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Sammanfattning Ambulanssjukvården i Sverige har de senaste 20 åren 

utvecklats från att vara en transportorganisation och köra in 

sjuka och skadade patienter till sjukhus, till att 

ambulanspersonalen utför kvalificerade medicinska 

bedömningar och behandlingar prehospitalt.  Inom Svensk 

ambulanssjukvård används ett beslutstöd Rapid Emergency 

Triage and Treatment System (RETTS).  Nya arbetssätt 

behöver skapas för att den prehospitala sjukvårdens kapacitet 

används optimalt till bedömningen av patientens 

kontaktorsak till rätt vårdnivå. Syftet med studien var att 

kartlägga ambulanssjuksköterskans grad av följsamhet till att 

följa riktlinjer för att utföra ambulant bedömning. Metoden 

var kvantitativ, prospektiv journalgranskning med 

datainsamling under fyra månader vilket inkluderade 100 

patientjournaler. 

 . Materialet beskrevs kvantitativt med beskrivande statistik 

och bearbetats i statistikprogrammet SPSS. Resultatet visade 

att följsamheten hos ambulanssjuksköterskorna var låg till att 

följa riktlinjer för ambulant bedömning. Det var endast 58 

patienter av 100 inkluderade som tillfrågades om medverkan 

i studien. Resultatet visar att det krävs åtgärder, fortbildning 

och mer forskning för att öka följsamheten till 

forskningsarbete hos ambulanssjuksköterskor.   
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Abstract The ambulance service in Sweden for the past 20 years 

evolved from being a transport organization and drive into ill 

and injured patients to hospitals, to ambulance staff provides 

qualified medical assessments and treatments prehospitally. 

The Swedish ambulance care, a decision support Rapid 

Emergency Triage and Treatment System (Retts). New 

approaches need to be created for the prehospital care 

capacity optimally used for the evaluation of patient contact 

reason for the right level of care. The aim of the study was to 

identify the ambulance nurse degree of adherence to the 

following guidelines to perform ambulatory assessment. 

Method was quantitative, prospective medical record review 

using data acquisition for four months, which included 100 

patient records. 

                                               Material described quantitatively by descriptive statistics and 

processed in SPSS.The results showed that compliance with 

ambulance nurses was low to the following guidelines for 

ambulatory assessment. There were only 58 of 100 patients 

included who were asked about participation in the study. 

The results show that action is needed, training and more 

research to enhance adherence to research work of ambulance 

nurses. 
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Inledning  
Utvecklingen inom ambulanssjukvården de senaste 20 åren har gått från att vara en 

transportorganisation och snabbt köra in sjuka och skadade patienter till sjukhus, till att 

utföra kvalificerade medicinska bedömningar och behandlingar prehospitalt.  

Ambulanssjukvården i Halland utför 45 000 uppdrag och merparten av de patienter som är 

behov av ambulans är äldre. Vårdprocessen för ett ambulansuppdrag är att majoriteten av 

patienterna vårdas och transporteras till någon av akutsjukhusens akutmottagning oavsett 

medicinskt tillstånd och allvarlighetsgrad (Verksamhetsberättelse ambulanssjukvården 

2010). 

 För att ambulanssjuksköterskan ska kunna göra kvalificerade bedömningar och ta rätt 

beslut krävs ett bra beslutsstöd.  I en artikel från Sverige visar forskare att ett väl utvecklat 

beslutstöd kan öka patientsäkerheten och minska risken för ambulanssjuksköterskan att 

fatta fel beslut. Ett bra beslutstöd för sjuksköterskan i ambulansen kan också öka 

följsamheten till behandlingsriktlinjer och rutiner. (Andersson Hagiwara et al., 2014; 

Hagiwara, Suserud, Jonsson, & Henricson, 2013a). 

 

Bakgrund 
Sedan 2005 ställer Socialstyrelsen krav på att det ska finnas minst en legitimerad 

sjuksköterska i varje ambulans. Socialstyrelsens förordning avseende kompetensen i 

ambulanssjukvården medför att ambulanssjuksköterskan redan i ambulansen kan utföra 

kvalificerade bedömningar och medicinska åtgärder så att patienterna vårdas och behandlas 

på ett ändamålsenligt och säkert sätt (Raadu, 2014).  

 

Flera studier belyser problemet med behovet av ambulanssjukvård, transport till 

akutmottagning och sjukhus. Forskare från Sverige visar på att 30 % av patienter som 

omhändertagits av sjuksköterska i ambulanssjukvård bedömdes inte vara i behov av 

prehospital vård och ambulanstransport till akutmottagning (Hjalte, Suserud, Herlitz, & 

Karlberg, 2007).  

En japansk studie menar att 10-20% av ambulans transporter till sjukhus är onödiga och 

beror på socioekonomiska faktorer som kön, ålder, samt avsaknad av egen bil. En stor del 

av dessa patienter 41 % utgörs av patienter som är 60 år eller äldre (Kawakami, Ohshige, 

Kubota, & Tochikubo, 2007). 

 

Forskning från Storbritannien visar att ambulanspersonalen hade en hög träffsäkerhet för 

de patienter som bedömdes behöva transport till sjukhus och för de som inte behövde det.  

(Clesham, Mason, Gray, Walters, & Cooke, 2008). En annan studie från England visar på 

att i de fallen där ambulans larmats ut och patienter inte har transporterats till sjukhus utan 

lämnats kvar hemma är det patienter som är 70 år eller äldre och det är osäkert om detta 

var hanterat på lämpligt sätt(Marks, Daniel, Afolabi, Spiers, & Nguyen-Van-Tam, 2002). 
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 Vidare finns det exempel på vårdprocesser för den äldre patienten med bedömning av 

ambulanssjuksköterska och omhändertagande vid närakutmottagning eller direktinläggning 

vid geriatrisk vårdavdelning, istället för transport till akutmottagning. (Vicente, Castren, 

Sjöstrand, & Wireklint Sundström, 2014, Vicente V., Castreen M., Sjöstrand F., Wireklint 

Sundström. 2013).  

Vicente et al intervjuade äldre patienter som tidigare blivit bedömda av sjuksköterska i 

ambulans och som inte varit i behov av att åka till akutmottagningen. Resultatet beskrev att 

patienterna kände sig trygga, att bli sedda och omhändertagna av personal som bryr sig om 

dem på ett personligt sätt. (Vicente, Sjostrand, Sundstrom, Svensson, & Castren, 2013). 

 

I en svensk studie intervjuades ambulanssjuksköterskor hur de utförde sin kliniska 

bedömning av patienter. Forskarna kom fram till att ambulanssjuksköterskor borde 

reflektera och se till patientens hela livssituation i sin bedömning.  (Wireklint Sundstrom & 

Dahlberg, 2011). Det är den medicinska bedömningen som oftast ligger till grund för 

bedömning av patientens kontaktorsak, och i den prehospitala omvårdnaden där snabba 

beslut och bedömningar oftast måste fattas används ett antal olika bedömnings och 

beslutsstöd, och det är inte alltid som dessa besluts och bedömningsverktyg används på ett 

adekvat sätt.  

