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SAMMANFATTNING 
 

Riktlinjer har senaste åren tagits fram i syfte att erbjuda patienter som omhändertas av am-

bulanssjukvården en alternativ vårdnivå i stället för den sjukhusanslutna akutmottagning-

en, i syfte att ge patienten god vård utifrån dennes behov. Riktlinjer har sedan 2013 på pro-

jektbasis upprättats i en storstadsregion i Sverige där ambulanssjuksköterskan i samråd 

med patient kan erbjuda patienten ett adekvat och i många fall snabbt omhändertagande på 

fyra av regionens närakutmottagningar utifrån en rad kriterier. Under 2013 har 566 patien-

ter enligt regionens journalsystem förts enligt detta arbetssätt till närakut. 

 

Syftet med denna studie var att beskriva patienter som av ambulanssjuksköterskan styrts 

till en närakut, samt styrningsprocessen för patienterna. 

 

Den valda metoden var retrospektiv journalgranskning behandlad med deskriptiv samt 

inferentiell statistik. 

 

Resultatet pekar på genusskillnader bland patienterna som förts till närakut, såväl i utlarm-

ningsprioritet som i bedömd allvarlighetsgrad hos patienterna. Resultatet tyder även på 

skillnader i orsak till kontakt med närakut i mellan könen. Ambulanssjuksköterskan visade 

sig även göra avsteg från de kriterier som riktlinjerna för närakutstyrning baseras på. 

 

Studien ger en inblick i en förhållandevis ny patientgrupp, som visar på variationer i så väl 

demografiska data som orsak till vårdkontakt. Skillnader förelåg rörande jämställdhet mel-

lan könen, såväl från alarmeringstjänstens och från ambulanssjukvårdens sida, men 

bakomliggande orsaker till dessa kräver fördjupad forskning. De riktlinjer som ligger till 

grund för detta nya arbetssätt följs inte till fullo av ambulanssjukvården vilket tyder på att 

ytterligare forskning kring beslutstödens utformning och ambulanssjuksköterskors attityder 

behöver bedrivas. 

 

Nyckelord: Ambulans, alternativ vårdnivå, närakutmottagning, journalgranskning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 
 

In recent years, regional guidelines have implemented to provide patients’ cared for by 

Emergency Medical Services [EMS] care alternatives to the traditional transport to the 

closest hospital. The purpose for this is to provide the most appropriate level of care based 

on the patients’ needs. Since 2013, these guidelines have been tested on a project basis in a 

region in Sweden. Providing that certain criteria are met, the ambulance specialist nurse, in 

agreement with the patient, is able to offer the patient an adequate level of care, often with 

a quicker admittance at four walk-in centers in the region, During 2013, 566 patients have 

been brought by EMS to these walk-in centers, according to the EMS journal system. 

 

The purpose was to describe the patient that has been brought to walk-in centers by the 

EMS and describe the management process. 

The study was a retrospective journal review where results were presented by descriptive 

and inferential statistics. 

 

The results indicate differences among patient demographics concerning gender, as well as 

differences in priority set by emergency dispatch and severity of the patients’ condition 

according to the EMS. Furthermore, the EMS was shown to deviate from the criteria that 

the regulatory guidelines were founded on. 

 

The study gives insight to a relatively new patient group, illustrating variations in demo-

graphic data as well as reasons contact with the EMS. There were differences concerning 

equality between genders, both from emergency dispatch as well as the EMS. The cause 

for these differences requires further research. The guidelines providing the basis for this 

new approach were not followed to the full extent, motivating further research into the 

content of these guidelines, as well as attitudes of the EMS personnel. 

 

Keywords: Ambulance, alternative level of care, walk-in center, journal review 
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INLEDNING 

De senaste årtiondena har svensk ambulanssjukvård gått från att vara en transportorgani-

sation till att bli första länken i vårdkedjan då patienten söker akut sjukvård. I Stockholms 

läns landsting består ambulansbesättningen av en specialistsjuksköterska, oftast utbildad 

inom ambulanssjukvård, samt en undersköterska med vidareutbildning mot prehospital 

verksamhet. Med denna kompetens finns i dag förutsättningar för snabbt påbörjad behand-

ling och korrekt bedömning av patientens sjukdomstillstånd. Den prehospitala miljön ofta 

är komplex och med få diagnostiska hjälpmedel till förfogande kan det vara svårt för am-

bulanssjuksköterskan att styrka sin bedömning. Traditionellt sett har samtliga patienter som 

hämtats av ambulans transporterats till en akutmottagning på något  närliggande akutsjuk-

hus. Dessa akutmottagningar är generellt sett väl utrustade, med allt vad medicinteknisk 

utrustning och specialistkompetens innebär och med kapacitet att vårda och behandla pati-

enter med komplicerade sjukdomsbilder. Akutmottagningar har under senaste åren, av flera 

skäl, fått ta emot ett ökande antal besök, utan att kapaciteten har ökat i motsvarande takt. 

Detta har medfört ett flertal negativa effekter, som ökat lidande för patienter som ej får 

vård i tid, samt ineffektivt nyttjande av resurser då patienter förs till akutsjukhus med sjuk-

domstillstånd som inte fordrar de resurser akutsjukhusen erbjuder. Alternativa lösningar 

har bl.a. resulterat i att geriatriska patienter med lindrigare sjukdomstillstånd kan läggas in 

på geriatriskt inriktade sjukhus utan att gå via akutmottagningen, vilket har visat sig vara 

av stor nytta för såväl patient som samhälle. Ytterligare en lösning, är att sedan 2013 hän-

visa patienter som söker ambulans för en rad lättare skador till närakutmottagningar. Syftet 

är att deras vårdbehov skall kunna ombesörjas på ett för patienten bättre sätt och samtidigt 

innebära en avlastning av de stora akutmottagningarna. 

 

Projektet för prehospital närakutstyrning har medfört att 480 patienter har styrts till närakut 

i den berörda regionen under 2013. Resultatet är inte utvärderat och det saknas kunskap om 

denna patientgrupp och vilka sökorsakerna varit.  

 

BAKGRUND  

 

Ambulanssjukvården 

 

Gårdelöv (2009) beskriver hur ambulanssjukvården sedan 70-talet förvandlats från verk-

samhet där lekmän utan någon som helst sjukvårdsutbildning kör en bil utrustad med bår, 

till att bli en verksamhet där en specialistutbildad sjuksköterska med fyra års högskoleut-

bildning finns i varje ambulans tillsammans med en ambulanssjukvårdare, med tillgång till 

avancerad utrustning för diagnostiska och behandlingsmässiga ändamål. Gårdelöv berättar 

t.ex. att så sent 1987 implementerades den halvautomatiska defibrillatorn, åtföljt av 

pulsoximetern några år senare. Författaren nämner vidare att dagens delegeringssystem för 

hantering av läkemedel inom prehospital vård tillkom först 2005 då Socialstyrelsen änd-

rade regelverket (SOSFS, 2005:24). Innan dess hade vissa ambulansläkare under 80- och 

90-talet delegerat visst läkemedelsanvändande till ambulanssjukvårdarna, vilka år 2005 

fråntogs rätten att hantera läkemedel då en ändring genomfördes i läkemedelsförordningen. 
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Ambulanssjuksköterskans yrkesroll 

 

Ambulansbesättningen i den berörda regionen består idag av en sjuksköterska med specia-

listutbildning (oftast med inriktning mot ambulanssjukvård, anestesi eller intensivvård) 

samt en ambulanssjukvårdare (Gårdelöv, 2009). Sedan detta reglerades i författning 

(SOSFS, 2012:9), har den ökade kompetensen i ambulansen medfört större möjligheter att 

göra bedömningar i omhändertagandet, och därmed större ansvar. Detta utökade ansvar 

gäller inte bara utökade möjligheter till läkemedelsbehandling eller utökad utrustning i 

fordonen, utan även en ökad möjlighet att bedöma vilken vårdnivå patienten är i behov av. 

I vissa lägen handlar denna bedömning om att identifiera ett akut vårdbehov hos patienten. 

Exempel på detta kan vara att omhänderta, bedöma och transportera en patient som uppvi-

sar tecken på akut myokardiell infarkt direkt till ett tillgängligt laboratorium där ballong-

vidgning utförs (Gårdelöv, 2009). Här menar Karabulut, Çakmak, Uzunlar, och Topçu 

(2012) att det prehospitala omhändertagandet  har stor inverkan på tiden från debut av 

bröstsmärta till definitiv behandling i form av ballongvidgning. Med begränsat antal vård-

platser och resurser på högspecialiserade sjukvårdsinrättningar, är det av vikt inte bara att 

identifiera de patienter som har ett särskilt akut vårdbehov, utan även att identifiera de pa-

tienter som har ett vårdbehov och som inte kräver t.ex. akutsjukhusets resurser. När 

McChance och McCormack (2013) beskriver en av sjuksköterskans kärnkompetenser, 

personcentrerad omvårdnad, belyser vikten av professionell kompetens hos sjuksköterskan. 

Denna handlar enligt författarna om sjuksköterskans färdigheter och beslutsfattningsför-

måga, vilken möjliggör goda prioriteringar och ett adekvat beslutsfattande i samråd med 

patienten. McChance och McCormack påtalar vikten av ett professionellt förhållningssätt 

och en vilja att ge bästa tänkbara vård till patienten.   

