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Abstrakt 

Bakgrund: Ambulansuppdragen har ökat och att transportera patienter som ej har akut 

sjukvårdsbehov kan resultera i väntetid för de som är akut sjuka eller skadade. I Region Örebro 

län infördes 2015 riktlinjer för att kunna hänvisa vårdsökande till annan vårdnivå. Det ställer 

krav på ambulanssjuksköterskans kunskap och självständighet vid bedömning så patienten 

erhåller rätt vårdnivå. Syfte: Syftet med studien var att beskriva patientgruppen som triagerats 

gröna eller gula enligt RETTS och inkom med ambulans till akutmottagningen som hade kunnat 

hänvisas till annan vårdnivå. Metod: En retrospektiv journalgranskning genomfördes där data 

beskrevs och analyserades genom deskriptiv och analytisk statistik. Data inhämtades från 

perioden 2016-01-01 – 2016-01-22. Resultat: Totalt kontrollerades 525 ambulansuppdrag och 

resulterade slutligen i 180 journaler som granskades. Det var 48,9 % (n=88) av patienterna som 

var hänvisningsbara utifrån Region Örebro läns hänvisningskriterier. Det fanns inga 

signifikanta skillnader i kön (p=0,915) eller ålder (p=0,051). Bröst- och buksmärta var de 

vanligaste kontaktorsakerna. De flesta hänvisningsbara var äldre patienter. Slutsats: Av de 

patienter som triagerats gröna eller gula var nära hälften hänvisningsbara enligt Region Örebro 

läns hänvisningsriktlinjer. Bröstsmärta var en av de vanligaste kontaktorsakerna. Den största 

gruppen som kunde hänvisas var 65 år och äldre. Hänvisningsriktlinjerna ger 

ambulanssjuksköterskan en möjlighet till hänvisning, det är ingen skyldighet. En etisk konflikt 

kan uppstå när patienten är hänvisningsbar men eventuellt inte bör hänvisas. 

 

Nyckelord: Ambulans, etik, hänvisning, icke-akut, vårdnivå 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

Background: The number of ambulance missions has increased and transport patients without 

an acute healthcare need can result in waiting time for those whit an acute care need. In 2015, 

guidelines were set up at Region Örebro county regarding referring to other level of care. This 

places demands on the ambulance nurse's knowledge and independence when assessing the 

patient to the right level of care. Purpose: The purpose of the study was to describe the group 

of patients which had been triaged green or yellow according to RETTS and which arrived with 

an ambulance to the emergency department and which could have been referred to another level 

of care. Methods: A retrospective review of medical records was conducted where data were 

analyzed using descriptive and analytical statistics. Data was collected from 2016-01-01 - 2016-

01-22. Results: A total of 525 ambulance missions were reviewed and ultimately this resulted 

in 180 medical records being reviewed. 48.9 % (n = 88) of the patients were referable according 

to the non-conveying guidelines of Region Örebro county. There were no significant 

differences in gender (p = 0.915) or age (p = 0.051). Chest and abdominal pain were the most 

common causes of contact. Older patients were more likely to be referable according to the 

non-conveying guidelines. Conclusion: Almost half of the patients who were triaged green or 

yellow were referable according to the non-conveying guidelines of Region Örebro county. 

Chest pain was one of the most common contact causes. The largest group that could have been 

referred was 65 years and older. The non-conveying guidelines gives the ambulance nurse an 

opportunity to refer patients, but it is not an obligation. An ethical conflict can occur when the 

patient can be referred but maybe should not be referred. 
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1. Bakgrund 
Ambulanssjukvård definieras av Socialstyrelsen (2009) som: ”Hälso- och sjukvård som utförs 

av hälso- och sjukvårdspersonal i eller i anslutning till en ambulans”. Ambulanssjukvården i 

Sverige har utvecklats från att vara mer eller mindre en transportorganisation med icke 

legitimerad personal till en verksamhet med specialistutbildade sjuksköterskor (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2012). Under 1960-talet uppmärksammades behovet av utbildad 

ambulanspersonal (ibid) och 1982 blev ambulanssjukvård en del av Hälso- och sjukvårdslagen 

(SFS, 2017:30). Ambulanssjukvård och medicinsk behandling utvecklades vilket ledde till att 

Socialstyrelsen, 1997, fastslog att sjuksköterskors yrkesutövning inom ambulanssjukvård ska 

utgöra ett specialistområde (Suserud, 2005). Det dröjer dock till 2005 innan Socialstyrelsen 

bestämde att varje ambulans i Sverige ska bemannas med hälso- och sjukvårdspersonal som har 

behörighet att administrera läkemedel (Socialstyrelsens föreskrifter om ambulanssjukvård 

m.m., 2009; Suserud, 2005; Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och 

hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården, 2017). Den medicinska och teknologiska 

utvecklingen har bidragit till att avancerad akutsjukvård kan utföras prehospitalt och har på så 

vis blivit ett viktigare första steg i vårdkedjan (Suserud, 2005). 

