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Abstrakt 
Bakgrund De senaste åren har belastningen på akut- och prehospital sjukvård ökat. Patienter 

söker akutsjukvård för lindriga åkommor som kan behandlas självständigt eller via primärvård. 

För att möta det ökade trycket har ambulansavdelningen i Örebro börjat hänvisa patienter till 

annan vårdnivå som ett alternativ till att transportera patienten med ambulans till 

akutmottagningen (AKM). Bedömningen görs med hjälp av RETTS samt lokala riktlinjer. 

Syfte Syftet var att beskriva tidsåtgång vid hänvisning av patient till annan vårdnivå än 

ambulanssjukvård samt faktorer hos patienter och personal som kan påverka tiden. Metod En 

prospektiv datainsamling av hänvisningar ur ambulansjournaler ligger till grund för studien. 

Materialet är insamlat från 2016-02-01 till 2016-05-28. Deskriptiv och analytisk statistik 

användes för att analysera data. Resultat Totalt inkluderades 537 hänvisningar. Antal vårdare i 

studien var 68 stycken. Den snabbaste hänvisningen tog 3 minuter och den längsta 90 minuter. 

Medianen på hänvisningarna låg på 22 minuter. Ett svagt samband hittades där ökad ålder på 

patienten gav en längre hänvisningstid. Den åldersgruppen som tog längst tid att hänvisa var 80 

år och äldre. Hänvisningstiden skilde sig signifikant beroende på kontaktorsak som patienterna 

sökte för. Hypoglykemi var den kontaktorsak som tog längst tid att hänvisa och trafikolyckor 

gick snabbast. Slutsats De faktorer som påverkade hänvisningstiden var patientens ålder och 

kontaktorsak. Mediantiden för hänvisningarna var 22 minuter och i nuläget finns ingen data att 

jämföra mot om hur lång tid det tar att köra in patienter till AKM i Örebro men det tar sannolikt 

längre tid och är dessutom inte alltid nödvändigt. Kommunikation kan förklara varför äldre 

patienter tar längre tid att hänvisa samt att vissa kontaktorsaker också kan ta längre tid än andra. 

Ingen faktor som påverkar tidsskillnaden bedöms som omotiverad stor. Hänvisning tycks tids- 

och resurssparande samt ekonomiskt försvarbart och ett bra alternativ till direkttransport till 

AKM.  

 

Nyckelord: ambulance, emergency medical service, health service misuse, non-acute, 

prehospital. 

  



	 	

Abstract 
Background. In the past years, the burden on emergency and pre-hospital healthcare has 

increased. Patients seek medical care for minor diseases that can be treated independently or 

through primary care. In order to meet the increased pressure, the ambulancedepartment in 

Örebro has begun referring patients to other levels of care, as an alternative to transporting the 

patient with an emergency ambulance. The assessment is done using RETTS as well as local 

guidelines. Purpose The purpose was to describe time and impact factors when referring to 

other levels of care at the ambulance department in Örebro. Method A prospective data 

collection forms the basis of the study. The material is collected from 2016-02-01 to 2016-05-

28. Descriptive and analytical statistics were used to analyze the data. Results In total, 537 

references were included. The number of caregivers in the study was 68. The fastest reference 

took 3 minutes and the longest 90 minutes. The median on the references was 22 minutes. A 

weak relationship was found where increased age on the patient gave a longer reference time. 

The age group who took the longest time to refer was 80 years and older. The reference time 

varied depending on the reason for contact. Hypoglycemia was the cause of contact that took 

the longest time to refer and trafficaccidents was the fastest. Conclusion The factors that 

affected the reference time were the age of the patient and reason of contact. The median time 

for the references was 22 minutes and at the moment there is no data comparing to how long it 

takes to drive patients to the emergency room in Örebro but it is likely to take longer and is not 

always necessary. Communication can explain why elderly patients take longer to refer and that 

some contact causes may also take longer than others. No factor affecting the time difference is 

considered to be unjustified. Reference seems time- and resource saving and economically 

justifiable and a good alternative to direct transport to the emergency department.  

 

Keywords: ambulance, emergency medical service, health service misuse, non-acute, 

prehospital. 
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Bakgrund 

Sjuksköterskans roll i ambulansen 

Prehospital sjukvård definieras som vård och behandling försedd på plats eller i ambulans vid 

händelse av en olycka eller akut sjukdom (Suserud, Bruce & Dahlberg, 2003; Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2012). 

Historiskt sett har den prehospitala sjukvården i huvudsak fungerat som en ren 

transport till att idag kunna utföra avancerad sjukvård i hemmet och under transport (Suserud, 

2005; Machen, Dickinson, Williams, Widiatmoko & Kendall, 2007). Socialstyrelsen fattade 

1997 beslutet att yrkesutövning i ambulans ska räknas som ett specialistområde och år 2001 

tillkom utbildningen till ambulanssjuksköterska som ger yrket en skyddad beteckning (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2012). Den nya tekniken, utvecklingen av läkemedel och den allmänna 

kunskapen har medfört att den prehospitala vården blivit en viktig del av patientens totala 

vårdförlopp (Suserud, 2005). 

Ambulansyrket står inför en förändring de nästkommande 10–15 åren. Samhället 

växer, det finns fler multisjuka äldre samt en ökad fordran om ett skyndsamt omhändertagande, 

detta i förhållande till ett begränsat resursantal (Svensk Sjuksköterskeförening, 2012; 

Aminzadeh & Dalziel, 2002). Det kommer att finnas ett ökat krav på en alltmer självständig 

samt korrekt prioritering av patienter så dessa i direktskedet kan styras till rätt vårdnivå om 

akutsjukvård inte är nödvändig, exempelvis primär- eller kommunalvård (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2012). 

Ambulanstransporter utan prehospitalt vårdbehov  

Att patienter med mindre skador eller sjukdomar, utan ett vårdbehov i ambulans, i större 

utsträckning än förr söker ambulanssjukvård är ett ökande samhällsproblem (Moskop, Sklar, 

Geiderman, Schears & Bookman, 2009). Upp till en tredjedel av alla ambulanstransporter 

beräknas vara onödiga (Hjälte, Suserud, Herlitz & Karlberg, 2007b ; Suserud et al., 2011) då de 

som ringer ambulans inte befinner sig i någon form av nödsituation eller är i behov prehospital 

sjukvård (Ebrahimian, Shabanikiya & Khalesi, 2012; Karlsten & Elowsson, 2004). Den 

patientgrupp som använder sig av obefogade ambulanstransporter konsumerar begränsade 

resurser och det kan sannolikt leda till att patienter med akut sjukdom eller skada kan få vänta 

på vård. Det kan leda till en ökad dödlighet för de patienter som inte nås av hjälp i tid (Knapp, 

Kerns, Riley & Powers, 2009). Felaktigt användande av ambulanser ökar personalens 

arbetsbörda och leder även till höga kostnader (Brown, Hubble & Cone, 2009; Nicholl, 2007). 

