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SAMMANFATTNIG 

 

Bakgrund: Ambulanssjukvården har de senaste 40 åren utvecklats från att vara en ren 

transportverksamhet till att bli den första länken i vårdkedjan. Personalens kompetens samt 

utrustningen i ambulansen vad gäller undersökning och behandling har utvecklats. Samtidigt 

visar studier att antalet ambulanstransporter utan egentligt ambulansbehov ökar. 

Ambulanssjuksköterskan har kompetens att göra den första medicinska bedömningen på 

patienten och eventuellt behandla denne på hämtplatsen. Därefter kan patienten kvarstanna i 

hemmet eller ta sig till vårdinrättning med annat transportmedel. Sjuksköterskan arbetar efter 

ambulanssjukvårdens behandlingsriktlinjer som i dagsläget inte ger henne stöd att hänvisa 

patienten till egenvård. Detta får bara ske om det är patientens egen vilja att inte nyttja 

möjligheten till ambulanstransport. Detta kan jämföras med distriktsköterskor som i 

telefonrådgivning kan hänvisa patient till egenvård. Ambulanssjuksköterskan som ser och kan 

undersöka patienten borde få stöd i behandlingsriktlinjerna att bedöma patienten och sedan 

efter eventuell behandling låta patienten kvarstanna på hämtplats dock måste 

patientsäkerheten vidmakthållas. Författarna vill i studien synliggöra vilka patienter som 

kvarstannar i hemmet. Vilka undersökningar ambulanssjuksköterskan gjort för att komma 

fram till beslutet att patienten kan kvarstanna på hämtplats samt om detta varit patientsäkert. 

 

Syfte: Syftet med studien var att belysa patientsäkerheten då patienten inte nyttjar 

ambulanstransport för fortsatt vård. 

 

Metod: En journalgranskningsstudie med kvantitativ, deskriptiv och retroperspektiv design 

genomfördes. Studien omfattar 137 journaler där patienten ej transporterats med ambulans till 

vårdinrättning. 

 

Resultat: Resultatet visar att det är patienter med olika tillstånd/diagnos som önskar 

kvarstanna på hämtplats. De flesta patienterna stannade hemma på egen begäran utan 

behandling men 28 procent av patienterna har erhållit någon form av behandling. Det förekom 

även att patienter vägrade ambulanstransport trots att sjuksköterskan ansåg att de var i behov 

av fortsatt vård. Ambulanssjuksköterskan har i sin bedömning i medianvärde gjort fyra 

kontroller på patienterna. I många journaler var omvårdnadsanamnes och omvårdnadsstatus 

ofullständigt journalförda. Sjuksköterskan har i över hälften av fallen dokumenterat att 

patienten har någon form av tillsyn. Rådgivning förekommer både till patienter och anhöriga. 

Inför beslut om inte transportera patienten med ambulans till vårdinrättning kontaktades 

läkare endast i 18 procent av fallen. Av de totalt 137 patienterna var det tre patienter som 

sökte ambulanssjukvård igen inom det närmsta dygnet. I ett fall av dessa tre patienter kunde 

inte sjuksköterskan göra en ordentlig undersökning eftersom patienten blev aggressiv, för de 

andra två skiljde sig inte handläggningen jämfört med de patienter som inte sökte 

ambulanssjukvård igen. 

 

Slutsats: Studien visar brister både vad gäller dokumentationen samt hur 

behandlingsriktlinjerna efterföljdes. Inget i föreliggande studie tyder på att de ingående 

patienterna inte blivit patientsäkert handlagda. Dock krävs ytterligare studier med bättre 

indikatorer vad gäller patientsäkerhet då patient kvarstannar på hämtplats. 

 

Nyckelord:  patientsäkerhet, ambulans, patient, ambulanssjuksköterska, sjuksköterska,  

 transport, journal 



 

 

ABSTRACT 

 

Introduction: During the past 40 years the ambulance service in Sweden has evolved from 

mainly being a source of transport to today’s high-tech caring facilities that enable qualified 

care to start already in the patient’s home. This first level of care is now provided by 

registered nurses and registered nurses with specialist training in pre hospital care.  

At the same time as the care provided is becoming more advanced, results from studies 

demonstrate that the amount of dispatches to patients that lack the need for ambulance care 

and transport is increasing. Nurses in pre-hospital care possess the knowledge, training and 

authority to perform an initial assessment of patients and also treat patients according to local 

and national guidelines. After the treatment it would sometimes be possible for the patients to 

remain at home without having to use ambulance transport to an emergency department or in 

other cases find other means of transport to hospital. Today this is, in Sweden, an accepted 

standard for by district nurses who are mandated to refer, even after only telephone 

consulting, the patients to self-care. Ambulance nurses lack this according to present 

guidelines. If a patient is to remain on-scene or home, a strict protocol of documentation has 

to be filled-in as well as the ambulance crew being in contact with a doctor. In this study, the 

authors visualize what patient categories stay on-scene or home, what types of examinations 

was performed and if the patient safety is ensured. 

 

Objective: The aim of this study was to visualize patient safety when the patient is not 

transported to hospital by ambulance. 

 

Method: A quantitative, descriptive and retrospective design and analysis of 137 ambulance 

medical records where the patient was left at home after the initial assessment. 

 

Results: The results demonstrate that the patients who wish to remain on-scene have various 

different conditions. The majority stayed home at their own request and without any further 

treatment being performed by the pre hospital care provider. In 28 per cent the patients 

received some kind of treatment, and in some of the cases patients refused ambulance 

transport even when the ambulance nurse strongly recommended this. This study also 

demonstrated that, in many cases, the patients´ history as well as the patients´ status were 

incomplete documented. The ambulance nurse performed, in median, four different 

examinations on the patients. In more than half of the cases the nurses had documented that 

the patient had some kind of attendance. Counseling was given both to patients and 

sometimes to the patients’ family member.  A lack of sufficient documentation in the patients’ 

medical record was found and also that consultation of a doctor only has been completed in 

15 per cent. Of a total of 137 patients there were three patients who called for an ambulance 

within the following 24 hours. One of these became aggressive during the first time of visit, 

and therefore the nurse wasn´t able to examine her thoroughly.  The two other patients do not 

differ regarding the extent of the examination compared to those who didn´t call for 

ambulance again.  

 

Conclusion:  Although this paper demonstrates that patients´ safety has not been 

compromised in the examined records, the authors recommend further studies on patient 

safety when patient remain on-scene. There is also a need for more specific and valid 

indicators. Documentation and adherence to guidelines were, however, in this study found to 

be insufficient. 

Key words:  patient safety, ambulance, patient, specialist nurse in pre hospital care science,  

 nurse, transport, journal
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INLEDNING 

 

Den svenska ambulanssjukvården har de senaste 40 åren utvecklats från att vara en ren 

transportverksamhet till att bli den första länken i vårdkedjan.  Idag består 

ambulansbesättningen av minst en sjuksköterska och vissa landsting har krav på att 

ambulanssjuksköterskan ska vara specialistutbildad. Den ökade kompetensen samt att 

ambulanserna utrustats med mer medicinteknisk utrustning och fler läkemedel bidrar till att 

ambulanssjuksköterskan kan göra en säker bedömning av patienten samt påbörja behandling. 

(Suserud & Svensson, 2009). Samtidigt visar studier att antalet larm utan egentligt 

ambulansbehov (enligt ambulanspersonalen) ökar vilket i förlängningen kan leda till 

resursbrist (Herlitz, Hjälte, Karlberg & Suserud, 2007a). Ambulanssjuksköterskan kan träffa 

på patienter utan behov av ambulanstransport. Enligt ambulanssjukvårdens 

behandlingsriktlinjer får ambulanssjuksköterskan aldrig neka patienten transport till 

vårdinrättning (Ambulanssjukvårdens behandlingsriktlinjer, 2006). Med den medicinska 

kompetens och medicinsktekniska utrustning som finns i ambulansen idag borde det vara 

möjligt för ambulanssjuksköterskan som ser och undersöker patienten att bedöma om 

patienten är i behov av ambulanssjukvård. I annat fall kan sjuksköterskans kompetens 

användas för att på plats behandla patienten, hänvisa patienten till annan vårdnivå, vilket kan 

innebära besök på vårdcentral, att på egen hand söka sjukvård eller till egenvård i hemmet. 

Oavsett beslut eller åtgärd så får detta inte ske på bekostnad av patientsäkerheten (SSF, 

2010:659).  

 

I arbetet använder författarna både benämningen sjuksköterska och ambulanssjuksköterska, 

med detta menas sjuksköterska som arbetar på ambulans, alltså har inte författarna gjort 

någon skillnad vad gäller grundutbildad sjuksköterska eller sjuksköterska som är prehospitalt 

vidareutbildad. 

 

Begreppen lämna hemma, kvarstanna på hämtplats eller hänvisad till egenvård använder 

författarna som ett samlat begrepp då patienten efter medicinsk bedömning inte följer med 

ambulansen för fortsatt vård. 

BAKGRUND 

 

På 70-talet var personalen på ambulansen ofta taxichaufförer eller brandmän med några 

veckors utbildning inom ambulanssjukvård, det primära var att snabbt transportera patienten 

till en sjukvårdsinrättning där kvalificerade bedömningar och behandlingar kunde påbörjas. 

Under 80-talet utvecklades vården i ambulansen, personalen var oftast utbildade 

undersköterskor med en 20 veckors ambulansutbildning. Ambulanserna utrustades med mer 

läkemedel och medicinteknisk utrustning. Läkemedel fick administreras av 

ambulanssjukvårdarna på delegering av ambulansöverläkaren (Suserud & Svensson, 2009). 

Den 1 oktober 2005 togs delegeringen till ambulanssjukvårdarna bort. Läkemedelsdelegering 

får nu endast utfärdas till sjuksköterskor. Detta innebar att minst en i ambulansbesättningen 

måste vara sjuksköterska. Fler sjuksköterskor anställdes inom ambulanssjukvården. Många 

kom från anestesin eller från akutverksamheten. Sedan några år tillbaka finns det 

specialistutbildning till ambulanssjuksköterska. Diskussion pågår att inom en snar framtid 

införa krav på sjuksköterska med specialistkompetens med inriktning mot prehospital vård i 
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ambulansen (Suserud & Svensson, 2009). Ambulansen ses numera som en del av vårdkedjan 

då bedömning och behandling påbörjas redan hemma hos patienten. 

Larmprocess 

 

Då någon ringer efter ambulans bedömer larmoperatören det medicinska behovet med hjälp 

av ett medicinskt index för att bedöma patientens tillstånd (SOS Alarm AB, 2001). 

Larmoperatören intervjuar patienten med hjälp av ett index som består av fastställda frågor 

som inringaren får svara på, de svar larmoperatören får ligger sedan till grund för hur 

patientens tillstånd prioriteras. Det finns olika prioriteringsnivåer; prio1: akut med livshotande 

symtom, prio 2: brådskande sjuktransport eller förtur, prio 3: ambulanstransport där 

operatören bedömer det som att rimlig väntetid inte påverkar patientens tillstånd (SOSFS, 

2009:10 (M)). Larmoperatören kan också föreslå inringaren annat färdmedel såsom liggande 

transport, taxi eller egen bil då de bedömer att patienten inte har ett ambulansbehov. 