 (Halter et al., 2011). Checklistor och ”lathundar” för bedömning är viktiga i en akut 

situation men i de situationer där patientens liv inte är i fara borde patientens hela 

livssituation och medicinska tillstånd finnas med i den totala bedömningen (Wireklint 

Sundström, 2013).  Patientens upplevelse av att inte känna någon delaktighet i sin vård 

beskrivs i en annan artikel från Sverige och i resultatet i artikeln beskrev patienterna att 

sjuksköterskan de mötte kunde bland annat ha en dålig attityd och en sämre känsla av 

empati. Detta negativa beteende hos sjuksköterskan gjorde att patienterna inte vågade ta 

del av sin vård. I en artikel där äldre patienter intervjuades om sin delaktighet och beslut 

om transport till rätt bedömd vårdnivå upplevde patienterna att ambulanspersonalen 

saknade ett holistiskt perspektiv i sin bedömning och det var den medicinska bedömningen 

som låg till grund för diskussionen med patienterna. (Vicente, Castreen, Sjöstrand , 

Wireklint Sundström , 2013). 

 

Inom ambulanssjukvården är det även viktigt för den oerfarna sjuksköterskans kliniska 

bedömning om det finns hjälpmedel för en bra neutral bedömning av patienten. Detta gör 

att den oerfarna sjuksköterska kan bli mer och mer erfaren och utveckla sin kunskap och 

förmåga att möta varje unik patient(Andersson Hagiwara et al., 2014). 

Inom den prehospitala omvårdnaden sker därför bedömningarna med olika praktiska 

hjälpmedel och all data och information om patientens tillstånd journalförs. Rutiner skapas 

för att alla patienter ska bedömas på samma sätt och allt detta för att skapa en god 

patientsäkerhet (Raadu, 2014). 
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I en studie från England användes ett beslutstöd för äldre patienter som fallit, Clinical 

Assesment Tool (CAT). Efter att forskarna intervjuat ambulanspersonal om hur de använde 

sig av CAT kom de fram till att personalen inte utnyttjade beslutsstödet utan de använde 

sig av sin erfarenhet och personliga intution vid bedömning av patienter(Halter M, Vernon 

S, Snooks H, et al. 2010). 

 

Sjuksköterskans omvårdnadsarbete ska grundas på vetenskap och beprövad erfarenhet.  

Omvårdnaden är ett vetenskapligt fält men också kopplad till sjuksköterskans ansvars- och 

arbetsområde. Det handlar både om teoribildning och om att förbättra kvalitén i 

sjuksköterskans kliniska arbete (Willman & Stoltz, 2002). Begreppet omvårdnad är knutet 

till professionen sjuksköterska, inklusive sjuksköterskans specifika uppgifter, kunskaper 

och egenskaper(Paley, 2001; Wiklund Gustin & Bergbom, 2012) tar fasta på att kunskap 

och forskningsresultat måste synliggöras och övertygas i vården för att bli förverkligade 

och användas som evidens. Inom Sveriges ambulanssjukvård används ett validerat 

beslutstöd som kallas RETTS (Widgren & Jourak, 2011). 

 

Teoretisk referensram 

Klinisk bedömning är det omvårdnadsbegrepp som är centralt för denna magisteruppsats.  

Begreppet klinisk bedömning innefattar de metoder som sjuksköterskan använder sig av 

för att förstå patientens problem, frågor och eller bekymmer och att vara observant på 

viktig information från patient och eller närstående och visa ett engagemang och intresse 

för varje enskild patient (Benner, et al., 1999).  Klinisk bedömning betyder både den 

medvetna handlingen och det sjuksköterskan reflekterar över i en specifik situation och 

som leder till ett beslut. I kliniskt beslut ingår helhetssynen och sjuksköterskans intuitiva 

tänkande som kännetecknar en skicklig och expertmässig yrkesutövning (Benner, 2001).  

Omvårdnadens värld och sjuksköterskans kliniska arbete är komplexa fenomen, men 

samtidigt fascinerande i och med att de i stort sett alltid innebär ett möte med en patient 

och dennes närstående. Inom omvårdnadsområdet används uttryck som ”kliniskt 

beslutsfattande”, ”omvårdnadsprocess”, ”klinisk problemlösning” och ”kritiskt tänkande”. 

Dessa benämningar är egentligen ett och samma omvårdnadsbegrepp, nämligen klinisk 

bedömning ((Benner et al., 1999, Holmberg & Fagerberg, 2010). 

Medicinska ordinationer ger riktlinjer för flera av sjuksköterskornas handlingar, och 

sjuksköterskorna måste tillämpa dessa omdömesgillt. Hellre än att slaviskt följa 

medicinska föreskrifter förväntas de inse vad de bör göra för att tillförsäkra patienten bästa 

möjliga vård, även om detta kan medföra risker. I sin enklaste form innebär denna 

färdighet att sjuksköterskan underlåter att följa föreskrifter som uppenbart förlorat sin 

relevans för patientens välbefinnande. I sin mest komplicerade form innefattar färdigheten 

att göra en avvägning av motstridiga behov och att avgöra om, till exempel vila och tröst 

vid en viss tidpunkt är bättre än den ordinerade terapeutiska behandlingen. Benner 

beskriver att den erfarna sjuksköterskan kan förstå en patients sjukdomsupplevelse och då 

känna igen de reaktioner som kan följa med den. Benner menar att sjuksköterskans kliniska 
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bedömning ska bygga på kunskap om patienten och dennes sjukdomshistoria. Den kliniska 

bedömningen ska inte baseras på olika generella omvårdnadsdiagnoser. 

(Benner et al., 1999).  Ambulant bedömning bygger också på sjuksköterskans kliniska 

bedömning och mötet med varje patient som är unik i sig men för ambulanssjuksköterskan 

som inte har eller kommer att träffa patienten under någon längre period är det viktigt med 

hjälpmedel för att göra en bra bedömning (Widgren & Jourak, 2011). Benner beskriver den 

erfarna sjuksköterskans kliniska kunskaper som fås genom att träffa många olika 

människor med liknande symtom eller i liknande situationer (Benner et al., 1999). 

 

Ambulant bedömning 

 Införa en ny arbetsmodell, rutin eller en vårdriktlinje är en process och kräver utbildning 

av personal för att få följsamhet till att arbeta utefter riktlinjen. I en studie från Sverige 

intervjuades sjusköterskor om deras syn på vårdriktlinjer och följsamhet vid införandet av 

en ny och det de kom fram till var att det krävs noga förberedelser och utbildning innan 

införandet. Det framkom att sjuksköterskorna upplevde att de hade för många riktlinjer att 

förhålla sig till och det gjorde att de slutade tänka kritiskt och alla vårdriktlinjer ingav en 

falsk säkerhet och det gjorde att man inte alltid använde sig av riktlinjerna. (Bathsevani, 

Willman, Stoltz, & Ostman, 2010). 

 

Inom Sveriges ambulanssjukvård används ett beslutstöd som kallas RETTS (Rapid 

emergency triage and treatment system) och det är ett validerat bedömningsinstrument. 