 

 

Det vårdande mötet 

 

Elmqvist, Fridlund och Ekeberg (2008) beskriver hur det vårdande mötet är ett mångfacet-

terat händelseförlopp. Det innehåller vad patienten ofta förväntar sig av ambulanssjukskö-

terskan, den rena sjukvården, med systematisk övervakning av vitalfunktioner, farmakolo-

gisk behandling eller användandet av medicinteknisk utrustning. Men Elmqvist et al. be-

skriver också patienters upplevelser av vikten av närhet från ambulanssjuksköterskan. Be-

röring och att känna sig sedd, att bli bekräftad, i en situation där patienten är skadad, för-

virrad, rädd, eller på annat sätt inte längre har ett fotfäste i sin egen värld är av stort värde i 

vårdmötet. Elmqvist (2008) menar här att ambulanssjuksköterskan har möjlighet att inge 

känslor av trygghet, och hjälpa patienten att återfå en känsla av kontroll i en traumatise-

rande situation. Suserud et al. (2005) belyser vikten av ett ödmjukt förhållningssätt till det 

patienten berättar, vilket då patienten känner sig hörd och bemött på ett respektfullt sätt 

leder till tillit och ett vunnet förtroende. 

 

 
Att söka vård 

 

Ahl, Nyström och Jansson (2005) menar att ta beslutet att ringa till alarmeringstjänst och 

söka ambulanssjukvård är för många personer ett stort steg. Upplevelsen av plötslig sjuk-

dom och en känsla av att inte längre kunna hantera situationen själv sker ofta inte momen-

tant, utan är resultatet av en omtumlande tankeprocess under stressfyllda förhållanden. 

Beslutet att ringa efter ambulans kan involvera flera skrämmande känslor utöver det akut 



 

 

 

debuterande sjukdomstillståndet. Exempel på detta kan enligt Ahl et. al (2005) vara insik-

ten om ej vara kapabel att ta hand om sig själv, känsla av att alla andra valmöjligheter är 

förbrukade eller ej längre är genomförbara, en tvekan eller ängslan över vad omgivningen, 

t.ex. grannar skall tro. Även Vicente, Castren, Sjöstrand och Wireklint Sundström (2013) 

nämner att det ibland kan röra sig om flera hälsoproblem som uppstår samtidigt, samt att 

patienten kan behöva känna att samtliga alternativ till egenvård är uttömda. I samband med 

dessa känslor kan patienten uppleva sig exponerad och sårbar, eller som en börda. Enligt 

Ahl et al. (2005) är ofta andra personer, t.ex. anhöriga eller kollegor på arbetsplatsen del-

aktiga i processen och kan då vara en resurs i beslutsfattandet, då dessa kan hjälpa den bli-

vande patienten att inse sina begränsningar. Suserud et al. (2005) fann att patienten kan 

känna ett ansvar för sin omgivning då mötet med ambulanssjuksköterskan börjar, t.ex. i 

hemmet, men att allteftersom vårdrelationen upprättas intar patienten en successivt tillta-

gande, undergiven patientroll. Enligt Vicente et al. (2013) kan förväntningarna på vilka 

tjänster en ambulans med tillhörande personal ska erbjuda skilja sig. Medan vissa patienter 

ser på ambulansen som snabb transportväg till sjukhus, snarare än som en vårdgivare, för-

väntar sig andra patienter mer vård av ambulanssjuksköterskan. Ahl et al. (2005) belyser 

också detta fenomen, och nämner även att det ibland finns en föreställning hos patienter 

om att när denne anländer till sjukhus med ambulans så resulterar detta i ett snabbt omhän-

dertagande och en direkt påbörjad behandling.  

 

  

Autonomi  

 

Elmqvist et. al (2005) belyser patienters upplevelser av inskränk autonomi då en akut 

skada eller sjukdom uppstår. Då en person plötsligt utsätts för t.ex. kroppsskada förvandlas 

omgivningen till en skadeplats, som ibland kan vara kaotisk, och patienten förlorar då en 

del av kontakten med sin omgivning, vilket kan medföra starka känslor av övergivenhet 

och ensamhet. Då patienten tagit beslutet att kontakta alarmeringstjänsten och ambulansen 

anländer förknippas detta många gånger med stor lättnad. Detta kan enligt Suserud et al. 

(2005) bero på att patienten förs från sin bekanta miljö till en miljö som är främmande, där 

patienten inte har kontroll. Att lämna över ansvaret över sin hälsa till någon annan, som är 

tränad för uppgiften kan upplevas som frigörande och lättande, då patienten inte längre 

behöver ha egenkontroll över situationen (Ahl et al, 2005; Elmqvist et al, 2005).  

 

 

Evidensbaserad omvårdnad 

 

Willman (2013) beskriver evidensbaserad omvårdnad som en av sjuksköterskans kärn-

kompetenser; en så effektiv och god vård som möjligt kan uppnås då sjuksköterskan före-

nar beprövad kunskap med bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap. Att ge vård baserad 

på bästa tillgängliga kunskap är emellertid inte alltid lätt enligt Willman, som påtalar att 

det inom sjuksköterskekåren finns tendenser till att nyutbildad personal gör avsteg från ny 

kunskap till förmån för erfarnare kollegors arbetssätt, något som Suserud et al. (2005) ger 

medhåll för då de fann att ambulanssjuksköterskor själva upplever erfarenhet och övning 

som viktiga faktorer för att ge god vård. Författarna menar att det finns stora fördelar med 

ett erfarenhetsbaserat lärande som novis inom ambulanssjukvården, men kan minska novi-

sens benägenhet att ta med sig evidens och forskning in i sitt nya yrke.. Forsman, Gustafs-

son, Ehrenberg, Rudman och Wallin (2009) menar att sjuksköterskor generellt använder sig 

av resultat från ny forskning i låg utsträckning och att användandet minskar under de första 

yrkesverksamma åren.  
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Komplex arbetsmiljö 

 

Den prehospitala arbetsmiljön är ständigt skiftande och ombytlig. Många uppdrag utförs i 

patientens hem, vilket medför praktiska problem som t.ex. högt antal våningsplan, avsak-

nad av hiss eller då patienten drabbats av sjukdom i trånga utrymmen. Många uppdrag sker 

dock i offentlig miljö, alltifrån i anslutning till högtrafikerade vägar till badstränder. Att ta 

sig till den plats patienten befinner sig på kan vara svårt, ibland på grund av långa avstånd 

eller icke tillräckligt specificerade uppgifter från den som kontaktat alarmeringstjänst. I 

vissa fall kan det även på hämtplatsen förekomma en hotbild, i form av våldsamma perso-

ner, risk för brand eller risk för exponering av hälsovådliga produkter. Dessa omständig-

heter medför krav på ambulanssjuksköterskans flexibilitet i varje ny vårdsituation, även 

kring det som inte gäller den faktiska vården av patienten (Hagiwara & Wireklint Sund-

ström, 2009). Även Suserud et al. (2005) beskriver den ombytliga arbetsmiljön som en stor 

utmaning för ambulanssjuksköterskan, då det kan vara kaotiskt på platsen, eller då åskå-

dare utsätter ambulanssjuksköterskan för en yttre stress. 

 

Kliniska bedömningen  

 

Hagiwara och Wireklint Sundström (2009) beskriver ambulanssjuksköterskans kliniska 

bedömning som en central aspekt av den prehospitala sjukvården. Ambulanssjuksköters-

kans förmåga att vara beredd på det oförutsägbara i en vårdsituation är enligt författarna av 

stor vikt för ett gott omhändertagande. Detta kan ofta vara utmanande då ambulanssjukskö-

terskans tidigare erfarenheter kan ge en förförståelse för hur ett patientfall kommer att bli, 

samtidigt som ett professionellt bemötande och bedömning kräver att ambulanssjukskö-

terskan tar sig an fallet med ett så öppet sinne som möjligt. Holmberg och Fagerberg 

(2010) belyser vikten av att omhänderta patienten med så få förutfattade meningar om 

dennes sjukdomsbild som möjligt, men menar samtidigt att ambulanssjuksköterskans sam-

lade erfarenheter också är viktiga för att snabbt skapa sig en bild av patientens upplevelser 

av sin sjukdom. Holmberg och Fagerberg (2010)  för fram att ambulanssjuksköterskan 

aldrig bör ta något för givet i det prehospitala omhändertagandet, utan gå in i vårdmötet 

med ett brett perspektiv, där både det medicinska- och omvårdnadsperspektivet ligger till 

grund för fortsatt behandling.  

Till hjälp i den prehospitala miljön har Medicinska Rådet (2013) på uppdrag av SLL utar-

betat regionala medicinska riktlinjer för ambulanssjukvården, vilken fungerar som en 

handbok för ambulanssjuksköterskor i den berörda regionen. Medicinska Rådet har i rikt-

linjerna inkluderat bland annat farmakologiavsnitt gällande de läkemedel ambulanssjuk-

sköterskan har rätt att använda och standardiserade rutiner för omhändertagande av patien-

ter med ett brett spann olika sjukdomstillstånd och skador. Hagiwara och Wireklint Sund-

ström (2009) menar att fastställda handlingsplaner hjälper ambulanssjuksköterskan upp-

rätthålla ett systematiskt omhändertagande av patienten och kan vara till stor trygghet i 

omhändertagande. Suserud et al. (2005) tar även upp vikten av tillit för kollegans kompe-

tens och en outtalad fördelning av arbetsuppgifterna under omhändertagandet som en vik-

tig del i bedömningsarbetet.  