 

Då ambulansen får larmet börjar ambulanspersonalen planera för vård och behandling, till 

exempel vad de behöver för utrustning med sig till patienten. Framme på hämtplatsen kan den 

egentliga bedömningen börja och då helst i samråd med patienten. Ambulanspersonalen 

kontrollerar och bedömer patientens tillstånd och påbörjar behandling. Vården fortsätter under 

färden och patienten överrapporteras på den mottagande enheten (Suserud & Svensson, 2009). 

Ett ambulansuppdrag slutar inte alltid med att patienten förs till sjukhus eller annan 

vårdinrättning. I vissa fall bedöms och behandlas patienten i hemmet och lämnas kvar på 

plats. Det förekommer att patienten vägrar följa med i ambulansen trots att sjuksköterskan 

bedömer att det finns ett kvarstående behov av medicinsk behandling.  

Bedömning 

 

Bedömning är en viktig del i den prehospitala vårdprocessen. Bruce, Dahlberg och Suserud 

(2003) genomförde en intervjustudie med ambulanssjuksköterskor om den prehospitala 

bedömningen. Det framkom att det är viktigt med öppet förhållningsätt i mötet med patienten. 

Sjuksköterskan bör förbereda sig på vad hon är på väg att möta men hon får ändå inte på 

förhand bestämma vilka åtgärder som ska vidtas. Enligt Suserud och Svensson (2009) är det 

viktigt att det finns dokumenterade beslutstöd som medicinska riktlinjer och 

behandlingsanvisningar för att leda vårdteamet i ett systematiskt omhändertagande.  

 

Många sjuksköterskor som arbetar prehospitalt har genomgått utbildningar som ger dem 

verktyg att bedöma och behandla patienter på ett systematiskt sätt. Utbildningarna utgår från 

olika koncept och har olika inriktningar. Exempel på dessa är; PHTLS (Pre Hospital Trauma 

Life Support) (Chapleau et al., 2007) inriktning mot trauma patienter. AMLS (Advanced 

Medical Life Support) (Balton, Limmer, Mistovich & Werman, 2010) inriktning mot 

medicinska sjukdomstillstånd. PS (Prehospital Sjukvårdsledning) ett koncept som styr upp 

arbetet på en olyckplats (Nilsson, Rüter & Vikström, 2006). Många landsting har även infört 

prioritering system för att patienter med mest akut vårdbehov ska få vården först. Olika 

triagerings system finns för att på snabbt och säkert sätt kunna sortera in patienter i grupper 

efter vårdbehov, att skilja den sjuka från den mindre sjuka. Dessa används främst på 

sjukhusens akutmottagningar men börjar även införas prehospitalt, ett av dessa är METTS- 

Medical Emergency Triage and Treatment System, detta triagesystem sorterar patienterna 

beroende på vitalparametrar samt symtom (Jourak, Martinus & Widgren, 2008). 
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Regelverk 

 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) är målet med all hälso- och sjukvård att den ska 

ges på lika villkor för hela befolkningen med respekt för alla människors lika värde och den 

enskilda människans värdighet. Den med störst behov av hälso- och sjukvård ska få den först. 

Kraven på hälso- och sjukvård är dessa; den ska vara av god kvalitet med en god hygienisk 

standard och tillgodose patientens behov av trygghet i vården och behandlingen, vara lätt 

tillgänglig, bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet, främja goda 

kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen, tillgodose patientens behov av 

kontinuitet och säkerhet i vården.  

 

Enligt samma lag ska vården och behandlingen så långt som möjligt ges i samråd med 

patienten. Det skall finnas en samordning av vården till patienten. Varje patient som vänder 

sig till vården, om det inte är uppenbart att inget behov finns, ska snarast ges en medicinisk 

bedömning. Patienten har rätt att få individuellt anpassad information om; sitt hälsotillstånd, 

vilka alternativ som finns för undersökning, vård och behandling, möjligheten att välja 

vårdgivare och vårdgarantin. Kan inte patienten själv ta emot informationen ska den ges till en 

närstående med undantag om det finns hinder i sekretess- och offentlighetslagen. 

 

Lagar 

 

Ambulanssjukvården lyder under Hälso- och Sjukvårdslagen(HSL 1982:763). Lagen är 

utformad som en ramlag där mål anges för hälso- och sjukvård. I lagen finns även krav på god 

vård. 

 

Patientsäkerhetslagen 

 

Syftet med denna lag är att främja hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvård.  

 

Ur Patientsäkerhetslag (SSF, 2010:659); ”1 § Hälso- och sjukvårdspersonalen ska utföra sitt 

arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Vården ska så långt som 

möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Ambulanssjuksköterskans roll är 

att tillhandahålla sann och relevant information till patienten för att de tillsammans ska kunna 

fatta ett beslut om den fortsatta vården som i sin tur grundas på vetenskap och beprövad 

erfarenhet. Det finns situationer då patienten ej kan medverka i vården exempelvis vid 

medvetslöshet eller psykos (Suserud & Svensson, 2009). 

 

2§ Den som tillhör Hälso- och sjukvårdspersonalen bär själv ansvaret för hur han eller hon 

fullgör sina arbetsuppgifter. Exempel på detta är att det finns situationer då riktlinjer ej följs 

då det allvarligt kan motverka patientens intresse. Patientens autonomi går före sjukvårdens 

vilja att vårda. Detta förutsätter att patienten bedöms som beslutskompetent. Med det menas 

att patienten verkar kunna bedöma situationen, förstå vilka alternativ som finns och vad 

konsekvenserna kan bli (Suserud & Svensson, 2009).  

 

4 § Hälso- och sjukvårdspersonalen är skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet 

upprätthålls. Personalen ska i detta syfte till vårdgivaren rapportera risker för vårdskador 

samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada. 

 

Uppdraget som ambulanspersonalen har är att tillgodose omvårdnads- och medicinska 

behovet hos patienter de möter i det dagliga arbetet. Larmcentraler styr ambulansens uppdrag 
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och ser till att den patient som bedöms ha det mest akuta behovet av vård ska få den först. 

Patienten som sjuksköterskan i ambulansen möter bedöms med hjälp av kunskap (medicinsk 

och omvårdnads), medicinskteknisk utrustning, behandlingsriktlinjer, protokoll och möjlighet 

till ordination/rådfrågning av högre medicinsk kompetens, oftast läkare. Enligt Beillon, 

Herlitz, Karlberg, Suserud (2008) är bedömning på plats mer tillförlitlig än bedömning som 

görs av larmcentralen. 

 

Föreskrifter 

 

Regeringen och mer specifikt Socialdepartementet har ansvaret för den övergripande hälso- 

och sjukvårdspolitiken. Föreskrifter är regler som bestämmer myndigheters och enskilda 

personers handlande. Föreskrifter är generella (gäller för alla) och bindande. De flesta 

föreskrifterna är av typen ”skall”-regler vilket innebär att de måste följas. Föreskrifter tas i de 

allra flesta fall fram av riksdagen och regering men det förekommer att en myndighet (ex. 

Socialstyrelsen) har på delegation att ta fram egna föreskrifter (Regeringskansliet, 1998).  

De föreskrifter ambulanssjuksköterskan rättar sig efter finns i Socialstyrelsens 

författningssamling (SOSFS). Exempel på föreskrifter som ambulanssjuksköterskan kommer i 

kontakt med är: läkemedelshantering (SOSFS 2000:1), informationshantering och 

journalföring (SOSFS 2008:14), ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet (SOSFS 

2005:12), delegering av arbetsuppgifter (SOSFS 1997:14), användning av medicintekniska 

produkter (SOSFS 2008:1).  

 

Allmänna råd 

 

Allmänna råd ger rekommendationer hur en person ska agera vid tillämpande av föreskrifter. 

Råden är inte bindande och det är möjligt att välja ett annat sätt att agera för att nå resultat. 

Socialstyrelsen kan själv bestämma hur de allmänna råden utformas. En stor del av 

regelgivningen från Socialstyrelsen är allmänna råd (Regeringskansliet, 1998). 

 

Riktlinjer 

 

Socialstyrelsen har ansvaret för den övergripande hälso- och sjukvårdspolitiken. De leder 

vården genom föreskrifter och nationella riktlinjer. Socialstyrelsen utarbetar riktlinjer för 

ambulanssjukvården som grundas på vetenskap och beprövad erfarenhet. Landstingen har 

uppdraget av staten (Socialstyrelsen) att bedriva hälso- och sjukvård i Sverige 

(Regeringskansliet, 2010). I uppdraget ingår att planera hur vården ska utföras genom att; 

sätta mål, bestämma vilka resurser som ska finnas och hur ambulanssjukvården ska vara 

organiserad. Landstingen anlitar larmcentraler (exempelvis SOS-alarm) för att styra 

ambulansuppdragen. 

Ansvarsfördelning 

 

Vårdgivaren 

 

Landstingen utarbetar riktlinjer för ambulanssjukvården som grundas på Socialstyrelsens 

föreskrifter och nationella riktlinjer. Landstingen som anlitar larmcentraler för att styra 

utlarmningar av ambulanserna ska i avtalet reglera vilken kompetens som ska finnas på 

centralen, centralens rätt att disponera ambulanser och hur kommunikationen ska fungera 

mellan ambulanser och larmcentralen. 



 

5 

 

I socialstyrelsens författningssamling [SOSFS] (SOSFS, 2009:10 (M)) 6:e kapitlet stadgas att 

vårdgivaren (landstinget) har ansvaret för att; enligt §1 att personalen i ambulansen har rätt 

kompetens för att kunna ge prehospital akutsjukvård, enligt §2 att ambulansen är bemannad 

med personal som har behörig att administrera läkemedel enligt Socialstyrelsens föreskrifter 

(SOSFS 2001:1). Sjuksköterskan i ambulansen har denna kompetens och är delegerad att ge 

läkemedel enligt dessa föreskrifter.  

 

Ambulansöverläkaren 

 

Det medicinska ledningsansvaret faller på ambulansöverläkaren som har på sitt ansvar att 

ambulanssjukvården bedriver säker vård och behandling. Ambulansöverläkaren utfärdar 

riktlinjer, rutiner, medicinska delegeringar. Vidare ska han/hon se till att den medicinska 

dokumenteringen följs enligt Socialstyrelsens riktlinjer och att upprätthålla den medicinska 

kvalitetssäkringen (Suserud & Svensson, 2009). 

 

Ambulanssjuksköterskan 

 

Behandlingsriktlinjerna som sjuksköterskan arbetar efter ska följas. Sjuksköterskan har på 

dessa grunder rätt att göra bedömningar och behandla patienter prehospitalt. Enligt 

behandlingsriktlinjerna får sjuksköterskan aldrig neka patienten ambulanstransport, däremot 

kan patienten enligt eget önskemål kvarstanna i hemmet. Detta kan jämföras med 

distriktsjuksköterskor som på telefon har rätt att triagera patienter till egenvård med hjälp av 

ett utformat beslutstöd (Rådgivningsstöd 1177, 2011). 

 

I de fall där patienten avböjer ambulanstransport och sjuksköterskan efter bedömning och 

eventuell behandling samtycker till att patienten kvarstannar på hämtplats ska 

ambulanssjuksköterskan enligt behandlingsriktlinjerna dokumentera patientens status i 

journalen. Dokumentationen ska innehålla bedömning av allmäntillstånd, aktuella besvär och 

vitalparametrar (syresättning, andningsfrekvens, hjärtfrekvens, blodtryck och 

medvetandegrad). Överrapportering sker till högre medicinsk kompetens som kan vara 

jourläkare på akuten eller primärvårdsjouren (Sörmlands Läns Landsting 2006).  