Instrumentet mäter vitalparametrar, d.v.s. andningsfrekvens (AF) , blodtryck(SBT) , 

kroppstemperatur(Temp), hjärtfrekvens(RR) och syremättnad(SPO2) samt 

medvetandgrad(RLS). Vidare kategoriserar RETTS utifrån kontaktorsak, s.k. ESS 

(Emergency Symtoms and signs) och där vitalparametrar och kontaktorsak (ESS) 

kombineras och resultatet ger fyra prioriteringsnivåer, RÖD, ORANGE, GUL samt GRÖN 

(Widgren & Jourak, 2011) (Figur 1) 

 
          RÖD                        ORANGE                   GUL                        GRÖN 

Figur 1. Färgalgoritm med vitalparameterar med gränssnitt för prioritering enligt RETTS . 
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ESS-algoritmerna, kontaktorsakerna är gemensamma med den internationella 

sjukdomsklassifikationen ICD-10 (International statistical classification of diseases and 

related health problems tenth revision). Dessa kontaktorsaker omfattar 99 procent av dem 

som förekommer på akutmottagnigen. I varje algoritm finns också vägledning om hur 

omprioritering ska genomföras och hur och när andra åtgärder behöver utföras, ex. EKG-

tagning, P-glukosprovtagning. De olika färgerna anger allvarlighetsgraden på patientens 

tillstånd och under vilken tidsperiod patienten behöver läkarkontakt. RÖD och ORANGE 

färg innebär att patienten behöver träffa läkare omgående och GUL och GRÖN färg där 

kan patienten vänta.(Widgren & Jourak, 2011). 

Majoriteten av alla patienter som vårdas inom ambulanssjukvården i Sverige och vid de 

flesta svenska akutmottagningar bedöms enligt RETTS. 

 

          

Region Halland har sedan 2012 utvecklat ett samarbete och strukturerat arbetssätt mellan 

Ambulanssjukvård och Närsjukvård för äldre patienter. Det startade som ett projekt 2010 

då Landstinget i Halland fick ett uppdrag från statens kommuner och landsting för (SKL) 

som hette ”Rätt vård för äldre med omfattande vårdbehov. Samtidigt fick 

ambulanssjukvården ett uppdrag som kallades ”Mobilt team för ambulant bedömning av 

sjuksköterska”. Tillsammans arbetade ambulanssjukvården och primärsjukvården fram 

arbetsmodellen ambulant bedömning. Hypotesen var att med ambulanssjuksköterskans 

kompetens inom prehospital omvårdnad, RETTS bedömningsverktyg och kontakt med en 

primärvårdsläkare för medicinskt beslut skulle patienterna lotsas till rätt bedömd vårdnivå. 

Målgruppen för ambulant bedömning var patienter som är 75 år och äldre. 

Erfarenheterna hittills har visat på goda resultat med minskade besök vid akutmottagningar 

och färre inläggningar på sjukhus. Det har även efter de positiva resultaten för den äldre 

patientgruppen framkommit önskemål från ambulanspersonalen i Region Halland om en 

utökning av modellen ambulant bedömning som skulle gälla alla vuxna patienter över 18 

år (Figur 2). 
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Figur 2. Ambulant bedömning 

Översikt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Problemformulering 

 

Nya arbetssätt i vårdkedjan behöver skapas för att den prehospitala sjukvårdens kapacitet 

används optimalt till att kunna bedöma och skapa kontaktvägar till den vårdnivå patienten 

är i behov av. Därför finns det ett behov av studier som undersöker omhändertagandet av 

patienter i ambulanssjukvården när nya arbetssätt introduceras. 

 

Syfte 

Syftet med studien var att kartlägga ambulanssjuksköterskans grad av följsamhet till att 

följa riktlinjer för att utföra ambulant bedömning. 

 

Frågeställningar: 

 Hur många patienter inkluderades i studien? 

 Fördelning på ålder och kön? 

 Var gjordes bedömningen? 

 Viken tid på dygnet? 

 Vilka ESS-koder var mest frekventa? 

 Hur många patienter tillfrågades om deltagande i studien?(samtycke, ej samtycke, 

ej tillfrågade) 

 Hur blev fördelningen i beslutsprocessen? 

 

RETTS 
Dialog med distriktsläkare 

Beslut om åtgärd 
Grön patient 

enligt RETTS 

- åtgärd i hemmet 
- till vårdenhet 
- till akutmottagning 

insats av kommun 

Röd, Orange, 

Gul patient 

enligt RETTS 

Till 

akutmottagning 
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Metod 

Design 

Studien genomfördes som en del av en större forskningsstudie under perioden 2014-04-28-

2014-08-31. Det var en prospektiv interventionsstudie och med en kvantitativ ansats och 

med ett positivistiskt angreppsätt  (Olsson & Sörensen, 2012; Patel & Davidson, 2011; 

Polit & Beck, 2014). 

 

Urval 

 

Inklusionskriterier: 

  På vardagar mellan klockan 8-17 inkluderades alla patienter från 18 år  till och 

med 65 år och som bedömdes som GRÖNA i RETTS och ESS 

 Alla patienter skulle ingå, oavsett om de tackat ja, tackat nej eller ej tillfrågats om 

samtycke till ambulant bedömning. 

  Efter klockan 17 inkluderades alla patienter över 65 år. 

 

Exklusionskriterier: 

 Alla patienter som bedömdes som GULA, ORANGE eller RÖDA enligt RETTS 

och ESS  

 samt de patienter som var under 18 år exkluderades på dagtid klockan 8-17. 

  Efter klockan 17 exkluderades alla patienter under 65 år. 

 

 

 

Inför starten av studien informerades samtlig ambulanspersonal inom ambulanssjukvården 

i Halland om den kommande studien. Ambulanspersonalen informerades om tidsperioden 

som studien skulle pågå, aktuella inklusionskriterier , flödesalgoritmen för ambulant 

bedömning, hur samtyckesformuläret till patienten skulle fyllas i, förslag på hur 

informationen till patienterna kunde utformas, hur dokumentationen i ambulansjournalen 

skulle skrivas samt hur samtyckesformuläret skulle förvaras efter ifyllnad.  

En pappersmapp som var uppmärkt med ambulant bedömning och som innehöll 

informations och samtyckesformulär skapades och placerades i ambulansen. Placeringen i 

ambulansen av denna mapp informerades det också om vid samtliga informationstillfällen. 

I den kommunen där studien skulle genomföras fick den ambulanspersonalen information 

på varje APT en gång i månaden inför studiestarten. Avdelningschefen på den aktuella 

ambulansstationen informerade regelbundet på morgonmöten varje dag inför starten av 

studien. Efter uppstart av studien har det givits regelbunden information och repetition av 
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studien till personalen på APT varje månad. De andra ambulansstationerna i regionen fick 

också information och utbildning om studien inför och under studieperioden på sammas 

sätt eftersom samtliga ambulanser i regionen kan få uppdrag i den aktuella kommunen. 

 

Studien pågick under dagtid måndag till fredag. Helgdagar som inföll mitt i veckan, ex. 

annandag jul, kristihimmelsfärdsdag m.m. exkluderades. Mellan klockan 8-17 skulle 

samtliga patienter som var 18 år och upp till 65 år och som bedömdes GRÖNA enligt 

RETTS av ambulanssjuksköterskan tillfrågas om deltagande i studien. 