I Hälso och sjukvårdslagen står det att den individ som har störst behov av hälso-och sjukvård 

skall ges företräde till vården samt att god vård skall ges på lika villkor för hela befolkningen 

(Hälso- och sjukvårdslag [HSL], SFS 2017:30). Sveriges befolkning har ökat från 8,9 miljoner 

år 2000 till över 10,2 miljoner 2018 och medellivslängden har under samma tid ökat från 79,7 

år till 82,4 år (Statistiska centralbyrån, 2019). Med en ökad befolkning ökar behovet av 

sjukvårdsresurser för att uppfylla hälso- och sjukvårdslagen.  Det akuta omhändertagandet 

utvecklas med de medicinska framstegen, vilket leder till att fler akuta åkommor kan behandlas. 

Det bidrar till en ökad risk för sekundära sjukdomar på grund av den initiala åkomman samt att 

med ökad ålder ökar risken för nya sjukdomar (Riksdagen, 2000).  

I Örebro har antalet ambulansuppdrag ökat från 15 181 år 2009 till 18 808 år 2017 (SOS Alarm, 

2019), dock har antalet ambulansresurser nattetid i Örebro inte ökat sedan 1976 enligt 

biträdande ambulanschef i Örebro, T. Bolt (personlig kommunikation, 26 april 2019). I Sverige 

dirigeras en ambulans till majoriteten av de individer som ringer SOS och efterfrågar en 

ambulans (Khorram-Manesh, Lennquist Montán, Hedelin, Kihlgren & Örtenwall, 2010). Dock 

har var tredje patient inte behov av ambulanssjukvård, vilket leder till ett problem då antal 

ambulanser är begränsade (Hjälte, Suserud, Herlitz & Karlberg, 2007; Suserud, Beillon, 

Karlberg, Pappinen, Castren & Herlitz, 2011). Samma problem kan ses globalt och en 

eskalering av har skett senaste åren (Jo, Jeong, Ho Jin, Lee, Yoon, Park, 2015). Att transportera 

patienter som ej har ambulansbehov kan förlänga väntetiden för patienter med tidskritiska 

tillstånd som är i behov av ambulans (Hjälte et al., 2007). Av de ambulansuppdrag som var 

högst prioriterade (prioritet 1) till patient var det 70 % som nedprioriterades av 

ambulanspersonal efter bedömning (Khorram-Manesh et al., 2010). Korrekta bedömningar är 

en viktig del i vårdkedjan för att fördela resurser samt att onödiga ambulanstransporter kan leda 

till överbelastade akutmottagningar (ibid). Den allt högre belastningen på ambulans- och 

akutsjukvården kan leda till en ökad risk för dödlighet för patienter som ligger för länge på 

Akutmottagningar (Jo et al., 2015). 

1.1 Triage 

Triage är en metod som används för att skilja på akut sjuka och skadade mot de individer vars 

tillstånd kan vänta på vård. Triage används inom vården i stora delar av världen, dels 

prehospitalt men även på akutmottagningar. Sjuksköterskan använder sin erfarenhet och 

kunskap vid triagering, men kan påverkas av sina personliga åsikter kring patienten. Osäkerhet 

från sjuksköterskan kan göra att patienterna triageras felaktigt, och det vanligaste är att 
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patienten övertriageras och får snabbare vård än vad hen är i behov av (Andersson, Omberg & 

Svedlund, 2006).   

För att kunna prioritera patienter används en sammansatt bedömning av anamnes och 

vitalparametrar som inkluderar andningsfrekvens, saturation, puls, blodtryck, vakenhetsgrad 

och temperatur (Bullard, Unger, Spence & Grafstein, 2008). Vid en patientbedömning ska både 

vitalparametrar och symtom bedömas (Westergren, Ferm, Häggström, 2013). Rapid Emergency 

Triage and Treatment System [RETTS] är det triagesystem som används inom Region Örebro 

län. RETTS bygger på två olika delar; den första delen är vitalparametrarna och den andra delen 

är symtomen. Symtomen kallas Emergency Signs and Symtoms [ESS] och kan exempelvis vara 

Bröstsmärta, Andningsbesvär eller Skada hand. Sedan bryts symtomen ned i ytterligare delar, 

exempelvis bröstsmärta kan bli Bröstsmärta med ST-höjning eller Bröstsmärta vid 

djupandning. Den sammanvägda bedömningen av vitalparametrar och symtom delas sedan in 

i olika färgskalor; röd, orange, gul, grön och blå. Röd betyder livshotande och att patienten 

behöver omedelbar kontakt med läkare, orange betyder brådskande men inte livshotande och 

rekommenderar läkarkontakt inom 20 minuter. Gul och grön betyder att patienten kan vänta på 

läkarkontakt och inte är i behov av akutsjukvård. Blå betyder att patienten ej är i behov av 

triage, dock används den inte vid ambulansuppdrag i Örebro.  