 

Ambulanssjuksköterskan kan ställas inför att patienten vägrar följa med ambulansen trots att 

sjuksköterskan bedömer att han/hon är i behov av vård. I dessa fall ska patienten försöka 

övertalas att följa med ambulansen. Det kan även finnas möjlighet för patienten att få prata 

med läkaren i telefon, i det undersökta området är det primärvårdsläkaren. Om övertalningen 

inte lyckas ska patientens status dokumenteras samt att högre medicinsk kompetens ska 

kontaktas för fortsatt handläggning (Sörmlands Läns Landsting, 2006).  I vissa läns landsting 

finns möjlighet att för patienten signera vägran att följa med ambulansen direkt i elektronisk 

journal. I de län där ingen primärvårdsjour finns rapporteras det till jourhavande läkare som i 

sin tur informerar primärvården. Det förekommer även att sjuksköterskan i ambulansen gör en 

anteckning i journal och vidarebefordrar till ansvarig primärvårdsläkare (Norrbottens Läns 

Landsting, 2011). 
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Dokumentation 

 

I patientdatalagen (SFS 2008:355) stadgas; i tredje kapitlet 2§ att patientjournal ska föras i 

syfte att bidra till patientsäkerhet. Vidare i 1§ att journalen ska föras individuellt för patienten 

och inte gemensamt med andra patienter. Enligt 4§ är den som för journal ansvarig för att 

uppgifterna är korrekta. Enligt 3§ är ambulanssjuksköterskan skyldig att föra journal. 

Journalen ska endast innehålla sådant som är nödvändigt för att bedriva god och säker vård. 

Enligt 6§ finns krav på att dessa uppgifter ska finnas med i journalen; patient identitet, 

anamnes, diagnos, vidtagna och planerade åtgärder, uppgifter om vilken information patienten 

fått vad gäller behandlingsalternativ och att det finns möjlighet till förnyad medicinsk 

bedömning. Det ska även finnas uppgifter på vem som skrivit journalen och tidsuppgifter. 

 

Ambulanstransporterna ökar 

 

Hjälte et al. (2007) beskriver i sin studie att ambulanstransporterna i Sverige ökar men att 

ambulansresurserna inte har ökat. Författarna menar vidare att eftersom kravet på att få vård 

inte alltid är detsamma som behovet är det viktigt att analysera användandet av 

ambulanssjukvårdens resurser och bedöma förhållandet mellan kraven och behovet. I studien 

identifierades hur många patienter som fick åka ambulans utan att det förelåg, enligt 

ambulanspersonalen, något ambulansbehov. Resultatet visade att larmoperatören 

överprioriterade 604 (31 procent) av 1977 patienter som ingick i studien (Suserud, Herlitz & 

Karlberg, 2007).  Samma författare har i en annan studie studerat orsaken till att patienter utan 

ett egentligt ambulansbehov får ambulans skickad till sig, resultatet visar att larmoperatören 

måste övertriagera för att ha en säkerhetsmarginal. Då ambulanspersonalen undersökte och 

bedömde patienten ansåg de att 30 procent inte hade något behov av ambulanssjukvård, 

författarna påpekar dock att ambulanspersonalen som ser patienten lättare kan bedöma denne 

än larmoperatören som endast utför en telefonintervju (Herlitz, Hjälte, Karlberg & Suserud, 

2007).  

Faktorer och risker vid överutnyttjande av ambulanstransporter 

 

En studie från Japan visar att det ökande ambulansnyttjandet blivit ett problem. En studie 

gjordes för att se om socialekonomiska faktorer ledde till att människor i högre grad larmade 

ambulans. Resultatet visade att faktorer som hög eller låg ålder, manligt kön, låg 

hushållsekonomi och hushåll utan bil i högre grad larmade ambulans, detta även då det inte 

handlade om nödsituationer (Kawakami, Kubota, Ohshige & Tochikubo, 2007).  

 

Ambulanstransporter av patienter som inte har ett akut vårdbehov är ett problem både för 

ambulanssjukvården och sett ur ett patientperspektiv. Ferall och Richards (1998) anser att det 

resulterar i en onödig kostnad för samhället och konsekvensen kan vara att det finns färre 

ambulanser tillgängliga vid verkliga akutfall och då kan patienter som är i behov av ambulans 

få vänta. Det optimala är att alltid hålla en patientsäker vård samtidigt som man inte riskerar 

att överutnyttja antalet ambulanser i området. 
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Bedöma patienten och lämna på hämtplats 

 

Baldwin, Key och Perse (2002) genomförde en studie på äldre patienter i Houston som av 

ambulanspersonalen bedömts och sedan kunnat stanna på plats. Patienterna blev senare 

intervjuade om hur de upplevt detta omhändertagande. Studien visar att de patienter som fått 

information om varför de inte behöver transporteras till sjukhus upplevde en högre grad av 

trygghet och förståelse i den aktuella situationen. De undersökte även om patienterna hade 

sökt sjukvård igen efter det att ambulansen varit hos dem och studien visar att ca 35 procent 

av patienterna sökte vård inom 24 timmar. Andelen patienter som sökte vård inom det 

närmsta dygnet var ungefär lika stor i gruppen av patienter som självmant ville stanna i 

hemmet som den grupp där ambulanspersonalen uppmanat patienten att stanna hemma. 

 

Behandling i hemmet 

 

En studie genomförd i Storbritannien där sjuksköterskor och paramedics arbetade tillsammans 

i ambulansen. Vanligtvis är inte ambulanser i Storbritannien bemannade med sjuksköterskor. 

Studien undersökte både patientens och ambulanspersonalens upplevelse av att behandla 

patienten i hemmet samt att sedan lämna denne kvar i hemmet. Samtliga uppdrag var av icke-

akut karaktär och sjuksköterskan kunde behandla patienter med till exempel mindre sårskador 

och kateterproblem. Resultatet visar att patienterna var mycket nöjda med 

ambulanspersonalens bemötande och att de fann det väldigt positivt att bli behandlade i 

hemmet och få kvarstanna istället för att transporteras till akutmottagningen där de trodde att 

det skulle bli en lång väntetid. Det visade sig också att ambulanspersonalen upplevde en hög 

grad av tillfredsställelse i arbetet, de kände att de kunde göra något betydelsefullt för patienten 

då de behandlade patienterna i hemmet.  Författarna påpekar även att det är 

kostnadsbesparande för samhället att inte föra patienten till sjukhus om inget behov föreligger 

(Dickinsson, Kendall, Machen, Widiatmoko & Williams, 2007).  

 

Nöjda patienter och resurssparande för akutmottagningen 

 

I syfte att minska belastningen på akutmottagningen genomfördes en studie där 

ambulanspersonalen fick tillstånd att lämna barn kvar i hemmet. Kriterierna var att barnens 

tillstånd var av icke akut karaktär samt att läkaren konsulterades och att barnet lämnades 

hemma i samförstånd med målsman. I studien fick målsman rådgivning samt hänvisning i att 

kontakta annan vårdgivare om samma problem uppstod igen. Syfte var även att studera 

patientsäkerheten och resultatet visar på att det leder till en effektiv resursfördelning samt hög 

patientsäkerhet och nöjda familjer (Blaser, Christopher, Haines & Lutes, 2006).  

 

Bedömningsprotokoll 

 

Enligt Suserud & Svensson (2009) borde vara möjligt för ambulanspersonalen att få lämna 

patienten i hemmet efter bedömning och eventuell behandling men för att patientsäkerheten 

ska vidmakthållas krävs adekvat utbildning, tillförlitligt bedömningsprotokoll samt att alla 

ansvarsfrågor är lösta. 
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En patientgrupp som många gånger inte vill följa med ambulansen till sjukhus är 

insulinbehandlade diabetiker som drabbats av hypoglykemi. Denna patientgrupp har granskats 

närmare i en studie som inriktade sig på patientsäkerheten. Resultatet visar att det är säkert för 

de allra flesta patienter med insulininducerad hypoglykemi att behandlas och kvarstanna i 

hemmet men att fler studier bör göras och att speciellt anpassade protokoll för denna 

patientgrupp behöver tas fram (Roberts & Smith, 2002) 

 

 I Storbritannien gjordes en studie där en grupp av ambulanspersonalen fick utbildning i ett 

”treat and refer” protokoll som gav dem möjlighet att bedöma och behandla patienten och 

sedan lämna denne i hemmet, den andra gruppen av ambulanspersonalen fick ingen utbildning 

i protokollet. Studien visade att det inte skiljde i antal patienter de båda grupperna lämnade 

hemma däremot blev dokumentationen bättre i den arbetsgrupp som fått utbildning i 

protokollet vilket ledde till högre patientsäkerhet och patienterna var mer nöjda i den grupp 

som vårdades av de som fått utbildning i ”treat and refer” protokollet. Patienterna som 

lämnats i hemmet följdes sedan upp och det visade sig att fråntaget de patienter som vägrade 

vård hade sex patienter av totalt 288 (2,1 procent) fått uppsöka vård inom 14 dagar och ansågs 

då felaktigt blivit lämnade på hämtplatsen (Cheung, Dale, Halter, Kearsley, Redhead & 

Snooks, 2004). 

 

Uppföljning av patienterna 

 

Två studier har följt upp om patienterna fått uppsöka sjukvård efter att ambulanspersonalen 

bedömt att patienten kunde kvarstanna i hemmet. Den ena studien kontrollerade om patienten 

hade sökt sjukvård inom det närmsta dygnet (Baldwin, Key och Perse, 2002) medan den 

andra studien kontrollerade de om patienten hade fått söka vård inom de närmsta 14 dagarna 

(Cheung, Dale, Halter, Kearsley, Redhead & Snooks, 2004). Författarna har inte funnit studier 

som visar på om ambulansen har fått larm till samma patient efter det initiala larmet inom ett 

visst tidsspann. 

Ambulanssjuksköterskans kompetens 

 

Kompetens är beskrivet som ”Förmåga och vilja att utföra en uppgift genom att tillämpa 

kunskap och färdigheter”. Socialstyrelsen beskriver i kompetensbeskrivning för legitimerad 

sjuksköterska vilken rekommenderad kompetens, yrkeskunnande, erfarenhet och 

förhållningsätt legitimerad sjuksköterska bör besitta. Kompetensbeskrivningen är indelad i 

omvårdnadens teori och praktik, forskning, utveckling, utbildning och ledarskap 

(Socialstyrelsen, 2005). Ambulanssjukvård kräver att ambulanssjuksköterskan är flexibel och 

ödmjuk i mötet med patienten. Arbetet bygger också i hög grad på erfarenhetsmässig kunskap 

(Ahl et al., 2005).  

