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Sammanfattning    
 
Ambulanssjuksköterskor upplever att antalet uppdrag ökar och att tillgängligheten på 
ambulanser minskar. Speciellt för de allvarligaste uppdragen. Det upplevs också som att 
en del patienter ringer efter ambulans eller åker lite mer frekvent än vad som kan anses 
brukligt. Att ge dem adekvat hjälp samt frigöra ambulansresurser till mer akuta uppdrag 
borde gagna både den enskilda patienten samt ambulanssjukvården. 
 
Syftet med studien var att genom journalgranskning kartlägga mångbesökare och 
jämföra den prehospitala bedömningen med den slutdiagnos som ges på sjukhuset för 
att undersöka om de erbjuds en optimal vårdnivå. 
Studien är genomförd med en kvantitativ ansats där en retrospektiv journalgranskning 
använts för att finna de som åkt ambulans, i Skaraborg, till en vårdinstans fyra gånger 
eller fler under 2014. 
 
Resultatet visade att två tredjedelar av patienterna i kategorin var födda före 1950. De 
sökte i störst utsträckning för andningsbesvär, bröstsmärtor, buksmärta samt infektion. 
Endast 2,8% bedömdes ha psykiska besvär och 2,9% transporterades till en vårdcentral. 
Det visade sig också att en tredjedel av de patienter som räknades som mångbesökare 
aldrig lades in på sjukhuset. 
 
Av de som definierades som mångbesökare var 68 % över 60 år. Flera av dessa 
patienter skulle fått bättre hjälp om individuella vårdplaner tagits fram som utgått från 
en personcentrerad vård där hänsyn tagits till varje individs situation och egen åsikt. Det 
skulle också göra att flera av dessa ej behövt åka till en akutmottagning vilket antas 
givit ett minskat vårdlidande och högre tillgänglighet på akutambulanser. 
 
 
Nyckelord: mångbesökare, prehospitala bedömningar, ambulanssjuksköterska 
multisjuka, optimal vårdnivå, personcentrerad vård, journalgranskning, 
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INLEDNING 
Alla ambulanssjuksköterskor borde drivas av viljan att alltid göra gott och hjälpa sina 
patienter så långt förmågan räcker. Den som väljer att arbeta i den miljö som vanligtvis 
definierar ambulanssjukvården kan också tänkas föredra mer akuta och svåra 
sjukdomsfall samt olyckor än vad som återfinns inom andra nivåer av sjukvården. 
Antalet större trauman, svåra olyckor eller livshotande sjukdomsfall är en minoritet 
bland dagens ambulansärenden.  Människor av alla åldrar och bakgrunder söker hjälp 
via ambulanssjukvården. De söker för tillstånd som inte är livshotande och kan således 
hos vissa ambulanssjuksköterskor upplevas som mindre intressanta.  
 

Patienter som har ett stort vårdbehov, ofta multisjuka, tenderar att återkomma som 
ambulansärenden och i många fall möter samma ambulanssjuksköterskor samma 
patienter flera gånger. Med en förhoppning om att få rädda liv och arbeta med det som 
klassiskt setts som ambulanssjukvård finns en risk att ambulanssjuksköterskor ser de 
vårdkrävande multisjuka mångbesökarna som mindre intressanta och därför inte gör en 
lika noggrann bedömning och behandling av dem jämfört med vad som skulle skett vid 
exempelvis större olyckor och trauman. Det finns även en risk att de slentrianmässigt 
körs till en vårdnivå där de inte får den mest adekvata vården för sitt tillstånd.  
 
BAKGRUND 
Utvecklingen i dagens Sverige är att vi blir fler invånare till antalet samtidigt som vi 
också lever längre (SCB 2014). Fler människor och längre livslängd genererar också 
fler individer som är i behov av någon form av vård. Detta skapar en ökad belastning på 
vårdenheterna vilket också gör att det blir längre väntetid vid varje vårdtillfälle. Detta 
skapar hos en del vårdsökare ett missnöje och en känsla av att ”falla mellan stolarna” 
utan att få korrekt vård (SKL 2014. s. 58). Dessa personer söker ofta vård på samma 
enhet upprepade gånger utan att få den hjälp de eftersöker och kan anses som att de far 
illa samtidigt som de belastar en stor del av vårdkedjan (Olsson 2006, s. 3). 
 

Rätt till vård 
I Hälso- och sjukvårdslagen (1997:567) regleras att alla har rätt till vård på lika villkor 
men den säger också att den som har störst behov av vård skall ges företräde. Vidare 
regleras också att vården skall tillgodose patientens behov av trygghet och bygga på 
patientens självbestämmande och integritet (Hälso- och sjukvårdslag 2014:822). Då 
tillgången till vård bygger på tilldelning i budget, tillgång till vårdplatser samt personal, 
finns av riksdagen etiska principer för prioriteringar inom vården (Socialdepartementet 
1996, s. 9). De principer som styr är människovärdesprincipen – vi är alla lika mycket 
värda, behovs- och solidaritetsprincipen – de med svårast sjukdom skall få hjälp först 
samt de som inte kan tala för sig själva skall ges extra hänsyn samt 
kostnadseffektivitetsprincipen – det skall råda rimlighet mellan kostnad för behandling 
och resultat (Socialdepartementet 1996, s. 9). 
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Den prehospitala vården och dess utmaningar 
Akutsjukvård och ambulanssjukvård spelar en viktig roll i samhället då det skapar 
trygghet (Beillon 2010, s.4). Johansson, Ekwall och Wihlborgs (2010, ss.88-89) studie 
visar att en majoritet av patienterna är nöjda med den prehospitala vård de erhåller av 
ambulanssjuksköterskor. I den prehospitala vården ökar antalet specialistutbildade 
sjuksköterskor (Wihlborg, Edgren, Johansson & Sivberg, 2013, s.127) och denna 
ökning bidrar till en ökad kompetens och förhöjd vårdkvalité (Suserud & Haljamäe, 
1997, s.147). 
 
Befolkningen i dagens samhälle förväntar sig att snabbt få hjälp och de 
sjukvårdsinsatser de behöver när de drabbas av plötslig sjukdom eller skada (Beillon 
2010, ss.73-74). I kompetensbeskrivningen (2009, s.8) för specialistsjuksköterska med 
inriktning mot ambulanssjukvård beskrivs att ambulanssjuksköterskan ska kunna 
samverka, kommunicera för företrädare för olika vårdgivare och samhällsinstanser, 
detta för att kunna säkerhetsställa en god och säker vård.  
 

I den prehospitala vårdmiljön ställs ambulanssjuksköterskor inför att behöva ta svåra 
och snabba beslut utan att ha adekvat och tillräcklig information (Gunnarsson & Warrén 
Stomberg, 2008, s.86.). Att arbeta som ambulanssjuksköterska är ett komplext yrke då 
kunskapen inom flera områden ska innehas (Wihlborg, Edgren, Johansson & Sivberg 
2013, s.130). Svårighetsgraden av t.ex. en olycka har också betydelse för vilka beslut 
som tas, även ambulanssjuksköterskans erfarenhet spelar en viktig roll (Gunnarsson & 
Warrén Stomberg 2008, s.87). Vid beslutsfattande är förtroende och tilliten till sin 
kollega av stor vikt i den prehospitala vården (Gunnarsson & Warrén Stomberg, 2008, 
s.86).  

 

Triage 
Att triagera eller genomföra triage på en patient innebär att prioritera hur sjuk patienten 
är samt hur snabbt denne behöver bli omhändertagen (Widgren, Jourak & Martinius 
2008, s.1). I Sverige används triageringsmetoden Rapid Emergency Triage and 
Treatment System, (RETTS tidigare METTS) vilket är ett system som bygger på den 
engelska Manchester Triage System där algoritmer för symtom kopplas till sökorsak, 
kallad ESS – Emergency Symtoms and Signs (Widgren, Jourak & Martinius 2008, ss. 
1-2). 
 
På Sahlgrenska Universitetssjukhuset som utvecklade RETTS sågs frånvaron av 
blodtryck, puls, andningsfrekvens, saturation samt temperatur, vilka räknas till 
patientens vitalparametrar som en brist och fördes in i triagesystemet. Denna utveckling 
kom att benämnas METTS och från 2010 RETTS (Predicare, 2015). Sedan 2009 
används denna triagering av både akutmottagningarna samt ambulanssjukvården vilket 
gör att den första prioriteringen samt reevalueringen skett redan i ambulansen och 
minskar handläggningstiden på akuten (Widgren, Örninge, Grauman & Thörn 2009, s. 
2). 
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Olika vårdnivåer 
Ambulanssjuksköterskan står efter genomförd bedömning och triagering inför beslutet 
att välja till vilken vårdnivå eller vårdinstans patienten skall transporteras. Exempel på 
vårdnivåer är vård på plats, akutmottagning, Direkt till avdelning, vårdcentral eller 
kontakt med annan vårdgivare exempelvis den kommunala hemsjukvården 
(Ambulanssjukvården SkaS, 2014). Samtliga förutom vård på plats räknas som att köra 
patienten till en vårdenhet. 
 