Vidare var det samtliga patienter som var över 65 år som skulle tillfrågas om deltagande 

och inkluderades i studien dygnet runt alla dagar. I de fall patienten inte hade förmåga att 

själv kunna fatta beslut om deltagande i studien kunde detta göras i samråd med närmast 

anhörig eller närstående om denna person fanns på hämtplats eller alternativt kunde 

närmast anhörig eller närstående ringas upp från hämtplats och muntligen informeras. 

Samtyckesformulär skulle undertecknas av både ambulanssjuksköterskan och patient eller 

anhörig antingen i samband med omhändertagandet på hämtplats eller när patienten 

lämnades på vårdcentral eller på sjukhus.  Det var betydelsefullt att även beslutsoförmögna 

personer kunde inkluderas genom att anhörig gav sitt samtycke. (Samtyckesformulär, 

bilaga A). 

Även en deltagarinformation lämnades till patienterna eller anhöriga. I detta formulär 

beskrevs bakgrund, syfte, hur studien skulle gå till och hantering av data och sekretess 

(Samtyckesformulär, bilaga A). 

De patienter eller anhöriga som efter tillfrågan om samtycke till forskningsstudien trots allt 

ville åka till sjukhus transporterades på sedvanligt sätt till akutmottagning. 

 

Interventionen innebar att sjuksköterskan i ambulansen när vederbörande var på plats hos 

patienten tog telefonkontakt med den vårdcentral där patienten är listad enligt Vårdval 

Halland och begärde att få tala med en läkare där. Alla telefonnummer till samtliga 

vårdcentraler i region Halland finns på båda sjukhusväxlarna på Hallands sjukhus Varberg 

och Halmstad. Dessa nummer är s.k. direktnummer och går inte via ”telecur” där telefonkö 

kan uppstå. Sjuksköterskan i ambulansen lämnade en muntlig rapport till läkaren med en 

kort sammanfattning av händelseförlopp och den kontaktorsak som patienten sökt för. 

Vidare lämnades uppgifter på patientens medicinska status i form av sex vitalparametrar: 

blodtryck, puls, andningsfrekvens, kroppstemperatur, medvetandegrad och syremättnad i 

blodet och som bedömts av ambulanssjuksköterskan som GRÖNA enligt RETTS och ESS. 

Efter denna information beslutade läkaren om vidare åtgärder för patienten. Dessa åtgärder 

bestod i att patienten kunde kvarstanna i hemmet utan vidare åtgärder eller med extra 

insatser från kommunal sjukvård om patienten hade sådan (Figur 2.) I samtalet som 

sjuksköterskan i ambulans hade med läkaren kunde även denne redan i samtalet erbjuda en 

tid för patienten på aktuell vårdcentral. Vidare kunde läkaren besluta att ambulansen kunde 

transportera patienten till vårdcentralen för fortsatt utredning eller direkt till sjukhus för 

fortsatt vård där. Modellen kallas ambulant bedömning och innebär att sjuksköterskan i 
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ambulansen, efter förfrågan om samtycke, kontaktar en distriktsläkare för dialog och beslut 

om lämplig åtgärd.   

  

Datainsamling 

Ambulanssjukvården i Halland använder Paratus som är ambulanssjukvårdens eget 

journalsystem. Studien inkluderade 100 patienterjournaler där patienter har tillkallat 

ambulans på grund av någon form av sjukdomstillstånd och de hade vårdats av 

ambulanssjukvården i ett geografiskt område i Västsverige . Urvalet skedde konsekutivt. 

 

Variabler som insamlades var ålder, kön, plats, tid ESS-kod, samtycke, beslut av läkare. I 

studien dokumenterades även den tid på dygnet som patienten tillkallade ambulans och 

registrerades i studien. Två andra variabler som dokumenterades var om patienterna 

tillfrågades om samtycke till att delta i studien samt vilket beslut läkaren tog i 

telefonsamtalet med ambulanssjuksköterskan. Samtliga uppgifter samlades in och 

analyserades i ett utvärderingsformulär (bilaga B). 

Personuppgifterna i registret avidentifierades. Det insamlade materialet behandlades 

konfidentiellet i linje med personuppgiftslagen (Raadu, 2014). Patientuppgifterna ersattes 

med en kod i form av ett s.k. ärendenummer. All kodad data förvarades i en databas. 

Kodnyckeln ansvarade den studieansvarige för. Tillstånd för datainsamling gavs av 

verksamhetsansvariga inom Ambulanssjukvården, Närsjukvården Hallands sjukhus. 

 

Databearbetning 

De aktuella patientuppgifterna studerades med hjälp av en journalgranskning där 

information bearbetades med hjälp av dator och ett register upprättades.  

All för studien relevant data fördes över från utvärderingsformuläret i excel till 

statistikprogrammet statistical Package for the Social Science (Hinton, McMurray, & 

Brownlow, 2014).  

När de aktuella patientuppgifterna matats in i SPSS skapades tabeller ur programmet. 

Dessa tabeller bearbetades deskriptivt så att de matchade studiens syfte och aktuella 

frågeställningar.  

 

Forskningsetiska övervägande 

Det etiska godkännandet (diarienummer 2014/41) för att genomföra studien gavs från 

Regionala etikprövningsnämnden i Lund. Verksamhetschefen på ambulans och sjukresor 

Halland gav skriftligt godkännande för att granska journaler i ambulansens journalsystem 

Paratus . Alla uppgifter från journalsystemet fördes över till ett utvärderingsformulär i 

excel. När uppgifterna fördes över till utvärderingsformulär avidentifierades samtliga 

patientuppgifter och ersattes med ett för varje patient unikt ärendenummer. 
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Detta ärendenummer är inget som matas in för hand för varje patient utan numret läggs till 

automatiskt när ett ambulansuppdrag skapas på SOS-alarm. Ärendenumret följer sedan 

med under hela ambulansuppdraget och ligger redan klart i den ambulansjournal som 

samtliga ambulanspersonal måste skriva för varje uppdrag. 

Den etiska fråga som kunde uppstå var om patienterna skulle komma att uppleva ett 

integritetsintrång genom journalgranskning och om det fanns risker för att utsätta 

patienterna för modellen ambulant bedömning, patientdatalagen (Raadu, 2014). 

Bedömningen var att integritetsintrånget var av mycket liten grad och den preliminära 

bedömningen som genomfördes av sjuksköterskan i ambulansen inte kunde anses vara 

riskabel då patienternas vitalparametrar bedömts som GRÖNA enligt RETTS och ESS, och 

telefonkontakt togs med primärvårdsläkare för medicinskt beslut och ställningstagande. 

Bedömningen var att interventionen skulle ge patienterna rätt medicinsk bedömning 

prehospitalt. 
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Resultat 

 

Resultatet baserades på journaldata från 100 patienter som uppfyllde kriterierna för 

studien. Medelåldern var 75,63 år. Av de inkluderade patienterna var 42 kvinnor och 58 

var män. Kvinnor (77,2 år) var i genomsnitt äldre än män (73,5 år). Den yngsta deltageren i 

studien var en 21-årig man och den äldsta var en 96-årig kvinna (tabell 1).                              