 

I Högskoleverkets rapport angående sjuksköterskors specialistutbildning finns beskrivet 

förutom det grundläggande målet att kunna jobba självständigt som specialistsjuksköterska 

även dessa specifika mål för inriktningen mot ambulanssjukvård;  

 

 visa förmåga att självständigt bedöma den sjukes eller skadades somatiska och 

psykiska status och omedelbara behov samt visa förmåga att genomföra de åtgärder 

som krävs för patienter under starkt varierande förhållanden, och 

 visa förmåga att tillämpa sina specialistkunskaper vid stora olyckor och katastrofer 

(Högskoleverket, 2010). 
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I dagsläget finns ingen kompetensbeskrivning för sjuksköterska med specialistutbildning mot 

ambulanssjukvård. Riksföreningen för Ambulanssjuksköterskor har tillsatt en arbetsgrupp 

vars syfte är att arbeta fram kompetensbeskrivning inom en snar framtid (Riksföreningen för 

ambulanssjuksköterskor, 2011). 

 

En del landsting har infört så kallade ”snabbspår” för vissa patientgrupper. Ett exempel på 

detta är höftpatienter (misstänkt höftfraktur) där sjuksköterskan bedömer patienten, tar EKG, 

prover, smärtlindrar, kopplar dropp och skriver röntgen remiss. Patienten förs sedan direkt 

upp på röntgen utan att passera akuten. Detta visar att ambulanssjuksköterskans kompetens 

anses vara tillräcklig för att göra egna bedömningar och styra till vilken vårdnivå patienten 

ska. Andra projekt som finns är; Hjärnvägen vid stroke, Åldersstigen äldre patienter i 

Göteborg (Vårdfokus, 2011). 

Patientsäkerhet  

 

Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) definieras i 6§ patientsäkerhet som skydd mot 

vårdskada. Med vårdskada menas i 5§ i samma lag lidande, fysisk eller psykisk skada, 

sjukdom eller dödsfall som uppkommit på grund av att adekvata åtgärder ej har vidtagits för 

att förhindra dem samma då patient varit i kontakt med hälso- och sjukvård. 

 

Sett till den utvecklade delen av världen har World Health Organization (WHO) tagit fram en 

lista på prioriterade problemområden där förbättringsarbete är nödvändigt för att öka 

patientsäkerheten; 

 

1. Brist på kommunikation och organisation 

2. Kvarstående organiserings missar  

3. Bristfälligt säkerhetstänkande och processer som präglas av ”skylla ifrån sig 

mentalitet” 

4. Otillräckliga säkerhetsindikatorer 

5. Icke önskvärda läkemedels händelser orsakade av fel i läkemedlet eller hanteringen av 

läkemedlet. 

6. Omtanke om de gamla och sköra (WHO, 2009). 

 

I syfte att öka patientsäkerheten ska det bli lättare att anmäla vårdskador. 

Patientsäkerhetslagen sätter större press på vårdgivarna att bedriva patientsäkerhetsarbete. 

Pengar skjuts till av regeringen för att med patientens behov i fokus öka 

patientsäkerhetsarbetet. Som utgångspunkt har regeringen en nollvision mot undvikbara 

vårdskador (Regeringskansliet, 2011). 

 

I handboken Din skyldighet att informera och göra patienten delaktig finns klargjort att 

patienten ska upplysas om; sitt hälsotillstånd, vilka vård- behandlings och 

undersökningsalternativ som finns samt möjligheten att välja vårdgivare (Socialstyrelsen, 

2011). 

  

Anna Dittrich (2011) definierar i sin studie begreppet patientsäkerhet så här; 

”Patientsäkerhet är identifiering och prevention av undvikbara skador och risker som 

orsakas av hälso- och sjukvården, samt en adekvat hantering av redan inträffade 

skador som hade kunnat undvikas av hälso- och sjukvården”.  Någon specifik definition på 

patientsäkerhet vad gäller ambulanssjukvård har inte författarna kunnat finna. 
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Problemformulering 

 

Antalet transporter mellan vårdinrättningar ökar på grund av neddragningar i vården med 

färre vårdplatser och en koncentrering av specialistsjukvården. En stor del av dessa 

transporter sker med ambulans. Detta innebär att ambulanserna tillbringar mer tid på vägen 

och därmed minskar resurserna på ambulansens stationeringsort.  

 

Ambulanssjuksköterskan har kompetens som inte får användas fullt ut då 

behandlingsriktlinjerna inte ger stöd att hänvisa till egenvård eller annat transportsätt till 

vårdinrättning. Ambulanssjuksköterskan har kompetens att på plats hos patienten göra en 

första medicinsk bedömning och borde ha större utrymme att besluta om patienten kan 

kvarstanna eller att via ”snabbspår” ta patienten till rätt vårdnivå utan att alltid passera akuten. 

Vidare borde han/hon ha befogenhet att bestämma vilket transportsätt som är nödvändigt. 

Detta skulle kunna vara resurssparande, bättre för patienten och stimulerande för 

ambulanssjuksköterskan. Problemet är att det inte finns tydliga riktlinjer eller protokoll att 

följa för att garantera patientsäkerheten. 

 

Önskan från författarnas sida var att belysa om det är patientsäkert att 

ambulanssjuksköterskorna, efter bedömning och eventuell behandling utifrån gällande 

behandlingsriktlinjer, inte tar med patient till vårdinrättning. I dagsläget finns få studier gjorda 

inom detta problemområde. Det finns inte heller några bra indikatorer för att granska 

ambulanssjuksköterskans agerande utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv. Författarna till 

denna studie avser mäta patientsäkerheten utifrån indikatorn om patienten åter behövt larma 

ambulans inom sex, 12 eller 24 timmar efter att patienten inte följt med ambulansen till 

sjukvårdsinrättning. 

SYFTE 

 
Syftet med studien var att belysa patientsäkerheten då patienten inte nyttjar ambulanstransport 

för fortsatt vård.                                                                                   

    

Frågeställningar 

 

Hur pass frekvent förekommer det att patienter efter prehospital bedömning och eventuell 

behandling inte följer med ambulansen för fortsatt vård? 

Vilka sjukdomsproblem har de patienter som kvarstannar på hämtplats? 

Vilka undersökningar/åtgärder gör ambulanssjuksköterskan på denna grupp patienter?        

Ger ambulanssjuksköterskan råd till patienten och/eller anhöriga? 

I de fall ambulansen har fått larm till samma patient igen inom det närmsta dygnet, har 

handläggningen då varit annorlunda jämfört med hos de patienter som inte sökt 

ambulanssjukvård igen? 
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METOD 

Design 

 

Designen är en kvantitativ, deskriptiv och retrospektiv journalgranskningsstudie (Forsberg & 

Wengström, 2008).  Denna metod gör det möjligt att granska ett stort antal journaler och 

utifrån dessa få källdata som kan analyseras. Denna metod valdes då författarna hade för 

avsikt att studera ett tidigare insamlat material (Beck & Polit, 2004).  

 

Det finns i dagsläget få studier inom prehospital patientsäkerhet därför valde författarna att 

använda en metod för att kartlägga hur det ser ut. Hur ofta lämnas patienter hemma, vilka 

diagnoser har dessa och vilka undersökningar/åtgärder gör ambulanssjuksköterskan på 

patienterna samt om patienterna var patientsäkert handlagda. För att kunna få svar på dessa 

frågor ansåg författarna att det bästa var att gå bakåt i tiden och studera befintligt material. 

Författarna granskade journaler från föregående år då patienter stannat kvar på hämtplats. 

Urval/Kriterier 

 

För att få ett hanterbart material för studien valdes journaler från en ambulansstation i 

Sverige. Denna station valdes ut av bekvämlighetsurval då en av författarna har denna som 

arbetsplats (Beck & Polit, 2004). Journalerna fanns insamlade av ambulansöverläkaren i länet. 

Under år 20100101- 20101201 hade denna kommuns ambulansstation 139 ambulansuppdrag 

där patienten inte åkte med ambulansen till vårdinrättning alla dessa journaler inkluderades 

(inga journaler exkluderades) vilka utgör denna studies population.  

Protokoll 

 

Inför journalgranskningen utformades ett granskningsprotokoll (se bilaga I). Parametrar och 

övriga uppgifter som ingick i protokollet valdes utifrån Socialstyrelsens författningssamling 

(SOSFS, 2008:14) 6 § och 7§ där krav på innehåll i patientjournal anges. I protokollet ingick 

även andra parametrar som författarna ansåg vara av värde utifrån patienternas tillstånd. 

Protokollet testades inte innan studiens genomförande. 

Databearbetning 

 

Ambulansjournalen 

 

Datan som insamlades var rådata på nominal nivå. Ambulansjournalernas utseende under den 

studerande perioden bestod av två sidor. På första sidan återfanns uppgifter om patientens 

identitet, vilken ambulans som tillkallats, vilken tid ambulansen haft uppdraget och uppgifter 

om vilken ambulanspersonal som arbetade på ambulansen. Omvårdnadsanamnes (innefattar 

kontaktorsak, hälsohistoria eventuella allergier samt social bakgrund) och omvårdnadsstatus 

(innefattar kommunikation, andning/cirkulation, hud/vävnad, smärta/ sinnesintryck, nutrition 

och elimination) återfinns även de på första sidan. På baksidan dokumenteras 

omvårdnadsåtgärder såsom tagna parametrar, undersökningar och givna läkemedel, dessa 

skrivs in i en tabell. Journalen avslutas med en ruta där sjuksköterskan kan dokumentera 

resultatet av sina undersökningar/ åtgärder samt effekt av läkemedel. Journalerna var i 

samtliga fall skrivna av sjuksköterskor. 

 

Journalerna kopierades och avidentifierades, märktes med man/kvinna och födelseår. 

Personalen som arbetade på ambulansen avidentifierades inte. Journalerna delades upp mellan 
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författarna. Granskningsprotokollen och journalerna numrerades så att protokollet och 

journalen erhöll samma siffra från ett och uppåt. Prehospitalt bedömt tillstånd (om 

dokumenterat) angavs i första omgången mer specifikt för att sedan grupperas in i större 

diagnosgrupper. På frågan ”orsak till att patienten lämnades på plats” kryssades alternativet 

”annan orsak” i de fall patienten exempelvis tog sig själv till vårdinrättning. De parametrar 

som fanns med i journalen bockades för i protokollet under ”fynd vid undersökningar” (ex. 

blodtryck, saturation, andningsfrekvens etc.). Frågeställningen ”Kontaktades läkare inför 

beslut om att låta patienten kvarstanna på hämtplats?” besvarades med ja alternativt nej. 

Frågorna ”gavs råd till patienten”, ”fanns anhöriga på plats?”, ”gavs råd till anhöriga?”, 

”har patienten tillsyn av hemtjänst eller distriktsköterska?” och ”upprättades kontakt med 

annan vårdgivare?” blev svaret ”ja” endast om det fanns dokumenterat. Alla parametrar 

bokfördes i ett excelldokument. Vad gäller omvårdnadsanamnes och omvårdnadsstatus har 

författarna tolkat dessa som fullständiga om sjuksköterskan har dokumenterat under alla 

sökord, saknas dokumentation under något sökord klassas den som ofullständig.  Under 

granskningen hade författarna en dialog för att undvika att tolka data olika. Med detta menar 

författarna att de vid samtliga journalgranskningar kom fram till en konsensus angående vad 

som skulle betraktas som fullständighet avseende dokumentationen.  

För att bedöma patientsäkerheten kontrollerades om ambulansen haft uppdrag till samma 

patient igen, inom sex, tolv eller 24 timmar. Ambulansstationens dataavdelning gjorde en 

sökning på de patienter som hade kvarstannat på hämtplats och som vid ett senare tillfälle det 

vill säga högre datum fått ambulans skickad till sig. Författarna erhöll en lista på dessa 

patienter och kunde därigenom utläsa vilka patienter som tillkallat ambulans inom sex, 12 

eller 24 timmar.  

