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Abstrakt 

Bakgrund: I Stockholms län kvarstannar dagligen ett okänt antal patienter i hemmet 
efter bedömning av sjuksköterska prehospitalt. Inom ambulanssjukvården kallas 
denna vårdnivå för ”fortsatt egenvård”. Sjuksköterskors arbete prehospitalt är mycket 
komplext och inbegriper både kvalificerade medicinska bedömningar i kombination 
med väl understödda omvårdnadsbedömningar. Avsaknaden av forskning och därmed 
kunskap gällande patienter vilka godtar ”fortsatt egenvård” prehospitalt utgör en risk 
att eventuella vårdskador hos patienter förblir dolda i ett outforskat system. 

Syfte: Syftet med denna studie var att studera patienter som kvarstannat i hemmet för 
”fortsatt egenvård” efter bedömning av en sjuksköterska prehospitalt. 

- Hur vanligt förekommande var ”fortsatt egenvård”? 
- Vilka patienter kvarstannade i hemmet för ”fortsatt egenvård”? 
- Hur många och vilka patienter sökte vård på en akutmottagning inom 24 

timmar efter det prehospitala bedömningstillfället? Hur många patienter 
lades in för fortsatt vård? Vilken diagnos erhöll patienterna? 

Metod: En retrospektiv deskriptiv registerstudie valdes som design för denna studie. 
Signifikansnivån var p<0,05. Fyra ambulansenheter som var i drift dygnet runt valdes 
slumpmässigt ut. Tidsperioden var november 2011 och inbegrep samtliga större 
akutsjukhus i Stockholms län. 

Resultat: Totalt 118 uppdrag inkluderades där patienter hade kvarstannat i hemmet 
för ”fortsatt egenvård”, detta utgjorde ca 9 procent av samtliga uppdrag. Antalet 
kvinnor som kvarstannade i hemmet för ”fortsatt egenvård” var fler än antalet män. 
En majoritet av uppdragen hade ”prioritet 1” som prioriteringsgrad. Allmänna 
beskrivningar av ospecifika medicinska tillstånd utförda av larmcentral och 
ambulanspersonal var de mest frekvent förekomna i studien. Fler kvinnor än män 
hänvisades till andra vårdnivåer. Ett liknande mönster kunde även ses vid besök på 
akutmottagning inom 24 timmar, fler kvinnor än män sökte vård på akutmottagning 
inom 24 timmar. De prehospitala sökorsakerna ”Buksmärta” och ”Andningsbesvär” 
var de två vanligaste bland de patienter som sökte vård på akutmottagning. En större 
andel av patienterna sökte inte vård på akutmottagning inom 24 timmar efter det 
prehospitala bedömningstillfället.  

Slutsats: Så som vårdskador definieras i patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659), 
”…lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade 
kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med 
hälso- och sjukvården.” (5§), kan det tolkas som att de patienter som sökte vård på 
akutmottagning inom 24 timmar och lades in utsattes för en viss grad av vårdskada. 
Detta då tiden till en eventuell definitiv behandling fördröjdes. Författaren anser att 
”fortsatt egenvård” är en komplex vårdnivå och bör därför bedömas utifrån flera olika 
perspektiv. Resultatet i den aktuella studien visar på ett behov av ytterligare forskning 
inom området. En större andel av patienterna i studien sökte inte vård på 
akutmottagning. Kunskapsluckan gällande dessa patienter är fortsatt stor. För att 
upprätthålla en god prehospital beredskap inom Stockholms läns landsting anser 
författaren att ”fortsatt egenvård” kan utgöra en av flera viktiga vårdnivåer som 
möjliggör detta. Då krävs dock ett validerat triageringsverktyg för att säkerställa att en 
hög patientsäkerhet garanteras vid denna vårdnivå. 

Nyckelord: Prehospitalt, “Fortsatt egenvård”, sjuksköterska, patientsäkerhet, triageringsverktyg 



 

	  

 

Abstract 

Background: In Stockholm County each day an unknown number of patients remains 
at home after the assessment of prehospital nurse. This level of care is called 
“continued self-care”. Nurses’ work prehospital is very complex and involves both 
qualified medical assessments in combination with well-supported nursing 
assessments. The lack of research and thus knowledge regarding patients who agree to 
“continued self-care” prehospital pose a risk that health damage in patients remain 
hidden in an unexplored system. 

Objective: The aim of this study was to study patients who remained in the home for 
“continued self-care” after assessment by a nurse prehospital. 
 -How common was “continued self-care”? 
 -Which patients remained in the home for “continued self-care”? 
 -How many and which patients sought care at an emergency department 

within 24 hours of the prehospital assessment? How many of these patients 
were hospitalized? What diagnosis did these patients receive? 

Method: A retrospective descriptive register study was selected as the design for this 
study. The level of significance was p<0,05. Four ambulance units in operation 
around the clock were randomly selected. The time period was November 2011 and 
included all major acute hospitals in Stockholm County. 

Results: A total of 118 missions were included where patients remained in the home 
for “continued self-care”, this represented approximately 9 % of all assignments. 
More women than men remained in the home for “continued self-care”. A majority of 
the missions had the highest priority level, “priority 1”. The dispatch central and 
ambulance nurse used several general descriptions of the patient’s condition. These 
general descriptions of non-specific condition were the most common in the study. 
More women than men were referred to other levels of care. A similar pattern was 
also seen in the treatment in the emergency department within 24 hours. The 
prehospital presenting complaint “Abdominal pain” and “Breathing problems” were 
the two most common among patients who sought care at the emergency department. 
A small number of patients were admitted for further care. A majority of the patients 
did not seek care at the emergency department within 24 hours after the prehospital 
assessment. 

Conclusion: As medical errors is defined in Patient Safety Act (SFS 2010:659), 
“…suffering, physical or mental injury or illness and deaths that could have been 
avoided if adequate measures were taken at the patient’s contact with health services.” 
(5§), it can be interpreted as the patients who sought care in the emergency 
department within 24 hours and were hospitalized were subjected to some degree of 
medical errors. This because possible definitive treatment might have been delayed. 
The author believes that “continued self-care” is a complex level of care and should 
be assessed form several different perspectives. The result of the current study 
indicates a need for further research in the area. A majority of the patients in this 
study have not sought care at the emergency room. The gap of knowledge regarding 
these patients remains high. The author requests a validated triage tool to ensure that a 
high level of patient safety is guaranteed when “continued self-care” is applied. 

Keywords: Prehospital, “continued self-care”, nurse, patient safety, triage tool 
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INLEDNING 

Årligen utförs ca 183 000 ambulansuppdrag inom Stockholms Läns Landstings [SLL] 
upptagningsområde. Tidigare studier genomförda i Sverige har visat på ett till viss del 
skevt utnyttjande vad gäller ambulanser (Hjälte, Suserud, Herlitz & Karlberg, 2007). I 
SLL kvarstannar dagligen ett okänt antal patienter i hemmet efter bedömning av 
sjuksköterska i ambulans. Inom ambulanssjukvården kallas denna vårdnivå för 
”fortsatt egenvård” (Stockholms läns landsting, 2011a). 

Det finns en brist på forskning gällande denna patientgrupp, både nationellt och 
internationellt. Sjuksköterskans bedömning och rekommendation ligger till grund för 
om patienten kommer att acceptera ”fortsatt egenvård” eller ej. Huruvida de patienter 
som kvarstannar i hemmet för ”fortsatt egenvård” sedan väljer att söka på akutsjukhus 
är för närvarande ett outforskat område. I och med detta är det även okänt om och i så 
fall hur stor andel av dessa patienter som orsakas en vårdskada. Detta kan anses vara 
en viktig indikator för patientsäkerhet inom Stockholms ambulanssjukvård. 

BAKGRUND 

Från transportenhet till avancerad vårdenhet 

Svensk ambulanssjukvård var länge en renodlad transportorganisation. Ambulanserna 
var bemannade med brandmän och uppdraget var att transportera patienten från 
hemmet till sjukhuset. Enligt Suserud (2005) var vårdandet mycket begränsat. Under 
1980-talet fram till slutet av 1990-talet bemannades ambulanserna av 
ambulanssjukvårdare. Dessa var undersköterskor med en 20 veckors 
påbyggnadsutbildning mot ambulanssjukvård (Gårdelöv, 2009; Suserud & Rådestad, 
2009). Från mitten av 1990-talet möjliggjordes läkemedelshantering genom ett 
delegeringssystem, om än kraftigt begränsad jämfört med den som förekommer i 
dagens ambulanssjukvård. Införandet av delegeringssystemet som hade sin grund i 
läkarens delegering gav ambulanspersonalen möjlighet att administrera syrgas 
(Gårdelöv, 2009). I och med att Socialstyrelsen under tidigt 2000-tal ändrade 
författningen gällande läkemedelshantering inom ambulanssjukvården omöjliggjordes 
delegeringssystemet (SOSFS, 2000:1). Från och med oktober 2005 är grundkravet att 
minst en i ambulansbesättningen skall vara legitimerad sjuksköterska. Det är enbart 
legitimerade sjuksköterskor som får handha och administrera läkemedel inom 
ambulanssjukvården (SOSFS, 2000:1, Gårdelöv, 2009). Vissa landsting, därtill även 
SLL, har beslutat att minst en i ambulansbesättningen skall vara 
specialistsjuksköterska (Stockholms läns landsting, 2011c). Engerström (2007) 
uppger specialistinriktningar såsom ambulanssjuksköterska, narkossjuksköterska samt 
intensivvårdssjuksköterska som vanligast förekommande inom ambulanssjukvården. 
Ambulanssjukvårdens uppdrag har utvecklats från att ha varit en transportorganisation 
till att idag likställas med kvalificerade vårdenheter där en hög medicinsk kompetens 
och ett stort omvårdnadsfokus återfinns (Suserud, 2005; Engerström, 2007 & 
Gårdelöv, 2009). 

I denna studie menas med specialistsjuksköterska en sjuksköterska som vidareutbildat 
sig till specialist inom sitt specifika område, exempelvis ambulanssjukvård, 
intensivvård eller anestesi. Fortsättningsvis kommer begreppet sjuksköterska 
prehospitalt eller liknande att användas. Detta då det inte är möjligt att urskilja vilka 



	  

 
2	  

sjuksköterskor som är grund- respektive specialistutbildade i samband med 
databassökning i ambulansjournalsystemet i SLL. 

Från samtal till larm 

Då en person ringer larmnumret 112 svarar en SOS-operatör på en av Sveriges 18 
SOS-centraler. SOS-operatören skall initialt identifiera vilket behov som föreligger 
(vård, räddningstjänst eller polisiärt), vid vårdbehov skall samtalet vidarekopplas till 
en sjuksköterska som då blir vårdansvarig och påbörjar intervjun av patienten. Vid 
samtal där ett akut livshotande symtom eller olycksfall förekommer involveras en 
ambulansdirigent omedelbart och samtidigt som intervjun fortgår larmas en ambulans 
ut till patienten. Sjuksköterskan på SOS-alarm har ett datorbaserat beslutstödssystem 
till sin hjälp vid anamnestagningen. Detta kallas för ”medicinskt index”, även kallat 
för ”Svenskt medicinskt index”. Detta index utgår från patientens symtom och 
utmynnar i en prioriteringsgrad för det aktuella uppdraget (SOS-alarm, 2011).  