 

 

 

 



 

 

 

Triageverktyget RETTS 

 

Till hjälp i bedömningen av patienter har ambulanssjuksköterskan utöver sina medicinska 

riktlinjer triageverktyget Rapid Emergency Triage and Treatment System [RETTS] Ljung-

gren, Castrén, Nordberg och Kurland (2016) beskriver den vanligast använda metoden att 

på akutmottagningen triagera patienter RETTS, där patientens mest avvikande vitalpara-

meter anger triagefärg vilket resulterar i inom vilket tidsram patienten bör bedömas av lä-

kare på akutmottagningen. Denna  triagefärg enligt RETTS kombineras vilka symtom pati-

enten uppvisar via Emergency Symtoms and Signs [ESS], där patienten får en av 43 ESS-

koder, vilka också avgör patientens prioritetsgrad. Patienten triageras således utifrån sin 

mest avvikande vitalparameter, alternativt sitt mest allvarliga symtom, och får i fallande 

ordning prioritetsgraden röd, orange, gul, grön eller blå. Rödfärgade och orange patienter 

bedöms som patienter som inte kan vänta, medan gula, gröna och blå patienter kan vänta 

på vård. Även om RETTS används primärt för triagering av patienter på akutmottagning-

en, och skäl kan finnas för ambulanssjuksköterskan att triagera en patient annorlunda än 

hur detta skulle göras på akutmottagningen, så kan triageverktyget vara till hjälp i bedöm-

ningen av patienter (Ljunggren et al., 2016).  

 

 

Genus 

 

O’Donnell, Condell, Begley och Fitzgerald (2006) fann i en studie på patienter med akut 

myokardiell infarkt att kvinnor, i synnerhet med stigande ålder kan tendera att trivialisera 

sina symtom, och tona ner dem i högre utsträckning än män. O’Donnell menar att detta kan 

medföra att kvinnors symtom misstolkas av ambulanssjuksköterskan, eller som mindre 

allvarliga än de faktiskt är. Meschial et al. (2014) menar att män i högre utsträckning ten-

derar att vara mer risktagande, delta i intensiva eller fysiska aktiviteter och bortse från sina 

fysiska begränsningar. Detta, menar författarna, kan medföra en högre risk att män ådrar 

sig svårare skador än kvinnor. Enligt Socialstyrelsen (2008) tenderar alarmeringstjänst att 

bedöma mäns symtom som mer allvarliga än kvinnors, vilket återspeglats i utalarmerings-

prioritet från SOS Alarm, där män är överrepresenterade inom den högsta prioritetsgraden, 

prio 1. Socialstyrelsen fann vidare att män i högre utsträckning än kvinnor givits vård på 

sjukhus för åkommor som skulle kunnat ombesörjas av primärvården. Socialstyrelsen me-

nar att, på grund av rådande genusskillnader inom vården, är av värde att såväl forskning 

som verksamhetsuppföljning och kvalitetsutveckling bedrivs genom statistik uppdelat på 

kvinnor och män. 

 

 

Närakut 

 

Hälso- och sjukvårdsnämnden [HSN] (2013) menar att närakuter som vårdinrättningsform 

har funktionen att tillhandahålla ett alternativ till akutmottagningarna på akutsjukhusen 

samt öka tillgängligheten till omhändertagande i situationer av akut vårdbehov. HSN anger 

även några kriterier för vad en närakut ska kunna ombesörja. Närakuter förväntas ha möj-

lighet att tillhandahålla bedömningar och rådgivning detta per telefon, samt att i den hän-

delse att vårdbehovet överstiger närakutens kapacitet kunna hänvisa patienten till rätt vård-

nivå. HSN menar vidare att närakuten skall ha möjlighet att erbjuda oplanerade läkarbesök 

för alla patienter som söker vård, samt patienter som inkommer till närakuten med ambu-

lans. De berörda närakuterna har öppet 08.00-22.00. Vårdnivån på närakuten definierar 

HSN den som krävs för att patienter med skador/sjukdomstillstånd vilka kan ombesörjas 
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av läkare specialistutbildad i allmänmedicin samt minst en distriktssköterska. Arain, 

Nicholl och Campbell (2013) fann att den engelska motsvarigheten till närakuten (walk-in 

centre) ledde till stor patientnöjdhet då dessa möjliggjorde förkortade väntetider till under-

sökning och större tillgänglighet, vilket visade sig vara viktiga faktorer för patientnöjdhet-

en. Arain et al. menar även att patienter utan tillgång till närakut eller lättåtkomlig tid på 

vårdcentral har en benägenhet att strunta i att söka vård för vissa hälsoproblem, vilket kan 

föranleda ett besök på akutmottagning en tid senare, som hade kunnat undvikas. Arain, 

Baxter och Nicholl (2015) fann att det kan vara svårt för allmänheten att veta vilken nivå 

av vård de ska uppsöka utifrån vilka hälsoproblem patienten upplever, samt att närakutens 

geografiska placering kan ha betydelse för  patientens inställning till närakuten som vård-

givare. De menar att då närakuten är belägen i nära anslutning till akutmottagningen kan 

denna ses som ett attraktivare val.  

 

 

Patientstyrning  

 

Området där projektet för styrning mot närakut äger rum är en storstadsregion med snabbt 

ökande befolkning, och således även  ett ökat antal besök på länets akutmottagningar. (So-

cialstyrelsen, 2011). Enligt SLL (2013) har regionens befolkning sedan mellan 2007-2012 

ökat med 1,9 procent per år, samtidigt som besöken på länets akutmottagningar steg med 

4,5 procent per år under samma period, vilket i faktiska siffror motsvarar 458,000 per år 

2013. Norberg, Wireklint Sundström, Christensson, Nyström och Herlitz (2015) fann i en 

studie i Västsverige att så många som 16 procent av de patienter som omhändertagits av 

ambulanssjukvården hade kunnat vårdas inom primärvården, snarare än på ett akutsjukhus. 

Stockholms Prehospitala Centrum-Ambulans [SPC-A] i samarbete med SLL togs ett beslut 

att på projektbasis ta fram riktlinjer för ambulanssjukvården som möjliggör styrning av 

geriatriska patienter direkt till geriatriskt inriktade sjukhus. Detta arbetssätt har efter pro-

jektets slut implementerats och används idag inom den berörda regionens ambulansverk-

samhet (Medicinska Rådet, 2013). Enligt Vicente et al. (2013) detta nya arbetssätt inte bara 

har lett till ett större välbefinnande i sjukdomssituationer för patienten, utan även till en 

minskad belastning på akutmottagningarna då patienter med vissa sjukdomstillstånd kom-

mit till en vårdnivå bättre lämpad för deras behov direkt. Sedan 2013 har ett liknande pro-

jekt drivits i regionen riktat mot fyra närakuter, gällande patienter över 18 år som drabbats 

av lättare skada eller sjukdom, då den ofta hårt belastade akutmottagningens resurser över-

stiger patientens vårdbehov.  

 

 

 

Patientsäkerhet och kvalitetsutveckling 

 

Sjuksköterskan är ålagd att vid varje patientmöte föra journal över ärendet, som ska vara 

individuell för varje enskild patient. Journal ska föras i syfte att säkerställa att säker och 

god vård ges till varje patient. Patientjournalen ska även fungera som en informationskälla 

i utvecklings- och uppföljningssyfte för verksamheten, för patienten , i forskningssyfte och 

vid händelse av tillbud och rättsliga situationer. Journalen ska innehålla patientens identi-

tet, vad som föranlett vårdbehovet, uppgifter om bedömt tillstånd av patienten, vilka åtgär-

der som utförts samt om patienten avstår från behandling (SFS 2008:355). Ödegård (2013) 

belyser patientsäkerhet som en av sjuksköterskans kärnkompetenser. Från att tidigare oftast 

behandlats i samband med tillbud, eller då misstag begåtts inom vården, menar Ödegård att 

ett större fokus på proaktiva synsätt fodras. Svensk sjuksköterskeförening [SSF] (2010) är 



 

 

 

av samma uppfattning och tillägger att då sjuksköterskan Ödegård (2013) menar vidare att 

fokus kring patientsäkerhetsfrågor ofta tenderar att hamna i den patientnära vården och i 

mindre utsträckning i de system som styr vården på beslutsfattande nivå. Svensk sjukskö-

terskeförening [SSF] (2010) påtalar att specialistsjuksköterskor ska kunna utvärdera den 

egna verksamhetens styrkor och svagheter, analysera den egna professionens metoder samt 

löpande bidra till en trygg och säker vård med funktionalitet och ändamålsenlighet i fokus. 

SSF påtalar att alla sjuksköterskor inom kärnkompetensen förbättringskunskap för kvali-

tetsutveckling, även kallad evidensbaserad omvårdnad, är skyldiga att inte bara utföra sitt 

vardagliga arbete med vården av patienter, utan även förstå den organisation sjuksköters-

kan arbetar i. Sjuksköterskan är ålagd att bidra till utveckling av system, förståelse för va-

riationer och bidra till ett förändringsarbete som ska vara lärandestyrt, i syfte att öka vår-

dens kvalitet och patientsäkerhet. SSF belyser vidare vikten av att sjuksköterskor lär sig 

datainsamling, analys av denna samt kunna tillämpa tillvägagångssätt för ett kontinuerligt 

förändringsarbete. 