Det ökade antalet ambulanstransporterna de senaste åren är en av orsakerna till den ökande 
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belastningen på akutmottagningar (Ting, 2008). Överfulla akutmottagningar är ett 

väldokumenterat problem (Ohshige, 2008 ; Carret, Fassa & Kawachi, 2007) vilket visats ha ett 

samband med ökad dödlighet, (Sprivulis, Da Silva, Jacobs, Frazer & Jelinek, 2006). Även 

antalet onödiga sjukhusinläggningar ökar (Nicholl, 2007).  

Vad ett akut sjukdomstillstånd innebär för privatpersoner och vad det innebär för 

sjukvårdspersonal skiljer sig åt. Privatpersoner har en betydligt bredare definition av vad som 

kräver akutsjukvård (Becker et al., 2013). Anledningarna till att patienter utan ett akut 

sjukvårdsbehov åker ambulans handlar ofta om dålig förståelse för allvarlighetsgraden av sina 

symtom samt avsaknad av förståelse för konsekvenserna av ett missbruk av resurser (Palazzo, 

Warner & Sadana, 1998). 

Patienterna såg inte ambulansen som en plats för sjukvård. De tyckte att 

ambulansen var ett transportsätt för att ta sig till sjukhus då de inte kunde göra det själva. 

Många visste inte att de arbetar sjuksköterskor i ambulansen utan såg den prehospitala 

vårdpersonalen som chaufförer (Ahl & Nyström 2012).  

En stor del av de samtal som kommer till SOS med begäran om ambulans 

kommer från andra vårdgivare. Detta tyder på att det kan saknas kunskap även hos dessa om 

hur ambulansens resurser ska användas (Suserud et al., 2011). 

Hänvisning till egenvård 

I flera länder finns det möjlighet för den prehospitala sjukvårdspersonalen att göra en 

bedömning av patienten i hemmet eller på platsen av skadan eller sjukdomen. 

Ambulanspersonalen kan därefter besluta om huruvida patienten kan ges vård eller råd på plats 

som alternativ till att medfölja till akutmottagningen, i de fall det inte bedöms som nödvändigt 

(Fullerton, Price, Silvey, Brace & Perkins, 2012).  

Att hänvisa patienter i hemmet till egenvård, minskar kostnader på AKM och 

antalet sjukhusinläggningar. Patienter kan känna sig nöjda med vård i hemmet, då de slipper 

långa väntetider på AKM och eventuell sjukhusinläggning (Machen et al., 2007) såvida de vet 

var de ska vända sig om deras problem skulle förvärras (Ahl & Nyström, 2012).  

Triage 

Triage används prehospitalt och på akutmottagningar världen över. Triage utvecklades med 

syftet att kunna skilja ut de akut sjuka patienterna från dem som inte skulle skadas av att vänta 

längre på att få vård. Triage är en komplex beslutsprocess och flertalet olika skalor/modeller har 

utvecklats som stöd (Bullard, Unger, Spence & Grafstein, 2008).  

Sjuksköterskan genomför en triagering med hjälp av sin erfarenhet, kunskap och 

intuition. Patienter kan dock triageras olika av olika sjuksköterskor baserat på deras personliga 
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kapacitet. Den personliga kapaciteten innefattar sjuksköterskans mod, osäkerhet samt 

självförtroende. Osäkerhet kan exempelvis yttra sig i att patienten övertriageras, patienten får då 

en högre prioriteringsgrad än den egentligen behövt (Andersson, Omberg & Svedlund, 2006). 

Ambulansen arbetar generellt med säkerhetsmarginaler och därmed kan 

övertriagering vara acceptabelt. Säkerhetsmarginalerna måste dock ställas mot 

överkonsumtionen av de begränsade resurser som finns att tillgå (Hjälte et al., 2007a; Suserud 

et al., 2011).  

RETTS 

Vid Region Örebro län används triagesystemet Rapid Emergency Triage and Treatment System 

(RETTS) som togs i bruk i Sverige år 2011. Triage enligt RETTS grundar sig i två olika 

bedömningar. Den första är bedömning av patientens vitalparametrar. Hit hör blodtryck, puls, 

saturation, temperatur, andningsfrekvens samt vakenhetsgrad och den andra är bedömning av 

patientens symtom, Emergency symtoms and sgins (ESS), exempelvis bröstsmärta eller 

syncope. Därefter kombineras bedömningarna och patienten kategoriseras in i en av följande 

fem färger. Röd, som är den mest akuta och färgen, vilken innebär att patienten omedelbart ska 

träffa en läkare. Orange, att patienten ska träffa läkare inom 20 minuter. Gul, inom två timmar 

och grön, inom fyra timmar. Blå innebär att det inte finns en tidsram för tid till möte med läkare 

(Westergren, Ferm & Häggström, 2014).  

Hänvisningsalternativ ambulansavdelningen Örebro 

Vid ambulansavdelningen i Örebro är hänvisning till annan vårdnivå ett alternativ till att 

transportera patienten direkt till akutmottagning med ambulans. Annan vårdnivå innebär 

antingen egenvård, då patienten själv eller tillsammans med anhörig/vårdpersonal själv kan 

utföra den vård som behövs. Patienten kan också hänvisas till primärvård, det vill säga, 

vårdcentral eller jourvårdcentral. Det är upp till ambulansbesättningen att besluta om huruvida 

de vill hänvisa en patient eller inte. 