 

1.2 Hänvisning i Örebro 

Enligt Region Örebro läns hänvisningsriktlinjer kan patienter som triageras som gröna eller 

gula enligt RETTS ESS-kod med gröna vitalparametrar hänvisas till annan vårdnivå eller annat 

transportsätt (Bilaga 1 och 2):  

 

RETTS Vitalparametrar: Grön: 

Saturation > 95 % 

Andningsfrekvens 8-25 andetag/minut 

Hjärtfrekvens/puls 50-110 slag/minut 

Medvetandegrad RLS 1 (Vaken, ej fördröjd reaktion), GCS 15 

Temperatur 35,0-38,5 grader Celcius 

- Patienten måste kunna förstå informationen som delges av ambulanspersonalen 

- Patienten får ej vara påverkad av droger eller alkohol 

- Patienten skall vara orienterad till tid och rum 

- Patienten får ej ha commotiotecken 

- Ej feber över 38,5 med allmänpåverkad och/eller anamnes på frossa 

- Får ej finnas tecken på suicidrisk eller allvarlig psykisk störning 

- Ej föreligga behov av läkemedelsadministrering eller övervakning 
Figur 1. RETTS vitalparametrar och Region Örebro läns hänvisningsriktlinjer 

Region Örebro län införde 2015 lokala riktlinjer för hänvisning (Bilaga 1), vilket innebär att 

ambulanspersonalen har möjligheten att hänvisa patienter till en annan vårdnivå. Avsteg från 

riktlinjen kan göras på grund av humanitära eller speciella omständigheter som avsaknad av 

reella alternativ. Riktlinjerna för hänvisning utformades av den medicinskt ansvarige 

ambulansläkaren i Örebro. Annan vårdnivå avser egenvård, primärvård eller annat transportsätt. 

Egenvård innebär att patienten kan kvarstanna i hemmet och utföra den eventuella vård som 

behövs självständigt eller med hjälp av exempelvis anhöriga eller boendepersonal. Primärvård 
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innebär vård på vårdcentral eller jourvårdcentral. Annat transportsätt avser egen bil, sjukresa 

eller taxi till akutmottagningen, primärvård eller annan sjukvårdsinrättning. 

1.3 Ambulanssjuksköterskans roll 

Idag står ambulanssjuksköterskan för beslut kring patienters framtida vård som tidigare togs på 

akutmottagningar (O’hara et al., 2015). Den specialistutbildade sjuksköterskan skall medverka 

till att patienten erhåller rätt vårdnivå. Det ställer krav på ambulanssjuksköterskans 

självständighet i bedömningar av patienterna (Svensk sjuksköterskeförening, 2012). Vårdnivån 

kan vara allt ifrån besök på akutmottagning, specialistmottagning (infektion, kardiologi, fraktur 

etcetera), primärvård eller hänvisning till egenvård. Ambulanspersonal har idag riktlinjer kring 

hänvisningar, dock är det en betydligt mer komplex situation än att endast följa ett protokoll 

(Höglund, Schröder, Möller, Andersson-Hagiwara & Ohlsson-Nevo, 2018; O’hara et al., 2015). 

Tidspress, den fysiska miljön och anhöriga är exempel på situationer som 

ambulanssjuksköterskans beslutsfattande kan påverkas av (Gunnarsson & Warrén Stomberg, 

2008). Trots att ambulanssjuksköterskans uppgift är att få patienten till rätt vårdnivå 

förekommer det att patientens ord och eventuella önskemål väger tyngre (Becker, Gausch-Hill, 

Aswegan, Baker, Bookman, Bradlet, De Lorenzo & Schoenwetter, 2013).  

1.4 Teoretisk referensram 

Etik handlar om den systematiska reflektionen över värderingar och handlingar samt motiven 

för dessa. Reflektionen utmärker sig genom att försöka ge skäl till varför individen handlar som 

den gör. Det aktualiseras när ställning tas kring konflikter, värden och intressen (Statens 

Medicinsk-Etiska Råd, 2019). 

Den etiska dimensionen finns i all omvårdnad där sjuksköterskan har ett moraliskt ansvar för 

sina bedömningar och beslut. Etiska frågeställningar inom vården är vanligt förekommande. 

Det berör flera områden, allt från hur integriteten bevaras, respekt uppvisas och förutsättningar 

för delaktighet i omvårdnaden främjas (Svensk sjuksköterskeförening, 2017).  