Bortfall 

 

Två journaler gick ej att använda då utskriftskvaliteten var för dålig. Författarna har i studien 

inte tagit hänsyn till internt bortfall det vill säga att det som inte är dokumenterat är heller inte 

gjort men i verkligheten kan en undersökning vara utförd men ej dokumenterad.   

Etiska överväganden 

 

Enligt vetenskapsrådet finns fyra huvudkrav på forskning vilka benämns informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet [VR], 2002). 

 

Informationskravet uppfylldes genom att; studiens genomförande är godkänd av 

verksamhetsansvarig chef i det studerade länet (Bilaga II). Materialet till undersökningen 

framtaget av ambulansöverläkare i det län där studien genomfördes och är av honom godkänd 

att ha med i arbetet.  

 

Anonymitet uppstår då forskare inte kan koppla data till deltagarna i studien (Beck & Polit, 

2004). Att granska journaler innebär ett intrång i patientens integritet. De källdata som tas 

från journalerna kommer att vara avidentifierade. Journalkopior kodas med unikt ID-nummer. 

Journalgranskning hanteras av sjukvårdspersonal enligt gällande sekretessregler. 

Källdokumenten kommer att var inlåsta då de ej används och sparas så länge de är 

nödvändiga för studien. Detta menar författarna uppfyller konfidentialitetskravet.  

 

Det föreligger ingen risk för att personer kan komma till skada fysiskt, psykiskt eller 

integritetsmässigt. Då inga personer kommer att direkt att ingå i studien och därmed finns 

inget behov av samtyckeskravet.  
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Materialet till denna studie kommer inte att användas till annat än forskningsändamål vilket 

uppfyller nyttjandekravet. I svensk författningssamling [SFS] (2003:460) stadgas i 2 § att 

arbeten som utförs inom ramen för högskoleutbildning på avancerad nivå inte behöver 

genomgå granskning av forskningsetiska rådet. 

RESULTAT 

 

Alla resultat som redovisas i procent är i heltal. Det kan därför vara så att den totala mängden 

inte är 100 procent beroende på avrundning.  

Könsfördelning 

 
Antalet ambulansuppdrag i kommunen 1 jan 2010- 1 dec 2010 var 7122 varav 56 procent var 

män och 44 procent var kvinnor. Antal patienter som inte följde med ambulansen för fortsatt 

vård var 137 vilket motsvarar 2 procent. Könsfördelningen var 81 män (59 procent) och 56 

kvinnor (41 procent). Av det totala antalet patienter var 11 (8 procent) barn. 

Patientsäkerhet 

 

Av de 137 journaler som granskats då patienterna inte följt med ambulansen till vårdinrättning 

har ambulansen vid tre tillfällen fått larm till samma patient igen inom det närmsta dygnet. 

Dessa tre patienter beskrivs nedan samt synliggörs i varje figur 1-6. 

 

Patient 1., kvinna född 1924 med psykiska besvär hittas utomhus tidigt på morgonen, efter 

medicinsk bedömning får hon kvarstanna på hämtplats. 

 

Patient 2., man född 1946 som ådragit sig en sårskada på foten. Efter behandling vill mannen 

stanna kvar hemma. 

 

Patient 3., man född 1932 som drabbats av hypoglykemi. Mannen önskar efter behandling 

kvarstanna i hemmet.  

 

Orsak till varför patienterna inte följde med ambulansen till sjukvårdsinrättning 

 

I de flesta fall (68 procent) var det patientens/ vårdnadshavarens önskan att stanna hemma 

utan behandling (se figur 1). En del av (28 procent) patienterna fick behandling och önskade 

efter det kvarstanna på hämtplats. Ett mindre antal (4 procent) patienter följde inte med 

ambulansen av andra orsaker till exempel blev några patienter skjutsade till sjukhus av 

anhöriga och berusade ungdomar blev hämtade av sina föräldrar. Några patienter (6 procent) 

vägrade följa med ambulansen till sjukvårdsinrättning trots att sjuksköterskan ansåg att 

patienten var i behov av fortsatt vård av dessa hade 38 procent erhållit behandling av 

ambulanspersonalen. Polisen övertog ärendet i 11 fall (8 procent). Patient 1, stannade hemma 

på egen begäran utan behandling och patient 2 och 3 stannade hemma på egen begäran efter 

behandling. 

 

 

 

 



 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 

 

 
 

 

 
 

Figuren visar orsaken till varför patienten inte använde möjligheten till ambulanstransport 

för vidare vård. Här överstiger det sammanlagda procenten 100 procent eftersom patienten 

kan ingå i mer än en orsak, till exempel kan patienten både ingå i gruppen stannat hemma på 

egen begäran efter behandling och i gruppen vägrade följa med till sjukhuset trots att 

sjuksköterskan ansåg att patienten borde följa med. 

 

 

 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

Stannade hemma 
på egen eller 

vårdnadshavares 
begäran utan 

behandling 68% 
(n=93) 

Stannade hemma 
på egen begäran 
efter behandling 

28% (n=38) 

Blev 
omhändertagna 

av polisen istället 
8% (n=11) 

Vägrade följa med 
till sjukhuset trots 
att sjuksköterskan 

ansåg att 
patienten borde 

följa med 6% (n=8) 

Åkte inte med 
ambulansen pga 
annan orsak 4% 

(n=5) 

Antal 

Patient 1 

Patient 2 & 3 



 

15 

 

Prehospitalt bedömda tillstånd 

 

Den största gruppen av patienter som inte följde med ambulansen till sjukvårdsinrättning var 

olycksfall/ trafikolyckor, 21 procent (i denna grupp ingår trafikolyckor, sårskador, 

drunkningstillbud och fallskador). Den största enskilda diagnosen var insulinbehandlade 

diabetiker som drabbats av hypoglykemi, 18 procent (se figur 2). Patient 2 och 3 tillhörde de 

två största grupperna nämligen olycksfall/ trafikolyckor och hypoglykemi. Patient 1 tillhörde 

gruppen psykiska besvär 9 procent. 

 

 

Figur 2 

 

 
 

      

       

 

Denna figur visar ambulanssjuksköterskans prehospitalt bedömda tillstånd på de patienter 

som inte följt med ambulansen till sjukhus. I intox ingår intoxikation av läkemedel, alkohol 

eller droger, i kirurgisk åkomma ingår KAD besvär, buksmärta och blödning, gruppen 

cirkulation innefattar svimning, bröstsmärta, yrsel och hypertoni. I gruppen övrigt fanns 

patienter som led av smärta och sänkt allmäntillstånd. 
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Dokumenterade kontroller/ iakttagelser 

 

Omvårdnadsanamnes 

 
Fullständig omvårdnadsanamnes var ifylld i 51 journaler, 37 procent, ofullständig anamnes 

upptäcktes i 83 av journalerna, 61 procent och i tre av journalerna, 2 procent, saknades den 

helt (se figur 3). Patient 1, 2 och 3 hade alla fullständigt dokumenterad omvårdnadsanamnes. 

 

 

Figur 3

 
 

 

 

Denna figur illustrerar i vilken omfattning patientens omvårdnadsanamnes är dokumenterad i 

journalen. I de fall sjuksköterskan dokumenterat under alla sökord ( kontaktorsak, tidigare 

sjukdomar och social bakgrund) anser författarna den som fullständigt dokumenterad, är det 

inte dokumenterat under alla sökord har författarna tolkat den som ofullständig. Med saknas 

menas att det inte finns något dokumenterat om patientens anamnes.  
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Omvårdnadsstatus 

 

Omvårdnadsstatus var fullständigt dokumenterad i 21 av journalerna, 15 procent, den var 

ofullständig i 95 journaler, 69 procent och saknades helt i 21 av journalerna 15 procent (se 

figur 4). Patient 1, 2 och 3 hade alla ofullständigt dokumenterad omvårdnadsstatus. 

 

Figur 4 

 

 

 

 

 

Figuren visar i vilken omfattning sjuksköterskan dokumenterat patientens omvårdnadsstatus, 

patientens aktuella tillstånd. Har sjuksköterskan dokumenterat under alla sökord 

(kommunikation, andning/ cirkulation, hud/vävnad, smärta/sinnesintryck, nutrition och 

elimination) ingår den i gruppen fullständigt dokumenterad, saknas dokumentation under 

något sökord finns den under gruppen ofullständig, i de fall ingen omvårdnadsstatus finns 

dokumenterad räknas den in i gruppen saknas.  
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Genomförda kontroller 

 

Puls (71 procent) och vakenhetsgrad (70 procent) är de parametrar som sjuksköterskan tagit i 

störst utsträckning följt av saturation (64 procent) och blodtryck (60 procent). Blodsocker har 

tagits på 26 procent av patienterna och EKG har tagits i minst utsträckning (5 procent) (se 

figur 5). Medianvärde av antal kontroller som är gjorda hos varje patient är fyra. På patient 1 

gjordes inga kontroller eftersom hon blev aggressiv, på patient 2 genomfördes fem kontroller 

och patient 3 genomgick sex kontroller. 

 

 

Figur 5 

 

 

 

Figuren visar de vanligaste kontrollerna (vitalparametrar) och undersökningar 

ambulanssjuksköterskan gjort på patienterna samt i vilken utsträckning hon gjort dem. 
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Rådgivning och samordning  

 

Inför beslut om att lämna kvar patienten på hämtplats ringde sjuksköterskan läkaren i 18 

procent av fallen. Kontakt med annan vårdgivare som till exempel hemtjänst eller 

distriktsköterska tog sjuksköterskan i 15 procent av patientfallen. Av de åtta patienter som 

vägrade ambulanstransport trots att sjuksköterskan ansåg att patienten var i behov av fortsatt 

vård kontaktade sjuksköterskan läkare i 50 procent av fallen (se figur 6). 

 

Hos 48 procent av patienterna fanns anhöriga hemma hos patienten vid tillfället då 

ambulanspersonalen var på plats. Patienten har tillsyn av anhörig, hemtjänst eller 

distriktsköterska i 56 procent av fallen. 36 procent av patienterna har fått rådgivning och 

hälften av de anhöriga som var hos patienten har erhållit rådgivning. 

 

Patient 1,2 och 3 fick tillsyn av anhörig, hemtjänst eller distriktssjuksköterska, 

ambulanssjuksköterskan tog kontakt med annan vårdgivare till alla de tre patienterna. Patient 

1,2 och 3 hade alla anhöriga hos sig. Patient 2 och 3 fick rådgivning av 

ambulanssjuksköterskan och även anhöriga till patient 3 fick råd. Inför beslut om att låta 

patienten kvarstanna på hämtplats tog ambulanssjuksköterskan kontakt med läkaren när hon 

var hemma hos patient 1. 
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Figur 6 

 

 

 

 

 

 

 
Denna figur beskriver i vilken omfattning sjuksköterskan har gett råd, kontaktat andra 

vårdgivare och dokumenterat tillsynsbiten då patienten transporterats till vårdinrättning. Här 

kan den totala mängden överstiga 100 procent eftersom patienten kan ingå i flera kategorier. 

Anhörig kan återfinnas som fysiskt närvarande hos patienten då ambulanspersonalen besöker 

denne eller som tillgängliga för tillsyn av patienten.  