 

PROBLEMFORMULERING  

 

Styrning av en patient med lättare skador till en specifik vårdnivå sker i syfte att ge patien-

ten så god vård utifrån dennes behov som möjligt, med hänsyn både till vårdens tillgäng-

lighet i form av väntetid som till patientens vårdbehov. Ytterligare en effekt är en minskad 

belastning på sjukhusanknutna akutmottagningar och därmed en ökad tillgänglighet för de 

patienter som har behov av denna vårdnivå. Att föra patienter till närakut för fortsatt vård 

är idag ett etablerat arbetssätt, men hur patientgruppen i sin helhet ser ut är ännu outfors-

kat. En rad kriterier för när en patient kan föras direkt till närakut har upprättats, men vilka 

patienter som via ambulans faktiskt har förts till närakut har ej studerats. Inför projektet, 

Styrning till rätt vårdnivå i form av närakut, har en rad inklusionskriterier upprättats. Bland 

dessa finns t.ex. ålder och sökorsak, vilka ger en avgränsning för patientgruppen, men 

andra karakteristika för denna patientgrupp har inte vare sig fastslagits eller utvärderats. 

Här finns ett behov att undersöka patientfördelningen ser ut, vilka de vanligaste sökorsa-

kerna är, eller huruvida det går att se skillnader utifrån ålder och kön. 

SYFTE  

 

Syftet med denna studie var att beskriva patienter som av ambulanssjuksköterskan styrts 

till en närakut, samt styrningsprocessen för patienterna. 

 

Frågeställningar 

- Hur såg patienternas demografi ut? 

- Hur såg fördelningen ut i bedömda tillstånd och dokumentation av patienten utifrån 

demografi? 

- Hur förhöll sig de av ambulanssjuksköterskan bedömda tillstånden i relation till ge-

nus?  

- Hur fördelade sig variablerna larmprioritet, allvarlighetsgrad enligt NACA och be-

dömda tillstånd utifrån genus? 

- I vilken utsträckning följdes det triageringsverktyg som skulle användas för att 

styra patienter till närakut? 
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METOD   

 

Ansats 

 

Författaren valde att använda en kvantitativ ansats. Denna var lämplig då forskaren avsåg 

att undersöka ett fenomen genom att göra det empiriskt observerade mätbart, undersöka 

frekvensen eller fördelningen av en företeelse. Vidare användes en icke-experimentell an-

sats, en ansats som var lämplig då uppsatsförfattaren valde att insamla data utan att genom-

föra en intervention. Anledningar till att avstå från interventioner kan vara t.ex. vara då 

variablerna inte är påverkbara, eller det vore oetiskt att påverka dem. Den typ av icke-

experimentell studie som användes var den deskriptiva studien, ibland även kallad för ob-

servationsstudie. Syftet med deskriptiva studier är att observera, beskriva och dokumentera 

olika aspekter av en företeelse utan att påverka omständigheterna kring företeelsen (Bry-

man, 2016; Polit & Beck, 2010).  

 

 

Design 

 

Retrospektiv studie baserad på journalgranskning, där resultat presenteras med deskriptiv 

samt inferentiell statistik.  

 

 

Urval  
 

Godkännande inhämtades från verksamhetschef för en av länets leverantörer av ambulans-

sjukvård. Populationen utgjordes av patienter där ambulanssjuksköterskor dokumenterat 

styrning mot närakut under 2013. Urvalet gjordes konsekutivt från projektets start i januari 

2013 fram till årsslutet, där avgränsning gjordes.  

 

Inklusionskriterier  

Journaler över patienter som under 2013 transporterats med ambulans, där ”Projekt Nära-

kutstyrning” fylldes i av journalförande sjuksköterska/ambulanssjukvårdare i ambulansens 

journalsystem CAK-net, alternativt journaler där avlämningsadress uppgav berörda nära-

kuter.  

 

Exklusionskriterier 

Journaler där ambulanssjuksköterskan angivit att patientstyrning mot närakut skett, men 

där dokumenterad avlämningsadress inte kunnat styrka detta. Journalerna kontrollerades 

via sin avlämningsadress, och de patienter som förts till annan vårdgivare sållades bort. 

Även de journaler där avlämningsadress inte överensstämmer med någon av de berörda 

närakuterna exkluderades.  

 

Genomförande 

 
Efter tillstånd från verksamhetschef tillhandahölls data från en av ambulanssjukvårdens 

FoU-chefer i den berörda regionen. Data sammanställdes i Microsoft Excel (version 

14.0.7166.5000). Därifrån påbörjades först exklusionsprocessen. De variabler som erhölls 

ur journaldata var: ålder, kön, allvarlighetsgrad enligt NACA, prioritet utlarming, prioritet 

intransport och bedömt/bedömda tillstånd. Sökningen av data filtrerades genom att ange 



 

 

 

vilket tidsintervall sökningen skulle gälla, samt under vilket projekt patienterna 

journalförts. Således filtrerades endast de journaler där dokumenterande ambulanssjukskö-

terska har valt att fylla i ett speciellt fält med förvalet ”Närakut”. Totalt filtrerades 566 pa-

tienter fram. Av dessa visade sig 77 patienter ha förts till akutsjukhus, eller närakuter som 

ej är inkluderade i projektet, varför dessa gallrades ut. För ytterligare nio patienter kunde ej 

ålder eller kön fastställas, varför dessa också exkluderades. Efter exklusion återstod 480 

patienter. Det har inte gjorts någon åtskillnad om det var ambulanssjuksköterska eller am-

bulanssjukvårdare som ursprungligen upprättat journalen, då beslut om styrning till närakut 

tas av specialistsjuksköterskan i besättningen, och de journaldata som inhämtats ej anses 

påverkade av yrkeskategori hos journalföraren. Författaren valde att gå igenom de mer 

vagt formulerade bedömda tillstånden i syfte att gruppera dessa närmare, där de patienter 

vars bedömda tillstånd var andningsbesvär grupperades under andning ospecifice-

rat/övrigt. Efter denna gruppering kvarstod totalt 42 bedömda tillstånd.  

 

 

Bedömningsverktyget för patientstyrning 

Då ambulanssjuksköterskan efter bedömning  identifierat en patient som vid triagering 

erhåller ESS-kod lämplig att föra till närakutmottagning för vård tar ambulanssjuksköters-

kan kontakt med sjuksköterska på tänkbar närakutmottagning. Tre inklusionskriterier ska 

ha uppfyllts för att patienten ska kvalificera för mottagande på närakutmottagning: 

- Patienten ska vara 18 år eller äldre 

- Patienten ska triageras grön enligt RETTS, d.v.s. ha SaO₂ >95% utan O₂, andningsfre-

kvens på 8-25 per minut, puls på 50-110 slag per minut, systoliskt blodtryck >90mmHg, 

kroppstemperatur på 35°-38,5° och vara alert. 

- Patienten ska vid bedömning få en av tio ESS-koder godkända för närakutstyrning (Bi-

laga 2).  

 

Tabell 1. De 10 ESS-koder som accepteras för styrning mot närakut, förutsatt att de sym-

tom som uppvisas för varje typskada medförde grön triagering. För utförligare beskrivning 

av de berörda ESS-koderna, se bilaga 1. 
ESS-koder 

1 11: Yrsel/svindel 

2 13: Ledvärk 

3 14: Ryggsmärta, Smärta/svullnad i extremitet 

4 15: Ödem 

5 20: Svimning/kollaps 

6 30: Skada huvud 

7 33: Skada hand/arm/axel 

8 34: Skada höft/lår/knä/underben/fot 

9 40: Allergi/läkemedelsreaktion 

10 44: Halsont/laryngofaryngit 

 

 

Journalsystemet CAK-net 

Det journalsystem som används av ambulanssjukvården i den berörda regionen är CAK-

net. När ambulanssjuksköterskan i regionen där studien genomförs dokumenterar genom-

fört patientfall dokumenteras ärendet i journalsystemet CAK-net. Journalsystemet CAK-

net möjliggör dokumentation av ett till tre bedömda (av cirka 100 förutbestämda) tillstånd. 

Vissa av dessa tillstånd är specifika, t.ex. alternativet Lunginflammation, medan vissa be-
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dömningar är mycket vagare, t.ex. Andning ospecificerat/övrigt. Väljs detta mer vaga be-

dömningsalternativ måste journalföraren specificera i klartext vad bedömningen avser 

närmare. Här kan journalföraren specificera med t.ex. ”misstänkt pneumoni” eller ”ev. 

KOL-exacerbation” (även bedömningen ”Kroniskt obstruktiv lungsjukdom” är dock ett 

alternativ) (SLL, 2015). 

 

 

NACA-skalan 

National Advisory Committee for Aeronautics utformade en skala över allvarlighetsgraden 

för en patients tillstånd [NACA-skalan] i samband med lufttransport under Vietnamkriget. 

Denna modifierades för att inkludera både medicinskt och kirurgiskt sjuka patienter. Ska-

lan anger i gradering från noll till sju avgör allvarlighetsgraden hos en patients tillstånd, 

där noll innebär ingen sjukdom eller skada, följt av NACA I där sjukdom eller skada finns 

men ej kräver medicinsk behandling. NACA II och III anger patienter som är i behov av 

medicinsk hjälp, där III avser patienter som behöver sjukhusvård men inte är livshotande. 

NACA III – VI avser tillstånd som är potentiellt livshotande, följt av livshotande samt med 

manifest svikt av vitala funktioner och slutligen NACA VII där patienten är död (Burman, 

Zakariassen & Hunskaar, 2014). Skalan används i den berörda regionens journalsystem, 

CAK-net. Raatiniemi, Mikkelsen, Fredriksen och Wisborg (2013) menar att även fast 

NACA-skalan är subjektiv och inte är avsedd för att indikera prognosen för patienten, så är 

den lämplig inom den prehospitala akutsjukvården och liknande områden av sjukvård, där 

t.ex. ambulanssjuksköterskan vill ge en snabb bild av allvarlighetsgraden hos en patients 

tillstånd. NACA-skalan registreras men är i sig inget kriterium för patientstyrning. 