 Platsen för bedömning var i bostaden för 80 patienter, 9 patienter befann sig på ett 

äldreboende, för 9 stycken patienter gjordes bedömningen inomhus men inte i bostaden 

och utomhus bedömdes 5 personer.  

På dagtid mellan 8-17 genomfördes flest bedömningar 63 st. (tabell 1). 

 

 

Tabell 1. Fördelning av män, kvinnor, ålder, plats och tidpunkt vid bedömning. n= 100 

           

 

Ålder 

 

        Män (antal) 

        Medelvärde  

        Median  

        Min- max 

        Range 

        Standard Deviation 

      

      

     42 

     73,5 

     77,0 

     21-92 

     71,0 

     16,0 

 

  

        Kvinnor (antal) 

        Medelvärde        

        Median  

        Min-Max 

        Range 

        Standard Deviation 

 

Alla 

     58 

     77,2 

     82,0 

     25-96 

     71,0 

     15,8 

 

  

        Medelvärde  

         Median  

    75,6  

    80,0 

  

         Min-Max 

         Range 

         Standard Deviation 

 

    21-96 

    71,0 

    15,9 

  

Plats 

         Bostad               

         Äldreboende            

         Inomhus Ej Bostad            

         Utomhus           

              

 

Tidpunkt    

                08-17                 

                17-24          

                24-08            

 

                  

   

    80 

    9 

    6 

    5 

 

 

 

   63 

   26 

   13 
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Tillfrågade om samtycke och beslutsprocess, kontaktorsak (ESS) 

 Det var 58 patienter som blev tillfrågade om deltagande i studien av de 100 som uppfyllde 

inklusionskriterierna (Tabell 2). Av de 58 tackade 46 patienter ja (42 gav samtycke själv, 4 

patienter fick hjälp av anhöriga att ge samtycke). 12 patienter tackade nej till deltagande i 

studien. 

 Av de 58 som blev tillfrågade om samtycke stannade 37 stycken kvar på plats efter beslut 

av läkaren, 2 patienter transporterades till vårdcentral och för 19 patienter blev det 

transport till akutmottagning.  

 Antalet patienter som inte tillfrågades om deltagande i studien var 42 stycken. Av dessa 42 

stannade 19 stycken kvar hemma, för 3 patienter blev det transport till vårdcentral och 20 

patienter kördes till akutmottagning.  

 Typvärdet var medicinsk sjukdom för både patienter som tillfrågades om samtycke och 

inte tillfrågats. Kontaktorsaken var ospecifik sjukdom, och den kodningen fick 15 

patienter.  9 patienter av dem blev tillfrågade och 6 patienter blev inte tillfrågade om 

samtycke till studien. De olika medicinska ESS-koderna fick 35 stycken av patienterna och 

av de 35 blev 21 tillfrågade och 14 inte tillfrågade. 26 patienter blev bedömda med en 

kirurgisk kontaktorsak och här var det 13 som tillfrågades och lika många som inte 

tillfrågades. En ortopedisk kontaktorsak bedömdes 16 patienter ha och där tillfrågades 9 

personer om samtycke till studien och 7 blev inte tillfrågade. Övriga kontaktorsaker var 8 

stycken och här tillfrågades 3 patienter om deltagande i studien och 5 tillfrågades inte 

(Tabell 2). 
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Tabell 2. Tillfrågade om samtycke-Beslutsprocess-Kontaktorsak (ESS) 

                                Tillfrågade(samtycke, 

samtycke av anhörig, nej till 

samtycke (n=58) 

Ej tillfrågade (n=42) 

 

 

Samtycke                                                                     

            

Ja 

Nej 

                                                   

 Beslut             

 Stanna Hemma  

         46                                                           

         12  

           

 

          37                                                      

                        

      

 

    19 

 Vårdcentral            2      3 

 Akutmottagning  

 

          19  

 

     20 

 

 

Kontaktorsak (ESS) 

                     

ESS 53 

 Ospesifik sjukdom 

                   

ESS 

1,11,12,19,20,4,41,47,5,50Medicinsk 

sjukdom 

                   

ESS 

 15,16,46,6,3,33,31,30 Kirurgisk 

sjukdom                                                                                                     

 

 

             

            

           9  

             

             

            

         21 

 

 

 

          13  

 

 

     

     

    6  

      

      

     

   14 

 

 

 

   13  

   

ESS 

13,14 Ortopedisk sjukdom 

 

            

           9 

     

    7 

ESS 

VP,80,82 Övriga sjukdomar 

 

 

            

           3 

     

    5 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

 

Inför studien ställdes forskaren inför både begreppsmässiga, praktiska, etiska och 

metodologiska frågor (Benner et al., 1999). Den största utmaningen var studiens validitet 

och reliabilitet (Polit &Beck, 2014). Metoden som valdes var en journalgranskning och var 

det bästa valet för att kunna ta fram ett stort urval som möjligt under den begränsade tid 

som fanns för studien och urvalet kunde inte heller påverkas utan blev slumpmässig. Detta 

talar för att studiens reliabilitet och validitet var bra. Studien kan genomföras igen på andra 

patientgrupper och under andra tidsperioder. 

 

Det har varit svårt att hitta vetenskapliga artiklar som specifikt beskriver liknande studier 

som den aktuella studien där ambulanssjuksköterskan behöver tillfråga patienten om 

samtycke för en pågående vetenskaplig studie och ambulanssjuksköterskans attityd och 

följsamhet till detta. 

 

Genom att använda ambulanssjukvårdens eget journalsystem Paratus var det lätt att 

identifiera de patienter som var GRÖNA enligt RETTS och ESS och som uppnådde 

inklusionen för ålder och tid på dygnet. Eftersom ambulansjournalen skapas automatiskt 

när utalarmering sker från SOS-alarm blev alla tider som var aktuella för studien exakta 

och det ger en god reliabilitet. I ambulansjournalen finns även ett ”tvingande” fält för hur 

resultatet av uppdraget blir och där måste ambulanssjuksköterskan fylla i för att kunna 

signera journalen. Med hjälp av det ”tvingande” fältet kunde de olika besluten kodas med 

olika siffror och föras in i utvärderingsformuläret för analys. I ambulansjournalen finns 

även en digital RETTS-journal där samtliga vitalparametrar måste fyllas i tillsammans med 

aktuell ESS-kod. Ur denna digitala RETTS-journal kunde även den aktuella ESS-koden 

plockas ut till utvärderingsformuläret (Widgren & Jourak, 2011). Dessa uppgifter 

tillsammans gör att metoden för att samla in data för studien får en god validitet och 

reliabilitet. Någon eller några patientjournaler kan ha blivit kodade fel i det ”tvingande” 

fältet och det kan ha gjort att det finns ett bortfall av ambulansjournaler som fått fel kod i 

utvärderingsformuläret i studien samt att det i dokumentationen i journalen i fritext inte 

framgår om tillfrågan om samtycke gjorts. Detta kan ha påverkat studiens reliabilitet  

negativt. Det fanns ingen risk för att ambulansjournaler inte skulle bli registrerade eftersom 

ambulansjournalen, ärendet och ärendenumret skapas automatiskt från utalarmeringen från 

SOS-alarm och det ger en god reliabilitet för studien. 