Patienten kan hänvisas om den triageras som grön på samtliga vitalparametrar och 

blir grön eller gul enligt triage med ESS. Om patienten blir grön både på vitalparametrar och 

ESS kan patienten hänvisas till egenvård, att själv kontakta vårdcentral, alternativt att själv ta 

sig till den aktuella vårdinstansen. Om patienten blir grön på parametrar och gul enligt ESS ska 

ambulanspersonal tillgodose tid på vårdcentral/aktuell mottagning samt transport med sjukresa 

eller ambulans beroende på vårdkrav. Vid tidpunkter då primärvården har stängt och patienten 

bedöms vara i behov av specialiserad vård men ej behöver ambulanssjukvård, tillgodoser 

ambulanspersonalen transport med sjukresa till akutmottagning. Hänvisning av barn får endast 

ske om barnet triageras som grön på både ESS och vitalparametrar. I samband med hänvisning 
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lämnas ett dokument med vitalparametrar och information om hänvisningsnivå (Se bilaga 1). 

Riktlinjerna för hänvisning vid ambulansavdelningen i Örebro utformas av medicinskt ansvarig 

läkare i Örebro län. 

Teoretisk referensram 

Ordet kommunikation betyder gemensam och kommer från latinets communis (Hård af 

Segerstad, 2011). Kommunikation är ett brett och svårdefinierat begrepp och är en 

grundläggande faktor för att skapa en relation mellan patient och vårdare men kan också ge 

upphov till konflikt då den används på fel sätt (Fredriksson, 2012). Det är en social process och 

används när vi vill förmedla information till en annan människa (Hård af Segerstad, 2011). 

Enligt Shannon och Weaver (1949) består ett kommunikationssystem av en informationskälla 

som sänds ut via vårdaren, som skickar en signal till mottagaren och därigenom nåt sitt 

informationsmål, patienten. Signalen kan under vägen påverkas av störningar. Dessa störningar 

kan vara ljud, rörelser och andra människor runt omkring.   

För en ambulanssjuksköterska som har mer kunskap om sitt område är det viktigt 

att ta reda på patientens förkunskap inom området för att kommunikationen skall nå fram. Det 

är en stor del av sjuksköterskans yrkesutövning att kunna etablera en relation till patienten för 

att försöka förstå dess känslor, attityder och tankar om omvärlden (Baggens & Sandén, 2009). 

Begreppet dualistisk-reduktionistisk kommunikation beskrivs som en rak linje mellan sändare 

och mottagare. Kommunikationen delas upp i två grundbegrepp. Instrumentell och emotionell 

kommunikation. Den instrumentella delen avser att sakligt beskriva sjukdom och eventuell 

behandling för patienten i avseende att ge patienten en chans att preparera sig om vad som skall 

komma och därmed minska oron. Den emotionella delen syftar till att skapa en trygg, tillitsfull 

miljö. Detta sker genom att förmedla tröst, stöd och respekt till patienten så att denna i sin tur 

kan berätta öppet om sitt tillstånd och sina känslor. Ambulanspersonal använder sig dagligen av 

kommunikation som verktyg för att etablera relation, samla in information och lindra lidande 

och oro. I samband med en hänvisning är kommunikation absolut nödvändig.  

 Ambulanspersonalen måste försäkra sig om att de samlat in tillräckligt mycket 

information för att säkert kunna hänvisa patienten. Patienten måste känna sig trygg med att bli 

hänvisad och måste dessutom kunna förstå och bekräfta att de förstått de råd och den 

information som ambulanspersonalen lämnat (Fredriksson, 2012). 

I kompetensbeskrivningen av legitimerad sjuksköterska med 

specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot ambulanssjukvård står det att 

specialistsjuksköterskan ska kunna ta till vara på patientens erfarenheter och tidigare kunskap, 
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kunna anpassa undervisning och information till patient och närstående på deras nivå samt 

anpassa vårdtempot till den enskilde patienten (Svensk Sjuksköterskeförening, 2012).   

Problemformulering 

Akutsjukvården har det senaste decenniet haft en ökande belastning. Patienter söker 

akutsjukvård i allt större utsträckning för lindriga åkommor som kan behandlas självständigt i 

hemmet eller inom primärvården. Det ökade trycket leder till växande kostnader och tilltagande 

arbetsbelastning inom en verksamhet som redan lider av resursbrist. Den prehospitala vården 

har därför tvingats till nya metoder för att klara av att möta samhällets stegrande krav och 

fordran om ambulanstransport. Den här studien utforskar ett område angående hänvisningar där 

ingen, eller bristfällig forskning finns. Genom att beskriva tidsaspekter vid hänvisning kan 

underlag ges för att kunna motivera en fortsatt framtid med hänvisningar, alternativt upptäcka 

problem där hänvisningsförfarandet tar omotiverat lång tid. Studien kan bidra till att 

underbygga utveckling av riktlinjer vid hänvisning och förhoppningsvis ge underlag och 

inspiration till vidare forskning.  

 

Syfte 

Syftet var att beskriva tidsåtgång vid hänvisning av patient till annan vårdnivå än transport till 

akutmottagning samt undersöka hur tid på dygnet, faktorer hos patienter och personal kan 

påverka tiden. 

 

Metod 

De faktorer som studerats hos vårdarna var ålder, kön och erfarenhet inom ambulanssjukvård. 

Hos patienterna studerades ålder, kön och kontaktorsak. Vilken tid på dygnet hänvisningen 

skett studerades även. Studien är en pilotstudie och del av ett större forskningsprojekt vid namn 

Hänvisning till en annan vårdnivå - En prehospital säkerhetsstudie. 

Design 

Studien är utförd med en kvantitativ metod. Deskriptiv statistik användes för att analysera data. 

Analytisk statistik med hypotesprövningar används för att förklara och analysera data.  

Datainsamling 

En prospektiv datainsamling av samtliga ambulansjournaler av patienter som hänvisats under 

perioden 2016-02-01 – 2016-05-28. Journaler med ofullständigt ifyllda hänvisningstider (82 st.) 
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exkluderades, se figur 1. Patienternas personnummer, förutom födelseår raderades från data så 

att konfidentialiteten bevarades.  

 
 

Ambulanspersonalens arbetsnummer, kön, födelseår, samt anställningsår på ambulansen i 

Örebro län registrerades.  

Inmatad data kontrollerades på inmatningsfel som sedan korrigerades med data 

från orginaljournal.  

Databearbetning 

Hänvisningstiden utgick från ankomst till patienten till och med avfärd från patienten. 

Åldersgrupper hos patienter grupperades till 0-9, 10-19, 20-39, 40-59, 60-79 och 80 år och 

över. Åldersgrupper hos vårdarna grupperades till 25-29, 30-39, 40-49, 50-59 och 60 år och 

äldre. Arbetslivserfarenhet hos vårdaren grupperades till 0-5, 6-10, 11-19 och 20 år och över. 