Vård på plats, som är en möjlighet inom det studerade ambulansområdet, innebär att 
ambulansbesättningen utför något vårdmoment hos patienten och lämnar denne hemma. 
För att detta skall ske krävs samförstånd mellan vårdande sjuksköterska samt patienten 
och i förekommande fall dennes anhöriga (Ambulanssjukvården SkaS, 2014). I många 
fall rekommenderas också ett besök på eget initiativ dagen efter och i vissa fall bokar 
ambulanssjuksköterskan ett besök på vårdcentral till dagen efter direkt hos patienten. 
 
Att köra till akutmottagning är den vanligaste destinationen för ambulansbesättningarna 
och således den enhet som tar emot flest patienter från ambulansen. För patienter som 
har ett långtgående vårdbehov och ofta är inneliggande på sjukhus finns alternativet 
”Öppen retur” vilket innebär att patienten kan efter kontakt med vårdavdelningen 
transporteras direkt till den avdelning där denne vårdas utan att först bli bedömd på 
akutmottagningen. I vissa fall kan patienten också köras direkt till röntgen, 
interventionscentrum för Perkutan Coronar Intervention (PCI) eller till strokeavdelning. 
Förutsättningen för att få komma på Öppen retur är att det är samma symtom eller 
sjukdom som initierat den öppna returen (SkaS 2014). 
 
Det börjar bli mer vanligt att patienter som bedöms vara i behov av att träffa läkare men 
där symtom eller sjukdom ej är akuta istället körs till en vårdcentral där denne är listad 
alternativt till en jourcentral. Detta då patientens vårdcentral ofta har större kännedom 
och historik samt förmåga att initiera mer långtgående utredningar än vad det finns 
möjlighet och utrymme för på en akutmottagning.  
 
I de fall en patient som söker hjälp från ambulansen ej bedöms vara i behov av att åka 
till akuten eller en vårdcentral och är inskriva i den kommunala hemsjukvården kan 
ambulanssjuksköterskan välja att i samråd med kommunens distriktssjuksköterska låta 
denne fortsätta vården av patienten och göra de åtgärder som anses nödvändiga 
(Ambulanssjukvården SkaS, 2014). 
 

Mångbesökare 
Mot bakgrund av en tidigare förstudie (Västra Götalandsregionen 2008) gällande hur 
den så kallade mångbesökarmodellen, skulle kunna tillämpas i Västra 
Götalandsregionen, används i denna studie samma definition av mångbesökare, 
nämligen en person som besökt en akutmottagning mer än fyra gånger under ett år. I 
denna studie avses med mångbesökare en person som åkt ambulans fyra gånger eller 
fler under ett år. 
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Mångbesökarmodellen innebär att de vuxna patienter som sökt vård via 
akutmottagningen fyra gånger eller fler under ett år och som läggs in blir av ett 
multidisciplinärt team grundligt utredda under ett dygn. Resultat visade att en sådan 
utredning resulterar i ökad livskvalitet och minskad vårdkonsumtion bland dessa 
patienter (Ibid). Även Stockholms Läns Landsting (SLL) (Olsson 2006, s. 8) definierar 
en mångbesökare som en person som besökt akutmottagningen fyra eller fler gånger 
under ett år. SLL (Ibid. s. 8) menar också att det är oaktat om besöken anses vara 
adekvata eller inte. 
  
Det finns en grupp patienter som flertalet gånger ringer efter ambulans och i en 
ambulanssjukvård som redan är tungt belastad så förvärrar detta situationen ytterligare. 
(Edwards, Basset, Sinden & Fothergill 2014, s. 396). Mångbesökare som söker vård 
anländer oftast med ambulans (Scott, Strickland, Warner & Dawson 2013, s. 412). Inom 
sjukvården görs prioriteringar och skälet till detta är att upprätthålla en god vård till de 
patienter som bäst behöver den (Beillon 2010, s. 75).  Alla patienter som söker vård på 
akutmottagningen med ambulans är inte i behov av akutsjukvård eller den vård som ges 
på akuten. Detta leder också till att ambulanser omdirigeras till andra sjukhus på grund 
av överbeläggning (Eckstein, Isaacs, Slovis, Kaufman, Loflin, O’Connor, & Pepe 2005, 
ss. 269-270).  
 
De av mångbesökarna som har medicinska sjukdomar har visat sig kunna uttrycka sina 
behov tydligare i jämförelse med de mångbesökare som lider av psykiska besvär. De 
kan uppge olika besvär och anledningar till påkallande av ambulans från gång till gång 
(Scott, Strickland, Warner & Dawson 2013, ss. 410-411). Mångbesökare är patienter 
med komplexa behov och för att kunna identifiera och ge dem en god vård krävs i vissa 
fall en mer individuellt anpassad vård än de standardiserade vårdprogram som används 
idag vid enskilda somatiska besvär (Edwards, Basset, Sinden & Fothergill 2014, s. 394). 

 

Personcentrerad vård 
I den aktuella studien används teorin personcentrerad vård som utgångspunkt. Den går 
ut på att genom ett holistiskt synsätt vårda och bedöma patienten. Att inte bara se 
sjukdomen utan även se människan bakom sjukdomen. Det innebär också att se det 
andliga, psykiska och sociala behov samt bekräfta personens egen tolkning av hälsa och 
ohälsa (Svensk sjuksköterskeförening 2010, s. 1). Patienten är inte längre reducerad till 
ett enskilt symtom eller sökorsak utan denne är istället en unik person. Det är inte en 
patient eller patientgrupp med gemensamma egenskaper såsom samma symtom eller 
diagnos utan med personcentrerad vård blir varje person en unik individ (ibid.). 
 
Personcentrerad vård innebär också att låta individen vara delaktig i den vård som 
denne erbjuds samt även att respektera de eventuella val som denne gör även om det 
kan innebära risker eller försämring för densamme. Personen är inte längre en passiv 
mottagare av vård utan en aktiv deltagare som gör avvägda val baserade på väl 
underbyggd information (ibid. s.2). Av sjuksköterskan krävs att personen sätts före sin 
sjukdom samt att hen stödjer personen i den rollen som patienten vill vara, oavsett hälsa 
eller ohälsa. Vidare bör sjuksköterskan ta ett professionellt ansvar genom att ta hänsyn 
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till patientens eget perspektiv och upplevelse av välbefinnande och definition av 
sjukdom (ibid. s. 3-4). 
 

Tidigare forskning 

En Fokusrapport (Olsson, s. 4) utfördes 2006 i Stockholms Läns Landsting i syfte att 
öka kunskapsläget, belysa situationen samt förbättra vårdkvaliteten för mångbesökare 
på Stockholms akutmottagningar. Detta arbete visade bland annat att 6 % av besökarna 
var mångbesökare och en majoritet av dessa var kvinnor. Mångbesökarna stod för 21 % 
av besöken vid akutmottagningarna i SLL. Vidare påvisades att de ej kunde beskrivas 
med en enskild diagnos. En begränsning med rapporten, som de själva påpekade, var att 
det inte fanns någon patientbunden statistik över mångbesökarnas besöksorsaker och 
diagnoser (Olsson 2006, s. 8). 
 
Studier i ämnet Vård på Rätt Vårdnivå (VRV) (Norberg 2015) genomförs just nu på 
Högskolan i Borås. Inom ramen för detta har en tidigare magisteruppsats gjort med 
fokus på Vård på plats (Güldenpfennig & Flyckt 2011). Enligt Eriksson1 påbörjas i 
Skaraborgs sjukhusområde ett samverkansprojekt med de ingående kommunerna i syfte 
att erbjuda mångbesökare en mer korrekt vårdnivå och en individuell vårdplanering. 
 

PROBLEMFORMULERING 
Om fler människor söker vård i förhållande till tillgängliga resurser skapas köer i 
vårdkedjan. Längre väntetid exempelvis på en akutmottagning kan skapa frustration hos 
både patienter, anhöriga och även hos vårdpersonalen (Olshaker 2009, ss. 593-594). I 
vissa fall har patienterna svårt att veta vilken vårdnivå de ska vända sig till vid akut 
uppkommen sjukdom eller skada. Detta förklarar varför de vänder sig till SOS Alarm 
eller Sjukvårdsupplysningen. Trots detta så kan resultatet ändå bli att patienten hamnar 
på fel vårdnivå.  
 