 

 

 

Uppföljning av de patienter som inom det närmsta dygnet åter fick ambulansjukvård 

 

Patient 1 och 2 sökte ambulansvård igen inom 12 timmar och patient 3 larmade ambulans 

inom 24 timmar. 
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Patient 1; Kvinnan med psykiska besvär, får efter 10 timmar ambulans skickad till sig igen. 

Denna gången bedöms kvinnan lida av andningsbesvär och bröstsmärta. 

 

Patient 2; Man med sårskada på foten, ambulans får larm till samma patient igen efter 11 

timmar. Hans sår har börjat blöda igen och han följer med ambulansen till sjukhus. 

 

Patient 3; Man som drabbats av hypoglykemi, larmade ambulans 21 timmar senare. 

Ambulansen tar honom till sjukhus på grund av att han ramlat under natten och nu har smärtor 

i ryggen och ena armen 

 

 

METODDISKUSSION 

Planeringsfasen 

 

Metoden som valdes för att samla in data var journalgranskningsmetod. Författarna har med 

denna metod fått källdata som sedan analyserats. Metoden valdes utifrån syftet att kartlägga 

patientsäkerheten då patienter inte transporterades in till vårdinrättning efter bedömning och 

eventuell behandling. Ifall patienten larmat ambulans ånyo inom ett visst tidsspann menar 

författarna är indikatorer på patientsäkerhet.  

 

Validitet är ett mått på hur noggrant metoden som valts mätte det den var avsedd att mäta 

(Beck & Polit, 2004). Journalgranskning som metod ger enligt författarna svar på hur 

ambulanspersonalen går till väga då patient inte följer med till vårdinrättning efter att 

ambulansen varit på plats hos patienten och bedömt och i förekommande fall utfört 

medicinsk- och/eller omvårdande behandling. Patientsäkerheten mäts utifrån det i 

förekommande fall om patienten har larmat igen inom 6,12 eller 24 timmar eftersom det inte 

finns några andra indikatorer.  

 

Förutom validitet bedöms en kvantitativ studie utifrån känslighet och noggrannhet. Känslighet 

i studien uppnås enligt författarna då det bara är de patienter som söker vård igen som sållas 

ut som positiva svar. Noggrannhet mäter de som ej söker vård igen det vill säga de negativa 

utfallen (Beck & Polit, 2004). 

 

Reliabilitet i studien beskriver hur noggrant och konsekvent mätinstrumentet är. Reliabilitet 

mäts utifrån hur stabilt mätinstrumentet är. Med det menas att samma mätning kan göras flera 

gånger utan att resultatet påverkas (Beck & Polit, 2004). Denna studie använder 

journalgranskning som mätmetod. Journalgranskningen kräver förkunskap om de speciella 

förhållanden som råder inom ambulansjukvården. Inga yttre faktorer inverkar på 

datainsamlingen. Detta menar författarna ger mätinstrumentet stabilitet. Ingen ”test-retest” 

gjordes innan instrumentet togs i bruk vilket inverkar negativt på stabiliteten. 

 

Generaliserbarhet beskriver hur resultatet i studien är överförbar på en annan population 

(Beck & Polit, 2004). Denna studie granskar ambulanssjuksköterskans dokumentation med 

fokus på patientsäkerhet i ett län i Sverige. Ambulanssjuksköterskans utbildning skiljer sig 

inte nämnvärt på olika platser i landet. Han/hon arbetar efter riktlinjer som utarbetats utifrån 

Socialstyrelsens föreskrifter. Däremot kan regionala förhållanden spela in exempelvis 

vårdinrättningars tillgänglighet, tillgång på medicinsk kompetens (rådfrågning), avstånd till 
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och transportmöjlighet till vårdinrättningar. Detta har inte denna studie tagit hänsyn till vilket 

är negativt vad gäller generaliserbarheten. 

 

Med denna metod var det möjligt att granska ett stort antal journaler. Journalgranskning 

innebär att inga insatser krävs från några personer som ingår i studien. Journaler var 

avidentifierade. Journalerna var handskrivna vilket innebar att en av författarna har kunnat i 

förstå vem som skrivit journalen och i vissa fall även vilken patient som beskrevs då dennes 

stationeringsort är den samma som den granskade stationen. Författarna tror dock inte att 

detta har påverkat resultatet i studien eftersom det är hårddata som insamlats. Bortfallet är lågt 

vilket är en styrka i studien.  

 

Nackdelen var att någon djupare insikt i hur ambulanspersonalen tänkte under uppdragen inte 

synliggjordes. Inte heller går det att få en bild av patienternas upplevelser av att inte åka med 

ambulansen till vårdinrättning. Hade detta varit författarnas avsikt skulle en intervjustudie 

varit en bättre metod. Författarna valde inte att särskilja om den som skrivit journalen var 

grundutbildad sjuksköterska eller vidare utbildad sjuksköterska vilket kan vara av intresse om 

avsikten varit att studera skillnader i dokumenteringen beroende på personalkategori. 

Insamlingsfasen 

 

Journalerna i det län studerades fanns redan insamlade av ambulansöverläkaren under 2010. 

Under slutet av 2010 infördes datajournalföring i länet och de journalerna som skrevs där 

efter är inte med i studien. Totala antalet pappersjournaler som samlades in var 600 stycken. 

För att få ett mera hanterbart antal och av bekvämlighetsskäl (en av författarna har den 

utvalda stationen som arbetsplats) valdes journaler från en station i länet ut vilket resulterade i 

totalt 139 journaler. Två journaler kom inte med i undersökningen på grund av de inte var 

läsbara efter kopiering. Författarna har inte informerat de i studien ingående patienterna om 

att journalgranskning skett. Inte heller har någon kontakt förekommit på annat sätt mellan 

författarna och patienterna. 

Analysfasen 

 

Innan granskningen utformades i Excell en tabell där journalernas individuella nummer fanns 

till vänster och parametrarna delades in i kolumner. Journalerna delades upp mellan 

författarna och granskades på var sitt håll. Under granskningen hade författarna täta kontakter 

via telefon och Skype® för att undvika tolkningsfel. Värdena från journalerna sammanställdes 

i Excelltabellen. Vid journalgranskning finns risk att de data som framkommer kan härledas 

till patienten. Denna risk är störst i den del som berör anamnes och diagnos. Författarna har 

därför skrivit anamnes och i diagnos i allmänna termer så att risken minimeras. 

RESULTATDISKUSSION 

 

Antal patienter i studien som inte följde med ambulansen till vårdinrättning var 2 procent. 

Detta stämmer väl överens med Cheung, Dale, Halter, Kearsley, Redhead och Snooks (2004) 

studie där sex av 288 (två procent) patienter inte nyttjade möjligheten till ambulanstransport. 
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Orsak till varför patienten inte följde med ambulansen till sjukvårdsinrättning 

 

Den största gruppen av patienter som valde att stanna kvar på hämtplats gjorde det på egen 

begäran och utan att de erhållit någon behandling (se figur 1). Detta tror författarna kan bero 

på att patienten inte är i behov av vård, antingen på grund av att besvären avtagit eller att 

larmoperatören, som nämns i Herlitz, Hjälte, Karlberg & Suserud studie (2007b), 

övertriagerat av säkerhetsskäl. En del patienter har erhållit behandling och efter det önskat 

kvarstanna i hemmet denna grupp utgör 38 patienter, 28 procent. Det finns en studie som 

pekar på många fördelar med att behandla den icke-akuta patienten i hemmet. Patienterna 

upplevde det som positivt att få behandling i hemmet istället för att behöva åka till 

akutmottagningen där de förväntade sig en lång väntetid, ambulanspersonalen kände 

tillfredsställelse då de kände att de gjorde något betydelsefullt för patienten dessutom är det 

kostnadsbesparande för samhället (Dickinsson, Kendall, Machen, Widiatmoko & Williams, 

2007).  

 

Det stora flertalet patienter som stannat hemma har gjort det på egen begäran. 

Behandlingsriktlinjerna ger idag inte ambulanssjuksköterskan stöd att neka patienten 

möjligheten att utnyttja ambulanstransport. Därför är det rimligt att anta att det var patienten 

själv som önskade stanna hemma. Föreliggande studie visar att det också finns patienter som 

vägrar vård trots att sjuksköterskan bedömt att patienten är i behov av fortsatt vård, dessa var 

8 personer, 6 procent. Behandlingsriktlinjerna beskriver hur ambulanssjuksköterskan ska gå 

tillväga då patient i behov av vård vägrar följa med ambulansen (Sörmlands Läns Landsting, 

2006). Några patienter i studien blev omhändertagna av polisen, 8 procent, och 4 procent åkte 

inte med ambulansen av annan orsak, till exempel blev några patienter skjutsade till sjukhus 

av anhöriga och en del berusade ungdomar blev hämtade av sina föräldrar. Av de tre 

patienterna som larmade ambulans inom det närmsta dygnet ingick Patient 1 i gruppen som 

stannade hemma på egen begäran utan behandling. Patient 2 och 3 tillhörde gruppen som 

erhöll behandling och efter det kvarstannade i hemmet på egen begäran.   

Prehospitalt bedömda tillstånd 

 

Författarna fann att patienterna som inte transporterats till vårdinrättning lider av olika besvär. 

Två stora grupper går att finna, olycksfall/trafikolyckor, 21 procent och insulinbehandlade 

diabetiker som drabbats av hypoglykemi, 18 procent (se figur 2). Att olycksfall/trafikolyckor 

utgör en stor grupp tror författarna beror på att det ofta är ”bystander” som larmar utan att de 

undersökt om det föreligger ett ambulansbehov. Olycksfall innefattar fall i hemmet, efter att 

ambulanspersonalen hjälpt patienten upp kan denne vara oskadd och inte vara i behov av 

vård, detta stärks av en engelsk studie där fallskador utgör en stor mängd av de patienter som 

inte får ambulanstransport till sjukhus (Afolabi, Daniel, Marks, Nguyen-Van-Tam & Spiers, 

2002). Mindre sårskador ingår även den i gruppen olycksfall, dessa kan med fördel behandlas/ 

åtgärdas i hemmet vilket även stöds i Dickinsson, Kendall, Machen, Widiatmoko och 

Williams studie (2007) där ambulanspersonalen tilläts behandla denna patientgrupp och sedan 

lämna dem samma på hämtplats. Resultatet av denna studie påvisar nöjda patienter och att 

ambulanspersonen upplevde en högre tillfredsställelse när de fick göra något bra för patienten. 

Insulinbehandlade diabetiker som drabbas av hypoglykemi är en grupp som är van vid sin 

sjukdom och självterapi tillhör deras vardag. Då patienten fått behandling av 

ambulanssjuksköterskan önskar de oftast bli kvar i hemmet. Patienter med diabetes tycker inte 
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att blodsockerfall är en allvarlig bieffekt. De anser heller inte att det är nödvändigt att åka till 

vårdinrättning efter att de fått behandling prehospitalt (Roberts & Smith, 2002). Av de tre 

patienter som påkallade ambulans igen inom det närmsta dygnet ingick patient 1 i gruppen 

psykiska besvär och patient 2 och 3 ingick i de två största grupperna, nämligen hypoglykemi 

och olycksfall (se figur 2). 