Där vårdaren var vikarie eller ambulanssjukvårdare utan befogenheter att själv hänvisa 

patienten, användes den delegerade sjuksköterskan på bilen, eftersom det formella beslutet låg 

hos hen.  

Data presenterades i text, tabeller och med figurer. Normalfördelningen räknades 

ut. Analyser för signifikanta samband och skillnader i data utfördes och presenterades med 

tabeller, figurer och i löpande text.  

Statistisk Analys 

Demografisk data presenterades med deskriptiv statistik. Hänvisningstid, ålder och antal års 

erfarenhet var på kvotskalenivå. Åldersgrupper, kön, kontaktorsaker och tid på dygnet var på 

nominalskalenivå.  

ShapiroWilk test och Q-Q plot samt boxplot användes för att bestämma 

normalfördelningen. Hänvisningstid var icke normalfördelad (p=0,00, ej linjär Q-Q plot samt 

ickesymmetrisk boxplot). 

Data på kvotskalenivå analyserades med Spearmans rank correlation coeficcient 

(rho). Vid icke normalfördelad data används icke parametriskt test. En nollhypotes sattes upp 

att det inte finns något statistiskt samband mellan hänvisningstid och ålder eller antal års 

erfarenhet. Om Spearmans rho är signifikant kan nollhypotesen förkastas. Spearmans rho visar 

linjära korrelationer mellan två variabler, där starkaste korrelationerna ligger på +1 eller -1, 

svagare korrelation närmare 0 (Bartholomew, Deary & Lawn, 2009; Siegel & Castellan, 1988). 

Antal	journaler	från	början:	
619

Journaler	med	ofullständiga	
tider	som	exkluderades:	82

Journaler	som	inkluderades:	
537

Figur 1. Flödesschema för inkluderade journaler.  
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Data på nominalskalenivå analyserades med Kruskal Wallis test samt post hoc test där Kruskal 

Wallis test var signifikant. Distributionen i varje grupp analyserades med Levene´s test där en 

positiv snedfördelningen förelåg i grupperna, därför kunde Kruskal Wallis post hoc test 

användas till jämförelse mellan grupperna. Här sattes nollhypotesen att det inte finns en 

signifikant skillnad i hänvisningstid mellan de olika grupperna. Om Kruskal Wallis visade sig 

signifikant kunde nollhypotesen förkastas och en skillnad accepteras, i dessa fall utfördes ett 

Kruskal Wallis H post hoc för att se mellan vilka grupper skillnaden låg. För att tydliggöra 

rangordningen för kontaktorsaker används mean ranks, högre siffra innebär en längre 

hänvisningstid (Kruskal & Wallis, 1952; Siegel & Castellan, 1988). 

Ett p-värde på < 0,05 var satt som signifikant för de statistiska analyserna. Data 

beskrivs med medelvärde, standardavvikelser, median, konfidensintervall, percentiler, p-värde 

för Spearmans rho och p-värde för Kruskal Wallis. För analysen användes SPSS version 24. 

En poweranalys utfördes på två åldersgrupper hos vårdarna, för att se hur stort 

urvalet hade behövt vara för att få ett signifikant resultat. Grupperna som testades var 25-29 år 

(n=9) och 50-59 år (n=13), dessa två grupper var de som hade störst skillnad i median- och 

medelhänvisningstid men ingen signifikans mot populationen hittades. Power sattes till 80%. 

För att kunna få ett signifikant resultat där p<0,05 behövde populationsstorleken vara 76 

personer i varje grupp (Siegel & Castellan, 1988). 

 

Forskningsetiska överväganden 

Projektet är en pilotstudie till det större projektet Hänvisning till en annan vårdnivå – En 

prehospital säkerhetsstudie, som är godkänd av etikprövningsnämnden i Uppsala, Dnr 

2015/465/1. Etiktillägg finns så att journalgranskning kunnat ske utan patientens samtycke. 

Materialet som inhämtats från studien har i enlighet med personuppgiftslagen (SFS, 1998:204) 

hanterats så att icke behöriga ej haft tillträde till uppgifterna och presenteras så att enskilda 

individer ej kan urskiljas. 

Insamlande av personaluppgifter har godkänts skriftligt av verksamhetschefen vid 

akutkliniken, USÖ. Ingen enskild anställd kan urskiljas i studien.  

Hänsyn till Helsingforsdeklarationen har tagits i studien genom att risker och 

olägenheter för studiedeltagarna har bedömts som låga och de positiva effekterna av studien 

väger upp för de risker forskarna utsätter studiedeltagarna för. Forskningsdeltagarnas rättigheter 

och intressen har inte förbisetts på grund av forskningens syfte att generera ny kunskap. Sårbara 

grupper och individer har ej farit illa i studien. Forskningsdeltagarnas personuppgifter har 
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skyddats under studiens gång, forskarna har endast haft tillgång till födelseår (The World 

Medical Association, 2013).  

 

Resultat 

Populationskarakteristika  

Totalt inkluderades 537 hänvisningar på patienter mellan 0-99 år. Antal kvinnor som 

hänvisades var 255 (47,5 %), män 257 (47,9 %) och 25 (4,7 %) var okänt. Åldersgruppen 20-39 

år (27 %) var den största patientgruppen som hänvisades och den minsta var 10-19 år (7,1 %).  

Antal vårdare i studien var 68 stycken varav 16 (23,5 %) kvinnor och 52 (76,5 %) män. De 

manliga vårdarna har hänvisat 419 (78 %) patienter och de kvinnliga 118 (22 %) patienter. 

Antal hänvisningar per vårdare var i medel 7,7 och sträckte sig mellan en till 29 stycken. Den 

största åldersgruppen hos vårdarna var 30-39 år (44,1 %), den minsta var 60 + (7,4 %). Den 

största gruppen hade 0-5 års erfarenhet av ambulanssjukvård (52,9 %) resterande var jämt 

fördelade mellan grupperna.  

Den största delen av hänvisningarna skedde på kvällstid mellan 17.00 – 23.59 

(37,1 %), resterande tider på dygnet var fördelade jämt. Det fanns ett större antal kontaktorsaker 

som patienterna sökt för, de grupperades som feber, bröstsmärta, yrsel, hypoglykemi, fall, 

andningsbesvär, buksmärta, trafikolycka och övrigt. I gruppen övrigt fanns de kontaktorsaker 

som hade färre än tio journaler. Övrigt var den största gruppen (59,6 %) följt av trafikolyckor 

(8,2 %). Se tabell 1 och 2, fördelning av patienter och vårdare.  
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Hänvisningstid 

Den snabbaste hänvisningen tog tre minuter och den längsta en timme och 30 minuter. 