Prio 1 Akut livshotande symptom eller olycksfall 
Prio 2 Akut men ej livshotande symptom  
Prio 3 Övriga ambulansuppdrag 
Prio 4  är ett uppdrag där det inte krävs tillsyn eller vård av medicinsk personal under 
transporten, en transport som kan genomföras av annat fordon än ambulans. 
 

(SOS-Alarm, 2011) 

I en studie av Hjälte et al. (2007b) belystes bland annat svårigheterna vid 
anamnestagning via telefon. Vid sidan om en viss övertriagering, vilket innebär att 
patienten bedöms vara svårare sjuk eller skadad än vad denne egentligen är, framkom 
även en viss undertriagering. En tydlig konsekvens av undertriagering är exempelvis 
det resultat som framkom i studien av Hjälte et al. (2007b) där man fann att en 
femtedel av patienterna med livshotande tillstånd ej erhöll ambulans med högsta 
prioritet trots att deras sjukdomstillstånd bör ha genererat detta. I studien framkom att 
ambulanspersonalen bedömde att en tredjedel av patienterna inte hade något 
ambulansbehov, trots detta beviljades dessa en ambulans av SOS. Detta ansåg 
författarna borde betraktas som överutnyttjande av ambulansresurser. 
Anamnestagning via telefon kräver ett bredare spektra av olika sjukdomstillstånd 
vilka genererar ett ambulansuppdrag, detta för att minimera antalet felbedömningar. 
Författarna fann vidare att larmcentralen prioriterade fler sjukdomstillstånd som 
högsta prioritet jämfört med ambulanspersonalen (Hjälte et al., 2007b). 

En annan aspekt vid anamnestagning via telefon är det faktum att det ofta är någon 
annan än just patienten som ringer samtalet till larmcentralen. I en studie av Karlsten 
och Elowsson (2004) framkom det att 93 procent av samtalen till larmcentral utfördes 
av annan person än just patienten. Detta kan föranleda felaktig information och 
missförstånd mellan inringare/patient och SOS-sjuksköterska. Konsekvensen av 
sådana missförstånd kan enligt studien resultera i felprioritering av uppdraget och 
därmed även ett resursslöseri. Karlsten och Elowsson (2004) framhåller att detta bör 
betraktas som en betydande faktor då SOS-sjuksköterskans insats utvärderas. 
Ambulanspersonalen har förmånen att fysiskt få träffa patienten och då kunna 
undersöka och tala med patienten i dennes unika sammanhang. Detta utan att andra 
individer tolkar situationen åt patienten, vilket ofta är fallet då SOS-sjuksköterskan 
bedömer patienten men inte har eller ser patienten framför sig. 
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I en studie av Hjälte et al. (2007a) framkom att ambulanspersonal i västra Götaland 
uppskattat att 30 procent av patienterna som erhållit en ambulans saknade ett behov 
av ambulanssjukvård. Någon liknande studie har ej genomförts i Stockholm. Två 
anledningar till överutnyttjande av ambulanser utmärkte sig i studien av Hjälte et al. 
(2007a), dessa var buksmärta och urinvägsproblematik samt transporter mellan 
vårdenheter. Den senare ansågs av författarna vara mycket allvarlig då dessa 
transporter var beställda av medicinskt utbildad personal på sjukhusen. Hjälte et al. 
(2007) efterfrågar tydliga kriterier samt en checklista för sjukhuspersonal i samband 
med ambulansbeställning för transport mellan vårdenheter. Karlsten och Elowsson 
(2004) fann att medicinskt utbildad personal utgjorde majoriteten av beställarna av 
icke akuta ambulanstransporter. Vidare nämner författarna problematiken för SOS-
operatören att ifrågasätta ett beslut fattat av personal med högre medicinsk 
kompetens. Detta dilemma ansågs vara en bidragande orsak till överutnyttjandet av 
ambulanser för icke akuta interntransporter. Behovet av en högre medicinsk 
kompetens på larmcentralen nämns som en möjlig åtgärd för att minska 
överutnyttjandet av ambulanser från sjukvårdens sida. Idag bemannas samtliga SOS-
centraler med sjuksköterskor. Huruvida överutnyttjandet av ambulanser för icke akuta 
interntransporter mellan vårdinrättningar minskat efter denna kompetenshöjning är 
inte forskat på. 

Prehospitala bedömningar 

Vårdnivåer 

I kravspecifikationen för vägburen ambulanssjukvård inom Stockholms län (2011) 
omnämns specialistsjuksköterskans kompetens och vårdnivåer. Stockholms läns 
landsting menar att bemanningen med specialistsjuksköterska i ambulans föranleder 
möjligheter att hänvisa patienter till olika vårdnivåer. En av dessa vårdnivåer är 
”fortsatt egenvård”, med detta menas patienter vilka bedömts och undersökts av en 
sjuksköterska prehospitalt och efter detta rekommenderats att kvarstanna i hemmet för 
”fortsatt egenvård”. Med andra ord föreligger för stunden inget behov av 
akutsjukvård. I medicinska riktlinjer för ambulanssjukvården i Stockholms län 
(Stockholms läns landsting, 2011a) står att ”när ambulanssjuksköterska gör 
bedömningen att patient inte behöver medfölja ambulans, kan i stället egenvård 
hemma föreslås” (s 1). En dialog med patienten gällande dennes sjukdomstillstånd 
eller avsaknad av sådant skall genomföras och olika vårdnivåer diskuteras. Konsensus 
mellan sjuksköterskan och patienten skall råda i de fall patienten rekommenderas 
”fortsatt egenvård”, patienten får aldrig kvarstanna i hemmet utan samtycke. Vidare 
skall patientens vitalparametrar; andningsfrekvens, saturation, puls, blodtryck, 
temperatur samt blodsocker, vara opåverkade (Stockholms läns landsting, 2011a). I de 
fall då ”fortsatt egenvård” är aktuellt skall SOS-läkaren kontaktas och informeras om 
undersökning och bedömning. Andra vårdnivåer än akutsjukhusen inom 
ambulanssjukvården är exempelvis vårdcentraler, närakuter samt direktinläggning på 
geriatriken (Stockholms läns landsting, 2011b). 

Engerström (2007) anser att många av de beslut som sjuksköterskor fattar prehospitalt 
i själva verket är att jämföras med de beslut vilka på sjukhusen tas av läkare. 
Sjuksköterskorna har i vissa landsting förvisso möjlighet till telefonkonsultation med 
läkare men ofta kräver situationen att de medicinska besluten tas omedelbart. Vid 
livshotande sjukdomstillstånd är vården inriktad på att stabilisera och sedan övervaka 
vitala funktioner hos patienten (Hagiwara & Wireklint Sundström, 2009). Icke akuta 
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sjukdomstillstånd handläggs annorlunda och sjuksköterskorna har här möjlighet att 
besluta om vilken vårdnivå som är bäst lämpad i relation till patientens tillstånd. 
Vården som ges skall vara optimal för patienten (Suserud, 2005). Beslut om vilken 
vårdnivå som skall gälla tas efter att en bedömning och undersökning, som grundar 
sig på patientens anamnes samt vitalparametrar, har genomförts (Stockholms läns 
landsting, 2006). 

Vårdrum 

Sjuksköterskans bedömning prehospitalt utgörs av en kombination mellan en 
kvalificerad medicinsk bedömning samt en vårdvetenskaplig bedömning. I den senare 
ingår även ett livsvärldsperspektiv vilket bland annat innebär att ett öppet 
förhållningssätt tillämpas vid varje nytt möte med en patient. Livsvärldsperspektivet 
inbegriper en observation och bedömning av patientens sociala tillvaro. Den 
vårdvetenskapliga bedömningen utgörs av ett holistiskt synsätt (Hagiwara & 
Wireklint Sundström, 2009; Nyström & Herlitz, 2009). I de fall då patienten förefaller 
vara oskadd och inte besväras av några sjukdomar ställs vårdaren inför ett mycket 
svårt arbete, bedömningen skall genomföras korrekt och med respekt för individen 
även om sjukdom eller skada ej förekommer (Hagiwara & Wireklint Sundström, 
2009). Den prehospitala bedömningen äger rum i ett skiftande och kraftigt varierande 
vårdrum som är lika föränderligt som det antal patienter ambulanspersonalen möter 
under ett arbetspass. I den prehospitala miljön saknas färdigställda vårdrum, förutom i 
ambulansen, därför blir det ambulansbesättningen som med sin kunskap och fantasi 
skapar nya vårdrum vid varje nytt patientmöte. Ett vårdrum definierar författarna som 
ett fysiskt avskilt rum där patient och vårdare befinner sig. Dock behöver vårdrummet  
inte vara inom fyra väggar utan skall beakta patientens och vårdarnas integritet. Detta 
ställer stora krav på att ambulanspersonalen är mottagliga för nya intryck. I samband 
med att ambulanspersonalen anländer till en patients hem eller en olycksplats 
utomhus utsätts de för en otalig mängd nya intryck. Ambulanspersonalen erbjuds en 
unik inblick i patientens vardag utanför sjukhus och detta bör inkluderas i 
bedömningen av patientens tillstånd (Hagiwara & Wireklint Sundström, 2009). 

Triagering 

Schimdt et al. (2001) fann att patienter med demens eller psykiatrisk diagnos oftare 
undertriagerades av ambulanspersonalen trots att svårare sjukdom eller skada förelåg. 
I en brittisk studie framkom att äldre patienter som ramlat prioriterades med en lägre 
allvarlighetsgrad hos larmcentralen i större utsträckning jämfört med andra 
patientgrupper (Marks, Daniel, Afolabi, Spiers, Nguyen-Van-Tam, 2002). Vidare 
framkom att dessa patienter i större utsträckning än andra patientgrupper 
kvarstannade i hemmet efter bedömning av ambulanspersonal. 

Hjälte et al. (2007b) fann en diskrepans mellan larmcentralens prioritering och den 
bedömning som sjuksköterskan utförde på plats. En stor andel av patienterna som 
larmcentralen bedömde ha ett livshotande sjukdomstillstånd och därför vara i behov 
av ambulans bedömdes av ambulanspersonalen på plats ej vara i behov av den 
avancerade vård som de kunde erbjuda. Wireklint Sundström, Sjöstrand och Vicente 
(2009) efterfrågar fortsatt utveckling och forskning inom ämnet telefonbedömning. 
Vidare menar de att sjuksköterskan inom ambulanssjukvården bör ges möjlighet att 
hänvisa patienter med icke-akuta sjukdomstillstånd till andra vårdnivåer än 
akutsjukhus. Dessa bedömningar innebär ett stort ansvar för sjuksköterskorna och 
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möjliggörs med hjälp av tillförlitliga beslutstöd samt tillgång till läkarkonsultation vid 
behov (Wireklint Sundström, Sjöstrand & Vicente, 2009). I framtiden skulle ett 
gemensamt journalsystem för samtliga enheter inom hälso- och sjukvården kunna 
föranleda en väl genomförd undersökning och bedömning vad gäller vårdnivå. I 
förlängningen skulle detta maximala utnyttjande av ambulansresurser kunna resultera 
i en ökad beredskap och därmed en bättre tillgänglighet för akut sjuka patienter 
(Snooks et al. 2004; Wireklint Sundström, Sjöstrand & Vicente, 2009). 