Ett ökat tryck på ambulanssjukvården gör att varje ambulans får fler uppdrag än de 
klarar att handlägga. Detta i sin tur leder till längre väntetid för patienten oavsett 
prioriteringsgrad. Viljan att göra en korrekt bedömning och hjälpa varje patient på bästa 
sätt bör vara en drivkraft hos varje ambulanssjuksköterska. De patienter som definieras 
som mångbesökare kan löpa en större risk att inte få en korrekt bedömning, vilket leder 
till sämre vård och att de därför kan bli hänvisade till fel vårdnivå. En orsak till detta 
menar Olshaker och Rathlev (2006, s. 354) är att avdelningarna som skall ta emot 
patienterna från akuten inte har plats eller tid att ta emot patienten. Ett stort problem är 
att patienter som egentligen inte är i behov av akutsjukvård söker sig till ambulansen 
och akuten. Detta leder också i slutändan till att ambulanser blir stående med patienter 
som de ej kan lasta av eller får åka till ett mera avlägset lokaliserat sjukhus. (ibid.).  
 
 

 

 

1 Jan Eriksson, Administrativ chef, Ambulansen Skaraborg, samtal 16 januari 2015. 
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SYFTE 
Syftet är att kartlägga mångbesökare och jämföra den prehospitala bedömningen med 
den slutdiagnos som ges på sjukhuset och om de erbjuds en optimal prehospital 
vårdnivå. 

 
METOD 
Studien är genomförd med en retrospektiv design där en frågeställning undersöks på 
redan existerande insamlad data (Polit & Beck 2002, s.190), i detta fall patientjournaler. 
Med en kvantitativ ansats granskades journalerna djupare, med jämförelse mellan 
bedömningen gjord av ambulansen kontra den bedömning som utfördes i den 
efterföljande vården på sjukhuset. 
 

Urval 
Inklusionskriterier är patienter som har åkt ambulans fyra gånger eller fler under 2014 i 
Skaraborg och transporterats till en vårdinrättning.  
 

Datainsamling 
Med hjälp av utbildningsansvarig på Ambulansstödenheten i Skövde togs Excelfiler 
fram med de patienter som åkt ambulans fyra gånger eller fler i Skaraborgs sjukhus 
upptagningsområde (SKAS) under 2014. I Excelfilerna var patienterna klassificerade 
efter personnummer, ärendenummer, datum för vårdtillfället samt aktuell 
ambulansstation. Denna klassificering gjorde att mångbesökare kunde identifieras 
medan vissa föll bort då systemet av misstag grupperat dem med andra patienter. Detta 
korrigerades manuellt. När identifieringen av samtliga mångbesökare var gjord 
sammanställdes antal mångbesökare per ambulansstation.  
 

En genomgång utfördes stationsvis där varje patientjournal, både i AmbuLink och i 
Melior granskades. Bedömt tillstånd, ESS-färg, Vitalparametrar (VP) och prioritet för 
intransport är de parametrar som har valts ut ur AmbuLink. I Melior är det diagnos och 
antal vårddygn som har granskats. Patienterna är avidentifierade, födelseår och kön har 
dock inkluderats. Variablerna fördes in i Excel dokument för att därefter kunna 
exporteras till SPSS. När data fördes in i SPSS förändrades variablernas benämning för 
att göra det mer överskådligt. De nya benämningarna blev ID, Ålder, Kön, RETTS, 
ESS-Kod, Slutdiagnos, Antal vårddygn, Destination och Korrekt bedömning. 
Slutdiagnosen kodades av Johan Herlitz och författarna enligt Sjukdomsindelning med 
subgrupperingar vilket gav en tre eller fyrsiffrig kod (Bilaga 2).  
 
I denna studie har det valts att livshotande tillstånd och sjukdomar är Anafylaxi, 
Medvetslöshet, TIA/Stroke, Angina Pectoris, Hjärtinfarkt, Hjärtsvikt, Rytm- och 
Retledningsrubbningar, Hjärtstopp, Sepsis, Lungemboli, Lungödem och Intoxikation. 
Traumalarm utifrån RETTS Röd har också valts. Valet är delvis valt utifrån Rawshani, 
Larsson, Gelang, Lindqvist, Gellerstedt, Bång och Herlitz (2014, s. 860) som definierar 
Akut Coronart Syndrom, Ventrikel arytmi, Lungemboli, Lungödem, Ventil 
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Pneumothorax, Septisk- Kardiogen- och Anafylaktisk chock och Stroke som potentiellt 
livshotande tillstånd. Medvetslöshet och intoxikation är också livshotande tillstånd, 
bedömt utifrån ESS-koderna 20 respektive 40 med ESS-färg röd (Predicare 2015). 
 
Ett bedömningsinstrument (Bilaga 3), utvecklat av Johan Herlitz tillsammans med 
författarna, har använts i syfte att avgöra korrektheten i de bedömningar som gjordes av 
ambulanssjuksköterskan jämfört med den slutdiagnos som ställdes av ansvarig läkare på 
sjukhuset. Denna bedömning skrevs med en bokstav följt av en siffra initialt. Då 
programmet SPSS ej godkänner bokstäver gjordes instrumentet om till kod där varje 
bokstav istället blev en siffra. Således infördes en kod om två siffror.  
 

Databearbetning 
Analysen av insamlad data genomfördes med hjälp av en statistiker vid Göteborgs 
Universitet som gjorde en frekvensanalys. Data som framkom vid analysen lades sedan 
in i Excel för att skapa diagram och redovisa resultatet. 
Observationerna har antagits vara oberoende. Fisher’s exakta test har använts för 
jämförelser av proportioner mellan grupperna. På grund av det stora antalet test som har 
gjorts, har Bonferronikorrektion för multipla tester använts och då krävs ett nominellt p-
värde på <0,002 i tabell 1 för statistiskt signifikant skillnad på 0,2%-nivån. I tabellen 
anges det nominella p-värdet. Alla test är tvåsidiga och programvaran SAS v9.3 för 
Windows har använts i alla beräkningar. 
 
 

Etiska överväganden 
Att granska journaler kan ses som ett intrång i den personliga integriteten 
(Patientdatalagen). Verksamhetschefen för Ambulanssjukvården vid Skaraborgs sjukhus 
har gett sitt medgivande (Bilaga 1) efter att tillvägagångssätt samt syfte tydligt 
presenterats. I journalsystemet AmbuLink finns en funktion där den som öppnar en 
journal anger orsak till att den öppnas, i detta fall angavs forskning och magisteruppsats. 
Noggrannhet i att endast öppna de journaler som inkluderats har särskilt beaktats. Vid 
granskningen i Melior har det eftersträvats precision i att endast öppna de vårdtillfällen 
som motsvarar vårdtillfällen i AmbuLink. I presentationen av resultatet är samtliga fynd 
och analyser avidentifierade både gällande individ och stationstillhörighet 
 
Studier inom högskoleutbildning på grund och avancerad nivå omfattas inte av lagen 
om etikprövning (SFS, 2003:460). Men som forskare finns ett eget etiskt ansvar vilket 
ligger till grund för all forskningsetik. Detta ansvar innefattar att forskningen är 
moraliskt acceptabel och av god kvalitet (Vetenskapsrådet 2015a). Forskarens 
skyldighet är att aldrig förfalska, förvränga, plagiera eller vilseleda (Vetenskapsrådet 
2015b). Författarna har gjort sitt yttersta i sin strävan att ej övertolka eller avsiktligt 
misstolka insamlad data. Förförståelse har ej tagits i beaktande då denna studie inte 
gjorts med kvalitativ metod.  
 
Det förelåg en risk för kränkning av kollegor då deras journalanteckningar och 
bedömningar lästes i samband med datainsamlingen. Vetenskapsrådet (2011, s 18) 
framhäver att det krävs en balans mellan nyttan och risken med forskning. Det finns en 
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vilja att göra något nyttigt för samhället samtidigt som vi måste skydda de medverkande 
individerna. Denna balans har eftersträvats i studien då det ej går att identifiera 
patienterna medan informationen om deras medicinska tillstånd är tillräckligt för att 
kunna användas i resultatet. 
 
RESULTAT 
I Skaraborg under 2014 var det totalt 25522 stycken ambulansuppdrag där patienter 
transporterades in till en vårdinstans. Av dessa uppdrag faller 1854 stycken inom ramen 
för gruppen mångbesökare med totalt 339 stycken patienter. 
 