 

Inför studien utbildades och informerades ambulanspersonalen i den kommunen som 

studien skulle genomföras och även de andra ambulansstationerna i regionen om rutinerna 

för studien vid flera tillfällen på arbetsplatsträffar (APT). Det informerades även om 

studiens genomförande av avdelningschefen på den aktuella ambulansstationen varje 

morgon inför starten av studien. Den informationen fick den personal som gick på sitt 
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arbetsskift. Utbildningen till samtlig ambulanspersonal har varit noggrant utförd inför och 

under studieperioden. 

Det gavs ingen individuell information till varje enskild medarbetare som säkerställde att 

varje medarbetare verkligen tagit del av informationen.  

Den noggranna utbildningen som ändå gavs till personalen ger en hög reliabilitet för 

studien men kan påverka validiteten negativt då det inte säkerställdes att all personal 

verkligen blivit informerade individuellt. 

Eftersom studien hade ett positivistiskt angreppsätt fanns det inga förväntningar på vad 

resultatet skulle visa och därför skapades ingen hypotes . Det var 100 patienter som 

bedömdes som GRÖNA enligt RETTS och ESS och som uppfyllde de övriga 

inklusionskriterier för studien under den aktuella mätperioden.  Vid journalgransking av 

samtliga 100 inkluderade patienter hade alla patienterna i studien blivit dokumenterade 

med de vitalparameterar som ingår i RETTS-bedömningen och med en ESS-kod. Detta 

resultat visar på god validitet för studien och en hög reliabilitet för den mätmetod som 

använts för studien.  

Anledningen till att studien endast genomfördes under dagtid för alla patienter 18 år och 

uppåt var att de primärvårdsläkare och vårdcentraler som deltog i studien inte kunde 

förutspå hur många telefonsamtal för bedömning det kunde komma att handla om under 

den aktuella perioden över hela dygnet. De var osäkra hur hög belastning det kunde bli för 

dem. Under dagtid fanns det fler läkare i tjänst för att kunna svara på de telefonsamtal som 

kom från ambulansen. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att kartlägga ambulanssjuksköterskans grad av följsamhet till att 

följa rutiner för ambulant bedömning. Resultatet visade att följsamheten till att följa 

riktlinjer för ambulant bedömning var låg. Det var endast 58 patienter av de 100 som 

uppfyllde inklusionskriterierna som tillfrågades om samtycke till studien ambulant 

bedömning. De 42 patienter som också uppfyllde inklusionskriterierna tillfrågades inte om 

samtycke till studien. I dessa patientjournaler framgick det inte varför tillfrågan om 

samtycke till studien inte genomförts, trots att patienterna uppfyllde inklusionskriterierna 

(tabell 2). 

 

De två ESS-koder som har använts flest gånger är ospecifik sjukdom (ESS 53) och 

ryggsmärta (ESS 14). Det är oklart varför just dessa två kontaktorsakerna använts så 

många gånger men en anledning till att (ESS-53) använts så frekvent under mätperioden 

kan bero på att det kan vara svårt för ambulanssjuksköterskan att finna ett självklart 

symtom/ kontaktorsak på varje patient varje gång. Dessa två typer av kontaktorsak visar 

också hur många olika typer av tillstånd ambulanssjuksköterskan möter i sin profession 

och som måste bedömas och behandlas och där.(Benner, Tanner, Chesla, Rooke, & 

Larsson-Wentz, 1999). 
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Den största patientgruppen under studieperioden var äldre patienter och medelåldern var 

ca:75 år. Detta resultat kan förklara den andra ESS-koden 14 eftersom ryggsmärta är ett 

vanligt symtom hos äldre personer. De andra ESS-koderna som använts vid 

bedömningarna av de övriga patienterna i studien var jämnt fördelade och det var lika 

många medicinska kontaktorsaker som kirurgiska, ortopediska/övriga. De 20 olika 

kontaktorsaker som dokumenterats visar både hur svårt det kan vara men också hur viktigt 

det är med bra besluts och bedömningshjälpmedel för ambulanssjuksköterskan. (Andersson 

Hagiwara et al., 2014),(Widgren & Jourak, 2011). 

Resultatet visar på ambulanssjuksköterskans följsamhet till att utföra medicinska 

bedömningar på alla patienter enligt RETTS och att lokala vårdriktlinjer är höga (Widgren 

& Jourak, 2011), (Hjalte, Suserud, Herlitz, & Karlberg, 2007), (Clesham, Mason, Gray, 

Walters, & Cooke, 2008). 

 

I den delen av resultatet i studien som visar ambulanssjuksköterskans följsamhet för 

tillfrågan till patient och eller anhörig om samtycke till studien var låg och orsaken till 

detta är oklart. 

 Det var endast 58 patienter av de 100 inkluderade som tillfrågades om samtycke till att 

medverka i studien enligt dokumentationen i ambulansjournalen. Av de 58 tillfrågade 

patienterna tackade 46 ja till att medverka i studien och det utfördes en ambulant 

bedömning av ambulanssjuksköterskan. Det var 42 patienter som inte tillfrågades om 

deltagande i studien och orsaken till det låga antalet tillfrågade patienter är oklart. För 

dessa patienter utfördes ingen ambulant bedömning enligt dokumentationen i 

ambulansjournalen och dessa patienter stannade antingen hemma, transporterades till 

vårdcentral eller till akutmottagning. 

 Ambulant bedömning är en implementerad rutin för ambulanssjukvården i Halland sedan 

2012 och ska utföras på de patienter som uppfyller kriterierna. En anledning till att 

patienterna inte tillfrågades kan bero på att ambulanssjuksköterskan var osäker på hur 

rutinen för forskningstudien går till och hur flödesalgoritmen för ambulant bedömning 

utförs. En annan anledning kan vara att personalen glömmer av att göra en ambulant 

bedömning när de kommer till patienten och på så sätt glömdes även tillfrågan om 

samtycke till studien av. Det kan även bero på de invanda rutiner som finns inom 

ambulanssjukvården där personalen av tradition kör samtliga patienter till sjukhus efter 

utförd medicinsk bedömning. En annan orsak till den låga följsamheten för tillfrågan om 

samtycke kan vara att patienten ibland sitter resklar när ambulanspersonalen kommer till 

platsen och personalen hjälper patienten in i ambulansen. När den medicinska 

bedömningen görs i ambulansen och bedömningen blir att patienten blir GRÖN-GRÖN 

enligt RETTS (Larsson, Sahlsten, Segesten, & Plos, 2011a; Widgren & Jourak, 2011) är 

det försent att göra en ambulant bedömning och fråga patienten om samtycke till att 

medverka i studien. 

 

 Det är förvånande att så många som 42 patienter inte blev tillfrågade om samtycke till att 

delta i studien eftersom det pågick återkommande information om studien, rutinen för 
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tillfrågan om samtycke och information om rutinen för ambulant bedömning ute på den 

aktuella ambulansstationen där studien genomfördes. Det gavs även återkommande samma 

information om studien på de övriga ambulansstationerna i regionen där flödesalgoritmen 

för ambulant bedömning regelbundet visades och förklarades (figur 2.).  