Omvårdnadsanamnes och omvårdnadsstatus 

 

Omvårdnadsanamnes var endast fullständigt dokumenterad i 37 procent av journalerna, den 

var ofullständig i 61 procent och saknades helt i 2 procent av journalerna (se figur 3). Vid 

denna tidpunkt var journalerna utformade enligt VIPS modellen och enligt den ska 

omvårdnadsanamnesen innefatta kontaktorsak (symtom), hälsosituation före aktuell 

vårdkontakt, pågående vård, eventuella allergier. I omvårdnadsanamnesen ska även 

information om social bakgrund dokumenteras, det innefattar hemsituation, livsmönster, 

boende, yrke, hjälpinsatser från hemtjänst samt telefonnummer till dessa (Ehnfors, Ehrenberg 

& Thorell-Ekstrand, 1998). Författarna anser att denna information är viktig för att få en bild 

av patientens besvär, tidigare sjukdomar samt livssituation. Information om patientens sociala 

skyddsnät och andra vårdgivare är enligt författarna ännu viktigare då patienten önskar stanna 

kvar i hemmet.  

 

I patientens omvårdnadsstatus ska dennes aktuella tillstånd dokumenteras. Sökord som ska 

ingå i statuset är enligt VIPS modellen dessa; kommunikation, andning/ cirkulation, 

hud/vävnad, smärta/sinnesintryck, nutrition och elimination (Ehnfors, Ehrenberg & Thorell-

Ekstrand, 1998). Vad det gäller dokumenterad omvårdnadsstatus är det endast fullständigt 

dokumenterat i 21 journaler, 15 procent, i hela 69 procent av journalerna var den ofullständigt 

dokumenterad och den saknades helt i 15 procent av journalerna (se figur 4).  

 

Orsaken till att det brister i dokumentationen kan diskuteras. Författarna tror att det kan bero 

på att sjuksköterskan bedömt att det i förekommande fall inte alltid är nödvändigt att 

dokumentera under alla sökord. Anledningen till detta tror författarna kan förklaras med att 

sjuksköterskan ansett att informationen är tillräcklig i förhållande till patientens tillstånd. 

Exempel på detta skulle kunna vara en ung patient med mindre sårskada där det kanske inte är 

nödvändigt att dokumentera under sökordet nutrition (Cheung, Dale, Halter, Kearsley,  

Redhead & Snooks, 2004). Studien visar att många journaler innehåller ofullständigt 

dokumenterad omvårdnadsstatus. Dock vill vi som författare påpeka att vi har tolkat 

statusdokumentation som ofullständig om det inte är dokumenterat under alla sökord. Det som 

dock är anmärkningsvärt är att i 21 journaler saknas dokumenterad omvårdnadsstatus. Vilket 

inte följer patientdatalagen (SFS 2008:355). 

 

Av de tre patienter som åter sökte ambulanssjukvård hade alla en fullständigt dokumenterad 

omvårdnadsanamnes men ingen av dem hade en fullständigt dokumenterad omvårdnadsstatus 

(se figur 3 och 4). 

Genomförda kontroller 

 

Enligt ambulanssjukvårdens behandlingsriktlinjer i undersökta område ska 

ambulanssjuksköterskan kontrollera puls, saturation, blodtryck och medvetandegrad på alla 

patienter hon lämnar kvar på hämtplats. Förklaringen till detta kan vara att vid framkomst till 

patienten finner sjuksköterskan det uppenbart att hon inte är i behov av sjukvård, därför 

kontrolleras inte patientens vitalparametrar. De kontroller som utfördes mest frekvent var puls 

(71 procent), medvetandegrad (69 procent), saturation (64 procent) och blodtryck (60 
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procent). Andningsfrekvens har endast räknats på 35 procent av patienterna (se figur 5). 

Blodsocker och EKG är kontrollerat i mindre utsträckning detta beror troligtvis på att dessa 

undersökningar endast kontrolleras vid vissa tillstånd. Blodsocker mäts på patienter med 

hypoglykemi eller om de är medvetandesänkta. EKG tas om patienterna lider av tillstånd som 

misstänks ha kardiell orsak, dessa patienter lämnas sällan på hämtplats. Författarnas har 

förhoppning med ökad kontroll av vitalparametrar i samband med införande av triagesystem 

(METTS) som sker i slutet av 2011. Vitalparametrar är enligt METTS systemet viktigt för att 

triagera patienten till rätt vårdnivå (Widgren, Jourak & Martinus 2008). 

 

Patient 2 och 3 har genomgått fler kontroller än genomsnittet. Av de tre patienterna som 

behövde ambulanssjukvård igen tog sjuksköterskan inga parametrar på patient 1 på grund av 

att hon blev aggressiv mot ambulanspersonalen, på patient 2 utförde sjuksköterskan fem 

kontroller och patient 3 genomgick sex kontroller (se figur 5). Kanske borde det utformas 

behandlingsriktlinjer om hur ambulanssjuksköterskan ska gå tillväga med patienter som, av 

olika anledningar, vill stanna hemma men som inte är möjliga att undersökas.  

 

Rådgivning och samordning 

 

Rådgivning har skett både till patienter (36 procent) och anhöriga (25 procent) (se figur 6). 

Författarna tror att det kan finnas ett stort mörkertal vad gäller rådgivning. Det är enligt 

behandlingsriktlinjerna inget krav på att sjuksköterskan ska ge råd till patienten därför kan det 

vara så att sjuksköterskan inte dokumenterat något om detta (Medicinska riktlinjer för 

ambulanssjukvården, 2006). 

 

Sjuksköterskan har i 56 procent av journalerna dokumenterat om patienten har tillsyn av 

anhöriga, distriktsköterska eller hemtjänsten, troligtvis känner sig ambulanssjuksköterskan 

trygg då hon/han vet att det finns någon som ser till patienten.   

 

Läkaren kontaktades sällan (18 procent) inför beslut om att patient skulle kvarstanna i 

hemmet trots att detta står skrivet i behandlingsriktlinjerna (Medicinska riktlinjer för 

ambulanssjukvården, 2006). Anledningen till detta är oklart men det kan vara så att 

sjuksköterskan känner sig säker i sin bedömning och därför anser det vara onödigt att 

kontakta läkare. En annan anledning kan vara att sjuksköterskan inte har klart för sig vilken 

läkare som ska kontaktas.  

 

Åtta patienter (sex procent) vägrade följa med ambulansen trots att sjuksköterskan ansåg att 

de var i behov av fortsatt vård (se figur 1), i dessa fall har sjuksköterskan endast kontaktat 

läkare i 50 procent av fallen (fyra patienter). Detta anser författarna är anmärkningsvärt, 

läkare borde kontaktas för att de ska ha kännedom om patienten det kan ju i förlängningen bli 

aktuellt med vårdintyg.  

 

De tre patienter som åter larmade ambulans hade följande tillsyn. Patient 1 har tillsyn av 

hemtjänst, annan vårdgivare kontaktades och sjuksköterskan tog kontakt med läkare inför 

beslut om att låta patienten stanna kvar hemma. Patient 2 hade också tillsyn av hemtjänst och 

anhöriga, han erhöll rådgivning av sjuksköterskan och kontakt togs med annan vårdgivare. 

Patient 3 hade tillsyn av anhörig, både patient och anhöriga fick rådgivning och kontakt togs 

med annan vårdgivare (se figur 6).  

 

Alla tre patienterna hade någon form av tillsyn, ur ett patientsäkerhetsperspektiv anser 

författarna att det är en trygghet om patienten har någon som tittar till denne. Patientens 
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besvär kan förvärras och hon kanske inte är i tillstånd att själv bedöma om hon är i behov av 

sjukvård. 

 

 

Patientsäkerhet 

 

I de fall där patienten fått larm till samma patient inom 24 timmar kan författarna finna att 

handläggningen varit enligt detta: 

 

Patient 1 (journal 99); Denna patient hittas utomhus tidigt på morgonen av 

hemtjänstpersonal, hon är endast klädd i underkläder. De sjukdomar patienten har sedan 

tidigare är stroke (afasi efter detta) samt hjärtsjukdom. Då ambulanspersonalen kommer till 

patienten berättar personal från hemtjänsten att de tycker att kvinnan blivit 

personlighetsförändrad. Patienten är svårundersökt då hon växlar i humör från att gråta till att 

bli aggressiv, ambulanssjuksköterskan kan därför inte kontrollera hennes vitalparametrar. 

Patienten vill inte medverka vid undersökning och vill inte heller följa med ambulansen för 

fortsatt vård. Ambulanssjuksköterskan kontaktar patientens dotter som kommer till patientens 

hem, dottern lovar att se efter sin mamma. Sjuksköterskan tar även kontakt med 

distriktsläkaren som känner till patienten sedan tidigare, det beslutas att patienten får 

kvarstanna i hemmet och dottern får telefonnummer till distriktsläkaren. 

I journalen går det att utläsa en fullständigt dokumenterad omvårdnadsanamnes men 

omvårdnadsstatusen är ofullständig. Ambulansen larmas till samma patient 10 timmar senare. 

Det är samma ambulanssjuksköterska som varit hos patienten tidigare. Denna gång lider 

patienten av illamående, andningsbesvär och bröstsmärta. Patienten visar tecken på att hon 

inte syresätter sig ordentligt, hon har cyanotiska läppar och vid kontroll av syremättnad är den 

endast 82 procent. Hon behandlas med syrgas och vätskedrivande läkemedel med gott 

resultat. Hon följer denna gång med ambulansen till sjukhuset.  

 

Enligt Widgren, Jourak & Martinus (2008) är patientgruppen med ospecifik psykisk ohälsa en 

sökorsak som kan ha allvarliga bakomliggande medicinska orsaker. I detta fall verkar det 

enligt författarna finnas frågetecken om det var patientsäkert att lämna patienten vid första 

larmet. Aggressiva patienter är av naturen svåra att bedöma och behandla. Enligt författarna 

borde det finnas riktlinjer hur denna patientgrupp ska tas om hand. De besvär (andning och 

bröstsmärta) som patienten sökte för andra gången kan ha varit orsaken till hennes aggressiva 

beteende vid första larmet.   

 

Patient 2 (journal 95); Man med sårskada på vänster fot beläget mellan stortån och nästa tå. 

Patientens tidigare sjukdomar är hepatit C, hjärtinfarkt, opererad vänster fot med märgspik 

samt alkoholproblem. Då ambulanspersonalen anländer till patienten finner de honom kraftigt 

alkoholpåverkad, han vet inte hur såret uppkommit. Han kan inte heller berätta vilka 

mediciner han använder. Ambulanssjuksköterskan har dokumenterat att såret blöder kraftigt 

och uppskattar blodmängden i lägenheten till 1-2 dl. Sjuksköterskan lägger om patientens sår 

med tryckförband och informerar om tvätt och omläggning nästkommande dag.  

Sjuksköterskan tar även kontakt med hemtjänsten som lovar att titta till mannen. Patienten vill 

inte följa med till sjukhuset. Således har denna patient fått behandling i hemmet, han har blivit 

undersökt i större utsträckning än medianvärdet. I journalen har han en fullständigt 

dokumenterad omvårdnadsanamnes men en ofullständigt dokumenterad omvårdnadsstatus.  
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Ambulans får larm till samma patient igen efter 11 timmar. Såret i foten har börjat blöda igen 

och ambulansjuksköterskan bedömer det som en artärblödning. Han är cirkulatoriskt stabil. 