I analysen framkom sju övergripande områden, fördelning mellan kön och ålder, 
indelning RETTS färger och sökorsak, slutdiagnos, antal vårddygn, antal resor med 
ambulans, indelning vårdnivåer samt utfall av korrekt bedömning enligt 
bedömningsinstrumentet, vilka presenteras mer ingående i följande avsnitt. 
 

Fördelning mellan kön och ålder 
Resultat visade att fördelningen mellan kvinnor och män är väldigt lika med en knapp 
majoritet, 50,6 % kvinnor (figur 1:1). Störst del av uppdragen, 68 % gällde patienter 
som var födda före 1950 (figur 1:2). Den äldsta patienten var född 1916 och yngsta 
2004. Medelåldern inom gruppen var 67 år, den var 68 år för männen och 66 år för 
kvinnorna. Noterbart är att under 50 år är det kvinnorna som är i majoritet (figur 1:3) 
men över 50 år är männen i majoritet (figur 1:4). 
 

 
             Figur 1:1 Fördelning mellan kvinnor och män 
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            Figur 1:2 Åldersintervaller. 
 

 
          Figur 1:3 Åldersfördelning bland kvinnor. 

 

 
          Figur 1:4 Åldersfördelning bland män. 
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Indelning RETTS färger och sökorsak 
Vid analysen av sökorsaker utmärker sig andningsbesvär som den vanligaste, 16.7 %. 
Bröstsmärta och buksmärta var nästan lika vanligt förekommande, 14.0 % respektive 
13.4 %. Även infektion var en återkommande sökorsak, 6.6 %.  (figur 2:1). 
 
Av RETTS färger eller allvarlighetsgrad bedömdes 39.51 % vara gula och endast  
9.87 % gröna (figur 2:2). Andningsbesvär och buksmärta är störst andel kvinnor som 
sökt (figur 2:3) medan det för bröstsmärta är flest män (figur 2:4).  
 
         
         

 

         
        Figur 2:1  Vanligaste sökorsaker bland mångbesökare. 
 

 
         Figur 2:2 Fördelning av prioriteringsfärg enligt RETTS. 
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        Figur 2:3 Vanligaste ESS-koder/sökorsaker bland kvinnor. 

 

 
        Figur 2:4 Vanligaste ESS-koder/sökorsaker bland män. 
 

Slutdiagnos 
Av totalt 1854 analyserade slutdiagnoser framträdde sex stycken som mer 
återkommande än de övriga (figur 3:1). Diagnoser som påverkar eller kan påverka 
andningen var vanligast tillsammans med bröstsmärta och buksmärta. Därefter kom 
intoxikation av någon form. Lika vanlig som intoxikation var att patienten kördes till 
vårdcentralen istället för akuten. 
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Vid jämförelse av sökorsak/ESS-kod i relation till slutdiagnos sökte flest med 
hjärtinfarkt för bröstsmärta. Bland de med stroke sökte också en majoritet för stroke. 
Hos dem med sepsis sökte hälften för infektion. Bland de patienter med hjärtinfarkt 
sökte majoriteten för symtom och ESS som förknippas med detsamma (figur 3:2). Hos 
de med stroke var det lite mer spritt (figur 3:3) medan gruppen med sepsis var 
sökorsakerna mer utspridda över nio olika ESS-koder (figur 3.4). 
 
 

 
          Figur 3:1 De mest förekommande slutdiagnoserna. 
 

 
          Figur 3:2 Vanligaste sökorsaker vid slutdiagnos Hjärtinfarkt. 
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          Figur 3:3 Vanligaste sökorsaker vid slutdiagnos Stroke. 
 

 
          Figur 3:4 Vanligaste sökorsaker vid slutdiagnos Sepsis. 
 

Antal vårddygn 
Av de 1854 uppdragen ledde två tredjedelar till inläggning ett dygn eller fler. En 
tredjedel av tillfällena lades patienten aldrig in utan skickades hem efter bedömning 
och/eller behandling. Antalet vårddygn varierade mellan ett som lägst och 74 stycken 
som mest. Majoriteten av de som lades in låg inne två dygn (figur 4). 
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          Figur 4. Antal vårddygn av totala antalet uppdrag. 
 

Antal resor med ambulans 
Antalet resor med ambulans varierade mellan fyra och 24 gånger på ett år. Medianen 
var fem stycken resor och medeltalet fem och en halv resa på ett år. 
 

Indelning vårdnivåer 
I analysen har fyra olika vårdnivåer identifierats som destination för patienterna. Flest 
gånger, 94,1 % kördes patienten till vård på sjukhuset. Därefter var vårdcentral, 2,9 % 
den mest frekvent använda nivån och sedan till vård inom psykiatrin, 2,8 % vilket 
innefattade allmänpsykiatri, beroendevård eller annan psykiatriskt vård (figur 5). Vid ett 
tillfälle avvek patienten. 
 

 
          Figur 5  Intrasporterade patienter fördelat per vårdnivå. 
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Utfall av korrekt bedömning enligt bedömningsinstrumentet 
I tabell 1 illustreras sambandet mellan patientens slutgiltiga diagnos och 
fältbedömningen gjord av ambulanssjuksköterskan på plats. Tabellen utgörs av fem 
huvudgrupper.  
Varje patient kan bara hamna i en av dessa huvudgrupper. I de fyra först 
huvudgrupperna finns fem-sex olika undergrupper som var och en representerar en viss 
grad av samband mellan fältbedömning och slutdiagnos (se bilaga 3). Det mest optimala 
resultatet är att det råder en hög grad av överensstämmelse mellan fält bedömning och 
slutdiagnos. Som ses i tabellen så utgör grupperna som har en definierad icke 
livshotande slutdiagnos och som samtidigt bedöms av ambulanssjuksköterska med en 
fält diagnos eller enbart med symptom som båda är i överensstämmelse med 
slutdiagnosen de två vanligaste grupperna (19 % respektive 15 %).  
 
Därefter kommer i rangordning gruppen som får en slutdiagnos beskriven som symptom 
och som av ambulanssjuksköterskan bedöms ha likartade symptom (12 %). 
Noteras bör att samtliga möjliga alternativ finns representerade. Bland patienter som har 
en livshotande slutdiagnos så har majoriteten en fältbedömning i form av fältdiagnos 
alternativt symptom förenliga med slutdiagnosen. 
 
Inga signifikanta skillnader sågs mellan män och kvinnor. 
 
Yngre patienter skilde sig från de äldre genom en lägre andel med livshotande 
slutdiagnos fältbedömd med symptom förenliga med denna slutdiagnos. Andelen 
patienter som hade en ospecificerad slutdiagnos och där fältbedömningen angav en 
oförenlig fältdiagnos var vanligare hos de äldre. 
Slutligen var samtliga(till sjukhuset) alternativa vårddestinationer vanligare hos de 
äldre. 
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Tabell 1. Fältdiagnoser 
 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
En medvetenhet finns om att det föreligger en risk för kränkning av de patienter vars 
journaler har granskats då en vårdrelation inte har funnits med dessa. Genom 
verksamhetschefens godkännande av studien samt en noggrannhet i vilka journaler som 
öppnades har det yttersta gjorts för att minimera kränkning av patienters integritet. I 
Melior kan den som öppnar en journal se samtliga vårdtillfällen och läsa innehållet i alla 
utom de som är hos psykiatrin. Det går däremot se att besök gjorts vid psykiatrin. De 
journaler som granskades identifierades först i AmbuLink. Därför kunde ett datum 
hittas som stämde med motsvarande vårdtillfälle i Melior och endast detta vårdtillfälle 
öppnades. Således kan det anses att författarna endast läste den information som rörde 
just den journal som ingick i studien. Initialt öppnades ambulansjournalen i AmbuLink 
vilket medförde att en notering till öppningen krävdes varje gång. Efter hand kom dessa 
journaler att istället öppnas i Melior med nackdelen att denna notering inte längre 
gjordes. Trots det skedde granskningen som tidigare och inga andra journaler öppnades. 
Alla händelser i Melior loggades och har i ett senare skede godkänts av ledning vid 
Ambulanssjukvården SkaS. 
 

Williamson (2001, s. 787) menar att det de avgörande etiska frågeställningarna skall 
komma från forskaren själv. Forskaren skall ta ställning till huruvida studien gör nytta 
och förhindrar skada, om den tar resurser från andra forskare eller patienter, om 
forskaren gjort allt för att vara ärlig i det som redovisas samt om patienterna haft 
möjlighet att vara delaktiga. Denna studie gjordes med intentionen att belysa 
komplexiteten hos patienter som ofta åker ambulans och eventuellt inte får en korrekt 
bedömning eller bedöms på en optimal vårdnivå. Således kan den anses både främja 
nyttan samt förhindra lidande för dessa. Författarna har själva gjort merparten av 
undersökningen och insamlingen och därför har inte resurser tagits från andra projekt. 
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Ärlighet och öppenhet i resultat har eftersträvats genom hela studien och inga 
förvanskningar eller ändringar har gjorts. De patienter som inkluderats i studien genom 
sina journaler har ej tillfrågats. Istället har verksamhetschefen gett sitt godkännande 
vilket ansetts fullgott. Detta ställde ett högt krav på författarnas moral som Williamson 
(2001, s. 788) anser styr vårt forskningsbeteende. 
 