 Vi dessa informationstillfällen gavs även möjlighet att ställa frågor om rutinen och hur och 

samtyckesformuläret skulle fyllas i och hur patienterna och anhöriga skulle informeras om 

studien antingen muntligt eller med hjälp av det medföljande informationsbladet. Det 

informerades även regelbundet om studien på de andra ambulansstationerna i regionen 

eftersom samtliga ambulanser i regionen får uppdrag även i det område där studien 

bedrevs. En anledning till att antalet tillfrågade patienter var så låg kan också bero på att all 

personal inte varit närvarande under de återkommande informationstillfällena och inte tagit 

del av informationen om studien. De har kanske inte själva aktivt sökt och tagit del av 

informationen och utbildningen som funnits. Liknande problem med låg följsamhet till 

riktlinjer trots information beskrivs i flera artiklar där ambulanspersonal trots information 

innan införandet av en ny riktlinje ändå hade en låg följsamhet. Dessa artiklar beskriver 

inte specifikt följsamhet till vetenskapliga kliniska studier med tillfrågan om samtycke som 

i den aktuella artikeln men ger ändå en bild av en generellt låg följsamhet till nya riktlinjer 

prehospitalt.  (Bosse et al., 2011; Figgis, Slevin, & Cunningham, 2010; Ricard-Hibon et 

al., 2008; Rittenberger, Beck, & Paris, 2005). 

 

Patientgruppen som ingick i studien är inte svårt eller allvarligt sjuka. 

 Det finns rutiner och vårdriktlinjer för andra patientgrupper som är mer allvarligt sjuka 

eller skadade. I de rutinerna och vårdriktlinjerna erbjuder eller tillfrågar inte sjuksköterskan 

patienten om deltagande utan ambulanssjuksköterskan gör en medicinsk bedömning enligt 

RETTS och ger patienten den medicinska behandling som krävs utan att fråga patienten. 

(Larsson et al., 2011a; Wireklint Sundstrom & Dahlberg, 2011). 

 Ambulanssjuksköterskor är vana vid att arbeta med rutiner och vårdriktlinjer och tycker 

att de underlättar bedömning och beslut och minskar risken för att göra fel.(Hagiwara, 

Suserud, Jonsson, & Henricson, 2013b). 

 Patienterna som är aktuella i forskningstudien för ambulant bedömning är inte svårt eller 

allvarligt skadade och har bedömts som GRÖNA enligt RETTS och ESS och för dessa 

patienter ska det erbjudas möjlighet till ambulant bedömning och fråga om samtycke till att 

delta i studien. 

 I en studie från Sverige har det visat sig att det är viktigt att göra patienterna delaktiga i 

den prehospitala vården. När patienterna blev tillfrågade och erbjudna olika alternativ 

istället för att konsekvent åka till akutmottagning kände patienterna sig trygga och kände 

de att de blev behandlade utifrån sin unika situation. (Vicente, Castren, Sjöstrand, & 

Wireklint Sundström, 2014), (Wireklint Sundström & Dahlberg, 2011). . I andra artiklar 

som beskriver patientens delaktighet i sin vård beskriver patienten bristen på information 

eller ingen information alls från sjuksköterskan om vården kring patienten. Patienten 

uttrycker citat, ”Du kan inte delta i något som du inte vet något om eller får information 

om” (Larsson et al., 2011a; Larsson, Sahlsten, Segesten, & Plos, 2011b) 
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Konklusion 

 

 Innan den aktuella forskningsstudien startade har det framkommit önskemål från 

ambulanspersonalen om en utökning av modellen ambulant bedömning som skulle gälla 

samtliga vuxna personer över 18 år och det utfördes återkommande utbildning och 

information om studien. Trots det var följsamheten låg hos ambulanssjuksköterskorna. Det 

var endast 58 patienter av de 100 inkluderade som tillfrågades om medverkan.  Det resultat 

som denna studie presenterar kräver förbättringsåtgärder och en högre grad av följsamhet 

hos sjuksköterskor inom ambulanssjukvården. Dels handlar det om förbättringsåtgärder för 

att utföra ambulant bedömning enligt gällande rutin och dels till forskningsarbete inom den 

prehospitala omvårdnaden. Det kräver kanske också till viss del en förändring i 

ambulansorganisationen för att ställa större krav på ambulanspersonalen för att följa 

aktuella vårdrutiner och utföra forskningsarbete. Det har tidigare inte funnits något 

regelverk som signalerar när gällande rutiner inte följs inom ambulanssjukvården i 

regionen. Om ambulansorganisationen inte aktivt arbetar med dessa förändringar i 

följsamhet kommer det i framtiden bli samma låga resultat i liknande studier. För att lyckas 

med dessa förändringar behöver ambulansorganisationens ledning visa vägen genom att 

starta samarbeta med sjuksköterskeutbildningarna på högskolor och få dessa att lägga vikt 

vid att utbilda studenter för att de ska förstå det viktiga med följsamhet till ny forskning, 

evidens, nya rutiner och riktlinjer. 

 

 

Implikation 

 

Förslag för att kunna förbättra och förändra ambulanssjuksköterskans följsamhet till 

rutinen ambulant bedömning och forskningsstudier i framtiden:  

 

 Specifikt undersöka följsamheten till forskningsarbete prehospitalt genom 

exempelvis djupintervjuer med ambulanssjuksköterskor och patienter för att hitta 

ett orsakssammanhang. Detta är viktig forskning inom den prehospital 

omvårdnaden då patienternas medverkan i bedömning och beslut är ett relativt 

outforskat område. 

 Patienternas uppfattning och upplevelser om ambulanssjuksköterskans bemötande 

och omvårdnad. 

 Det behöver även utföras studier där sjuksköterskans inställning och tankar kring 

forskningsarbete sätts i fokus i exempelvis djupintervjuer. 

  Det är också angeläget att genomföra regelbunden uppföljning och återkommande 

information om hur tillvägagångssättet för ambulant bedömning går till eftersom 

det finns en osäkerhet till följsamhet till rutinen. 
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 Inför nya prehospitala forskningsstudier är det viktigt att både bra och mindre bra 

erfarenheter används vid information och utbildning. 

 Nya tekniska innovativa hjälpmedel förutom de som redan finns idag som skulle 

signalera för att utföra rutinen när patienten i bedömningen enligt RETTS blir 

aktuell för ambulant bedömning. 

 Starta samarbete med högskolor med vikt på att påverka och förändra 

sjuksköterskeutbildningen till kunskap och förståelse för kliniskt forskningsarbete 

och följsamhet till rutiner och riktlinjer. 

 

 

.  
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Bilagor 

Bilaga A 

 

Samtycke  

Studien ambulant bedömning    

 

Tillfrågan om deltagande för patient eller anhörig 

 

Ambulanssjukvården genomför en forskningsstudie där alla patienter som är över 18 år och 

som tillkallat ambulans ska få ett bättre omhändertagande och behandling på sikt. Vi vill 

undersöka om våra insatser påverkar god och säker vård. Det gäller bland annat rätt vald 

vårdnivå, vårdtiden på sjukhus och resultatet av vården. Denna studie syftar till att få bevis 

för olika alternativ för omhändertagande.  