Mediantiden på hänvisningarna låg på 22 minuter och medel på 24 minuter. Figur 2 visar hur 

hänvisningarna är fördelade i tid. Figur 5 visar spridningsmått, centralmått och analyser av 

hänvisningstiden.  
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Figur 2. Hänvisningstid i minuter fördelat på antal hänvisningar. 

Tabell 1. Fördelning av patienter. 
Beteckning Patienter, antal (%) 
Totalt antal 537 (100) 
Kön, patienter  

Kvinnor 255 (47,5) 
Män 257 (47,9) 

Okänt 25 (4,7) 
Ålder, patienter  

Medel 49,0 
Median 49,0 

Range 0 - 99 
Åldersgrupper, patienter  

0-9 40 (7,4) 
10-19 38 (7,1) 
20-39 145 (27,0) 
40-59 95 (17,7) 
60-79 124 (23,1) 

80 + 95 (17,7) 
Kontaktorsak  

 Feber  18 (3,4) 
Bröstsmärta  19 (3,5) 

Yrsel 23 (4,3) 
Hypoglykemi 23 (4,3) 

Fall  25 (4,7) 
 Andningsbesvär 26 (4,8) 

Buksmärta 39 (7,3) 
Trafikolycka 44 (8,2) 

Övrigt 320 (59,6) 
Tid på dygnet  

00:00 – 06:59 110 (20,5) 
07:00 – 11:59 107 (19,9) 
12:00 – 16:59 121 (22,5) 
17:00 – 23:59 199 (37,1) 

Tabell 2. Fördelning av vårdare.  
Beteckning Vårdare, antal (%)  
Kön  

Kvinnor 16 (23,5) 
Män 52 (76,5) 

Ålder  
Medel 41,29 

Median 38 
Range 25 - 63 

Åldersgrupper  
25-29 9 (13,2) 
30-39 30 (44,1) 
40-49 11 (16,2) 
50-59 13 (19,1) 

60 + 5 (7,4) 
Erfarenhet av 
ambulanssjukvård, i 
antal år 

 

  
0-5 36 (52,9) 

6-10 9 (13,2) 
11-19 10 (14,7) 

20 + 13 (19,1) 
Antal hänvisningar/ 
vårdare 

 

Medel 7,7 
Median 7 

Range 1 – 29 
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Vårdaren 

Ingen signifikant skillnad i hänvisningstid kunde observeras för vårdarens kön (p=0,15). Det 

fanns heller inget signifikant samband gällande hänvisningstid jämfört med vårdarens ålder 

(p=0,09). Figur 3 visar hänvisningstider för de olika åldersgrupperna hos vårdarna. 

 

Patienten 

Det fanns ingen signifikant skillnad i hänvisningstid när man jämförde grupperna som 

baserades på patienternas könstillhörighet (p=0,38).  

Ett svagt samband hittades där ökad ålder på patienten gav en längre 

hänvisningstid (Spearman´s rho=0,16, p=0,00). Mediantiden för hänvisning av patienter över 

80 år var 27 minuter i jämförelse med 20 minuter för gruppen 20-39 år som gick snabbast att 

hänvisa. Hänvisningstiderna i förhållande till patientens ålder kan ses i figur 4. En signifikant 

skillnad i hänvisningstid hittades även när patienterna delats in i åldersgrupper (p=0,00). 

Hänvisningstiden för patienter över 80 år skiljer sig signifikant jämfört med de andra 

åldersgrupperna. Även åldersgruppen 20-39 år skiljer sig mot 60-79 år (p=0,04). Resterande 

åldersgrupper finns ingen signifikant skillnad i tid på. Kruskal Wallis post hoc resultat kan ses i 

tabell 3.  
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Tabell 3. Kruskal Wallis post hoc, åldersgrupper patienter. 

 10-19 20-39 40-59 60-79 80+ 
0-9 0,94 0,33 0,84 0,68 0,02* 
10-19  0,49 0,88 0,54 0,04* 
20-39   0,47 0,04* 0,00* 
40-59    0,33 0,00* 
60-79     0,02* 
*Signifikansnivå p< 0,05     
 

Tid på dygnet 

Det fanns ingen signifikant skillnad mellan tiden på dygnet och hänvisningstiden (p=0,60), se 

figur 5 för medel- och mediantid fördelat under dygnet.  
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Figur 4. Hänvisningstiden fördelat på åldersgrupperna hos patienterna. Den röda linjen är medeltiden. 
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Kontaktorsak 

Hänvisningstiden skilde sig beroende på kontaktorsak som patienterna sökte för (p=0,00). 

Hypoglykemi var den kontaktorsaken som tog längst tid att hänvisa med en mediantid på 30 

minuter och trafikolyckorna var de som tog kortast tid med en mediantid på 17 minuter, se figur 

6. Vilka skillnader som var signifikanta visas i tabell 4. För att se hur kontaktorsakerna förhåller 

sig till varandra är medelvärdet rangordnat med mean ranks i Kruskal Wallis analysen, där 

trafikolycka (189) var snabbast följt av fall (234), andningsbesvär (244), buksmärta (258), feber 

(266), övrigt (271), bröstsmärta (309), yrsel (325) och hypoglykemi (386) (Kruskal & Wallis, 

1952). 

 
Tabell 4. Kruskal Wallis post hoc, kontaktorsaker. 

 Fall Feber Bröstsmärta Yrsel Hypoglykemi Buksmärta Trafikolycka Övrigt 
Andningsbesvär 0,80 0,68 0,11 0,07 0,00* 0,75 0,16 0,40 
Fall  0,44 0,06 0,04* 0,00* 0,50 0,14 0,25 
Feber   0,32 0,19 0,01* 0,80 0,04* 0,87 
Bröstsmärta    0,70 0,09 0,15 0,01* 0,34 
Yrsel     0,14 0,08 0,00* 0,12 
Hypoglykemi      0,00* 0,00* 0,00* 
Buksmärta       0,02* 0,62 
Trafikolycka        0,00* 
*Signifikansnivå p<0,05.         
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Metoddiskussion 

Design 

Eftersom studien är gjord med en kvantitativ metod är resultatet generaliserbart till hela 

populationen om signifikansnivån överträffas. Data analyserades med både deskriptiv och 

analytisk statistik (Polit & Beck, 2016). En alternativ design på studien hade kunnat vara en 

kvalitativ intervjustudie av vårdare om vad de tycker är tidsbesparande respektive tidskrävande 

i att hänvisa patienter till annan vårdnivå. Den typ av studie hade inte gett ett generaliserbart 

Tabell 5, hänvisningstid. 