Empirin för studien samlades in retrospektivt i befintliga register, vilket innebar att 
information som redan fanns dokumenterad söktes fram till skillnad mot en prospektiv 
studie där informationen inhämtas exempelvis via observationer. En risk för felkällor 
med denna typ av datainsamling är att forskaren kan välja att rikta sin 
informationsinhämtning så att en viss tes eller frågeställning stöds eller bevisas och 
därmed eliminerar kravet på objektivitet (Blome & Augustin 2015, ss. 110). Strävan i 
studien har varit att helt förutsättningslöst söka och redovisa de data som framkommit. 
Därför har ej heller någon tes styrt informationssökningen. Däremot har syftet styrt 
vilken typ av data som samlades in. Den huvudsakliga ramen kring datainsamlingen var 
antalet ambulanstransporter per individ under ett år, därefter var strävan att objektivt 
samla så många variabler som var hanterbart, av vilka vissa senare ej inkluderades i 
resultatet då dessa inte ansågs tillföra studien något. 
 

Historiskt har den kvantitativa forskningen varit förhärskande. Den har ansetts som den 
mest objektiva och dessutom den som är mätbar (Dahlberg & Segesten 2010, s. 16). 
Kvantitativ forskning har därför beskrivits som mest vetenskapligt korrekt och har störst 
evidens. Det som inte gått att mäta har heller inte kunnat utvärderas vilket skapat en 
vilja att kvantifiera beteenden eller händelser som egentligen inte går att mäta (Ibid). Då 
ingen kvalitativ insamling gjorts i studien bör därför det traditionella synsättet ge 
studien hög reliabilitet. Det som kvantifierats är jämförelsen mellan den prehospitala 
bedömningen och slutdiagnosen. Detta för att kunna värdera korrektheten och göra en 
analys över huruvida bedömningarna överensstämmer eller inte. 
 
Likväl finns det en risk att den kvantitativa informationen inte är representativ för 
studien exempelvis på grund av ett felaktigt urval. Malone, Nicholl och Tracey (2014, 
s.279) menar att forskaren måste vara medveten om potentiella felkällor och 
systematiskt eliminera dessa under arbetets gång. Trots denna medvetenhet kan fel 
inkluderas i form av felaktig eller feltolkad information (Ibid, s. 280). I denna studie 
skulle dessa fel kunna återfinnas i den information som hämtats ur journaler där den 
som gjort journalanteckningarna skrivit fel eller utelämnat variabler som skulle tillföra 
viktig information. Vidare finns risken att i de delar som kvantifierats för studien kan 
tolkningar ha skett olika av de båda författarna exempelvis huruvida en diagnos är 
korrekt gentemot bedömningen. Det krävs att mätinstrumentet som används, i detta fall 
bedömningsinstrumentet verkligen mäter det som är avsett att mätas, för att nå en hög 
validitet. Återkommande uppföljningar och jämförelser bidrar också till denna validitet 
(Smith & Noble 2014, ss. 100-101). Författarna har i arbetet med 
bedömningsinstrumentet först gått igenom en del fall tillsammans för att nå samsyn, 
därefter var för sig för att slutligen gå igenom samtliga bedömda journaler tillsammans. 
Här upptäcktes att vissa tillstånd och bedömningar tolkats olika varpå diskussion fördes 
på varje del som skiljde och därefter nåddes enighet om samtliga bedömningar. Genom 
detta arbetssätt har förhoppningsvis en stor orsak till felkällor eliminerats. 
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Resultatdiskussion 
Fördelning mellan ålder och kön 
Mångbesökare som grupp är en komplex patientpopulation i alla åldrar. Denna studie 
visar på ett åldersspann från 10-98 år. De äldre var dock i majoritet. Trots all den 
kunskap som finns om äldre idag finns det svårigheter för vårdpersonal på sjukhuset att 
vårda utifrån ett holistiskt synsätt, där hänsyn till den äldre patientens emotionella, 
spirituella och funktionella synsätt på livet bör beaktas (Melby & Ryan, 2005, s. 1146). 
Ambulanspersonal innehar en kunskap om patienten som måste överföras till 
personalen på sjukhuset för att ett holistiskt vårdande ska kunna eftersträvas. 
Ambulanspersonalen utgör en kunskapskälla med information om patienten som 
personalen på sjukhuset är beroende utav (ibid.). 
 
I den prehospitala miljön, hemma hos patienten, finns kunskap och information som den 
erfarne ambulanssjuksköterskan kan läsa ut mycket utav. Om denna information inte 
vidarebefordras till mottagande enhet förbises en stor del av patienten och dennes 
person.   Genom att ta hänsyn till den miljö och omgivning som patienten befinner sig i 
så påverkas omvårdnaden kring patienten gynnsamt och detta i sin tur bidrar till en mer 
personcentrerad vård. Om vården kring den enskilde patienten skapas efter dennes 
behov och tillstånd så kommer antalet besök till sjukvården att reduceras. Resultatet i 
studien visar att flertalet av de inkluderade mångbesökarna är multisjuka äldre individer. 
Yu (2014, ss. 413-414) påvisar att hos denna patientgrupp är det extra viktigt att ha ett 
synsätt som innefattar personcentrerad vård. Att skapa en samlad bedömning av deras 
situation och därefter utforma individuella vårdplaner, är nyckeln till framgång då alla 
människor är olika. 
Tidigare studier har visat att kvinnor är överrepresenterade bland mångbesökare. Detta 
kunde inte bekräftas. 
 

Antal resor med ambulans 
I denna studie har en granskning gjorts endast över de mångbesökare som söker 
sjukvård via ambulans. Enligt Scott, Strickland, Warner och Dawsons (2013, s.690) 
sammanställning av befintlig forskning över mångbesökare, visades att mångbesökare 
sökte vård mer frekvent via ambulans än andra besökare till akutmottagningen. Denna 
studie visar att mottagande instans var sjukhus, akutmottagning, i mer än 90 % av 
uppdragen. De framkom att störst andel av mångbesökarna i Skaraborg åkte ambulans 
fyra till sex gånger under 2014. Mest anmärkningsvärt var att två av mångbesökarna 
åkte ambulans vid 18 respektive 24 tillfällen.  
 
En frågeställning som väcks är huruvida en individuell vårdplan, en specifik 
handlingsplan skapad efter just deras behov, skulle ha kunna reducera antalet 
vårduppdrag? Att vårda utifrån ett holistiskt synsätt och att se hela individen och inte 
bara patienten kan vara svårt på en akutmottagning på grund av ett högt patientflöde. 
Det är en ökad belastning på akutmottagningarna idag och mångbesökarna påverkar den 
totala volymen (Martin, Stokes-Buzzelli, Peltzer-Jones & Schultz, 2013, s. 245). En 
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personcentrerad vård, väl uppförda vårdplaner och en fungerande hemsituation skulle 
kanske för dessa patienter innebära att de inte söker sig till en akutmottagning. Där finns 
kanske inte alltid den optimala vården finns för dem. En risk föreligger att 
mångbesökare negligeras, speciellt om de träffar personal som vårdat dem tidigare. En 
potentiell risk är då att empatin brister och att de inte ses som unika individer utan 
snarare en belastning. Ett öppet synsätt och empatisk kommunikation främjar 
välmående. Empatin är själva grunden för att kunna sätta sig in i och acceptera 
patientens livsvärld och ge en personcentrerad vård (O’Dwyer 2013, ss. 237-238). 
Bayne, Neukrug, Hays och Britton (2013, s.213) menar också att personcentrerad vård 
ger återverkan i förlängningen bland annat genom en högre grad av följsamhet i 
behandlingsplaner och medicinering. Ett antagande skulle alltså kunna vara att med 
personcentrerad vård som startar redan i ambulansen så skapas möjlighet till en bättre 
utgång för patientens hälsa och känsla av välbefinnande och därmed ett reducerat antal 
vårduppdrag. 
 