 

 

Dataanalysmetod 

 

Det insamlade materialet bearbetades i Microsoft Excel, där materialet strukturerades uti-

från de data som skulle utforskas eller jämföras för att sedermera behandlades med statist-

iska metoder. Medianvärde användes avseende patienternas ålder då detta är mindre käns-

ligt för låga eller höga extremvärden (Bryman, 2016). Som spridningsmått för medianåld-

rarna för män respektive kvinnor användes standardavvikelsen, som enligt Eggeby och 

Söderberg (2012) är det vanligaste spridningsmåttet inom samhällsvetenskaplig forskning, 

för att ge en bild av medelvärdet på variationen kring medianvärdet. Deskriptiv statistik 

användes för att behandla materialet utifrån  de frågeställningar som upprättats. För infe-

rentiell statistik användes χ²-test (chi två-test) i Excel, då underlagets storlek tillät detta. 

Utfallsvariablerna som användes var: ålder, kön, allvarlighetsgrad enligt NACA, prioritet 

utlarming, bedömt/bedömda tillstånd samt följsamhet mot gällande triageringsverktyg. 

Uppsatsförfattaren valde att undersöka följsamhet mot triageringsverktyget för att under-

söka om triageringsverktyget använts korrekt. Data sammanställdes och presenterades som 

deskriptiv statistik, vilket enligt Polit och Beck (2010) är att föredra i syfte att göra stora 

mängder data begriplig och hanterbar. De berörda parametrarna redovisades som ordinal- 

samt nominaldata och ställdes även mot varandra för jämförelse.  

 

χ²-test kunde enligt Bryman (2016) vara en lämplig metod för att avgöra hur säker forska-

ren kan vara på att det finns ett samband mellan två variabler i en population, som inte 

beror på slumpen. Såväl Bryman som Polit och Beck (2010) förklarade χ²-test som en san-

nolikhetsprövning mellan två variabler som bygger på en nollhypotes, det vill säga en hy-

potes om att det inte är någon skillnad mellan två variabler. Exempelvis använde sig upp-

satsförfattaren av nollhypotesen att det inte var någon skillnad i utlarmningsprioritet mel-

https://sv.wikipedia.org/wiki/Chi
https://sv.wikipedia.org/wiki/Chi
https://sv.wikipedia.org/wiki/Chi


 

 

 

lan män och kvinnor. Uppsatsförfattaren valde att använda sig av p-värdet < 0,05. Detta 

innebar att uppsatsförfattaren accepterade en risk på fem procent att urvalet som testades 

visade en skillnad mellan variablerna där det inte finns någon. Då χ²-test gav ett p-värde 

som understiger 0,05 kunde nollhypotesen, exemplifierat med antagandet om att det inte 

föreligger någon skillnad mellan män och kvinnor i utlarmningsprioritet, förkastas. Risken 

att hitta ett så pass starkt samband, i en population där det inte finns någon skillnad i popu-

lationen, var då mindre än fem procent. Resultatet ansågs i dessa fall vara statistiskt signi-

fikanta enligt p < 0,05. Ett lägre p-värde gav en starkare signifikans. 

 

 

Forskningsetiska överväganden 

  

Polit och Beck (2006) beskrev en rad forskningsetiska överväganden som den forskande 

sjuksköterskan måste ta ställning till. Forskaren skall respektera studiedeltagarens rätt till 

självbestämmande vad gäller deltagande, deltagandes omfattning eller utträde ur studien 

utan negativa konsekvenser. Vad gäller denna punkt gjorde uppsatsförfattaren avsteg från 

samtyckesprincipen då det ej var möjligt att retrospektivt inhämta samtycke från patienter-

na vars journaler inhämtats. Polit och Beck beskrev vidare att studiedeltagarnas identitet 

skall skyddas i största möjliga utsträckning. Uppsatsförfattaren avidentifierade därför 

samtliga studiedeltagares journaler. Endast patienternas ålder i år samt kön behölls utöver 

prioritetsgrad från SOS-Alarm och ambulanssjuksköterskans bedömning av patienten. Inga 

patienter i studieresultatet redovisades separat, utan sammanslagna i statistik. Studiedelta-

garna bedömdes således omöjliga att identifiera eller härleda utifrån studieresultatet.  

 

Lag om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) tillåter forskning 

som berör människor utan att etisk prövning görs då detta genomförs under högskolestu-

dier. Patientdatalagen medger tillgång till journalhandlingar då detta sker i syfte att på ett 

systematiskt sätt kvalitetssäkra eller utveckla vården (SFS 2008:355). 

 

Resultatet kommer användas för en fördjupad kunskap inom ambulanssjukvården i den 

berörda regionen, presenteras för leverantörer av ambulanssjukvård i den mån intresse 

finns, samt för uppsatsförfattarens egen professionella utveckling. Rådata kommer efter 

uppsatsens godkännande att förstöras. 

 

 

RESULTAT 

 

Könsfördelning och ålder 

 

Totalt inkluderades 480 patienter, med en viss överrepresentation av kvinnor med 59 pro-

cent (n=282) kontra män med 41 procent (n=198). Kvinnorna hade även en högre median-

ålder än männen (figur 1). 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Chi
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Figur 1. Medianålder för respektive kön. Standardavvikelsen för män var 27,97 år och för 

kvinnor 25,86 år. 

  

 

Fördelning av styrda patienter utifrån ålder och kön 

 

Patienterna delades in i tre ålderskategorier. Ett under 30 år, 31-64 år och ≥ 65 år. I den 

yngsta ålderskategorin återfanns 32 procent av männen (n=64) respektive 18 procent av 

kvinnorna (n=53), en statistiskt signifikant skillnad (p= 0,003). I ålderskategorin 31-64 år 

var fördelningen för respektive kön något mer jämn. Där fanns 29 procent av männen 

(n=57) samt 23 procent av kvinnorna (n= 65). I den äldsta ålderskategorin, patienter ≥ 65 

år visade sig skillnaden mellan könen vara procentuellt störst. Männen i ålderskategorin 

utgjorde 39 procent (n= 77), medan kvinnorna utgjorde 58 procent (n= 164), även denna 

skillnad statistiskt signifikant (p= 0,003) (figur 2).  

 
Figur 2. Åldersfördelning bland de inkluderade patienterna utifrån kön och ålderskatego-

rierna ett-30 år, 31-64 år och ≥ 65 år. 

 

Prioritet  från larmcentral till patient 

 

Vad gäller fördelningen för respektive kön avseende utlarmningsprioritet beslutad av ut-

larmningscentral efter samtal med inringare, sågs vissa skillnader i fördelningen mellan 
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könen. En något högre andel prioritet 1 noterades för männen, samt en mindre andel priori-

tet 3 för männen. Skillnaden i utlarmningsprioritet visade sig via χ²-test vara statistiskt sig-

nifikant (p=0,008) för hela populationen, samt gällande utlarmningsprioritet 3,vilket ut-

gjorde 20 procent för kvinnorna jämfört med 10 procent för männen. Materialet påvisar 

således att kvinnor i högre utsträckning tilldelas prioritet 3 jämfört med män, av de patien-

ter som förts till närakut (Tabell 2 och Figur 3).  

 

Procentuell fördelning samt fördelning i antal patienter mellan kön och respektive utlarm-

ningsprioritet, samt signifikansprövning för varje utlarmningsprioritet mellan könen enligt 

χ²-test (tabell 2). 

Tabell 2. Procentuell fördelning mellan könen samt faktiska antal för respektive utlarm-

ningsprioritet. Skillnaden i antal män respektive kvinnor visade sig statistiskt signifikant 

för utlarmningsprioritet 3. 

 Män Kvinnor χ²-test (p <0,05) 

Prioritet 1 36% (n=72) 30% (n= 85) n.s 

Prioritet 2  54% (n= 107) 50% (n=141) n.s 

Prioritet 3 10% (n=19) 20% (n=56) p= 0,005 

Hela popu-

lationen 

  p=0,008 

 

 

 
Figur 3. Fördelning i prioritetgrad för respektive kön i antal och procentuell fördelning 

per kön. Värdet i staplarna anger antal patienter.   

 

 

Vanligaste bedömda tillstånden 

 

Totalt 18 bedömda tillstånd hade en frekvens över en procent. Vanligaste bedömda tillstån-

det var sårskador med omläggnings/sutureringsbehov som utgjorde 16 procent av urvalet 

(n=76), följt av skador/olycksfall som utgjorde 13 procent (n=63) samt ortopedi ospecifice-

rat som utgjorde 10 procent (n=46). Totalt 24 sökorsaker var desto mer ovanliga och före-
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kom endast i mindre än en procent av det totala urvalet (färre än fem patienter per bedömt 

tillstånd). Dessa 24 tillstånd, som tillsammans utgjorde 9,1 procent av det totala urvalet 

presenteras inte i nedan i syfte att göra resultatet mer presenterbart (Figur 4 och Tabell 3). 