Beteckning 
 

Medeltid (SD) Mediantid (95% KI) Percentilmått 
P25 - P75 

Korrelation  
(Rho) 

P-värde 
Rho 

p-värde 
Kruskal 
Wallis 

Patienter 

Samtliga  0:24 (0:11) 0:22 (0:23 – 0:25) 0:17 – 0:30    
Kön       0,38 
 Ej angivet 0:23 (0:09) 0:22 (0:19 – 0:27) 0:15 – 0:31    
 Kvinna 0:24 (0:11) 0:23 (0:23 – 0:26) 0.18 – 0:30    
 Man 0:24 (0:11) 0:22 (0:22 – 0:25) 0:17 – 0:29    
Ålder     0,16 0,00* 0,00* 

Åldersgrupper 0-9 0:23 (0:08) 0:23 (0:20 – 0:25) 0:17 – 0:26    
 10-19 0:23 (0:10) 0:22 (0:20 – 0:27) 0:16 – 0:31    
 20-39 0:22 (0:09) 0:20 (0:20 – 0:23) 0:15 – 0:29    
 40-59 0:23 (0:11) 0:22 (0:21 – 0:25) 0:15 – 0:30    
 60-79 0:25 (0:12) 0:22 (0:23 – 0:27) 0:19 – 0:29    
 80 + 0:28 (0:12) 0:27 (0:25 – 0:30) 0:20 – 0:35    
Vårdare        
Kön       0,15 
 Kvinna 0:22 (0:09) 0:21 (0:21 – 0:24) 0:16 – 0:27    
 Man 0:24 (0:11) 0:22 (0:23 – 0:25) 0:17 – 0:30    
Ålder     0,08 0,09  
Åldersgrupper 25-29 0:21 (0:09) 0:20 (0:19 – 0:23) 0:13 – 0:26    
 30-39 0:24 (0:10) 0:23 (0:22 – 0:25) 0:18 – 0:30    
 40-49 0:23 (0:11) 0:20 (0:20 – 0:25) 0:15 – 0:27    
 50-59 0:26 (0:12) 0:24 (0:24 – 0:29) 0:17 – 0:34    
 60 + 0:24 (0:13) 0:20 (0:19 – 0:29) 0:15 – 0:31    
Erfarenhet     0,07 0,12  
 0-5 0:23 (0:09) 0:22 (0:22 – 0:24)  0:16 – 0:29    
 6-10 0:24 (0:11) 0:21 (0:21 – 0:27) 0:17 – 0:30    
 11-19 0:26 (0:13) 0:25 (0:23 – 0:29) 0:20 – 0:32    
 20 + 0:25 (0:12) 0:22 (0:23 – 0:27) 0:17 – 0:31    
Tid på dygnet       0,60 
 00:00 – 06:59 0:25 (0:11) 0:23 (0:22 – 0:27) 0:17 – 0:31    
 07:00 – 11:59 0:24 (0:10) 0:22 (0:22 – 0:26) 0:17 – 0:31    
 12:00 – 16:59 0:24 (0:12) 0:21 (0:21 – 0:26) 0:17 – 0:29    
 17:00 – 23:59 0:23 (0:10) 0:23 (0:22 – 0:25) 0:17 – 0:30    
Kontaktorsak       0,00* 
 Andningsbesvär 0:21 (0:09) 0:22 (0:18 – 0:25) 0:15 – 0:27    
 Fall 0:21 (0:07) 0:20 (0:18 – 0:24) 0:17 – 0:26    
 Feber 0:22 (0:07) 0:23 (0:19 – 0:26) 0:18 – 0:27    
 Bröstsmärta 0:27 (0:14) 0:27 (0:20 – 0:34) 0:19 – 0:35    
 Yrsel 0:27 (0:10) 0:26 (0:23 – 0:32) 0:22 – 0:41    
 Hypoglykemi 0:33 (0:13) 0:30 (0:27 – 0:39) 0:22 – 0:41    
 Buksmärta 0:22 (0:07) 0:22 (0:20 – 0:25) 0:19 – 0:27    
 Trafikolycka 0:19 (0:07) 0:17 (0:16 – 0:21) 0:15 – 0:23    
 Övrigt 0:24 (0:11) 0:22 (0:23 – 0:26) 0:16 – 0:30    
* Signifikant vid p≤0,05  
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resultat om hur lång tid hänvisning till annan vårdnivå tar, utan hade endast visat på upplevelser 

om hänvisningstiden.  

Datainsamling 

Eftersom datainsamlingen inte utfördes av författarna själva och då heller inte kunnat 

kontrollerats på önskat sätt finns en risk att det kan finnas fel i inmatade data som författarna 

inte uppmärksammat. Några av journalerna var inte korrekt inmatade i SPSS och de kunde 

rättas till med hjälp av originaljournalerna. Med en längre tid för datainsamling och bättre 

tillgång till originaljournalerna så hade författarna kunnat kontrollera att data stämde överens 

med journalerna genom kontroll av varje journal eller stickprov. Med tanke på tidsramen för 

studien och att det är en pilotstudie, kunde inte datakvalitén kontrolleras på ett önskvärt sätt. 

Databearbetning 

Eftersom data inte var normalfördelad valdes ett icke parametriskt test. Parametriska tester har 

högre krav på data som normalfördelning, kvantitativ data och att variationerna i de olika 

grupperna som ska jämföras är ungefär likställd. Därför är också de parametriska testerna mer 

känsliga att mäta skillnader mellan grupperna än de icke parametriska. Dock kan inte de 

parametriska testerna användas på data som är snedfördelad eftersom resultatet då kommer bli 

missvisande (Polit och Beck, 2016; Siegel & Castellan, 1988). 

