författarna tillgång till patientjournalerna och kan 

påbörja analys av materialet. Uppgifter som kan identifiera patienten i journalen tas 

bort. Ingen obehörig har tillgång till kopiorna. Vi handleds i examensarbetet av 

nedanstående handledare.  

 

Handledare 

Birgitta Wireklint Sundström 

Lektor 

Institutionen för vårdvetenskap 

Högskolan i Borås 

E-post: Birgitta.Wireklint.Sundstrom@hb.se  

Tfn:  033-435 47 77     070-276 5485 

 

Med varma hälsningar 

 

__________________________ __________________________ 

Richard Tapper          Maria Johansson 

xxx           xxx 

 

Godkännande 
Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Richard Tapper och Maria 

Johansson genomför datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits.  

 

xxx     /       2009                xxx     /       2009      

 

______________________               __________________ 

xxx                 xxx 

Verksamhetschef                Ambulansöverläkare 

xxx                 xxx 