 

 

Fördelning i bedömt tillstånd mellan könen 

 

Vad gäller fördelningen mellan de vanligaste 18 bedömda tillstånden inom respektive kön 

kunde skillnader noteras. De 24 bedömda tillstånden som  utgjorde mindre än en procent 

av populationen per  bedömt tillstånd var: oklara symtom, luxation, lunginflammation, 

blödning yttre, sjukdom i ben- och broskvävnad, medicin ospecificerat/övrigt, njursten, ej 

bedömning, kramper/feberkramper, näsblödning, ledsjukdom, tumör/cancer, psykiatri 

ospecificerat/övrigt, rytm- eller retledningshinder, cirkulation ospecificerat/övrigt, förvir-

ring/aggressivitet, hjärnskakning, influensa, brännskada, elskada, förkylning, hjärnblöd-

ning/hjärninfarkt, oskadad och sjukdom i mjukvävnad. Dessa bedömda tillstånd har sållats 

bort från resultatet (figur 4) i syfte att göra resultatet mer presenterbart. Utöver dessa slogs 

bedömningarna andningsbesvär och andning ospecificerat/övrigt ihop då det som angivits 

i fritext under dessa visade sig vara samma sorters bedömningar. Sårskador och olycksrela-

terade skadefall var överrepresenterade bland män, medan ortopediska skador var vanli-

gare bland kvinnor. Även sökorsaker relaterade till yrsel, andningsbesvär, medvetande-

rubbning inkl svimning och buksmärta var till antalet mer vanligt förekommande bland 

kvinnorna (figur 4).  

 
Figur 4. De 18 vanligaste sökorsakerna i procentuell fördelning för respektive kön av det 

totala urvalet. 
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Tabell 3. Fördelningen för de 18 vanligaste bedömda tillstånden mellan respektive kön. 

Tillstånd sju till 18 innehöll färre än 30 patienter och har därför inte signifikansprövats. 
 Tillstånd Män, totalt 

antal 198. 

(antal) 

Kvinnor, 

totalt antal 

282. (antal) 

χ²-test  

(p< 0,05) 

1 Sårskada 40 36 p= 0,04 

2 Skador/olycksfall 32 31 n.s. 

3 Ortopedi ospecificerat 12 34 p= 0,03 

4 Ryggsjukdom/ischias/diskbråck 19 17 n.s. 

5 Yrsel 10 23 n.s. 

6 Andningsbesvär 11 21 n.s 

7 Infektion ospecificerat/övrigt 8 15 n.a 

8 Fraktur 8 13 n.a 

9 Smärta ospecificerad 8 13 n.a 

10 Feber 7 6 n.a 

11 Medvetanderubbning inkl svimning 0 12 n.a 

12 Buksmärta 2 10 n.a 

13 Allmänt ospecificerat/övrigt 6 6 n.a 

14 Urinvägs- inkl KAD-besvär 7 5 n.a 

15 Kirurgi ospecificerat/övrigt 0 7 n.a 

16 Bröstkorgssmärtor 4 3 n.a 

17 Huvudvärk 0 5 n.a 

18 Allergi 2 3 n.a 

19 Övriga tillstånd 22 22 n.a 

 

 

Allvarlighetsgrad enligt NACA 

 

Ambulanssjuksköterskans bedömning av allvarlighetsgrad enligt NACA där noll är lägsta 

poäng (oskadad) och tre är den i populationen högsta använda poängen (sjukdom eller 

skada som kräver sjukhusvård). Samtliga inkluderade patienter skattades mellan ett och tre 

på den sjugradiga skalan (Figur 4). Kvinnorna hade bedömts som NACA I, den lägsta all-

varlighetsgraden (n=85), NACA II (n=141) och NACA III (n=56). Männen bedömdes som 

NACA I (n=14), NACA II (n=133) och NACA III (n=51). En större andel av de kvinnliga 

patienterna (30 procent kontra sju procent bland männen) bedömdes som NACA I, medan 

en procentuellt högre andel män bedömdes som NACA II och III. χ²-test visade en statist-

iskt signifikant skillnad mellan män och kvinnors fördelning i NACA II (p = 0,01). 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Chi
https://sv.wikipedia.org/wiki/Chi


 

16 

 

 
Figur 5. Procentuell fördelning mellan NACA-poäng för respektive kön.  

 

 

Följsamhet till riktlinjer 

 

Tre kriterier skulle uppnås för att en patient skulle få föras till närakut enligt riktlinjerna. 

Patienten skulle vara över 18 år, bedömas ha något av de tio bedömda tillstånden i RETTS 

som angivits i projektet, samt triagerats grön i både vitalparametrar samt utifrån symtom i 

RETTS. Uppsatsförfattaren ville undersöka hur många patienter av respektive kön det var 

som höll sig inom samtliga inklusionskriterier för styrverktyget. Av de 198 manliga patien-

terna var 100 inom intervallet för grön triagering. Bland de 282 kvinnliga patienterna var 

157 patienter inom det gröna intervallet enligt RETTS. Av de manliga 198 patienterna var 

161 patienter 18 år eller äldre. Således exkluderades 37 manliga patienter på grund av sin 

ålder. Av dessa hade 72 patienter ett bedömt tillstånd som inte innefattades av de inklude-

rade ESS-koderna för projektet. Såldes hade 89 patienter en godkänd ESS-kod, dvs. ett 

tillstånd som godkänts för styrning mot närakut. Av de 89 patienterna hade tre patienter 

vitalparametrar som medförde en högre triagering (gul, orange eller röd) vilket enligt styr-

verktyget borde lett till annan destination än närakut. 86 patienter hade vitalparametrar som 

medförde grön triagering och slutligen 28 procent (n=56) av de 86 gröntriagerade patien-

terna över 18 års ålder en symtombild för respektive ESS-kod som medfört grön triagering. 

Av de 282 kvinnliga patienterna fanns 23 patienter under 18 år. Således var 259 kvinnor 18 

år eller äldre. Av de 259 kvinnliga patienterna återfanns korrekt ESS-kod återfanns hos 149 

av de kvinnliga patienterna, bland vilka 138 patienter gröntriagerats enligt vitalparametrar. 

Till sist hade 33 procent (n=92) kvinnliga patienter symtombild som medfört grön triage 

enligt ESS. Av de patienter som inte uppfyllt kriterierna för patientstyrning på grund av 

felaktig ESS-kod saknade 25 av männen och 40 av kvinnorna ESS-kod. Vidare fann upp-

satsförfattaren att 30 manliga och 46 kvinnliga patienter som triagerats gul eller högre prio-

ritet ändå förts till närakut. Skillnaden i följsamhet till styrverktyget mellan respektive kön 

visade sig inte vara statisktiskt signifikant. Av det totala urvalet hade 31 procent (n= 148) 

av patienterna uppfyllt kriterierna för närakutstyrning (figur 6). 
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Figur 6. Fördelning mellan könen över korrekt styrda patienter kontra de där avsteg gjorts 

från styrverktyget.   

 

DISKUSSION  

 

Metoddiskussion 

 

Studiens syfte var att beskriva patientgruppen som av ambulanssjuksköterskan styrts till en 

närakut. Detta är en relativt ny patientgrupp, sprungen ur ett nytt synsätt på hur ambulans-

sjukvård kan bedrivas. Den valda metoden, granskning av registerdata med en kvantitativ 

ansats användes för att undersöka de i syftet formulerade frågeställningarnas omfattning. 

Resultaten presenterades med deskriptiv statistik i form av stapeldiagram och frekvensta-

beller i syfte att synliggöra de fynd som gjordes utifrån syftet. I den mån det var möjligt 

utifrån datas storlek användes inferentiell statistik i form av χ²-test för att beskriva patient-

gruppen samt undersöka i vilken mån samband kunde påvisas bero på något annat än 

slumpen, utan att försöka påvisa orsaken till detta. Inför studien upprättades ett flertal frå-

geställningar vilka uppsatsförfattaren ansåg sig besvara genom att behandla dataunderlaget 

ur ett flertal vinklar. Utifrån den valda metoden undersöktes endast kvantitativ data retro-

spektivt. Ingen av de för uppsatsförfattaren tillgängliga variablerna berör hur patienten 

uppfattat vårdtillfället. Studien synliggör inga kvalitativa aspekter av fenomenet närakutpa-

tienter. Sjuksköterskans perspektiv ges heller inget utrymme i studien. En kvalitativ 

journalgranskning av journalernas fritext hade kunnat visa på andra nyanser av t.ex. hur 

patienten upplever vårdmötet, eller hur patienterna upplevt beskedet om närakut som en 

tänkbar anhalt för fortsatt vård. En enkätstudie riktad mot ambulanssjuksköterskor som 

använt sig av närakutstyrning hade belyst andra aspekter av närakutpatienter som patient-

grupp. Även här hade kvalitativa aspekter kunnat lyftas fram, men även ordinaldata eller 

nominaldata som hade kunnat behandlas kvantitativt, då kring företeelsen ur ett vårdgivar-

perspektiv. 

 

 

Urval 

Det konsekutiva urval som användes medförde att hela första årets patientdata, sedan möj-

ligheten att föra patienten direkt till närakut startade, kunde användas. Ett konsekutivt ur-

val medför enligt Polit och Beck (2010) att säsongsbetingad bias kan minimeras, exempel-
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vis om urvalet påverkas sommar- eller vintertid. Vad gäller urvalets representativitet så 

utgjorde urvalet, åtminstone till den del som förts till närakut i början av året, de allra 

första patienterna som förts till närakut enligt detta arbetssätt. En brist med detta urval var 

att det således fanns en risk att exempelvis frekvensen över de patienter där styrverktyget 

inte applicerats korrekt kan ha påverkats på grund av låg vana vid arbetssättet. Enligt Polit 

och Becks resonemang om säsongsbetingad bias kunde detta ses som en risk för bias i ur-

valet. I journalsystemet CAK-net återfanns 566 patienter som förts till närakut enligt de 

tillgängliga filtreringsfunktionerna. Av dessa exkluderades 86 patienter på grund av diskre-

pans i avlämningsadress eller saknad persondata, uppgifter som delvis matas in manuellt 

av journalföraren. Urvalskriterierna ansågs som nödvändiga, men renderade ett bortfall på 

12 procent. Det förelåg således risk att patienter som förts till närakut fallit bort, vilket kan 

ha påverkat studiens resultat. Det kvarvarande journalunderlaget ansågs dock av uppsats-

författaren som omfattande, varför bortfallet i exklusionsprocessen inte bedömdes påverka 

resultatet i någon större utsträckning.  