Statistisk Analys 

Den största skillnaden i medeltid sett till vårdarnas åldersgrupper är 21 minuter i 25-29 år (n=9) 

och 26 minuter i 50-59 år (n=13). Ingen signifikant skillnad mot populationen hittades i dessa 

grupper, därför gjordes också en poweranalys för att få reda på om risk för typ II fel föreligger 

för att urvalet var för litet. För att visa att det finns en signifikant skillnad i tid mellan dessa 

grupper behöver p<0,05, här ligger p=0,09. Power är satt till 80%, för att få ett signifikant 

resultat där p<0,05 visade poweranalysen att det behövs en populationsstorlek på 76 vårdare i 

varje grupp (Siegel & Castellan, 1988). Totalt i studien deltar 68 vårdare, med nio respektive 13 

i de aktuella åldersgrupperna. Det är därför liten risk att författarna dragit en slutsats att det inte 

finns någon skillnad när det faktiskt finns.  

Det fanns många grupper med kontaktorsaker som endast hade en eller ett par 

patienter i samma grupp. Dessa grupperingar är för små att få ut en representativ statistik på, 

därför fick de minsta grupperna, de på mindre än tio stycken, slås ihop till övrigt.  

Reliabilitet & Validitet 

Reliabiliteten i studien bedöms som god, eftersom urvalet är stort på 537 hänvisningar så kan 

resultatet generaliseras till övriga populationen. Metodbeskrivningen är utförligt gjord i studien, 
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ett mindre bortfall på 82 hänvisningar (13%) fanns och redogjordes för i metoden. Det som 

sänker validiteten något är att forskarna inte kunnat kontrollera all data med 

originaljournalerna. Studien validitet bedöms ändå som god (Polit & Beck, 2016). 

 

Resultatdiskussion 

Mediantiden för en hänvisning var 22 minuter. Åldersgruppen 80 år eller äldre tog längst tid 

med en mediantid på 27 minuter. Hänvisningstiden skilde sig också relaterat till kontaktorsak, 

där trafikolyckor tog kortast tid och hypoglykemi längst. Arbetslivserfarenhet, ålder och kön på 

vårdaren påverkade inte hänvisningstiden. Kön hos patienten hade ingen inverkan och inte 

heller tiden på dygnet.  

Kommunikation 

Hänvisningstiden i median visade sig vara 22 minuter. Vad en optimal hänvisningstid är, är en 

fråga som inte kan besvaras med en exakt tid. Den måste alltid anpassas efter patientens 

tillstånd. God kommunikation är en av grundstenarna för att skapa en tillitsfull relation 

(Fredriksson, 2012). Patienten måste känna sig trygg med beslutet att hänvisas, oavsett till 

vilken vårdnivå hänvisningen sker. Patienten måste också förstå informationen som 

ambulanspersonalen lämnar, det räcker inte med en medicinsk bedömning. Om de misslyckas 

med att förmedla sin bedömning på ett korrekt sätt eller misslyckas med att lindra patientens 

oro så kan hänvisning inte bedömas som lyckad även om den rent medicinskt, är korrekt. Den 

dualistisk-reduktionistiska kommunikationen kan användas väl i en hänvisningssituation, för att 

lindra oro och skapa tillit (Fredriksson, 2012). Hur lång tid en hänvisningstid tar, kommer 

därför skilja sig från patient till patient eftersom varje person och dennes situation, är unik. I 

resultatet framkommer att en stor grupp patienter har en hänvisningstid på tio minuter eller 

mindre. Det är rimligt att fråga sig om det är möjligt att skapa en vårdar-patient relation som 

känns betryggande för patienten på den korta tiden och om personalen verkligen hinner få sig 

en klar uppfattning om patientens tillstånd och situation. En hänvisning ska givetvis kunna 

bidra till en minskad resursbrist och minskad ekonomisk belastning men ej på kompromiss av 

patientsäkerhet, patientens delaktighet eller trygghet i sin egen vård.  

Geriatriska patienter 

I resultatet framkom att hänvisningstiden ökar om patientens ålder är 80 år eller äldre. Det 

skulle kunna kopplas till kommunikationen. Ungefär hälften av befolkningen över 80 år har 

nedsatt hörsel (Roth et a l, 2011). Information måste därför förmedlas långsammare och 
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tydligare, i enlighet med Shannon och Weavers (1949) kommunikationsteori som menar att 

signalen, alltså informationen, kan drabbas av störningar. I patientgruppen 80 år och över skulle 

störningen kunna vara patientens nedsatta hörsel, vilket i sin tur kan öka hänvisningstiden. De 

är dessutom multisjuka i större utsträckning än yngre patienter (SBU, 2003) vilket gör 

situationen mer komplex. 

Mediantiden för att hänvisa en patient till annan vårdnivå låg på 22 minuter, för 

patienter som var 80 år eller äldre låg mediantiden på 27 minuter. Patienter på 80 år eller äldre 

tar således fem minuter längre att hänvisa. I en rapport från Socialstyrelsen (SOS, 2017) visade 

det sig att patienter över 80 år har en medianvistelsetid på AKM på tre timmar och 39 minuter. 

Det är 25 minuter längre än mediantiden för åldersgruppen 19-79 år. En tiondel av patienterna 

över 80 år har dessutom en väntetid på sju timmar och 18 minuter eller längre innan de skrivs 

hem eller läggs in på en avdelning. De extra minuterna det tar för ambulanspersonalen att 

hänvisa den äldre patienten återvinns både för patienten och för personalen på 

akutmottagningen då de istället hänvisas till annan och sannolikt mer korrekt vårdnivå.  

I en studie av Vicente, Svensson, Wireklint Sundström, Sjöstrand & Castren 

(2012) återfanns en mindre del som handlade om hänvisningstider. Intervention- och 

kontrollgrupp användes tillsammans med ett nyutvecklat protokoll som gav geriatriska 

patienter, över 65år, alternativet att förbigå akuten då det fanns bättre alternativ för patienten. 

Resultatet visade att i de fall patienten var i interventionsgruppen med möjlighet till annan 

vårdnivå men där patienten av olika skäl ändå togs till AKM tog transporten 21 minuter längre i 

mediantid. Protokollet för hänvisning och vårdnivåerna för hänvisning var inte detsamma som 

vid ambulansavdelningen i Örebro. Data går inte att jämföra med data från denna studie men 

det kan diskuteras hur lång tid det tar extra om utgångspunkten för ambulanspersonalen varit att 

hänvisa men att det under tiden visar sig inte fungera av olika orsaker. Då tar transporten 

sannolikt längre tid än då personalen lastat patienten utan ambitionen att hänvisa patienten.  