”Fortsatt egenvård” internationellt 

I Storbritannien och USA utgörs bemanningen i ambulanserna av så kallade 
paramedics. Dessa är personal med utbildning inriktad på akut sjukdom prehospitalt 
(Gårdelöv, 2009). I den brittiska studien av Snooks et al. (2005) framkom att 
majoriteten av patienter och personal upplevde möjligheten att tillämpa ”fortsatt 
egenvård” prehospitalt som något positivt. Vidare fann författarna att paramedics 
saknade kunskap om anamnestagning samt omhändertagande av icke akut sjuka 
patienter. Studiens resultat visade på att läkare och sjuksköterskor generellt besitter 
kunskap i fördjupad anamnestagning av icke akut sjuka patienter. Kunskap som är 
avgörande om bedömningar av icke akut sjuka patienter skall bli korrekta. 
Avsaknaden av ett väl fungerande beslutstödssystem i ovan nämnda 
bedömningssituationer var en av de brister som författarna identifierade. Vidare fann 
Snooks et al. (2005) ett behov av informationskampanjer riktade till allmänheten om 
ambulanssjukvården och ”fortsatt egenvård". Det faktum att patienter inte var 
införstådda i att ”fortsatt egenvård” existerade som en vårdnivå försvårade för 
ambulanspersonalen vid dialog gällande denna vårdnivå med patienten. I en annan 
brittisk studie av Clesham, Mason, Gray, Walters och Cooke (2008) fann författarna 
att ambulanspersonal med god precision kunde förutse patienters behov av akutvård 
på sjukhus. Traumapatienter var den grupp patienter där precisionen var minst uttalad. 
Författarna nämner eventuella intrahospitala röntgenundersökningar som en 
bidragande anledning till svårigheterna att bedöma vårdbehov utifrån status i 
ambulansen. 

Hälso- och sjukvårdslagen 

Ambulanssjukvården regleras dels i hälso- och sjukvårdslagen (HSL SFS, 1982:763), 
dels i Socialstyrelsens föreskrifter om ambulanssjukvård (SOSFS, 2009:10). Vidare 
reglerar även regionerna/landstingen ambulanssjukvården med specifika krav och 
regler, som utgår från HSL samt SOSFS (2009:10). I HSL (1982:763) 2§ står att 
”målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela 
befolkningen”. Vidare står att ”vården skall ges med respekt för alla människors lika 
värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av 
hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården” (SFS, 1982:763). Hälso- och 
sjukvården skall bedrivas med krav på en god vård, med detta menas att vården skall 
beakta vissa aspekter i större utsträckning än andra. I HSL listas ett antal krav på 
vården, bland annat att denna skall vara ”…lätt tillgänglig” och ”…bygga på respekt 
för patientens självbestämmande och integritet” (1982:763, 2a§).  

Patientsäkerhet 

I patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) definieras patientsäkerhet som ”…skydd mot 
vårdskada” (6§). Det åligger vårdgivaren att systematiskt planera 
patientsäkerhetsarbetet samt att arbeta aktivt med att förebygga vårdskador (SFS, 
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1982:763; SOSFS, 2005:12). I Socialstyrelsens publikation God vård (2006) beskrivs 
begreppet god vård närmare. Socialstyrelsen menar att god vård utgörs av hög kvalitet 
i form av kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård. Vidare skall hälso- 
och sjukvården vara säker, patientfokuserad, effektiv och jämlik. Tidsaspekten 
avseende väntetider är även den en faktor för god vård enligt Socialstyrelsen (2006). 

Vårdskador definieras i patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) som ”…lidande, 
kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas 
om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och 
sjukvården.” (5§). Vidare kan en vårdskada bedömas vara av allvarlig karaktär om 
denna ”…är bestående och inte ringa, eller har lett till att patienten fått ett väsentligt 
ökat vårdbehov eller avlidit” (SFS 2010:659, 6§). Tidigare betraktades vårdskador 
och negativa händelser till stor del som ett individuellt misslyckande av den enskilde 
medarbetaren. Nu betraktas vårdskadors uppkomst som ett systemfel där arbetsmiljö, 
bemanning, kunskap samt brister i rutiner utgör viktiga bakomliggande faktorer. 
Vidare lyfts bristande kommunikation fram som en faktor vilken kan utgöra en ökad 
risk för vårdskada (Socialstyrelsen, 2009). 

Journalföring 

Varje möte med en patient inom sjukvården skall generera en journal, även inom 
ambulanssjukvården (SFS, 2008:355). Journalen skall innehålla uppgifter om 
patienten och det aktuella vårdtillfället, uppgifterna skall garantera en god och säker 
vård (Bodén & Claesson, 2009). För närvarande saknas en gemensam mall för 
ambulansjournaler i Sverige. Dessa journaler syftar till att informera om medicinska 
tillstånd, behandlingar och händelseförlopp. Men även en omvårdnadsanteckning 
gällande exempelvis patientens hemsituation i relation till patientens nuvarande 
tillstånd kan inkluderas. I detta avseende har ambulanspersonalen en unik inblick i hur 
patienten fungerar i sin hemmiljö eller annan aktuell miljö (Bodén & Claesson, 2009). 

Bristen på beslutstöd 

Avsaknaden av beslutstöd hos ambulanssjuksköterskan har visat sig upplevas som en 
brist i bedömningen av patienten (Dahlberg & Nilsson, 2009). I SBU:s rapport 
”Triage och flödesprocesser på akutmottagningen – En systematisk litteraturöversikt” 
(2010) framkom att ett validerat beslutstödsystem ansågs vara användbart 
intrahospitalt på akutmottagningar. Detta ger den ansvariga sjuksköterskan objektiva 
mått att ta ställning till vid bedömningen av vilka patienter som skall omhändertagas 
omedelbart och vilka som kan vänta. Risken att en patient som bedömts vara mindre 
allvarligt sjuk skulle avlida kort efter bedömning ansågs vara liten. Dock framkom 
inget stöd, utifrån enbart triagenivån, för hänvisning av patienter till andra vårdnivåer 
såsom exempelvis primärvård. Detta på grund av att det bland de lägst prioriterade 
patienterna fanns individer som var svårt sjuka och behövde läggas in på sjukhus. 
Tack vare ett triageringssystem förkortades väntetiderna till första läkarkontakt på 
akutmottagningen för de svårast sjuka patienterna. För närvarande saknas svenska 
studier som undersökt triagering och flödesprocesser prehospitalt (SBU, 2010). 

För att patientsäkerheten skall upprätthållas vid ”fortsatt egenvård” i hemmet krävs 
enligt Snooks et al. (2004) tillförlitliga beslutstödsinstrument, god utbildning, stöd 
inom organisationen samt att organisationen fattat beslut i samtliga ansvarsfrågor. I 
studierna framkommer att paramedics inte har den utbildning och därmed inte den 
kompetens som krävs för att kunna upprätthålla en god och säker vård då bedömning 
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av ambulansbehov skall utföras (Schmidt et al., 2001; Snooks et al., 2005). Andelen 
negativa händelser, med andra ord felaktiga beslut, misstänks kunna bli alldeles för 
många i relation till nyttan för systemet. I synnerhet då ekonomiska konsekvenser 
beaktades i samband med att patienter felaktigt kvarstannade i hemmet vilka 
egentligen var i behov av akutsjukvård (Hauswald, 2002). 

PROBLEMFORMULERING 

I SLL:s ambulansupptagningsområde rekommenderas och accepterar årligen ett okänt 
antal patienter att kvarstanna i hemmet för ”fortsatt egenvård”. Sjuksköterskors arbete 
prehospitalt är mycket komplext och inbegriper både kvalificerade medicinska 
bedömningar i kombination med väl understödda omvårdnadsbedömningar. Då 
antalet ambulansenheter är begränsade i Stockholms län och antalet uppdrag ökar ges 
sjuksköterskan möjlighet att föreslå ”fortsatt egenvård” i hemmet för patienter som ej 
bedöms vara i behov av akutsjukvård. Detta tillvägagångssätt stöds av aktuell 
litteratur i ämnet (Wireklint Sundström, Sjöstrand & Vicente, 2009). I studier från 
andra länder med andra typer av ambulanssystem, gällande kompetensnivåer och 
utbildning jämfört med Sverige, framkommer att patientsäkerheten inte upprätthålls 
då ambulanspersonal ges möjligheten att rekommendera patienter ”fortsatt egenvård” 
(Schmidt et al., 2001; Hauswald, 2002; Snooks et al., 2005). 

Snooks et al. (2005) menar att sjuksköterskebemannade ambulanser skulle generera 
en patientsäkrare bedömning och därmed möjliggöra vårdnivån ”fortsatt egenvård” 
även i andra länder där denna vårdnivå för närvarande inte tillämpas. Författaren har 
inte funnit några svenska studier i ämnet och resultat från andra länder med andra 
ambulanssjukvårdssystem bör därför beaktas med viss återhållsamhet. Avsaknaden av 
forskning och därmed kunskap gällande patienter vilka godtar ”fortsatt egenvård” 
prehospitalt utgör en risk för att eventuella vårdskador inom denna patientgrupp 
förblir dolda i ett outforskat system. 

SYFTE 

Syftet med denna studie var att studera patienter som kvarstannat i hemmet för 
”fortsatt egenvård” efter bedömning av en sjuksköterska prehospitalt. 

- Hur vanligt förekommande var ”fortsatt egenvård”? 

- Vilka patienter kvarstannade i hemmet för ”fortsatt egenvård”? 

- Hur många och vilka patienter sökte vård på en akutmottagning inom 24 
timmar efter det prehospitala bedömningstillfället? Hur många patienter 
lades in för fortsatt vård? Vilken diagnos erhöll patienterna? 

METOD 

Då författaren initialt övervägde olika metoder för att kunna besvara syftet med denna 
studie tydliggjordes fördelarna med användandet av en registerstudie. Ämnet är till 
stor del outforskat sedan tidigare. Patienterna som kvarstannar i hemmet för ”fortsatt 
egenvård” är för forskarna och verksamheten okända. En registerstudie skulle kunna 
svara på dessa grundläggande frågor om denna patientgrupp. En retrospektiv 
deskriptiv registerstudie valdes som design för denna studie. En deskriptiv studie kan 
antingen vara av kvantitativ eller kvalitativ typ. Den kvantitativa 
forskningstraditionen har sitt ursprung i positivismen och syftar ofta till att finna 
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korrelation mellan variabler vilka insamlats och därefter analyserats utifrån en sedan 
tidigare strukturerad och validerad metod med en minimal påverkan av forskaren 
själv. Vidare kan kvantitativa studier vara av beskrivande karaktär där ett fenomen 
beskrivs utifrån insamlad data och statistiska analyser vilka inte syftar till att finna 
korrelation mellan variabler (Polit & Beck, 2006). Då det i syftet och 
forskningsfrågorna efterfrågas data av typen numerär data samt en beskrivning av 
dessa data är kvantitativ metod att föredra. Metoden är av icke experimentell typ, 
vilket innebär att forskaren inte genomför någon intervention med datan för att testa 
hypoteser. Då ett forskningsområde är studerat i en begränsad omfattning sedan 
tidigare är en mer öppen metod att föredra, en deskriptiv studie är ett exempel på en 
mer öppen metod. Kvantitativa studier kan vara prospektiva eller retrospektiva. Den 
senare innebär att forskaren går tillbaka i tiden för att undersöka ett nuvarande 
fenomen. En registerstudie lämpar sig väl till denna typ av forskning (Polit & Beck, 
2006). Sjukhusjournaler av olika slag innehåller en stor mängd data och är relativt 
lättillgängliga för forskaren (Polit & Beck, 2006; Bringsrud Fekjær, 2011).  