Sökorsak 
Det finns en allmän uppfattning att mångbesökare till största delen representeras av 
kvinnor och män födda under 1950-1970 – talet där den främsta sökorsaken är psykiska 
besvär och beroendemissbruk. De mest förekommande sökorsakerna, när journalerna i 
AmbuLink granskades, visade sig istället vara andningsbesvär, bröstsmärta, buksmärta, 
infektion/feber och Ospecifik sjukdom. Psykiska besvär eller någon form av 
beroendemissbruk utgjorde enbart 3 %. Majoriteten av patienterna sökte alltså för 
medicinska besvär. De sex vanligaste slutdiagnoserna, var i rangordning KOL, 
bröstsmärta, buksmärta, hjärtsvikt, pneumoni och intoxikation med läkemedel, droger 
och/eller alkohol. De patienter som lever med KOL har visat sig ha lägre livskvalité, då 
de kan uppleva en begränsning gällande dagliga och sociala aktiviteter (Xiang, Wong, 
Tsoh, Ungvari,Correll, Sareen, Penner-Goeke, Ko, Hui & Chiu 2015, s.123). I 
omvårdnaden av dessa patienter finns stora utmaningar gällande att se hela människan 
och dennes livsvärld. Det torde vara skrämmande att både vara dålig i sin sjukdom och 
att behöva åka ambulans vid upprepade tillfällen under ett år. 
 

Avgöra vårdnivå 

Resultatet visade att den stora majoriteten kördes till akutmottagningen eller 
vårdavdelning på sjukhuset. Frågan är huruvida detta är den mest optimala vårdnivån?  
För många patienter är det säkert ett korrekt beslut men andra kanske skulle få en mer 
optimal vård på exempelvis en vårdcentral. Som ambulanssjuksköterska är det flera 
faktorer som spelar in när vårdnivå skall beslutas. Hänsyn bör tas till patientens 
omgivning gällande boendesituation, anhöriga och socialt skyddsnät. Brister det här är 
det också svårt att transportera till en vårdnivå där patienten kanske tvingas återvända 
till samma miljö inom en snar framtid (Halter, Vernon, Snooks, Porter, Close, Moore & 
Porsz, 2011, ss. 47-48). Vidare är sökorsak och symtom avgörande faktorer där 
möjlighet och förmåga att bedöma allvarlighetsgrad påverkar. Om symtom som 
exempelvis kräver röntgen eller provtagning för att utesluta allvarlig sjukdom så är det 
svårt att välja annan vårdnivå än sjukhus. Halter et al. (2011, s. 48) menar att erfarenhet 
hos vårdaren av att använda andra vårdnivåer än sjukhuset spelar roll. Om det finns en 
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dålig erfarenhet av exempelvis den kommunala hemsjukvården eller den lokala 
vårdcentralen kommer vårdaren att välja sjukhuset. Även brist på uppföljning från dessa 
vårdgivare påverkar beslutet. I många fall väljer sjuksköterskan att köra till akuten för 
att ”ha ryggen fri”. Här menar de att vissa uppmanar alla patienter att åka till akuten för 
att vara på den säkra sidan (ibid.).  
 
I en engelsk studie, med införande av sjuksköterskor i ambulanssjukvården med uppgift 
att ta hand om de lägre prioriterade uppdragen, konstaterades att dessa ambulanser i 
större utsträckning hänvisade till en annan vårdnivå i samverkan med andra vårdgivare 
jämfört med de vanliga ambulanserna som var bemannade av två ambulanssjukvårdare 
(Machen, Dickinson, Williams, Widiatmoko & Kendall 2007, ss. 190-191). 
Informanterna ansåg att samarbetet mellan ambulanssjukvårdare och sjuksköterska hade 
förbättrat kvaliteten på vården och färre patienter blev körda till akuten i onödan. De 
identifierade ett vidsträckt utbildningsbehov då de ansåg att just de patienter som de 
besökte var i behov av ett helt annat omhändertagande än de var tränade för.  
 

Att göra rätt bedömning 

Den prehospitala bedömningen är grunden för den behandling och de 
behandlingsalternativ som skall övervägas. En felaktig bedömning kan få långtgående 
konsekvenser och i värsta fall leda till ett stort och onödigt vårdlidande. Trots att det är 
något som utförs vid upprepade tillfällen varje dag är det likväl kanske en av 
ambulanssjuksköterskans svåraste arbetsuppgifter. Hänsyn skall dels tas till den kliniska 
bilden och även till patientens och anhörigas önskemål och förväntningar.  Detta görs 
med största sannolikhet i majoriteten av uppdragen som ambulanssjuksköterskor 
genomför. Det är däremot inte säkert eller kanske ens sannolikt att patienter som söker 
hjälp av ambulans en stor mängd gånger får samma professionella och noggranna 
bedömning som de övriga.  
 
I resultatet visades att det var en stor andel bedömningar som var korrekta i samtliga 
kategorier men det var även ett stort antal som var direkt felaktiga i kategorin icke 
livshotande tillstånd. Detta kan bero på att många av de patienter som söker ofta är 
svårbedömda och multisjuka. Det kan också bero på att ambulanssjuksköterskan inte 
gjort en tillräckligt noggrann bedömning och slarvat. Jönsson och Fridlund (2013, s. 
206) visade i en studie där bedömningar jämfördes mellan akutmottagningen och 
ambulansen att ambulanssjuksköterskor tenderar att undertriagera patienter, alltså ger 
dem för låg prioritet. De huvudsakliga orsakerna till detta var dels bristande 
dokumentation men framförallt slarv. Det visade sig att i flertalet av fallen underlät sig 
ambulanssjuksköterskan att göra de erforderliga kontrollerna vilket resulterade i att 
vissa parametrar som krävdes för att göra en korrekt bedömning saknades.  
 
En bättre följsamhet till givna riktlinjer skulle ge patienten bättre förutsättningar, orsaka 
mindre lidande samt vara kostnadseffektivt för sjukvården (ibid, ss. 207-208). Azeredo, 
Guedes, Almeida, Chianca och Martins (2014, s. 4) menar att Manchester Triage 
System som är det prioriteringssystem som RETTS bygger på är ett effektivt instrument 
för att kunna identifiera patienter med livshotande tillstånd. Förutsättningen för detta är 
dock att strukturen följs. Även Parenti, Reggiani, Iannone, Percudani och Dowding 
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(2014, ss. 1067-1068) uppmärksammar i en systematisk genomgång av triagesystem 
problemet att sjuksköterskor sätter en för låg triagenivå. De påpekar också bristen på 
evidens för denna typ av system. I en studie av Vatnoy, Fosssum, Smith och Slettebo 
(2013, s. 94) sågs att efter införandet av Manchester Triage System var det avsevärt 
färre patienter som ansågs vara i akut behov av att få träffa en läkare. Huruvida dessa 
patienter var för lågt triagerade eller ej framgår inte. Större förmåga att bedöma helheten 
samt möjlighet att förskriva läkemedel ansågs viktigt. En svensk studie visade att de 
patienter som var i akut behov av omhändertagande av läkare och hade ett livshotande 
tillstånd ofta prioriterades rätt medan de som inte var i samma akuta behov tenderade att 
prioriteras för högt, vilket medförde att dessa transporterades till en felaktig vårdnivå 
(Ek, Edström, Toutin & Svedlund 2013, s. 148). 
 
Hjälte, Suserud, Herlitz och Karlberg (2007a, ss. 136-138) jämförde den bedömning och 
prioritering som gjordes av larmcentralen med den som sedan gjordes i ambulansen. 
Här framkom bland annat att ambulanssjuksköterskan gjorde motsvarande bedömning 
som larmcentralen i knappt två tredjedelar av fallen. I stort gavs en lägre prioritering av 
ambulansen jämfört med den prioritering som gjordes på larmcentralen. Var tionde fall 
var inte i behov av ambulans överhuvudtaget.  En av orsakerna kan vara att kunskapen 
och förmågan att göra en korrekt bedömning var bristfällig hos den som ringde 
larmcentralen, i många fall sjukvårdspersonal (Hjälte, Suserud, Herlitz & Karlberg 
2007b, s. 155). Detta kunde medföra att den information larmcentralens bedömning 
grundades på skiljde sig mot den informationen ambulanssjuksköterskan på plats kunde 
erhålla. Då flera av mångbesökarna i denna studie var multisjuka var det sannolikt att 
någon form av vårdpersonal varit inblandad i larmandet av ambulans i flera fall. Således 
torde bättre utbildning i bedömning och triagering också medföra en bättre information 
till larmcentralen. 
 