Patienten är även nu alkoholpåverkad men väljer denna gången att följa med ambulansen till 

akutmottagningen. Såret är bedömt som en artärblödning vid andra bedömningen. I 

kombination med alkohol är det inget bra utgångsläge. Utifrån patientsäkerhet  borde 

sjuksköterskan ha övervägt att ta med patienten  för läkarbedömning i första skedet. 

Erfarenhetsmässigt är situationer där patienter är alkohol- eller drogpåverkade svåra att 

handha. Även här saknas det klara riktlinjer. Patienten själv har svårt att bedöma sitt tillstånd 

då insikten saknas.  

 

Patient 3 (journal 30); Denna patient är en insulinbehandlad diabetiker som drabbats av 

hypoglykemi. Av ambulanspersonalen får han behandling med glukos intravenöst. Efter 

behandling önskar patienten kvarstanna i hemmet. Denna patient har fått behandling och blivit 

undersökt i större utsträckning än medianvärdet. Ambulanssjuksköterskan har även kontaktat 

annan vårdgivare. Anamnesen var fullständigt dokumenterad men omvårdnadsstatusen var 

även här ofullständigt dokumenterad. Patienten tillhör diagnosgruppen hypoglykemi vilket 

enligt studien är 18 procent av diagnosgrupperna.  Enligt Roberts & Smith (2002) är det för 

det mesta patientsäkert att behandla insulinbehandlade diabetiker och lämna denne kvar i 

hemmet. 

 

Patienten larmar åter ambulans efter 21 timmar. Orsaken är att han ramlat under natten och 

har smärtor i ryggen och en arm. Utifrån patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) och att 

ambulans larmats inom 24 timmar (studiens kriterium) kan det verka som om behandlingen 

inte var patientsäker då patienten åter larmar ambulans. Det som talar emot är att orsaken till 

larmet är en annan än den patienten sökte för första gången. Vad som inte framkommer i 

studien är om patienten ramlat på grund av ett nytt blodsockerfall eller av andra 

bakomliggande medicinska orsaker. För att eventuellt få svar på dessa frågor hade det varit av 

intresse att läsa journalen från vårdtillfället i samband med fallskadan.  

 

Patientsäkerheten är hög i de granskade journalerna trots att sjuksköterskan inte alltid agerat 

enligt behandlingsriktlinjerna.  Det verkar som om sjuksköterskan anser att rådgivning och 

tillsyn är viktigt då patienten hänvisas till egenvård i hemmet. 

 

Fördelarna med att patienterna kan bedömas och behandlas på plats och inte transporteras till 

vårdinrättning är; patientens medicinska- och omvårdnadsbehov är tillgodosedda på plats utan 

att patienten behöver transporteras till vårdinrättning, ambulansen blir disponibel för annat 

uppdrag, vårdinrättningar blir mindre belastade och resurser kan frigöras, patienten känner att 

bedömningen och behandlingen på plats ger trygghet och delaktighet och sjuksköterskan i 

ambulansen upplever arbetet mera stimulerande och utvecklande i och med att han/hon fattar 

egna beslut. 

 

Vårdbehovet inom ett geografiskt område kan överstiga ambulansresurserna. Det är rimligt att 

anta att en patient med ett större vårdbehov får sin vård försenad och att den som inte har 

behov av ambulanstransport får den resursen. För att detta ska kunna undvikas i så stor 

utsträckning som möjligt borde ambulanspersonalen ha större möjlighet att styra till vilken 

vårdnivå (vårdcentral, akuten, avdelning, bli kvar på plats) patienten ska och på vilket sätt. 

Detta förutsätter dock att riktlinjerna och protokollen är utformade utifrån att 

patientsäkerheten vidmakthålls. 
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Slutsats 

 

Studien visar brister både vad gäller dokumentationen samt hur behandlingsriktlinjerna 

efterlevdes. Inget i föreliggande studie tyder på att de ingående patienterna inte blivit 

patientsäkert handlagda. Dock krävs ytterligare studier med bättre indikatorer vad gäller 

patientsäkerhet då patienten inte transporteras med ambulans till vårdinrättning. 

 

Fortsatta studier 

 

Behov finns såväl av en mer omfattande studie liksom utvecklandet av bättre indikatorer för 

att mäta patientsäkerhet. Det vore även intressant att utforma speciella protokoll utformade för 

att användas då patienten kvarstannar på hämtplats, och utvärdera användandet av dessa med 

fokus på patientsäkerheten 
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Bedömningsunderlag för journalgranskningen 

 

Ankomst till patient 

Datum: _______________         Tid:________________  

 

Ålder: ________________

 

Kön:            Man                  Kvinna 

 

Prehospitalt bedömt tillstånd/ Klassificering: (fri text) vad sjuksköterskan bedömt att 

patienten har för problem. Obs inte vad larmoperatören larmat ut det som.  Det kan vara 

specifik diagnos eller i oklara fall dela in det i: Olycksfall/trafikolyckor, hypoglykemi, 

intoxikation, kirurgiska sjukdomar, andning, cirkulation, psykiska besvär, kramper, infektion, 

övrigt. 

______________________________________________________________________ 

 

Orsak till att patienten lämnades på plats 

 

Patientens egen önskan utan behandling 

Patientens egen önskan efter behandling 

Annan orsak 

 

Avböjde patienten att följa med till sjukhus trots att sjuksköterskan  

bedömde att patienten borde följa med:             Ja              Nej 

 

Fynd vid undersökning 

BT   

B-glcucos   

AF  

RLS/GCS   

Spo2   
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Puls 

EKG 

   

Dokumenterad omvårdnads anamnes 

Fullständig 

Ofullständig

Saknas 

Dokumenterad omvårdnads status 

Fullständig 

Ofullständig

Saknas 

 

Kontaktades läkare inför beslut om att låta patienten kvarstanna på hämtplats? 

Ja  Nej  Om ja, tidpunkt:_____________ 

 

Gavs råd till patienten?  Ja Nej 

 

Fanns anhöriga hos patienten?  Ja Nej 

 

Gavs råd till anhöriga?  Ja Nej 

 

Har patienten efter att hon blivit lämnad tillsyn av anhörig eller annan vårdgivare  

på plats/eller tillgänglig t ex extra tillsyn av hemtjänst eller distriktssköterska? 

Ja  Nej 

 

Upprättades kontakt med annan vårdgivare?  Ja Nej 

Har ambulansen haft uppdrag till samma adress inom 6h? Ja Nej 

Har ambulansen haft uppdrag till samma adress inom 12h? Ja Nej 

Har ambulansen haft uppdrag till samma adress inom 24h? Ja Nej 
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Har annan myndighet efter sjuksköterskans bedömning tagit över ärendet t ex  

polis/ räddningstjänst/ sociala myndigheter?   

Om ja, vilken/vilka?__________________________________________________________ 
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Till Verksamhetschef Sörmlandsläns Ambulanssjukvård Birgitta Barkne Nilsson 

 

Vi heter Jonny Wennberg & Kajsa Insulander Ahnmark och är sjuksköterskor som läser 

specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning ambulanssjukvård på Sophiahemmets 

högskola. Vi har som examensarbete i magisterprogrammet, omfattande 15 poäng, valt att 

studera de ambulansuppdrag som resulterat i att patienten ej transporterats med ambulans till 

vårdinrättning. Syftet med studien är att belysa vilka patienter sjuksköterskan i ambulansen 

lämnat hemma samt patientsäkerheten är vidmakthållen (var god se nästa sida för 

sammanfattning av studiens innehåll och upplägg). Vi är mycket intresserade av få genomföra 

studien i Sörmlandsläns Ambulansverksamhet. 

 

Om Du godkänner att studien genomförs vid Sörmlandsläns Ambulansverksamhet är vi 

tacksamma för Din underskrift av denna bilaga som därefter returneras i bifogat svarskuvert. 

Om Du känner Dig tveksam till att studien genomförs vid Sörmlands läns landsting är vi 

tacksamma för besked.  Har Du frågor rörande undersökningen är Du välkommen att kontakta 

oss eller vår handledare. 

 

Med vänliga hälsningar   

 

__________________________ ____________________________ 

   

Jonny Wennberg  Kajsa Insulander Ahnmark  

070-3574588   073-0216771 

jonnywennberg@live.se  cajsa.insulander@dll.se  

  

     

__________________________  

 

Anders Rüter (handledare)  

072-7362770 

 anders.ruter@yahoo.com 

mailto:jonnywennberg@live.se
mailto:cajsa.insulander@dll.se
mailto:anders.ruter@yahoo.com
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SAMMANFATTNING AV STUDIENS UPPLÄGG OCH INNEHÅLL 
 

Studiens namn 

 

En studie av ambulanssjuksköterskans tillvägagångssätt då patienten inte åker med ambulans 

för fortsatt vård, med aspekt på patientsäkerheten   -En retrospektiv undersökning av 137 

utlarmningar. 

 

Problemområde 

Resurserna i vården är begränsade. Ambulansens belastning ökar. Sjuksköterskan i 

ambulansen ser, bedömer och behandlar patienten och har förutsättningar för att på ett 

patientsäkert sätt kunna besluta om patienten kan stanna hemma eller till vilken vårdnivå som 

är lämplig och på vilket sätt denna vårdkontakt ska ske.  

 

Syftet med studien  

Syftet med studien var att belysa patientsäkerheten då patienten inte drar nytta av 

ambulanstransport för fortsatt vård.                                                                                  

 

Frågeställningar 

 

Hur pass frekvent förekommer det att patienter efter prehospital bedömning och eventuell 

behandling inte följer med ambulansen för fortsatt vård? 

Vilka sjukdomsproblem har de patienter som kvarstannar på hämtplats? 

Vilka undersökningar/ åtgärder gör ambulanssjuksköterskan på denna grupp patienter?       

Ger ambulanssjuksköterskan råd till patienten och/ eller anhöriga? 

I de fall ambulansen har fått larm till samma patient igen inom det närmsta dygnet, har 

handläggningen då varit annorlunda jämfört med hos de patienter som inte sökt 

ambulanssjukvård igen? 

 

Design/Metod 

 

I studien kommer vi att granska ambulansjournaler från en ambulansstation skrivna under 

2010. Journaler som tas med i granskningen är utvalda utifrån dessa kriterier;  

 Ambulansen utlarmas av larmcentral 

 sjuksköterskan i ambulansen har bedömt och behandlat patienten 

 Patienten har ej följt med ambulansen till vårdinrättning. 

 

Studien följer riktlinjerna för examensarbete på magisternivå. Hänsyn till etiska problem tas 

med i alla moment enligt forskningsetiska rådets riktlinjer. Journalerna kommer att 

avidentifieras och förvaras inlåsta. Det färdiga arbetet kommer inte att innehålla uppgifter 

som kan härleda till vilken patient, station eller vilket län som studerats. Då studien är 

genomförd förstörs journalerna. 

 

Utifrån journalerna tas källdata. Studien inriktats på vilka undersökningar och åtgärder som 

ambulanssjuksköterskan genomfört och hur detta dokumenterats samt om patientsäkerheten 

vidmakthålls. 
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Förväntat resultat 

 

Resultatet av denna studie förväntas synliggöra hur sjuksköterskan i ambulansen bedömer, 

behandlar, dokumenterar i journalen utifrån ett patientsäkerhets perspektiv.  

 

Tidsplan 

 
Studien förväntas vara klar hösten 2011. 

 

 

 

 

 