Urval 

Antalet ambulansenheter som ingick i studien begränsades till fyra, samtliga 
verksamma inom Stockholms läns landsting. Dessa enheter var samtliga så kallade 
dygnsenheter, vilket innebär att enheten är i drift dygnet runt och årets alla dagar. 
Varje ambulans har ett unikt enhetsnummer som visar vilket geografiskt område som 
enheten tillhör samt vilka driftstider som gäller för ambulansen. I den aktuella studien 
kom de inkluderade ambulanserna från fyra olika geografiska områden i Stockholms 
län. Ambulanserna valdes slumpmässigt ut. 

Målpopulationen i studien var patienter som kvarstannat i hemmet för ”fortsatt 
egenvård” efter bedömning av sjuksköterska i ambulans. Inklusionskriterier var; (1) 
att patienten accepterat ”fortsatt egenvård” och kvarstannat i hemmet under november 
2011, (2) att en ambulansjournal var skriven och fanns tillgänglig i 
ambulansjournalsystemet, (3) att ett personnummer var registrerat i 
ambulansjournalen, (4) deltagarna skulle vara 18 år eller äldre, (5) att 
allvarlighetsgraden angetts inom intervallet 0-6 i ambulansjournalen. 
Allvarlighetsgraden anges i ambulansjournalen och skall utgå från patientens status 
vid ambulansbesättningens ankomst och innan eventuell behandling (Stockholms läns 
landsting, 2011d) (Bilaga Ι). 

Författaren har medvetet valt att inte begränsa antalet patienter till ett visst antal utan 
inkluderade samtliga under november 2011 vilka bedömts av sjuksköterska från 
någon av de fyra inkluderade ambulansenheterna. Det totala antalet uppdrag för de 
fyra inkluderade ambulanserna uppgick till 1243 stycken under november 2011. Av 
dessa identifierades i samband med den första databassökningen i SOS-databasen 216 
uppdrag där patienten enligt systemet inte hade medföljt ambulans till sjukhus. Det 
totala antalet inkluderade deltagare i studien blev 216 stycken. Av dessa 216 personer 
utgjorde 98 stycken ett internt bortfall. Det totala antalet inkluderade patienter blev 
118 stycken vilka under november 2011 kvarstannat i hemmet för ”fortsatt egenvård” 
(Figur 1, sidan 9). 
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Figur 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Bortfallet utgjordes av 98 uppdrag. Den största gruppen utgjordes av uppdrag där patienten hade medföljt 
till sjukhus, dock hade detta inte registrerats i SOS-databasen. Gruppen ”fortsatt egenvård” utgjordes av 118 
uppdrag där prioritet 1 och 2 var de mest frekventa. 

Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes i tre olika databaser. Den första var SOS-databasen, 
den andra var ambulansjournalsystemet och den tredje databassökningen beställdes 
från SLL:s ”gemensamt vårdregister” (GVR) och utfördes av utvecklingsavdelningen 
på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen SLL. 

Från den första databasen identifierades vilka patienter som kvarstannat i hemmet för 
”fortsatt egenvård”. Varje ambulansuppdrag erhåller av SOS ett unikt ärende-ID, ett 
uppdragsnummer som av författaren inhämtades under den första databassökningen. 
Detta uppdragsnummer användes sedan under den andra databassökningen. Vidare 
inhämtades information om uppdragets karaktär, exempelvis ”prioritet ut” samt vilket 
eller vilka ”medicinska indexeringar” som SOS-sjuksköterskan klassificerat ärendet 
med. ”Medicinska indexeringar” kan betraktas som arbetsdiagnoser som SOS-
sjuksköterskan väljer att klassificera uppdraget med. ”Bröstsmärtor/Hjärtsjukdom” är 
ett exempel på ett medicinskt index. Olika ”medicinska indexeringar” ger olika 
prioritet på uppdraget. Se bilaga ΙΙ för översikt av variabler vilka inkluderades från 
SOS-databasen. 

I samband med att en ambulans påbörjar sin färd till sjukhus med en patient i bilen 
kommunicerar ambulansbesättningen med SOS-alarm, detta genom ett datasystem. I 
SOS-databasen markeras denna kommunikation som att patienten medföljt 
ambulansen till sjukhus. En avsaknad av denna återkoppling till SOS-alarm 
betraktades av författaren som att patienten kvarstannat på plats.  

Då denna datainsamling slutförts genomfördes den andra databassökningen, i 
ambulansjournalsystemet. Denna genomfördes med respektive uppdragsnummer och 
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aktuella journaler genomgick en identisk granskning. Ingen ambulansjournal skrevs ut 
som papperskopia. Se bilaga ΙΙΙ för översikt av de variabler som inkluderades från 
ambulansjournalsystemet. De inkluderade variablerna valdes av författaren då dessa 
är obligatoriska för journalföraren att fylla i. Detta gjordes för att minimera ytterligare 
internt bortfall samt godtycklig bedömning av författaren. Två av variablerna i 
ambulansjournalsystemet var inte obligatoriska för journalföraren att dokumentera, 
dessa var ”rekommendation” och ”hänvisning”. Detta medför ett möjligt bortfall 
gällande dessa två variabler i händelse av att journalföraren inte dokumenterat detta. 

Databassökning tre utgjordes av sökning i SLL:s ”gemensamt vårdregister” (GVR). 
Denna databas samlar all information om samtliga vårdtillfällen och besök inom 
SLL:s upptagningsområde både vad gäller öppen- och slutenvård. Tillgång till GVR 
godkändes av ansvarig chefläkare inom SLL, Henrik Almqvist. Författaren 
specificerade vilken information som eftersöktes, sökningen genomfördes sedan med 
patienternas personnummer som nu krypterats. Besök på akutmottagning som av 
patienten genomförts inom 24 timmar efter det prehospitala bedömningstillfället 
inkluderades. Utvecklingsavdelningen på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen SLL 
genomförde databassökningen och levererade därefter insamlad data, nu 
avidentifierad. Då studiedeltagarna sedan tidigare blivit tilldelade ett unikt studie-ID 
kunde författaren sammanföra data från denna databassökning med de två tidigare 
genomförda sökningarna. Inkluderade variabler visas i bilaga ΙV. 

Statistiska metoder 

Deskriptiv statistik användes för att presentera demografisk data. Urvalets storlek är 
tillräckligt omfattande för att kunna genomföra signifikanstester. Då en stor del av 
den insamlade datan är på nominal- och ordinalnivå kommer chi2-tester att utföras i 
utvalda analyser då grupper ställs mot varandra. Vidare kommer datan att presenteras 
utifrån antal, procentfördelning, medelvärde och standardavvikelse. Signifikansnivån 
är p<0,05. Datan bearbetades i statistikprogrammet SPSS. 

Etiska frågeställningar 

Det föreligger generella etiska principer som gäller forskare inom samtliga 
forskningsområde. Dessa principer är att göra gott, att inte skada, att vara rättvis, att 
visa solidaritet samt principen för autonomi (Rosén, 2002). 

Rosén (2002) och Helgesson (2006) menar båda att informerat samtycke kan 
misstänkas resultera i ett stort bortfall och är detta bortfall systematiskt riskerar 
forskarna att dra felaktiga slutsatser. En förutsättning för att registerforskningen får 
bedrivas utan informerat samtycke är kravet på anonymitet hos deltagarna samt 
forskarens respekt för datamaterialet. Vidare skall data och resultat hanteras med hög 
säkerhetsnivå och vara moraliskt acceptabel (Björk, 2010). I Lagen om Etikprövning 
(SFS 2003:460) står att forskning får bedrivas utan inhämtat samtycke om 
”forskningen innebär en obetydlig risk för skada och ett obetydligt obehag för 
forskningspersonen” (SFS 2003:460, 21§). Författaren bedömer att detta är fallet med 
föreliggande studie. 
 
Då den aktuella studien är av typen registerforskning, som genomförts retrospektivt, 
samt att resultatet presenteras utifrån gruppnivå innebär detta att ingen intervention 
gentemot patient eller personal har genomförts. Vidare har det inte varit möjligt att 
identifiera patient eller personal utifrån resultatet i studien. Allt datamaterial 
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avidentifierades efter att databassökningen i nivå tre avslutades. Datamaterialet 
förvarades på ett externt USB-minne, datafilen var lösenordsskyddad. Det var enbart 
författaren som hade tillgång till datafilerna. 

Genom att använda SLL:s ”gemensamt vårdregister” (GVR) möjliggjordes 
uppföljning utan att behöva få tillgång till varje enskild individs patientjournal. 
Författaren anser att detta tillvägagångssätt var att föredra då risken att inkräkta på 
integriteten hos den enskilde individen minimeras. Varken SOS-databasen eller 
ambulansjournalsystemet innehåller uppgifter eller information om tidigare 
vårdtillfällen. Författarens uppfattning är därmed att patienternas integritet bevarats i 
så stor utsträckning som möjligt vid användandet av dessa tre databaser.  

Vad gäller etisk prövning har den aktuella studien inte genomgått detta då författaren 
inte har för avsikt att publicera resultatet. I Lagen om etikprövning (SFS 2003:460) 
framkommer att studier genomförda inom ramen för högskoleutbildning på avancerad 
nivå inte inbegrips i kravet på etisk prövning. Detta innebär dock inte att studien har 
genomförts oetiskt och oansvarigt. Ett skriftligt godkännande från respektive 
verksamhetschef och chefsläkare inhämtades innan datainsamlingarna påbörjades 
(Bilaga V). 

RESULTAT 

Nedan följer resultatpresentationen av de 118 uppdrag som inkluderats i studien där 
patienter kvarstannat i hemmet för ”fortsatt egenvård”. Presentationen är uppdelad i 
två huvuddelar; bakgrundsvariabler och uppföljning. Inom dessa två huvuddelar finns 
underrubriker. 

Bakgrundsvariabler 

Könsfördelning, ålder och prioriteringsgrad 
Det totala urvalet i studien var 216 patienter, varav 118 kunde inkluderas. De 118 
patienterna utgjorde 9,4% av det totala antalet uppdrag som utfördes av de 
inkluderade ambulanserna under november 2011. Av de 118 patienterna var 69 (58%) 
kvinnor och 49 (42%) män. 
Totalt var 51 (43%) uppdrag ”prioritet 1”, bland kvinnor 24 (35%) och män 27 (55%). 
”Prioritet 2” var 50 (42%) uppdrag, bland kvinnor 31 (45%) och män 19 (39%). Den 
lägsta prioriteringsgraden, ”prioritet 3” var 17 (14%) uppdrag, kvinnor 14 (20%) och 
män 3 (6%). Det förelåg en statistik skillnad mellan kvinnor och män vad gäller 
fördelningen i samtliga tre prioriteringsgrader (p=0,03), (tabell 1). 

Tabell 1. Könsfördelning, ålder och prioritering. 

 

 

 

 

 

Tabell 1. Procenten inom parentes är beräknad utifrån respektive kolumns totala antal. *=signifikans. p=0,03 

Total Kvinnor Män
Antal, n (%) 118 (100%) 69 (58%) 49 (42%)
Ålder, medel (± SD), år 60 (± 22) 62 (± 23) 57 (± 20)

Ålder, min/max, år 18/95 18/95 19/91

Prio ut
1, n (%) 51 (43%) 24 (35%)* 27 (55%)*

2, n (%) 50 (42%) 31 (45%)* 19 (39%)*

3, n (%) 17 (14%) 14 (20%)* 3 (6%)*
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Prioriteringsgrad och ”medicinsk indexering” 

I tabell 2 redovisas ”medicinsk indexering” utifrån de tre olika prioriteringsgraderna. 
Indexeringen ”Osäkra uppgifter/Svårt sjuk patient” var den sammanslaget mest 
frekvent använda, den återfanns vid 25 (21%) tillfällen. Därefter följde 
”Bröstsmärtor/Hjärtsjukdom” som användes vid 17 (14%) tillfällen. Indexeringen 
”Andningssvårigheter” var den tredje mest använda och återfanns vid 14 (12%) 
tillfällen (tabell 2). 