 

En svaghet med metoden var att den endast såg till de patienter som förts till närakut. Hur 

fördelningen mellan t.ex. könsfördelning för patienter med sårskador som behöver besöka 

akutsjukhus, eller hur alarmeringsprioriet ser ut för övriga patienter inom respektive genus 

har inte beforskats vilket medför att resultaten inte kan jämföras med den population som 

utgörs av alla patienter som ambulanssjukvården transporterar till en vårdenhet. Studien 

ämnade inte heller att fastställa något samband mellan de olika variablerna, utan avsåg 

endast att belysa skillnaden. Polit och Beck (2010) påtalar att studier av denna typ endast 

kan påvisa ett samband mellan olika variabler, men inte säga något om orsak och verkan 

bakom sambandet.  

 

 

Dataanalysmetod 

Bearbetningen av urvalet genom deskriptiv statistik innebar att journaldata presenterades, 

för att beskriva de olika variablerna som undersöktes och göra data presenterbart. Data 

grupperades utifrån kön för att utröna skillnader mellan män och kvinnor. Ytterligare bear-

betning av materialet vore möjlig, exempelvis utifrån specifika bedömda tillstånd. Upp-

satsförfattaren valde att avgränsa bearbetningen av materialet med hänsyn till tidsåtgång 

för studien.  

 

För att kunna testa om det förkom skillnader mellan olika variabler användes en icke pa-

rametriskt metod, χ²-testet Valet av χ²-test medförde vissa hänsynstaganden. Bryman 

(2016) belyser risken för typ I- och typ II-fel vid valet av nivå för statistisk signifikans. 

Uppsatsförfattaren valde en hög nivå, p < 0,05. vilket enligt Bryman medför en större san-

nolikhet att avfärda nollhypotesen (att det inte finns ett samband mellan variabler), när 

detta egentligen stämmer. Uppsatsförfattaren hade kunnat välja en striktare signifikansnivå, 

exempelvis p < 0,01, vilket hade medfört krav på att risken ska vara mindre än en procent 

att resultatet beror på slumpen för att ses som signifikant. Detta hade enligt Bryman (2016) 

dock inneburit ökad risk för typ II-fel, det vill säga en ökad risk att bekräfta nollhypotesen 

när det faktiskt förelåg en skillnad mellan variabler.  

 

En svaghet med studien var risken för confoundingvariabler, eller förväxlingsfaktorer. För-

växlingsfaktorer är variabler som är okända för forskaren och ger sken av ett samband mel-

lan två variabler, där de facto den tredje variabeln är orsaken till sambandet. Vid ett konse-

kutivt urval är risken större att en variabel som är okänd för forskaren har en inverkan på 

resultatet jämfört med exempelvis en randomiserad studie (Bryman, 2016; Polit & Beck, 
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2010). Då två variabler testades enligt χ² kunde det således inte uteslutas att en tredje fak-

tor orsakat sambandet mellan de två undersökta variablerna. Således förelåg vissa brister i 

studiens design vilka bör tas i beaktande då läsaren tar till sig resultatet. 

 

 

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Validiteten bedömdes av uppsatsförfattaren, med vissa förbehåll, som god baserat på urva-

lets storlek. Då urvalet utgör en stor del av den totala populationen menar Polit och Beck 

(2010) att urvalets representerbarhet för populationen blir hög. Urvalet gjordes dock kon-

sekutivt, från projektets start samt med ett bortfall på 86 patienter, vilket kan haft inverkan 

på validiteten. Tillförlitligheten i studien kan ha påverkats av ambulanssjuksköterskans 

noggrannhet i journalföringen. Bortfall i urvalet kan ha förekommit om fält för projektet i 

fråga inte fyllts i. Även resultatet kan ha påverkats beroende på journalförarens noggrann-

het. Felkällor av denna art kunde inte uppsatsförfattaren  förutse.  

 

Reliabilitet har enligt Polit och Beck (2010) två innebörder. Den ena avser reliabiliteten 

hos ett mätinstrument, närmare bestämt i vilken utsträckning mätinstrumentet ger samma 

mätresultat om mätinstrumentet utförs igen. Uppsatsforskaren bedömer sannolikheten som 

stor att samma resultat uppnås ur journaldata i fråga som hög. Hur resultatet skulle se ut 

med samma mätmetoder för nästkommande års patientunderlag vore intressant för att un-

dersöka representerbarheten i studiens urval, i synnerhet med tanke på att urvalet som an-

vändes var från projektets start. 

 

Bryman (2016) beskriver generaliserbarheten som i vilken utsträckning studiens resultat 

kan överföras på en annan population. Vad gäller generaliserbarheten bakom studiens re-

sultat så bestod populationen i studien av invånare i en storstadsregion som bedömts ha 

lindrigare skador enligt ett specifikt triageringsverktyg. Resultatet som visade sig skulle 

kunna variera beroende på många faktorer som kan te sig mycket annorlunda i ett annat 

studieområde, exempelvis resvägar, ålder, socioekonomiska förutsättningar eller infrastruk-

turella skillnader i området. Uppsatsförfattaren bedömde således studiens resultat som rela-

tivt lågt vad gäller generaliserbarhet inom den totala populationen patienter som nyttjar 

ambulanssjukvård. 

 

 

Resultatdiskussion 

 

Könsfördelning samt åldersspridning 

De kvinnliga patienterna visade sig vara fler till antalet även äldre än de manliga patienter-

na. Såväl männen som kvinnorna hade en yngsta ålder på ett år och den äldsta manliga 

patienten var 96 år, medan den äldsta kvinnliga patienten var 99 år. Utifrån de tre ålderska-

tegorierna som uppsatsförfattaren upprättade kunde en statistiskt signifikant skillnad påvi-

sas i det yngsta och äldsta åldersspannet. Bland de yngre patienterna fanns en procentuellt 

större andel av männen än kvinnorna, medan det motsatta gällde för det äldsta åldersspan-

net. Meschial et al. (2014) fann att män i högre utsträckning ådrar sig allvarligare skador 

relaterade till riskfyllda aktiviteter, vilket eventuellt skulle kunna resultera i att färre man-

liga patienter ådrar sig de typskador som lämpar sig för omhändertagande på närakutmot-

tagning. I den äldsta ålderskategorin var kvinnor procentuellt sett mest överrepresenterade. 

En tänkbar orsak till resultatet skulle kunna vara en högre medellivslängd hos kvinnor 

kontra män (Socialstyrelsen 2004), vilket skulle kunna medföra en större mängd kvinnor i 

den berörda ålderskategorin. Detta ger sken av att fler äldre kvinnor än män förs till nära-

https://sv.wikipedia.org/wiki/Chi


 

20 

 

kut. Urvalet är dock helt baserat på patienter som förts till närakut, varför det inte utifrån 

metoden som använts går att uttala sig om så är fallet. Mäns och kvinnors förväntningar på 

slutdestination efter omhändertagande av ambulanssjukvården skulle också kunna visa på 

en orsak till skillnaden, exempelvis om äldre män i högre utsträckning förväntar sig få fort-

satt vård på akutsjukhus. 

 

 

Utlarmningsprioritet 

Männen prioriterades procentuellt sett högre än kvinnorna. Vad gäller prioritet 1 och 2 sågs 

en större andel män än kvinnor, men skillnaden visade sig störst vid prioritet 3, där kvin-

norna procentuellt sett var dubbelt så många som männen. Genusskillnaden i prioritet 3 

visade sig också vara statistiskt signifikant. Socialstyrelsen (2004) konstaterar att män ten-

derar att prioriteras som mer allvarligast sjuka än kvinnor, vilket tycktes överensstämma 

med resultatet. Även mäns tendens att ådra sig allvarligare skador relaterat till större risk-

beteende skulle kunna vara en del i förklaringen enligt Meschial et al. 2014. Demografin 

för respektive kön ser dock olika ut, med en högre medianålder för kvinnorna. En annan 

tänkbar möjlighet är att patienter med stigande ålder prioriteras lägre. Den benägenheten 

att tona ner eller trivialisera sina symtom O’Donnell, Condell, Begley och Fitzgerald 

(2006) funnit skulle också kunna föranleda den större andelen prioritet 2 och i synnerhet 

prioritet 3 hos kvinnor. En jämförelse med övriga patienter som erhåller ambulanssjukvård 

för en jämförelse med populationen i studien, vore därför, enligt författarna, viktigt att stu-

dera. 