Kan du tänka dig att vara med i studien?” 

  

Information given av ___________________________________________ 

 

Anställningsnummer ______ 

_____________________________________ 

 

Skriftlig information ges nedan på sidan 3-5.  

Jag är införstådd med att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag när som helst och utan 

att ange särskilt skäl kan välja att avbryta min medverkan.  

 

Jag lämnar här mitt samtycke till att medverka i studien. 

 

Datum  

 

Namnteckning   

 

Namnförtydligande  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Samtycke med hjälp av närstående: 

 

Enligt Etikprövningslagens paragrafer 20-22 kan även dementa individer vara med i 

studien, om deras närstående ger samtycke.  

 

Många patienter som behandlas av ambulanspersonal har också demens eller annan 

sjukdom som gör att de inte kan svara för sig själva. Det är därför viktigt att också dessa 

personer kan vara med, för att vården i framtiden skall bli bättre. Därför ber vi Dig som 

anhörig (eller god man) att ge ett samtycke i patientens ställe. 

 

Min närstående har så långt möjligt fått information om studien och har inga invändningar 

att delta. Jag bedömer att min närstående kan vara med i studien och godkänner att de som 

arbetar med studien får ta del av hennes eller hans personuppgifter på det sätt som beskrivs 

i texten nedan. 

 

Namnteckning   

 

Namnförtydligande  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Bakgrund 

Utvecklingen inom ambulanssjukvården har de senaste 20 åren gått från att vara en 

transportorganisation och snabbt köra in sjuka och skadade patienter till sjukhus, till att 

utföra kvalificerade medicinska bedömningar och behandlingar prehospitalt 

Ambulanssjukvården i Halland utför 45 000 uppdrag varje år. Ett traditionellt 

omhändertagande vid ett ambulansuppdrag är att majoriteten av patienterna vårdas och 

transporteras till någon av akutsjukhusens akutmottagning oavsett medicinskt tillstånd och 

allvarlighetsgrad. 

 Att utveckla omhändertagandet av patienter inom ambulanssjukvården och i samverkan 

med övrig sjukvård är viktigt. 

Behovet av kontrollerade studier inom det prehospitala omhändertagandet är stort eftersom 

man behöver veta mer om medicinsk säkerhet, utvärdera de algoritmer som styr 

vårdprocessen vid det prehospitala omhändertagandet. 

 

Syfte 

 Det övergripande syftet är att studera om ett strukturerat prehospitalt omhändertagande av 

patienter med ambulant bedömning påverkar sjukvården, och även mäta betydelsen och 

effekter på ett ändamålsenligt sätt för patienter utifrån rätt bedömd vårdnivå.  

 

 

Så här går det till 

Efter att ambulanspersonalen utfört medicinska kontroller (puls, blodtryck, temp m.m.) och 

gjort en medicinsk bedömning kommer du att erbjudas ambulant bedömning. Det innebär 

att ambulanspersonalen ringer upp läkaren på den vårdcentral där du är listad enligt 

vårdval Halland. Är det på icke kontorstid kommer en primärvårdsläkare att ringas upp. 

Läkaren får information om vad som har hänt av sjuksköterskan i ambulansen. Läkaren tar 

ett beslut om lämplig medicinsk åtgärd för dig. Detta innebär att du antingen kan stanna 

kvar hemma utan närmare åtgärd, eller med extra kommunal insats om sådan finns. 

Läkaren kan även erbjuda tid på vårdcentral eller att du själv tar kontakt där. Läkaren kan 

också besluta om du behöver söka sjukhusvård. Vill du trots denna medicinska bedömning 

och beslut av läkare ändå åka till sjukhus kommer du att transporteras dit av 

ambulanspersonalen eller om du själv kan ta dig dit eller med hjälp av anhörig. 

 

Hantering av data 

Medicinsk data från ambulanssjukvården och sjukhusets journalsystem kommer att samlas 

in och analyseras i ett utvärderingsformulär. Alla personuppgifter kommer att 

avidentifieras och ersättas med ett unikt ambulansjournalnummer. 

 Formuläret för ditt samtycke kommer att samlas in av studieansvarig sjuksköterska. 

Formuläret kommer att förvaras i låst arkivskåp och endast studieansvarig sjuksköterska 

har tillgång till kodnyckel. Hanteringen av dina uppgifter regleras av Personuppgiftslagen 

(SFS 1998:204). 



 

 

 

 

Personuppgiftsansvar 

Ansvarig för behandling av dina personuppgifter är Marianne Angard. Du kan vända dig 

till Ambulanssjukvården Halland, Driftnämnden Hallands sjukhus Varberg Träslövsvägen. 

432 81 om du önskar utdrag över de personuppgifter som finns registrerade på dig och 

eventuell hjälp till rättelse.  

Du har enligt 26§ personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis en gång per kalenderår, 

efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om 

dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa Du har också rätt att enligt 28§ 

personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig. 

 

Sekretess 

Tystnadsplikt gäller för oss som arbetar med studien 

 

Ersättning 

Det utgår ingen ersättning för medverkan i studien.  

 

Frivillighet 

Deltagandet är frivilligt. Om du accepterar att medverka i undersökningen kan du ändå när 

som helst avbryta utan att behöva ange orsak. 
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Ambulanssjukvården Ambulanssjukvården 

Region Halland Region Halland 
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Tabell 3. Kontaktorsak/ ESS-kod, diagnosfördelning för medicin, kirurg/ortopedi/övriga symtom 

                                                                                    ESS                                               n 

Medicinsk kontaktorsak (n=50) 

Onormal hjärtrytm                                                         1                                                    3 

Yrsel/svindel                                                                11                                                    7 

Stroke-neurologiskt Bortfall                                         12                                                   5 

Huvudvärk                                                                    19                                                   1 

Svimning                                                                      20                                                   4 

Dyspne                                                                           4                                                   2 

Toxiska effekter av djur/Stick och bett av djur            41                                                   1 

Infektion, Feber, Lokal infektion                                 47                                                   4 

Bröstsmärta                                                                    5                                                    7 

Hypoglykemi                                                                50                                                   1 

Ospecifierad sjukdom                                                   53                                                  15 

 

Kirurgisk/ortopedisk/övrig kontaktorsak (n=50) 

Ledvärk                                                                        13                                                    1 

Ryggsmärta                                                                  14                                                   15 

Smärta i extrimitet                                                       15                                                    7 

Smärta vid vattenkastning                                           16                                                    3 

Blodig upphostning                                                       3                                                    3 

Skada Huvud                                                                30                                                   3 

Skada Thorax                                                               31                                                   1 

Skada Hand/Arm                                                         33                                                   1 

Främmande kropp i näsa, Främmande kropp luftväg 46                                                    1 

Buksmärta                                                                     6                                                    7 

Nedstämdhet                                                                80                                                   1 

Ångest                                                                          82                                                   2 

Endast Vitalparametrar                                                VP                                                  5  
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