Tabell 2. Prioriteringsgrad och ”medicinsk indexering”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioritet ut Indexering hos SOS-sjuksköterska Antal, n (%)

Prioritet 1 Osäkra uppgifter/Svårt sjuk patient 12 (10%)

Bröstsmärtor/Hjärtsjukdom 7 (6%)

Olyckor (Trauma) 6 (5%)

Diabetes 6 (5%)

Krampanfall 5 (4%)

Andningssvårigheter 4 (3%)

Misstanke om sjukvårdsbehov 3 (3%)

Medvetslös-vuxen 2 (2%)

Huvudvärk. Yrsel 1 (1%)

Slaganfall (Stroke)-förlamningar 1 (1%)

Allergi 1 (1%)

Blödning. ej trauma 1 (1%)

Brännskada/Elskada 1 (1%)

Våld-misshandel 1 (1%)

1 Total 51 (43%)

Prioritet 2 Osäkra uppgifter/Svårt sjuk patient 10 (8%)

Bröstsmärtor/Hjärtsjukdom 9 (8%)

Andningssvårigheter 9 (8%)

Buk/urinvägar 7 (6%)

Extremitet/Sårskador/Mindre trauma 7 (6%)

Huvudvärk. Yrsel 4 (3%)

Olyckor (Trauma) 1 (1%)

Slaganfall (Stroke)-förlamningar 1 (1%)

Förgiftning, överdos 1 (1%)

Ryggbesvär 1 (1%)

2 Total 50 (42%)

Prioritet 3 Extremitet/Sårskador/Mindre trauma 5 (4%)

Osäkra uppgifter/Svårt sjuk patient 3 (3%)

Buk/urinvägar 3 (3%)

Bröstsmärtor/Hjärtsjukdom 1 (1%)

Andningssvårigheter 1 (1%)

Huvudvärk. Yrsel 1 (1%)

Slaganfall (Stroke)-förlamningar 1 (1%)

Ryggbesvär 1 (1%)

Allergi 1 (1%)

3 Total 17 (14%)

Total 118 (100%)



	  

 
13	  

Veckodagsfördelning och tid på dygnet för ”fortsatt egenvård” 

I figur 2 och 3 redovisas uppdragen utifrån respektive veckodagsfördelning samt 
tidsfördelning på dygnet. Resultaten visade en jämn fördelning över veckodagarna, 
tisdag var den dag då flest patienter kvarstannat i hemmet för ”fortsatt egenvård” 
(n=22). Torsdagar och fredagar var de dagar då minst antal patienter kvarstannade i 
hemmet för ”fortsatt egenvård” (n=14 respektive dag). Ingen statistisk skillnad förelåg 
mellan de olika veckodagarna (figur 2). 

Figur 2. Veckodagsfördelning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I figur 3 presenteras antalet uppdrag fördelat per timme över dygnet. Tidsintervallet 
17-18 var den tid då flest patienter kvarstannade i hemmet, 11 (9%) patienter. 
Tidsintervallet ”10-11” var då minst antal patienter kvarstannade i hemmet. Ingen 
statistisk skillnad förelåg mellan de olika tiderna på dygnet. 

Figur 3. Dygnsfördelning, tid för uppdrag. 
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”Bedömt tillstånd” av sjuksköterska prehospitalt 

I tabell 3 presenteras sjuksköterskans ”bedömda tillstånd” i rangordning utifrån det 
totala antalet. Det mest frekvent använda ”bedömda tillståndet” var ”Medicin 
ospecificerat”, 12 (10%) tillfällen. Därefter följde ”Allmänt övrigt” och ”Oskadad”, 
vid 10 (8%) tillfällen. Totala antalet olika bedömda tillstånd blev 43 stycken. Av 
dessa var det 21 (49%) ”bedömda tillstånd” som användes vid fler än ett tillfälle. 

Tabell 3. ”Bedömt tillstånd” av sjuksköterska prehospitalt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedömt tillstånd av sjuksköterska prehospitalt Antal, n (%)
Medicin ospecificerat 12 (10%)
Allmänt övrigt 10 (8%)
Oskadad 10 (8%)
Allmänt ospecificerat 8 (7%)
Buksmärta 6 (5%)
Diabetes - lågt blodsocker 6 (5%)
Andningsbesvär 4 (3%)
Förgiftning med alkohol 4 (3%)
Medicin övrigt 4 (3%)
Sårskada 4 (3%)
Centrala bröstsmärtor - kärlkramp 3 (3%)
Ej angivet 3 (3%)
Ej bedömning 3 (3%)
Förkylning 3 (3%)
Huvudvärk 3 (3%)
Oklara symtom 3 (3%)
Bröstkorgssmärtor 2 (2%)
Epilepsi 2 (2%)
Kirurgi övrigt 2 (2%)
Ryggsjukdom/ischias/diskbråck 2 (2%)
Smärta ospecificerad 2 (2%)
Andning övrigt 1 (1%)
Blödning från mun, svalg, mage-tarm 1 (1%)
Brännskada 1 (1%)
Cirkulation, ospecificerat 1 (1%)
Cirkulation, övrigt 1 (1%)
Feber 1 (1%)
Fraktur 1 (1%)
Förgiftning med narkotika 1 (1%)
Hjärnskakning 1 (1%)
Kirurgi ospecificerat 1 (1%)
Kramper, feberkramper 1 (1%)
Kronisk obstruktiv lungsjukdom 1 (1%)
Maginfluensa 1 (1%)
Medvetanderubbning inkl svimning - andas normalt 1 (1%)
Njursten 1 (1%)
Omskakad 1 (1%)
Ortopedi övrigt 1 (1%)
Påverkat allmäntillstånd 1 (1%)
Rytm- eller retledningshinder 1 (1%)
Skador/Olycksfall ospecificerat 1 (1%)
Skador/Olycksfall övrigt 1 (1%)
Social svikt 1 (1%)
Total 118 (100%)
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”Medicinsk indexering” och ”bedömt tillstånd” 

I tabell 4 redovisas ”bedömt tillstånd av sjuksköterska prehospitalt” utifrån 
”medicinsk indexering” hos SOS för prioriteringsgrad 1. Tabell 4 syftar till att 
tydliggöra vilka prehospitala ”bedömda tillstånd” som varit aktuella vid olika 
”medicinska indexeringar” hos SOS. Tillståndet ”Diabetes” var det enda bedömda 
tillstånd där den ”medicinska indexeringen” hos SOS överensstämde med samtliga 
prehospitalt använda ”bedömda tillstånd” inom samma kategori (n=6). ”Diabetes” var 
det mest frekvent använda ”bedömda tillståndet”, det användes vid 6 (12%) tillfällen 
vid prioriteringsgrad 1. 

Tabell 4. ”Medicinsk indexering” och ”bedömt tillstånd” för prioriteringsgrad 1. 

 

 

 

 

 

Indexering hos SOS-sjuksköterska Bedömt tillstånd av sjuksköterska prehospitalt Antal, n (%)
Osäkra uppgifter/Svårt sjuk patient Medicin övrigt 3 (6%)

Förgiftning med alkohol 3 (6%)
Allmänt övrigt 2 (4%)
Oskadad 1 (2%)
Medicin ospecificerat 1 (2%)
Ej bedömning 1 (2%)
Kirurgi ospecificerat 1 (2%)

Bröstsmärtor/Hjärtsjukdom Medicin ospecificerat 2 (4%)
Allmänt ospecificerat 1 (2%)
Kirurgi övrigt 1 (2%)
Centrala bröstsmärtor - kärlkramp 1 (2%)
Cirkulation, övrigt 1 (2%)
Rytm- eller retledningshinder 1 (2%)

Olyckor (Trauma) Oskadad 2 (4%)
Allmänt övrigt 1 (2%)
Ej angivet 1 (2%)
Skador/Olycksfall ospecificerat 1 (2%)
Skador/Olycksfall övrigt 1 (2%)

Diabetes Diabetes - lågt blodsocker 6 (12%)
Krampanfall Epilepsi 2 (4%)

Medicin övrigt 1 (2%)
Feber 1 (2%)
Kramper, feberkramper 1 (2%)

Andningssvårigheter Andningsbesvär 3 (6%)
Centrala bröstsmärtor - kärlkramp 1 (2%)

Misstanke om sjukvårdsbehov Oskadad 2 (4%)
Ej bedömning 1 (2%)

Medvetslös-vuxen Förgiftning med narkotika 1 (2%)
Medvetanderubbning inkl svimning - andas normalt 1 (2%)

Våld-misshandel Allmänt ospecificerat 1 (2%)
Brännskada/Elskada Brännskada 1 (2%)
Huvudvärk. Yrsel Huvudvärk 1 (2%)
Blödning. ej trauma Maginfluensa 1 (2%)
Allergi Oklara symtom 1 (2%)
Slaganfall (Stroke)-förlamningar Påverkat allmäntillstånd 1 (2%)
Total PRIORITET 1 51 (100%)
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Hänvisning till annan vårdnivå 

Totalt hänvisades 36 (30%) patienter till andra vårdnivåer, varav 27 (39%) kvinnor 
och 9 (18%) män. Det förelåg statistisk signifikans för skillnaden mellan kvinnor och 
män beräknad på totalnivå (p=0,016), kvinnor hänvisades till andra vårdnivåer i större 
utsträckning än män. Ingen statistisk signifikans förelåg på specifik instansnivå. 
Vårdcentral var den instans som förekom mest frekvent vid hänvisning, 31 (86%) 
tillfällen (tabell 5). 

Tabell 5. Hänvisning av patient till annan vårdnivå. 
 

 

 

 

 

Tabell 5. Procenten inom parentes är beräknad utifrån respektive kolumns totala antal. Detta gäller dock ej för de 
tre specifika vårdinstanserna. Där utgör procentberäkningen inom parantes de patienter som blivit hänvisade. 
*=signifikans. p=0,016. 

Uppföljning 

Uppföljning 24 timmar 

Majoriteten av patienterna, 103 (87%), sökte inte på akutmottagning inom 24 timmar 
efter det prehospitala bedömningstillfället. Totalt 15 (13%) patienter sökte på 
akutmottagning inom 24 timmar, 13 (19%) kvinnor och 2 (4%) män med en statistisk 
signifikant skillnad mellan könen (p=0,031). Av de 15 patienter som sökte på 
akutmottagning lades 2 (13%) patienter in för vidare vård, båda dessa var kvinnor 
(tabell 6). 

Av de som hänvisades till vårdcentral var det 5 (16%) kvinnor som uppsökte 
akutmottagning, varav 1 (3%) blev inlagd. Av de som inte hänvisades var det 9 (11%) 
kvinnor och 2 (2%) män som sökte på akutmottagning, varav 1 (1%) kvinna blev 
inlagd. 

Tabell 6. Uppföljning 
 

 

 

Tabell 6. Procenten inom parentes är beräknad utifrån respektive kolumns totala antal. *=signifikans. p=0,031. 