 Gällande korrekta bedömningar så var det framförallt symtom för sjukdomen eller 
tillståndet som var bäst överensstämmande mellan bedömning i ambulans och 
slutbedömning i kategorin livshotande tillstånd. Detta kan bero på att 
ambulanssjuksköterskors uppgift är att behandla och bedöma symtom snarare än ställa 
diagnos, vilket är läkarprofessionens uppgift. Det kan också bero på att när ett larm 
anses vara allvarligt så blir sjuksköterskan mer fokuserad. Suserud (2003, s16) menar 
att ambulanssjuksköterskan förbereder sig på väg ut till patienten genom information 
om uppdraget i kombination med erfarenhet och kunskap samt med ett öppet sinne. Det 
påvisades också att rutinuppdrag eller mindre allvarliga larm innebar mindre 
förberedelse för att ambulanssjuksköterskan visste vad som komma skulle. När det 
gällde allvarliga larm blev istället den mentala förberedelsen och planeringen mer 
fokuserad.  Således finns risken att de patienter som i denna studie åkt ambulans ett 
stort antal gånger blir bedömda och omhändertagna på ren rutin utan eftertanke och 
framförallt utan att bli sedda som en unik individ. 
 
Vi tror att många ambulanssjuksköterskor har svårt att upprätthålla professionaliteten 
när det kommer till gruppen mångbesökare. Den gamla synen på ambulanssjukvården 
lever kvar även om det successivt förändras. Som ambulanssjuksköterska bör den 
själsliga omvårdnaden prioriteras lika högt som den somatiska eller medicinska. En 
fördel med sjuksköterskor i ambulansen jämfört med exempelvis undersköterskor är att 
sjuksköterskor är bättre tränade i att se helheten och därför också kan göra en mer 



22 
 

korrekt bedömning (Williams 2012, s. 16). I Williams (2012, ss. 14-17) studie på 
engelsk ambulanssjukvård sågs samma mönster som återfanns i denna studie, att genom 
ett holistiskt synsätt och klinisk erfarenhet bättre se patientens behov. 
 
Antalet uppdrag som rör multisjuka, långvarigt sjuka äldre samt människor med psykisk 
ohälsa ökar och de klassiska ambulanslarmen minskar. Detta talar för ett ökat behov av 
sjuksköterskor med ett holistiskt synsätt i ambulanssjukvården. 
 
Att vårda hela patienten kan vara en av de pusselbitar som brister när det gäller 
mångbesökare. En stor risk finns att de får ett sämre bemötande och en sämre 
omvårdnad jämfört med andra patienter. Det kan också vara en risk att de körs till 
akutmottagningen då ambulanssjuksköterskan inte vet vilken vårdnivå som är mest 
adekvat eller inte har något annat alternativ. En grundsten i omhändertagandet av denna 
patientgrupp är vad Wireklint Sundström och Dahlberg (2011, s. 116) kallar den 
vårdande bedömningen. Ambulanssjuksköterskan bör skapa förståelse för patientens 
livsvärld för att kunna sätta sig i dennes lidande. På så vis kan båda parter mötas och 
omvårdnaden kan ges på patientens villkor. Förmågan att förstå livsvärlden avspeglar 
sig i hur bra bedömning som görs av patientens tillstånd (Wireklint Sundström & 
Dahlberg, 2011, s. 117).  Ambulanssjuksköterskan uppförande och agerande gentemot 
patienten lägger grunden för patientens upplevelse av trygghet och lugn samt känslan av 
att bli väl omhändertagen. Holmberg, Forslund, Wahlberg och Fagerberg (2014, s. 547) 
visade att när ambulanssjuksköterskan pratade i lugn och samlad ton skapades ett 
förtroende hos patienten att sjuksköterskan kunde hantera situationen. Nackdelen var att 
vid avlämnandet på sjukhuset avslutades relationen tvärt och patienten blev ånyo osäker 
och kände sig ensam. Vidare sågs att en vårdande relation uppstod när 
ambulanssjuksköterskan var närvarande känslomässigt. Detta skapade en fin relation 
som byggde på empati och humor. Patienten kändes sig också sedd och accepterad. 
Däremot kunde en känsla av maktlöshet skapas om vårdaren tenderade att övervårda 
eller ge mer vård än vad som var nödvändigt (ibid. s. 548). För patienterna i denna 
studie skulle således fler individuella vårdplaner kunna främja vården och få dem att 
känna sig sedda och värdefulla. 
 
 

Limitations/Begränsningar 
En begränsning i studien är att den slutdiagnos som ställs på sjukhuset av ansvarig 
läkare anses vara den korrekta bedömningen när en jämförelse med den prehospitala 
bedömningen har gjorts. Författarna i studien har ändå valt att utgå ifrån att ansvarig 
läkares slutdiagnos är korrekt då denne innehar den högsta medicinska kompetensen.  
 
Författarna har under journalgranskningen inte alltid utfört den tillsammans. Detta kan 
vara en begränsning då den personliga tolkningen kan vara olika författarna emellan. En 
gemensam genomgång av merparten av materialet har dock genomförts av författarna 
tillsammans och olika tolkningar har diskuterats och har i de fall, där det ansågs 
nödvändigt, ändrats. 
 
När de patienter som faller under definitionen mångbesökare har eftersökts har antal 
ambulansuppdrag utifrån varje enskild station i Skaraborg granskats. En risk med detta 
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är att det kan finnas mångbesökare som missas då de kan ha åkt ambulans fyra eller fler 
gånger, fast uppdelat på fler stationer än en. Detta är dock något som vi har valt att 
förbise då antalet mångbesökare i denna studie ändå anses vara tillräckligt högt för att 
anses tillförlitligt.  
 

Slutsats  
Mångbesökare är en komplex patientpopulation som till största del utgörs av multisjuka 
äldre personer. Sökorsakerna är till antalet många men de vanligaste sökorsakerna är av 
icke livshotande karaktär. Individuella vårdplaner och personcentrerad vård är sannolikt 
av stor vikt och kan möjligen bidra till en reducering av antalet ambulansuppdrag och 
inläggningar på sjukhus. Detta i sin tur kan minska vårdlidandet och öka välbefinnandet 
bland dessa patienter. Ett samarbete mellan ambulanssjukvården, Primärvården och den 
kommunala omsorgen är en förutsättning för att vården av gruppen mångbesökare ska 
lyckas. 
 

Implikationer 
Vi tror att en ökad förståelse för gruppen mångbesökare samt skapandet av individuella 
vårdplaner och ett personcentrerat omvårdnadsperspektiv skulle minska lidandet för den 
enskilda individen samt ge denna vård på en mer optimal vårdnivå. 
 

Framtida forskning 
För framtida forskning kan en studie som granskar resultatet av individuella vårdplaner 
och personcentrerad vård och dess påverkan på gruppen mångbesökare varit av intresse. 
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Bilaga 1 
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Bilaga 2 
 

Sjukdomsindelning 

 
 1   Hjärta (cirkulation) 

 2 Hjärta (arytmi) 

 3 Hjärta (annat) 

 4 Cirkulation (artär) 

 5 Cirkulation (ven) 

 6 Luftvägar (övre) 

 7 Luftvägar (nedre) 

 8  Neurologi (cirkulation) 

 9 Neurologi (annat) 

10 Mag-tarm (oesophagus, ventrikel) 

11 Mag-tarm (nedom ventrikel) 

12 Lever – gallvägar 

13 Urinvägar (njure, urinledare) 

14 Urinvägar (urinblåsa, uretra) 

15 Gyn 

16 Systemsjukdomar 

17 Endokrina sjukdomar 

18 Cancer 

19 Benigna tumörer 

20 Allergi 

21 Elektrolytrubbning (över och undervätskning, anemi) 

22 Psykiska sjukdomar 

23 Trauma 

24 Ortopedi (infektion) 

25 Ortopedi (degeneration) 

26 Öron 

27 Ögon 
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28 Infektion (systempåverkan) 

29 Symptom 

30 Övrigt 

 

Subgrupperingar 

 