 

 

Bedömda tillstånd fördelat mellan könen 

Av det totala urvalet exkluderades 44 patienter fördelade på 24 bedömda tillstånd ur resul-

tatredovisningen, då dessa bedömda tillstånd vardera understeg en procent av urvalet (to-

talt 9,1% av urvalet). Detta gjordes i syfte att göra resultatet mer lättöverskådligt. De hade 

även kunnat redovisas i en kollektiv kategori, exempelvis som ”övriga tillstånd”. Av de 

resterande 18 bedömda tillstånden visade sig Sårskador vara den vanligaste orsaken till 

närakutstyrning, där män var överrepresenterade med en statistiskt signifikant skillnad (p = 

0,04). Den något vagare kategorin, Skador/olycksfall var näst vanligast, även där med en 

procentuellt större andel män. Dessa orsaker till sjukvård gav en bild som kunde överens-

stämma med (Meschial et al. 2014) angående mäns benägenhet till att ådra sig skador. I 

den tredje vanligaste kategorin av bedömda tillstånd, ortopedi ospecificerat var kvinnor 

överrepresenterade med statistisk signifikans (p = 0,03). En högre risk hos kvinnor för os-

teoporos, i synnerhet i takt med stigande ålder kunde tänkas vara en bidragande orsak. En 

högre medianålder hos de kvinnliga patienterna skulle också kunna leda till en högre fall-

benägenhet som orsak till den högre andelen ortopediska skador. Även för det bedömda 

tillståndet yrsel var kvinnor överrepresenterade, vilket kunde tänkas ha ett samband. Dessa 

bedömda tillstånd skulle rimligtvis även kunna överensstämma väl med de två vanligaste 

tillstånden. Förklaringen till dessa skillnader behöver inte ligga i medicinska orsaker, utan 

skulle även kunna tänkas bero på attityder. Enligt Vicente et al. (2013)  samt Ahl et al. 

(2005) kan patientens förväntningar på ambulanssjukvården skilja sig individuellt, där 

somliga patienter associerar ambulanssjuksköterskans ankomst endast till en snabb för-

flyttning till en akutmottagning. Hur uppfattningar av denna art skiljer sig mellan exem-

pelvis män och kvinnor, eller yngre respektive äldre patienter, skulle kunna ha en stark 

inverkan på fördelningen av patienter som förts till närakut. En brist i analysen av de be-

dömda tillstånden och deras fördelning var att uppsatsförfattaren inte hade tillgång till 

journalernas fritext i CAK-net, där ambulanssjuksköterskan mer ingående beskriver patien-



 

 

 

ten symtom och tecken. Utifrån journalförarens smak och tycke kan till exempel en fraktur 

dokumenteras som det bedömda tillståndet fraktur men även som ortopedi/ospecificerat. 

Hade fritexten i journalerna funnits tillhanda hade exempelvis sökorsaken ska-

dor/olycksfall, som i sig inte säger mycket om vad patienten söker sjukvård för, eventuellt 

kunnat fördelas ut på andra tillstånd som är mer specifika. Detta problem kan ha medfört 

en snedfördelning mellan fördelningen i de mer specifika tillstånden. 

 

 

Allvarlighetsgrad enligt NACA 

Kvinnor bedömdes utifrån NACA-poäng i resultatet som lättare skadade än männen, med 

en avsevärt högre andel NACA I (den lägsta allvarlighetsgraden) hos kvinnor och desto 

fler NACA II och NACA III hos männen. För NACA II visade sig skillnaden vara statist-

iskt signifikant (p= 0,01). Detta kan stå för flera saker. Socialstyrelsens (2004) observation 

att kvinnor tenderar att prioriteras lägre än män skulle kunna föreligga även här. En jämfö-

relse med hur ambulanssjuksköterskor skattar allvarlighetsgraden hos övriga patienter som 

vårdas prehospitalt skulle kunna ge en insikt om ett eventuellt samband. Det skulle även 

vara intressant att undersöka hur ambulanssjuksköterskor skattar allvarlighetsgraden för 

olika bedömda tillstånd, för att undersöka om detta kan orsaka fördelningen i NACA-

poäng relaterat till fördelningen mellan könen för respektive tillstånd. Om kvinnor i större 

utsträckning tenderar att trivialisera sina besvär än männen, enligt O’Donnell, Condell, 

Begley och Fitzgeralds (2006) fynd så kanske även detta kan påverka ambulanssjukskö-

terskans bedömning, vilket ur ett patientsäkerhetsperspektiv skulle kunna leda till en un-

dertriagering av kvinnor. 

 

 

Följsamhet till styrverktyget 

Endast 31 procent av urvalet uppfyllde enligt journaltext samtliga kriterier som krävs för 

att enligt riktlinjen i den berörda regionen kunna styras till närakutmottagning. En något 

större andel kvinnliga patienter uppfyllde samtliga kriterier kontra manliga patienter. Detta 

var för uppsatsförfattaren en oväntat låg andel. Ur ett patientsäkerhetsperspektiv upplevde 

uppsatsförfattaren detta som problematiskt när ett av de beslutsstöd som ska användas i 

den kliniska vardagen implementeras i så pass låg utsträckning. I de fall patienterna inte 

uppfyllt alla kriterier för närakutstyrning var orsakerna varierande. Det rörde sig om pati-

enter under 18 års ålder, patienter med andra ESS-koder (bedömda tillstånd) än de som var 

inkluderade, alternativt korrekt ESS-kod, men högre triagefärg än grön. Exempel på detta 

kan vara en patient med skallskada som i CAK-net bedömts som sårskada, triagerats enligt 

ESS-koden skada/trauma huvud, men medicineras med blodförtunnande läkemedel. Pati-

enten har då korrekt ESS-kod, men får orange triagefärg som bör enligt riktlinje således 

exkluderas och föras till akutmottagning. Om det har gått lång tid från att patienten ådragit 

sig sårskadan och ter sig neurologiskt opåverkad skulle det kunna tänkas att patienten av 

ambulanssjuksköterskan ändå bedöms som en lämplig patient för omhändertagande på 

närakutmottagning trots att riktlinjen motsäger sig detta. En del patienter hade vitalpara-

metrar (SaO₂ >95% utan O₂, andningsfrekvens på 8-25 per minut, puls på 50-110 slag per 

minut, systoliskt blodtryck >90mmHg, kroppstemperatur på 35°-38,5°) som föll utom ra-

men för inklusionskriterier för närakutstyrning. Samma resonemang skulle kunna tänkas 

här, exempelvis för en patient med kroniskt obstruktiv lungsjukdom som levt i många år 

med en SaO₂ på 93 procent och nu söker sjukvård för ledvärk. Huruvida ambulanssjukskö-

terskan i kontakten med sjuksköterska på närakutmottagning varit tydlig med att patienten 

avviker från riktlinjen gick ej att utläsa ur journaldata. Det vore intressant att undersöka 

ambulanssjuksköterskors upplevelser av styrverktygets kvalitet med tanke på den låga följ-
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samheten till riktlinjen. SSF (2010) påtalar vikten av att ambulanssjuksköterskan deltar 

aktivt i förändringsarbetet och utformandet av de riktlinjer som ligger till grund för den 

patientnära vården. Kanske föreligger här en diskrepans mellan riktlinjens utformning och 

ambulanssjuksköterskors bedömning av patienterna. Även att studera i vilken utsträckning 

sekundärtransport sker från närakutmottagning till sjukhusansluten akutmottagning, såväl 

för de patienter som uppfyller alla kriterier för närakutstyrning som för de som avvikit från 

kriterierna skulle ge av patientsäkerhetsskäl vara av stor vikt. Willman (2013) påtalar ten-

densen att nyutbildade sjuksköterskor kan tendera att göra avsteg från ny kunskap för att i 

större utsträckning ta till sig mer seniora kollegors arbetssätt. Uppsatsförfattaren har endast 

haft tillgång till kvantitativa data från journalerna, inte den fritext som ambulanssjukskö-

terskan vanligtvis skriver kring vårdtillfället. Om en ambulanssjuksköterska av något skäl 

ansett att en patient kunnat få adekvat vård på närakutmottagning, kontaktat denna, och 

överenskommit om detta trots att patienten inte uppfyllt kriterierna för patientstyrning så 

skulle detta kunna framkomma i fritext. I resultatet avseende följsamhet till styrverktyget 

kan det således finnas patienter som enligt närakutens organisation är välkommen, trots att 

exempelvis patientens puls varit för hög.  

 

 

SLUTSATS 
 

Studien ger en kunskap om i en förhållandevis ny patientgrupp, och visar på variationer i 

så väl demografiska data som orsak till vårdkontakt. Resultatet tyder på skillnader mellan 

könen, avseende såväl bedömningar av från alarmeringstjänstens som från ambulanssjuk-

vårdens sida där båda parter prioriterar män som i större behov av sjukvård. Skillnader 

mellan könen kunde även påvisas avseende orsak till sjukvårdsbehov. Det visade sig även 

råda skillnader mellan de riktlinjer som styr arbetssättet för patientgruppen och hur ambu-

lanssjuksköterskan implementerar dessa. Bakomliggande orsaker till dessa skillnader krä-

ver fördjupad forskning. De riktlinjer som ligger till grund för detta nya arbetssätt följs inte 

till fullo av ambulanssjukvården vilket tyder på att ytterligare forskning kring beslutstö-

dens utformning och ambulanssjuksköterskors attityder behöver bedrivas. 

 

 

Klinisk tillämpbarhet 

 

Studiens resultat bidrar till att synliggöra skillnader i mäns och kvinnors resa genom vård-

kedjan från utalarmering till destination för slutgiltig behandlingsinstans. Studien bidrar 

vidare till att tydliggöra en diskrepans mellan styrverktyg och dess applicering av ambu-

lanssjuksköterskor, två viktiga komponenter i en patientsäker vård som båda kan komma 

att undersökas närmare i syfte att upprätthålla en god vårdkvalitet. Att bedriva forskning 

med liknande design kopplat till ambulanssjuksköterskors attityder, samt i jämförelse om 

övriga populationen patienter som omhändertas av prehospital akutsjukvård skulle ge en 

mer nyanserad bild och kanske kunna ge svar på bakomliggande orsak och verkan till stu-

diens resultat. Uppsatsförfattaren avser att presentera sina forskningsfynd för den berörda 

regionens prehospitala sjukvårdsorganisation.   
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