Akutmottagningsbesök 

Av de 15 patienter som sökte på akutmottagning inom 24 timmar var 5 (33%) 
uppdrag prioritet 1, 8 (53%) uppdrag prioritet 2 och 2 (13%) uppdrag prioritet 3.  De 
medicinska indexeringarna ”Andningssvårigheter” samt ”Buk/urinvägar” var de två 
vanligaste med 3 (20%) tillfällen vardera. Fyra ”bedömda tillstånd” förekom vid flest 
tillfällen och dessa var; ”Allmänt övrigt”, ”Buksmärta”, ”Andningssvårigheter” samt 

Uppföljning 24 h Totalt, n (%) Kvinnor, n (%) Män, n (%)

Akutmottagning 15 (13%) 13 (19%)* 2 (4%)*

Ej akutmottagning 103 (87%) 56 (81%)* 47 (96%)*

Totalt 118 (100%) 69 (100%) 49 (100%)

Hänvisning Instans Total, n (%) Kvinnor, n (%) Män, n (%)

Hänvisade Vårdcentral 31 (86%) 24 (89%) 7 (78%)
Trygghetspatrull 4 (11%) 2 (7%) 2 (22%)
Akutmottagning 1 (3%) 1 (4%) 0

Hänvisade Total 36 (30%) 27 (39%)* 9 (18%)*
Ej hänvisade 82 (70%) 42 (61%)* 40 (82%)*
Total 118 (100%) 69 (100%) 49 (100%)
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”Medicin ospecificerat” med 2 (13%) tillfällen för respektive tillstånd. Den mest 
frekventa huvuddiagnosen som patienterna fick i samband med sjukhusbesöket var 
”andra och icke specificerade smärtor i buken”, denna diagnos förekom vid 3 (20%) 
tillfällen (tabell 7). 

Tabell 7. Patienter som sökte vård på akutmottagning inom 24 timmar. 

Tabell 7. Fetmarkering indikerar att patienten blev inlagd. 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Valet av metod utgick från studiens syfte. Med den valda metoden anser författaren 
att syftet och forskningsfrågorna har besvarats. Det föreligger en kunskapslucka 
rörande patienter som kvarstannar i hemmet för ”fortsatt egenvård”. Det finns ett 
behov av rådata gällande dessa patienter anser författaren. Olika typer av register, 
såsom sjukhusjournaler, som inkluderar samtliga individer erbjuder denna typ av data. 
I dessa register exkluderas ingen utifrån subjektiva eller objektiva anledningar 
(Bringsrud Fekjær, 2011). 

Rosén (2002) skriver att registerstudier erhållit ett unikt generellt informerat samtycke 
av den svenska riksdagen som beslutat att föra nationella register över landets 
medborgare. Det skall inte vara möjligt för forskaren att identifiera enskilda individer 
utifrån de register som används (Bringsrud Fekjær, 2011). Rosén (2002) skriver 
vidare att fördelarna uppväger nackdelarna gällande de olika nationella register som 
finns i Sverige. Att uppföra register över individer kräver stränga säkerhetsåtgärder 
och begränsade åtkomstmöjligheter. 

Validitet och reliabilitet 

Validitet är ett mått på hur väl den valda metoden mätt det som var avsett att mätas. 
Begreppet reliabilitet avser noggrannheten i studiens metod och de utförda 
mätningarna. Reproducerbarhet är ett mått på reliabiliteten (Polit & Beck, 2006). 

För att kunna identifiera vilka patienter som kvarstannat i hemmet för ”fortsatt 
egenvård” krävdes tillgång till två olika datasystem, SOS-databasen och 
ambulansjournalsystemet. Författaren kunde kopiera nödvändiga sifferkombinationer 
(uppdragsnummer) från den eget uppbyggda databasen i Excel direkt till 

Prio ut Medicinsk indexering hos SOS Bedömt tillstånd prehosp Huvuddiagnos sjukhus

1 Andningssvårigheter Andningsbesvär Pneumoni, ospecificerad

1 Andningssvårigheter Andningsbesvär Andra och icke specificerade smärtor i buken

1 Huvudvärk. Yrsel Huvudvärk Andra och icke specificerade smärtor i buken

1 Olyckor (Trauma) Allmänt övrigt Hjärnskakning

1 Våld-misshandel Allmänt ospecificerat Fysisk misshandel

2 Andningssvårigheter Kronisk obstruktiv lungsjukdom Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, ospecificerad

2 Bröstsmärtor/Hjärtsjukdom Medicin ospecificerat Hjärtklappning

2 Buk/urinvägar Buksmärta Blödning i anus och rektum

2 Buk/urinvägar Buksmärta Sväljningssvårigheter

2 Buk/urinvägar Njursten Andra och icke specificerade smärtor i buken

2 Extremitet/Sårskador/Mindre trauma Smärta ospecificerad Annan specificerad reumatoid artrit

2 Osäkra uppgifter/Svårt sjuk patient Allmänt övrigt Traumatisk subdural blödning

2 Osäkra uppgifter/Svårt sjuk patient Medicin ospecificerat Angina pectoris, ospecificerad

3 Extremitet/Sårskador/Mindre trauma Sårskada Rosfeber

3 Ryggbesvär Ryggsjukdom/ischias/diskbråck Ryggvärk, ospecificerad
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ambulansjournalsystemet. Genom detta tillvägagångssätt minskade risken för 
felaktigheter relaterade till misstag begångna av författaren själv i samband med 
inmatningen av sifferkombinationerna. Detta anser författaren stärker studiens 
reliabilitet. 

De variabler som inhämtades av författaren valdes ut i förväg utifrån två olika 
aspekter. Den första aspekten beaktade givetvis studiens syfte; variablerna skulle 
kunna bidra till att svara på studiens syfte och dess frågeställningar. Den andra 
aspekten förutsatte att författaren sedan tidigare var insatt i dokumentationsrutinerna 
inom ambulanssjukvården. En ambulansjournal består i generella drag av två olika 
typer av journaluppgifter; de obligatoriska och de som för journalföraren är frivilliga 
uppgifter att dokumentera.  De flesta av de inkluderade variablerna i studien var 
obligatoriska för journalföraren att ange. Två av variablerna var dock inte 
obligatoriska, dessa två var ”rekommendation” samt ”hänvisning”. Författaren anser 
att dessa två variabler var av intresse då området ”fortsatt egenvård” studerades. 
Validiteten påverkades positivt av inkluderingen av dessa två icke-obligatoriska 
variabler anser författaren. I händelse av att sjuksköterskan använt sig av 
”rekommendation” eller ”hänvisning” bör denne ha dokumenterat detta. Det 
föreligger dock en risk att detta inte har dokumenterats i ambulansjournalen och 
därmed inte inkluderats i studien. Detta kan ha påverkat studiens validitet negativt. 

Uppföljningen av patienter i ”GVR” resulterade i information om patienten hade sökt 
på akutmottagning, eventuell inläggning samt vilken huvuddiagnos som patienten 
erhållit i samband med vårdtillfället på sjukhus. Initialt hade författaren för avsikt att 
insamla data gällande patienternas sökorsaker på akutmottagningen och inte 
huvuddiagnoserna. ”Sökorsak” som variabel fanns dessvärre inte att tillgå i ”GVR”. 
Det skulle dock vara av intresse att undersöka patienternas sökorsaker för att kunna 
presentera dessa såväl prehospitalt som intrahospitalt (akutmottagning i denna studie). 
Validiteten riskeras att ha påverkats negativt av att variabeln ”sökorsak” saknades i 
”GVR”. 

Användandet av ambulansjournaler som informationskälla förutsatte att forskaren har 
tidigare erfarenhet av systemet. Detta för att optimera användandet av tillgänglig data. 
Enligt Polit och Beck (2006) gäller detta journalsystem generellt. I föreliggande 
studie var studiepopulationen tydligt definierad, vilket påverkade validiteten och 
reliabiliteten positivt. De inkluderade patienterna skulle vara patienter vilka 
kvarstannat i hemmet för ”fortsatt egenvård” efter bedömning av sjuksköterska 
prehospitalt. I denna definition föreligger inga oklarheter. Journalerna granskades 
utifrån förbestämda kriterier/variabler. Björk (2010) framhåller vikten av att 
målpopulationen är tydligt definierad. Med god och utförlig redovisning av metodiken 
i den aktuella studien var avsikten att studiens validitet och reliabilitet tydliggjordes 
på ett för läsaren lättillgängligt sätt. Resultatet redovisades både i text och diverse 
grafiska kompositioner. De tabeller som skapades utifrån insamlad data var rättvisa 
och överskådliga. Enligt Björk (2010) är detta viktigt för studiens trovärdighet 
avseende resultat och slutsatser. 

Generaliserbarhet 

Hur väl studiens resultat är överförbart på andra populationer beskrivs utifrån studiens 
generaliserbarhet (Polit & Beck, 2006). Som ovan beskrivits var studiepopulationen 
tydligt definierad. Detta enligt Björk (2010) för att kunna bedöma studiens 
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generaliserbarhet på specifika befolknings- eller patientgrupper. Vidare kan studiens 
generaliserbarhet ha påverkats negativt av faktorer som bristfällig journalföring eller 
avsaknad av journalföring. Innehållet i de inkluderade journalerna var av varierande 
kvalitet. 

Rosén (2002) diskuterar fördelarna samt nackdelarna med denna typ av studiedesign. 
I artikeln framhåller Rosén att de aktuella nationella registren inte exkluderar 
individer utifrån demografiska data, med andra ord samtliga individer inkluderas. 
Detta är även en aspekt som Bringsrud Fekjær (2011) framhåller som en av 
registerdatans fördelar. 

Resultatdiskussion 

Resultatet visar en relativt jämn fördelning mellan uppdragens prioriteringsgrader 
”prioritet 1” och ”prioritet 2”, där den tidigare var mest frekvent använd. Detta 
resultat skiljer sig från en tidigare genomförd studie i Sverige (Hjälte et al., 2007b). I 
den studien framkom en relativt jämn fördelning mellan samtliga tre 
prioriteringsgrader, dock med en viss övertriagering från larmcentralen. I en brittisk 
studie framkom liknande resultat som i studien av Hjälte et al. (2007b) gällande 
fördelningen mellan de olika prioriteringarna (Marks et al., 2002). En möjlig 
förklaring till dessa skillnader kan vara att i föreliggande studie har ett riktat urval 
genomförts; enbart patienter som kvarstannat i hemmet för ”fortsatt egenvård” har 
inkluderats. I studierna av Hjälte et al. (2007b) och Marks et al. (2002) har samtliga 
samtal till larmcentralen inkluderats. Metodologiska skillnader föreligger mellan 
författarens studie och det två ovan nämnda. Eventuella skillnader eller likheter bör 
därför tolkas med försiktighet anser författaren. 

Vad gäller skillnaden mellan könen inom respektive prioriteringsgrad i författarens 
studie återfanns fler män än kvinnor i den högsta prioriteringsgraden, ”prioritet 1”. 
Medan en majoritet av kvinnorna återfanns i de lägre prioriteringsgraderna 2 och 3. 
Kvinnorna var till det totala antalet fler än männen. I en studie av Dunne, Compton, 
Welch, Zalenski och Bock (2003) framkom att män bedömts vara i behov av 
ambulans i större utsträckning än kvinnor. Liknande resultat fann även Richards och 
Ferall (1999); ambulanspersonal tenderade att bedöma ett större ambulansbehov hos 
äldre män med bröstsmärta som sökorsak jämfört med kvinnor. 