1 Hjärtcirkulation 
 01 Hjärtinfarkt 02 Instabil angina pectoris 03 Angina pectoris 

 
2 Hjärta (arytmi) 
 01 Förmaksflimmer 02 Förmaksfladder 03 Hjärtklappning  

 04 Brady - tackysyndrom 05 Onormal rytm 06 Asystoli 

 
3   Hjärta (annat) 
 01 Hjärtsvikt 02 Hjärtsjukdom 03 Aortastenos 

  
4 Cirkulation (artär) 
 01 Hypotension 02 Arteriell insufficiens 03 Ocklusion i artär 

 04 Hypertoni 05 Ateroskleros 06 Amputation 

 
5 Cirkulation (ven) 
 01 Djup ventrombos 02 Tromboflebit 

 
6 Luftvägar (övre och svalg) 
 01 Tonsillit 02 Pharyngit 03 Övre luftvägsinfektion 

 04 Vocal cord dysfunction 

 
7 Luftvägar (nedre) 
 01 Bronkit 02 Respiratorisk insufficiens 03 KOL 04 Pneumoni 

 05 Lungfibros 06 Pneumothorax 07 Lungsarkoidos 08 Lungemboli 

 09 Astma 10 Lungödem 
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8 Neurologi (cirkulation) 
 01 TIA 02 Stroke 

 
9 Neurologi (annat) 
 01 Svaghet i hand 02 Epilepsi 03 Parkinsons sjukdom 04 Nervsmärta  

 05 Multipel skleros 06 Hydrocefalus 07 Degenerativ hjärtsjukdom               

 08 Demens 09 Rubbning av hudkänslighet 

 
10 Mage Tarm (oesophagus, ventrikel) 
 01 Oesophagus varicer 02 Ulcus 03 Esofagit 04 Hematemes  

 05 Esofagusstriktur 

 
11 Mage Tarm (Nedom ventrikeln) 
 01 Sår i tarm 02 Subileus 03 Divertikulit 04 Enterit 05 Gastroenterit  

            06 Ileus 07 Gastrointestinal blödning 08 Crohns sjukdom 09 Gastrit 

 10 Appendicit 11 Pseudoileus 12 Abscess 13 Fistel 

 
12 Lever – Gallvägar 
 01 Kolangit 02 Levercirrhos 03 Choledochussten 04 Gallsten 

 05 Cholecystit 06 Pancreatit 07 Gallbesvär 

 
13 Urinvägar (njure, urinledare) 
 01 Njursten 02 Pyelonefrit 03 Hydronefros 04 Njursvikt 05 Pyelit 06 PNP  

 07 Njurkolik 08 Nefrit 

 
14 Urinvägar (urinblåsa, uretär) 
 01 Cystit 02 Urinvägsinfektion 03 Epididymit 04 Urinretention 

 05 Kateterbyte 06 Dysuri 07 Iatrogen uretraskada  

 
15 Gynekologi   
 01 Gynekologiundersökning 02 Menstruation 03 Uterusprolaps 

 04 Ovarialcystor  
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16 Systemsjukdomar 
 01 Autoimmun sjukdom 02 Reumatoid artrit 03 Reumatism 04 Gikt 05 Osteoporos  

 
17 Endokrina sjukdomar 
 01 Diabetes 02 Hypoglykemi 03 Hyperglykemi 

 
18 Cancer 
 01 Lymfom 02 Hjärntumör 03 Tumör 04 Papillcancer 05 Tumör              

            06 Lungmetastasering 07 Myelom 08 Lungcancer 09 Coloncancer 

 
19 Benigna tumörer 
 01 Benign ryggtumör 02 Pancreascysta 
 
20 Allergi 
 01 Getingstick 02 Allergi 

 
21 Elektrolytrubbningar, vitaminrubbningar över och undervätskning, 

blodbrist  
 01 Ascites 02 Hyponatremi 03 Dehydrering 04 Hypervolemi 05 Anemi 

       06 D-vitaminrubbning 07 Vätskeansamling 08 Rabdomyolys 

 
22 Psykiska sjukdomar   
 01 Ångest 02 Psykisk störning 03 Krisreaktion 04 Förvirring 05 Psykiatri 

            06 Schizofreni 07 Psykos 08 Bipolär sjukdom 09 Beroende av psykisk vård  

 10 Paniksyndrom 11 Panikångest 12 Hallucinationer 13 Alkoholberoende 

            14 Depression 15 Intoxikation 16 Allmänpsyk 

 

23 Trauma 
 01 Luxation 02 Kontusion 03 Remiss röntgen 04 Sårskada 05 Fraktur  

     06 Hjärnskakning 07 Distorsion 08 Trafikolycka 09 Serom  

 10 Observation efter olycksfall 11 Sårruptur 12 Skada 13 Falltrauma 

 14 Gipsproblem                  
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24 Ortopedi, infektion 
 01 Bursit 
 
25 Ortopedi, degeneration 
 01 Diskbråck 02 Lumbago 03 Ischias 04 Misstänkt ryggsjukdom 

            05 Kotkompression 

 
26  Öron, näsa 

 01 Näsblödning 02 Labyrintit 
 
27 Ögon 
 01 Maculadegeneration 02 Strabism 

 
28 Infektion (systempåverkan) 
 01 Infektion 02 Sepsis 03 Sårinfektion 04 Artrit 05 Feber 

 06 Viros 07 Influensa 08 Calici 09 Baktremi  

 
29 Symptom och tillstånd 

 01 Smärta 02 Buksmärta 03 Yrsel och balanssvårigheter 04 Dyspné  

05 Ryggsmärta 06 Kramper 07 Kronisk smärta 08 Huvudvärk 09 Smärta knä 

10 Myalgi 11 Obstipation 12 Stupor 13 Medvetslös 14 Bröstsmärta 15 

Svimning 16 Diarré 17 Kräkningar 18 Illamående 19 Hosta  

20 Muskelskelettsmärta 21 Nacksmärta 22 Smärta ben  

 23 Ledvärk 24 Hicka 25 Hematuri 

 
30 Övrigt   
 01 Dygnsrytmstörningar 02 Oklart 03 Befarad sjukdom 04 Avviker 

 05 Vårdcentral 06 Remiss 07 Nedsatt AT 08 Ärrbråck reponering 

 09 Bukväggsbråck 10 Sjukdomskänsla 11 Saknas 12 Social svikt 

 13 Ingen åtgärd 14 Tietzes syndrom 15 Ljumskbråck 16 Waranblödning 

 17 Observation 18 Avlider vid ankomst 19 Sömnstörning 20 Multisjuk 

 21 Misshandel 22 EKG 23 Läkemedelsbiverkan 24 Erysipelas 

 25 Komplikation av inre protes 26 Diafragmabråck 27 Ventrikelretention 

            28 Spottkörtelinflammation 29 Elkonvertering 
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Bilaga 3 
Fältidiagnosindelning 

A Definierad slutdiagnos (livshotande) ex. hjärtinfarkt, sepsis 

Fältdiagnos 

1) Specifik fältdiagnos (i överensstämmelse med slutdiagnos) ex. misstänkt infarkt 

eller angina 

2) Specifik fältdiagnos (ej i överensstämmelse med slutdiagnos) ex. pneumoni 

3) Typiska symtom för slutdiagnos ex. bröstsmärtor 

4) Atypiska symtom för slutdiagnos ex. andnöd 

5) Symtom som är mera ovanliga vid denna slutdiagnos ex. buksmärtor 

6) Diffus prehospital bedömning ex. cirkulation, övrigt/allmänt 

B Definierad slutdiagnos (ej livshotande) ex. bronkit, KOL, diabetes, alkoholism 

Fältdiagnos 

1) Specifik fältdiagnos (i överensstämmelse med slutdiagnos) ex. 

lunginflammation 

2) Specifik fältdiagnos (ej i överensstämmelse med slutdiagnos) ex. hjärtsvikt 

3) Typiska symtom för slutdiagnos ex. feber och hosta 

4) Atypiska symtom för slutdiagnos ex. andnöd 

5) Symtom som är mera ovanliga vid denna slutdiagnos ex. yrsel 

6) Diffus prehospital bedömning ex. cirkulation, övrigt/allmänt 

C Slutdiagnos i form av symtom ex. andnöd och åtgärd ex. gips, elkonvertering 

Fältdiagnos 

1) Preliminär diagnos (i överensstämmelse) ex. hjärtsvikt 

2) Preliminär diagnos (ej i överensstämmelse) ex. stroke 

3) Likartade symtom ex. tungt att andas 

4) Ej likartade symtom ex. bröstsmärtor 

5) Diffus prehospital bedömning ex. cirkulation, övrigt/allmänt 

D Slutdiagnos i form av diffus bedömning ex. psykisk insufficiens, oro, ångest 

Fältdiagnos 

1) Preliminär diagnos (i överensstämmelse) ex. psykos 

2) Preliminär diagnos (ej i överensstämmelse) ex. stroke 
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3) Typiska symtom för slutdiagnos ex. ångest, oro 

4) Ej typiska symtom för slutdiagnos ex. bröstsmärtor 

5) Diffus prehospital bedömning ex. nervösa besvär, övrigt/allmänt 

E Fortsatt vård på annan vårdinstans än akutmottagning eller oklara uppgifter 

1) Vårdcentral 

2) Psykiatrin och/eller beroendevård 

3) Slutdiagnos saknas i läkaranteckning 

4) Patienten hem innan läkarbedömning 

5) Avliden vid ankomst till akutmottagningen 
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Bilaga 4 
Förteckning ESS-koder 
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