Genus 

Ingen signifikant skillnad i hänvisningstid hittades mellan patienter eller vårdares 

könstillhörighet. Det tog följaktligen inte längre tid att hänvisa varken man eller kvinna oavsett 

könstillhörighet hos vårdaren. I enlighet med författarnas förförståelse så förväntades heller 

ingen skillnad här, eftersom genus inte borde påverka kommunikationen mellan patient och 

vårdare. Likväl finns en handfull studier gjorda på 90-talet som talar om en genussyn inom 

vården där den kvinnliga läkaren oftare blir avbruten än den manliga (West, 1993) och den 

manliga läkaren oftare ger order till patienten än den kvinnligas rekommendationer (West, 

1990). På dessa två studier kan man dra slutsatsen att det borde ta längre tid för den kvinnliga 
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vårdaren att hänvisa än den manliga men ett sådant resultat visade inte studien. Tropp och 

Tropp (2010) hävdar också att kommunikationen skiljer sig mellan könen, där kvinnor har en 

större empatisk förmåga och inbjuder mer till diskussion genom att ställa fler öppna frågor. Det 

skulle kunna leda till att kommunikationen tar längre tid. Ovan nämnda studier är inom den 

medicinska forskningen och inom omvårdnadsforskningen saknas det forskning om genus och 

kommunikation i en prehospital kontext (Määttä & Öresland, 2014). 

Kontaktorsaker 

Trafikolyckor har den lägsta hänvisningstiden med en mediantid på 17 minuter. Det kan bero på 

att de patienter som hänvisas vid en trafikolycka varken är skadade eller sjuka och ibland inte 

heller själva kontaktat SOS. Patientgruppen kräver inte lika djupgående anamnes som vid 

patienter som drabbats av ett sjukdomsfall utan en kroppsundersökning och vitalparametrar 

kompletterat med ett mindre antal anamnesfrågor räcker.   

Antalet skadade i samband med trafikolyckor har sjunkit med 25% mellan åren 

1998 och 2015. Detta kan härledas till utvecklad fordonsteknik vilket medför säkrare fordon 

och i sin tur, minskat antal personskador (Trafa, 2015). Den nya tekniken gör att bilarna ser illa 

tilltygade ut medan kupén och patienten är intakt. Det kan vara en förklaring till varför 

ambulansen larmas ut även i de fall de inte behövs. Det är troligtvis anledningen till att 

ambulanspersonalen kan hänvisa patienter förhållandevis snabbt vid trafikolyckor. 

Hypoglykemi visade sig ha den längsta mediantiden på 30 minuter. Det är åtta minuter längre 

mediantiden på samtliga hänvisningar. Hypoglykemipatienter är en grupp som frekvent 

kvarstannar i hemmet efter vård. Ungefär 35% medföljer (Farmer, Brockbank, Keech, England, 

& Deakin, 2012). Detta är på grund av att hypoglykemi är behandlingsbart. Patienten får glukos 

intravenöst och därefter vill personalen se så att patienten får i sig mat och dryck (Augustine, 

2008). Det är därför flera moment som ska tillgodoses jämfört med normalpatienten där infart 

ej sätts och läkemedel i regel inte administreras och personalen ej behöver bevittna patienten 

äta. En längre mediantid på hypoglykemipatienter kan därför ses som logiskt.  

Kliniska implikationer 

I nuläget vet vi inte vad mediantiden för att transportera en patient till AKM är vid 

ambulansavdelningen i Örebro. Nationellt finns en studie som vars resultat visar att en transport 

till sjukhuset i mediantid tog 68 minuter. Studien är utförd i Stockholm med andra 

trafikförhållanden och andra avstånd till sjukhus än i Örebro (Vicente et al, 2012).  Det vi vet är 

att det kommer att ske en undersökning och triagering i hemmet. Patienten ska lastas i 

ambulansen och transporteras till AKM. Därefter ska patienten registreras av 

ambulanspersonalen och lämnas över och rapporteras till personalen på AKM. Bilen ska spritas 
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av innan ambulanspersonalen är redo för nya uppdrag. Det är högst rimligt att anta att det 

sträcker sig en bra bit över 22 minuter i mediantid och då har vi bara avhandlat 

ambulanspersonalens tidsvinst. Personalen på akutmottagningen slipper handläggandet av ännu 

en patient, som kunde vårdats på en annan vårdnivå, än AKM. Gröna och gula patienter är 

också de med längst väntetid till läkare, så sannolikt dem med de längsta handläggningstiderna 

på AKM. Inget i resultatet talar för att hänvisningar skulle ta omotiverat långt tid och ser därför 

ut att vara ett samhällsekonomiskt alternativ. I de fall där patienten kan behandlas genom 

egenvård eller via primärvården undviks onödig väntetid på AKM. Resurser lösgörs för både 

ambulans- och akutpersonal och kostnader kan reduceras för akutkliniken såväl som för 

samhället. Betydelsen av detta resultat är av stor vikt för vidare forskning på området och 

framtida riktlinjer för ambulansstationer om hänvisningar är värda att lägga ner tid på. 

Etik  

Det är väsentligt att diskutera huruvida ambulansbesättningen ska besluta om den enskilda 

individen har rätt att åka ambulans eller inte (svensk Sjuksköterskeförening, 2012). Det skulle 

kunna anses vara godtyckligt att vårdaren själv skall bestämma vilken patient som får åka med 

eller inte. Patienten kan uppfatta ett nekande som kränkande eller som ett dåligt 

omhändertagande (Vicente et al, 2012). Det måste dock ställas i proportion till samhällsnyttan, 

menande att den med störst vårdbehov ska ha tillgång till akutsjukvård i en verksamhet där ett 

begränsat antal resurser finns att tillgå (The World Medical Association, 2013).  

 

Slutsats 

De faktorer som påverkade hänvisningstiden var patientens ålder och kontaktorsak. 

Mediantiden för hänvisningarna var 22 minuter och i nuläget finns ingen data att jämföra mot 

om hur lång tid det tar att köra in patienter till akutmottagningen i Örebro men det tar sannolikt 

längre tid och är dessutom inte alltid nödvändigt. Kommunikation kan förklara varför äldre 

patienter tar längre tid att hänvisa samt att vissa kontaktorsaker också kan ta längre tid än andra. 

Ingen faktor som påverkar tidsskillnaden bedöms som omotiverad stor. Hänvisning tycks tids- 

och resurssparande samt ekonomiskt försvarbart och ett bra alternativ till direkttranport till 

AKM. 
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