Resultatet från denna studie påvisar de komplexa och svåra arbetsuppgifter som SOS-
sjuksköterskorna har. Det medicinska index som SOS-sjuksköterskorna arbetar utifrån 
bör även det studeras närmare för att optimeras. Det föreligger en grundläggande och 
mycket viktig skillnad mellan prioriteringsgraderna ”prioritet 1” och ”prioritet 2” och 
det är riskerna i trafiken. Att framföra en ambulans med blåljus och sirener påslagna 
utsätter ambulansbesättningen, patienten, anhöriga, medtrafikanter och gående för 
fara (Lundälv, 2006). Utryckningskörning bör ske med försiktighet och 
återhållsamhet, givetvis inte till den grad att patienter utsätts för en vårdskada på 
grund av en eventuell tidsfördröjning. Resultatet i denna studie påvisar en möjlig brist 
i prioriteringen hos SOS. Andelen uppdrag med prioriteringsgrad 1 bör vara färre 
anser författaren. Detta då patienten sedan bedömts av sjuksköterska i ambulans som 
att inte vara i behov av akutsjukvård. Författaren anser vidare att den frekventa 
användningen av den medicinska indexeringen ”Osäkra uppgifter/Svårt sjuk patient” 
kan indikera på svårigheterna vid anamnestagning via telefon. Fynden från Karlsten 
och Elowssons (2004) studie kan vara en del i förklaringen; att flertalet larmsamtal 
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utförs av någon annan än just patienten själv. Att en övertriagering sker hos 
larmcentralen har även framkommit i studien av Hjälte et al. (2007b). I en brittisk 
studie av Dale et al. (2004) framkommer att ett väl utvecklat datoriserat 
beslutstödsprogram hos larmcentralen är en god tillgång för sjuksköterskor vid 
bedömning av icke-akuta samtal. Sjuksköterskorna ansågs göra korrekta bedömningar 
och fattade beslut i relation till patientens icke akuta tillstånd.  Resultatet i författarens 
studie visar på behovet av ytterligare forskning och utveckling inom ämnesområdet 
”anamnestagning och prioritering via telefon”. 

Den medicinska indexeringen ”Osäkra uppgifter/Svårt sjuk patient” var den mest 
frekvent använda av larmcentralen i resultatet från denna studie. I en svensk studie 
från västra Götalandsregionen framkommer en annan bild avseende den medicinska 
indexeringen från SOS. Bröstsmärta och buksmärta var vanligast förekommande 
(Hjälte et al. 2007a). En väsentlig metodologisk skillnad mellan författarens studie 
och den ovan nämnda är att den senare inkluderat samtliga ambulansuppdrag. Det är 
ett möjligt scenario att resultatet i författarens studie skulle vara annorlunda om 
samtliga ambulansuppdrag oavsett om patienten kvarstannade i hemmet för ”fortsatt 
egenvård” eller inte inkluderats. Dock kvarstår det faktum att den mest använda 
”medicinska indexeringen” var en där uppgifterna var osäkra eller oklara. 

I likhet med fynden ovan gällande larmcentralens användande av mer generella 
”medicinska indexeringar” som beskrivning av patientens tillstånd framkom det i 
föreliggande studie att sjuksköterskor i ambulans till stor del också använde 
”bedömda tillstånd” av mer generell karaktär. ”Medicin ospecificerat” och ”Allmänt 
övrigt” var de två ”bedömda tillstånd” som förekom mest frekvent i föreliggande 
studie. Författaren efterfrågar ett samstämmigt begreppsanvändande inom den 
prehospitala sjukvården och dess aktörer. För närvarande används två olika språkbruk 
inom den prehospitala sjukvården i Stockholms län, detta riskerar att försvåra både 
den direkta kommunikationen mellan larmcentral och ambulans men också att 
försvåra framtida forskning. I författarens studie framkom detta tydligt i samband 
med analysen av de ”bedömda tillstånden” utifrån den ”medicinska indexeringen”. I 
många fall har generella beskrivningar använts och detta riskerar att påverka studiens 
validitet negativt. Ett gemensamt språkbruk skulle ge goda förutsättningar för en 
framtida utveckling av verksamheten. En möjlig tolkning utifrån författarens studie är 
att det till viss del stora användandet av mer generella beskrivningar av patientens 
”bedömda tillstånd” av sjuksköterska i ambulans bekräftar svårigheterna som SOS-
sjuksköterskorna möter i sitt dagliga arbete. I en studie av Schmidt et al. (2001) 
framkom att två patientgrupper i större utsträckning jämfört med andra grupper 
bedömdes av ambulanspersonal som ”inte i behov” av ambulans trots att detta förelåg. 
Dessa två patientgrupper var personer med demenssjukdom samt psykiatrisk diagnos. 
Huruvida ett liknande resultat ses i författarens studie är inte möjligt att diskutera då 
studien inte undersökt just detta. En möjlig förklaring till detta är att studiens syfte 
inte har varit att beskriva patienternas tidigare sjukdomar. Demenssjukdom i sig är 
inte en ”medicinsk indexering” hos SOS, dock skulle en eventuell progress i 
sjukdomen med tilltagande konfusion eventuellt kunna indexeras som ”Osäkra 
uppgifter/Svårt sjuk patient” på grund av inringarens diffusa uppgifter. Detta gäller 
även till viss del för patienter med psykiatriska diagnoser. 

En majoritet av patienterna erhöll ”bedömda tillstånd” av mer generell beskrivning. 
Bland de ”bedömda tillstånd” som var av mer specifik karaktär var ”Buksmärta”, 
”Diabetes”, ”Andningsbesvär” samt ”Förgiftning med alkohol” de mest använda. 
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Hjälte et al. (2007a) fann liknande resultat gällande ambulanspersonalens bedömning 
av patienters vårdbehov. Patienter med buksmärta tillhörde den största gruppen av 
patienter som inte ansågs ha ett ambulansbehov. Vad gäller tidigare studiers resultat 
gällande ambulanstransporter mellan sjukvårdsinrättningar (Hjälte et al., 2007a; 
Karlsten & Elowsson, 2004) ingår dessa uppdrag inte i syftet för denna studie. Dessa 
studier fann att flertalet av ambulanstransporterna mellan sjukvårdsinrättningar 
saknade medicinsk indikation. Författaren anser att det skulle vara av intresse att 
undersöka dessa uppdrag specifikt för att kunna optimera användandet av 
ambulanstransporter mellan sjukvårdsinrättningar. 

En patientgrupp som utmärker sig i föreliggande studie var patienter med misstänkt 
pågående hypoglykemi. Den medicinska indexeringen ”Diabetes” var den enda 
indexeringen som överensstämde med samtliga ”bedömda tillstånd” inom samma 
kategori och utlarmning. Indexeringen var också den största till antalet av de specifika 
indexeringar som förekom vid den högsta prioriteringsgraden, ”prioritet 1”. Denna 
patientgrupp är den som det finns uteslutande mest forskning om gällande prehospital 
behandling och därefter utebliven transport till sjukhus. Dock saknas forskning utifrån 
svenska förhållanden och eventuella likheter eller skillnader bör betraktas med 
försiktighet. Roberts och Smith (2003) skriver att flertalet patienter med diabetes inte 
betraktar hypoglykemi som ett allvarligt tillstånd och sällan önskar få medfölja till 
sjukhus efter prehospital behandling. Anderson et al. (2002) slutsats var att de flesta 
patienter med hypoglykemi som hävts prehospitalt kan kvarstanna i hemmet. Detta 
system bygger dock på läkarmedverkan då den medicinska kompetensen i 
ambulanserna i Köpenhamn är lägre jämfört med Stockholm. I Stockholm utförs 
uppdrag där tillståndet misstänks vara hypoglykemi av en akutambulans med 
specialistsjuksköterska och ytterst sällan med läkarmedverkan. Det vore av intresse att 
jämföra resultaten i studien av Anderson et al. (2002) med en studie utförd i 
Stockholm. 

Författarens studie visade att ambulanspersonal i större utsträckning hänvisade 
kvinnliga patienter till andra vårdnivåer jämfört med män, exempelvis vårdcentraler. 
Detta bör samtidigt betraktas med viss återhållsamhet då den insamlade datan 
gällande hänvisning av patienter förutsatte att journalföraren dokumenterat detta i 
ambulansjournalen. Det finns därför en möjlighet att fler patienter hänvisats till andra 
vårdnivåer av ambulanspersonalen men att detta inte journalförts och därför inte 
identifierats i denna studie. 

Vad gäller uppföljningen inom 24 timmar efter det prehospitala bedömningstillfället 
framkom att ett antal av patienterna sökt vård på akutmottagning. Huruvida dessa 
patienter blivit undertriagerade av sjuksköterska i ambulans eller ej framkommer inte 
i studiens data. Då en patient kvarstannar i hemmet för ”fortsatt egenvård” utgörs 
detta av flera olika aspekter och inte enbart patientens medicinska status. Däri ligger 
svårigheten att kunna klassificera ett akutmottagningsbesök inom 24 timmar som en 
undertriagering. Andra studier har funnit att ambulanspersonal har en 
undertriageringsnivå på mellan 5-18 procent (Gratton, Ellison, Hunt & Ma, 2003; 
Pointer et al., 2001; Schmidt et al. 2001). I det fall då samtliga besök på 
akutmottagning inom 24 timmar skulle betraktas som en undertriagering i författarens 
studie skulle denna nivå vara 13 procent för samtliga deltagare. Det föreligger dock 
en viktig och fundamental skillnad mellan de ovan nämnda studierna och författarens 
studie; ambulanspersonalens formella kompetens. Eventuella likheter respektive 
skillnader bör därför tolkas med försiktighet. 
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”Andningssvårigheter” och ”Buksmärta/urinvägar” var de vanligaste indexeringarna 
och ”bedömda tillstånden” hos patienter som sökte vård på akutmottagning. Resultatet 
i denna studie tycks inte visa på att patientsäkerheten påverkades negativt vid ”fortsatt 
egenvård” prehospitalt för de flesta av de undersökta patienterna. Däremot bör 
patientsäkerheten hos de två patienter som blev inlagda för fortsatt vård i samband 
med akutmottagningsbesöket betraktas som negativt påverkad. Tiden till den 
definitiva vården fördröjdes på grund av beslutet om ”fortsatt egenvård” prehospitalt. 
Frågan kvarstår dock; Vem tog beslutet? Och vad grundades detta beslut på? Frågor 
som inte kan besvaras med metodiken i denna studie. 

Skillnaden mellan män och kvinnor gällande akutmottagningsbesök anses av 
författaren vara av intresse. Kvinnorna utgjorde en majoritet av de som sökte på 
akutmottagning inom 24 timmar. Författaren anser att behovet av ytterligare forskning 
inom detta område tydliggjorts i och med denna studie. 

I en brittisk studie undersöktes ambulanspersonalens och patienternas upplevelser av 
”fortsatt egenvård” vid icke akuta uppdrag. Ambulanspersonalen vittnade om en ökad 
yrkesstolthet och tillfredsställelse över att kunna hjälpa patienterna fullt ut i hemmet. 
Patienterna i studien beskrev ”fortsatt egenvård” som en positiv upplevelse (Machen, 
Dickinsson, Williams, Widiatmoko & Kendall, 2007). Då syftet med föreliggande 
studie inte har varit att undersöka ambulanspersonalens eller patienternas upplevelser 
av ”fortsatt egenvård” kan författaren inte uttala sig om detta. Intresset för detta 
perspektiv har dock väckts under arbetet med studien. 

SLUTSATS 

Har då patientsäkerheten upprätthållits vid vårdnivån ”fortsatt egenvård”? 

Studiens slutsats är att fler kvinnor än män kvarstannar i hemmet för ”fortsatt 
egenvård”. Denna vårdnivå utgjorde ca 9 procent av samtliga uppdrag som de 
inkluderade ambulanserna utförde under november 2011. En majoritet av uppdragen 
hade ”prioritet 1” som prioriteringsgrad. Allmänna beskrivningar av ospecifika 
medicinska tillstånd var de mest frekvent förekomna i studien. ”Diabetes” var det 
enda sjukdomstillstånd som överensstämde vid samtliga utlarmningar från larmcentral 
med det ”bedömda tillstånd” som sjuksköterskan i ambulans dokumenterat. Fler 
kvinnor än män hänvisades till andra vårdnivåer. Ett liknande mönster sågs även vid 
besök på akutmottagning inom 24 timmar, fler kvinnor än män sökte vård på 
akutmottagning inom 24 timmar. De prehospitala sökorsakerna ”Buksmärta” och 
”Andningsbesvär” var de två vanligaste bland de patienter som sökte vård på 
akutmottagning. Ett fåtal av patienterna som sökte sig till en akutmottagning lades in 
för vidare vård. En majoritet av patienterna sökte inte vård på akutmottagning inom 
24 timmar efter det prehospitala bedömningstillfället. 

Så som vårdskador definieras i patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) ”…lidande, 
kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas 
om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och 
sjukvården.” (5§), kan det tolkas som att de patienter som sökte vård på 
akutmottagning inom 24 timmar och lades in utsattes för en viss grad av vårdskada. 
Detta då tiden till en eventuell definitiv behandling fördröjdes.  
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Framtida forskning 

Resultatet i den aktuella studien visar på ett behov av ytterligare forskning inom 
området. De bakomliggande faktorerna till resultatet i den aktuella studien kräver en 
annan typ av forskning. En majoritet av patienterna i studien har inte sökt vård på 
akutmottagning. Kunskapsluckan gällande dessa patienter är fortsatt stor. Under 
arbetet med denna studie har flera olika frågor väckts och diskuterats. Komplexiteten i 
forskningsämnet inbjuder till studier med både kvantitativ och kvalitativ metodik. 
Föreliggande studies kvantitativa metod belyste inte ambulanspersonalens upplevelser 
av att tillämpa ”fortsatt egenvård”. Inte heller belyste metoden patienternas 
upplevelser av att kvarstanna i hemmet för ”fortsatt egenvård”. Den kvantitativa 
forskningen erbjuder hårddata gällande denna patientgrupp medan den kvalitativa 
forskningstraditionen skulle kunna belysa patientens och ambulanspersonalens 
upplevelser av ”fortsatt egenvård”. Dessa två forskningsperspektiv kompletterar 
varandra och dagens diffusa bild av denna vårdnivå skulle tydliggöras anser 
författaren. Bringsrud Fekjær (2011) framhåller att framtidens forskning förmodligen 
kommer att utgöras av en kombination av olika datakällor, såsom registerdata och 
intervjudata i samma studie. Frågan kvarstår dock; varför har ambulanspersonalen och 
patienten valt ”fortsatt egenvård”. Denna komplexa fråga kan ej helt besvaras enbart 
med hjälp av registerdata. 

För att upprätthålla en god prehospital beredskap inom Stockholms läns landsting 
anser författaren att ”fortsatt egenvård” kan utgöra en av flera viktiga vårdnivåer som 
möjliggör detta. Då krävs dock ett validerat triageringsverktyg för att säkerställa att en 
hög patientsäkerhet garanteras vid denna vårdnivå. Ett behov av väldefinierade och 
mätbara indikatorer gällande patientsäkerheten vid ”fortsatt egenvård” har i denna 
studie tydliggjorts anser författaren. 
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Bilaga Ι . Allvarlighetsgrad enligt NACA       
 

 
 

 

 



	  

 

Bilaga ΙΙ . Variabler inkluderade i datainsamling från SOS-databas. Databas 1. 

Uppdragsnummer 
Prioritet ut (till patient) 
Larmtid (dag och klockslag) 
Medicinskt index (MID1, MID2, MID3) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

 

Bilaga ΙΙΙ . Variabler inkluderade i datainsamling från ambulansjournaler. 
Databas 2. 

Personnummer 
Journalförare (ssk/ambsjv) 
Kön  
Ålder  
Bedömt tillstånd 
Allvarlighetsgrad (0-6 samt vet ej) 
Rekommendation att medfölja (ja/nej) 
Hänvisning till annan vårdnivå, exempelvis VC (ja/nej) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

 

Bilaga ΙV. Variabler inkluderade i datainsamling från GVR (sjukhusjournaler). 
Databas 3. 
 
Besök på akutmottagning inom 24 timmar efter prehospital bedömning (ja/nej) 
Sökorsak 
Inlagd (ja/nej) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

 

Bilaga V. Brev till verksamhetschef.       
 

Till verksamhetschef   Stockholm 2012-03-29 

XXX 

XXXkliniken, XXXsjukhuset 

 

Jag heter Jakob Lederman och är sjuksköterska. Jag studerar på 
specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning ambulanssjukvård vid 
Sophiahemmet Högskola. I mitt examensarbete, omfattande 15 högskolepoäng, har 
jag valt att studera patienter vilka kvarstannar i hemmet för ”fortsatt egenvård” inom 
ambulanssjukvården (var god se nästa sida för sammanfattning av studiens innehåll 
och uppläggning). Ett viktigt moment i studien är att genomföra en uppföljning 
genom akutsjukhusens journalsystem för att identifiera patienter som sökt 
akutsjukvård efter att initialt ha kvarstannat i hemmet för ”fortsatt egenvård”. Jag är 
därför mycket intresserad av få genomföra en begränsad journalgranskning under en 
tidsperiod av en månad vid XXXkliniken, XXXsjukhuset. 

Om Du godkänner att studien genomförs vid XXXkliniken, XXXsjukhuset, är jag 
tacksam för Din underskrift av denna bilaga som därefter returneras i bifogat 
svarskuvert. Om Du känner Dig tveksam till att studien genomförs vid er klinik är jag 
tacksam för besked.  

Har Du frågor rörande undersökningen är Du välkommen att kontakta mig eller min 
handledare. 

 

Vänlig hälsning   

__________________________   

Jakob Lederman, student      

jakob.lederman@gmail.com, 0736424862   

    

Handledares namnteckning 

__________________________ 

Caroline Löfvenmark 

Caroline.lofvenmark@shh.se,	  08-‐406	  29	  41 

 

 



	  

 

SAMMANFATTNING AV STUDIENS UPPLÄGG OCH INNEHÅLL 

Fortsatt egenvård prehospitalt – En patientsäker vårdnivå? 

Årligen utförs ca 183000 ambulansuppdrag inom Stockholms läns landstings 
upptagningsområde. Tidigare studier genomförda i Sverige har visat på ett visst skevt 
utnyttjande vad gäller ambulanser (Hjälte, Suserud, Herlitz & Karlberg, 2007). En 
betydande andel patienter vilka tillkallat ambulans hade inget ambulansbehov. I 
Stockholms läns landsting kvarstannar dagligen ett okänt antal patienter i hemmet 
efter bedömning av sjuksköterska prehospitalt. Inom ambulanssjukvården kallas 
denna vårdnivå för ”fortsatt egenvård” (Stockholms läns landsting, 2011a). Det finns 
en brist på forskning och därmed kunskap gällande denna patientgrupp, både 
nationellt och internationellt. Sjuksköterskans bedömning och rekommendation ligger 
till grund för om patienten kommer att godtaga fortsatt egenvård eller ej. Huruvida de 
patienter som kvarstannar i hemmet för ”fortsatt egenvård” sedan söker på 
akutsjukhus är för närvarande ett outforskat område. Detta kan anses vara en viktig 
patientsäkerhetsindikator inom Stockholms ambulanssjukvård. Då det är okänt hur 
stor andel av ambulanssjukvårdens patienter som erhåller ”fortsatt egenvård” efter 
bedömning av sjuksköterska prehospitalt, är det även okänt om och i så fall hur stor 
andel som orsakas vårdskada i och med detta. 

Syftet med denna studie är att undersöka och beskriva vilka patienter som efter 
bedömning av sjuksköterska prehospitalt kvarstannat i hemmet för ”fortsatt 
egenvård”. Vidare syftar studien till att genomföra en uppföljning i akutsjukhusens 
journalsystem på dessa patienter. Denna uppföljning genomförs med ett tidsintervall 
på upp till 24 timmar efter prehospital bedömning. 

Metoden som kommer att användas är en retrospektiv kvantitativ deskriptiv 
journalgranskningsdesign.	  Tidslängden på studien är planerad till en månad. 

Antalet ambulansenheter vilka skall ingå i studien har planerats till fyra inom 
Stockholms läns landsting (norr, väst, city samt söder). Dessa enheter skall vara 
dygnsenheter. Aktuella patienter för studien är patienter vilka kvarstannat i hemmet 
för ”fortsatt egenvård” under november 2011. 

Författaren har medvetet valt att inte begränsa antalet patienter till ett visst antal utan 
inkluderar samtliga under november 2011. 

Den aktuella studiens datainsamling kommer att utföras i tre olika databaser. Den 
första är SOS-databasen, den andra är ambulansjournalsystemet och den tredje nivån 
utgörs utav akutsjukhusens journalsystem. 

Från den första databasen identifieras vilka patienter som kvarstannat i hemmet för 
fortsatt egenvård. Vidare inhämtas information om uppdragets karaktär, exempelvis 
prioritet ut samt vilket eller vilka ärendeindex som SOS-sjuksköterskan klassificerat 
ärendet som. Ärendeindex kan betraktas som arbetsdiagnoser som SOS-
sjuksköterskan väljer att klassificera uppdraget som. ”Bröstsmärtor/Hjärtsjukdom” är 
ett exempel på ett ärendeindex. Olika ärendeindex ger olika prioritet på uppdraget. Se 
bilaga ett för översikt av variabler vilka skall inkluderas från SOS-databasen. 

Då denna datainsamling slutförts genomförs databassökning två, i 
ambulansjournalsystemet. Varje ambulansuppdrag erhåller utav SOS ett unikt ärende-



	  

 

ID, ett identifikationsnummer. Med hjälp utav detta ärende-ID genomförs 
databassökningen i ambulansjournalsystemet och aktuell journal genomgår sedan en 
systematisk granskning. Se bilaga två för översikt av de variabler som skall inkluderas 
från ambulansjournalsystemet. 

Databassökning tre utgörs utav sökningar i akutsjukhusens journalsystem. Dessa 
journalsystem kommer att utgöras utav två olika system. Sökningen kommer att 
innefatta samtliga patienter vilka inkluderats i studien och genomförs med patientens 
personnummer. Se bilaga tre för översikt av de variabler vilka skall inkluderas i 
datainsamlingen från sjukhusjournaler. 

Då den aktuella studien är av typen registerforskning och genomförs retrospektivt 
kommer ingen intervention gentemot patient eller personal att genomföras. Kravet på 
informerat samtycke gäller därmed ej vid denna typ av studie (Helgesson, 2006). . 
Vidare kommer det ej att vara möjligt att identifiera patient eller personal utifrån 
resultatet i studien. Allt datamaterial kommer att avidentifieras efter att 
databassökning i akutsjukhusens journalsystem avslutats. 

Författarens målsättning är att genomföra datainsamlingen under februari eller mars 
2012. 
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