En central del inom vården är att bedöma vad som är bäst för patienten. Ofta ställs 

ambulanssjuksköterskan inför etiska situationer där flera vårdalternativ finns och det är inte 

självklart vilket alternativ som är bäst för patienten. En annan etisk situation är när patienten i 

fråga är i behov av ambulanssjukvård, men vägrar (initialt) att medfölja till sjukhus alternativt 

tvärtom, att ambulansbehov inte finns men att patienten kräver det (Sandman & Nordmark, 

2006). 

Sjuksköterskor skall verka för jämlikhet och rättvisa när det kommer till fördelning av resurser 

samt tillgång till hälso- och sjukvård (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Vid prehospitala 

möten är det inte otänkbart att etiska konflikter är mer förekommande än vid intrahospitala 

möten. Det kan bero på faktorer som att mötet sker i någons hem, att det är långt till mer resurser 

i form av personal och medicinskteknisk utrustning eller att arbetsplatsen är osäker etcetera 

(Sandman & Nordmark, 2006). Ambulanssjuksköterskan ställs inför en etisk konflikt när 

patienter som ej är i behov av ambulanstransport ska hänvisas till annan vårdnivå. 

Ambulanssjuksköterskan måste försäkra sig om att patienten förstått informationen och 

grunden till beslutad vårdnivå, vilket kan upplevas som tidskrävande. Det går i konflikt med 

strävan att göra sig tillgänglig för ambulansuppdrag med högre prioritet (Höglund et al., 2018). 

1.5 Problemformulering 
Antalet ambulansuppdrag ökar i Örebro, dock är det få patienter som har livshotande eller 

akuta åkommor. Ambulansuppdrag till icke kritiska patienter kan medföra resursbrist och 

fördröjning till patienter med tidskritiska tillstånd. Korrekta bedömningar är därför en viktig 

del i vårdkedjan. Ambulanssjuksköterskan kan ställas inför etiska konflikter angående vad 

som är bäst för den icke akut sjuka patienten medan samtidigt vilja vara tillgänglig för mer 
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brådskade sjukdomsfall. Det ställer krav på ambulanssjuksköterskans kunskap och 

självständighet vid bedömning så patienten erhåller rätt vårdnivå. Idag finns det få studier 

angående patientgruppen som skulle kunnat hänvisas till annan vårdnivå. Den aktuella studien 

vill därför beskriva patientgruppen som erhållit ambulanssjukvård till akutmottagningen trots 

att de enligt hänvisningsriktlinjerna kunde hänvisats till annan vårdnivå. Genom att beskriva 

de icke kritiskt sjuka eller skadade patienter kan en ökad förståelse och kunskap om den 

patientgruppen erhållas för att utveckla nuvarande hänvisningsriktlinjer.  

2. Syfte 
Syftet med studien var att beskriva patientgruppen som triagerats gröna eller gula enligt RETTS 

och inkom med ambulans till akutmottagningen och som hade kunnat hänvisas till annan 

vårdnivå. 

3. Metod 
 

3.1 Design 

Studien utfördes med en kvantitativ metod genom retrospektiv journalgranskning. Data 

analyserades genom deskriptiv och inferens statistik. 

3.2 Urval och datainsamling 

Ett konsekutivt urval utfördes av journaler mellan 2016-01-01 – 2016-01-22 genom att 

inkludera de 200 första ambulansjournalerna som uppfyllde inklusionskriterierna. 

Inklusionskriterier för studien var patienter som inkommit till akutmottagningen i Örebro med 

ambulans och som triagerats gröna eller gula enligt RETTS. Exklusionskriterier var barn (< 18 

år), patienter som triagerats orangea eller röda, hänvisade patienter samt patienter som inkom 

med remiss från annan vårdenhet eller överflyttningar av patienter mellan sjukhus. 

För att få tillgång till vilka patienter som åkt ambulans till akutmottagningen i Örebro 

genomfördes ett registerutdrag ur ambulansens egna kvalitet- och uppföljningssystem Amanda. 

Sedan kontrollerades 525 ambulansuppdrag i sjukhusets datajournalsystem Klinisk Portal för 

att få tillgång till ambulansjournalerna. Av de 525 ambulansuppdragen exkluderades 325 

uppdrag på grund av felaktiga personnummer, icke inskannade ambulansjournaler, oläslig 

journaltext, dålig inskanningskvalitet samt de angivna exklusionskriterierna. De 200 

inkluderande journalerna skrevs ut och avidentifierades. Endast information avseende födelseår 

och kön sparades. Alla utskrivna journaler lästes grundligt igenom och det identifierades då 14 

barnjournaler samt 6 vuxenjournaler som uppfyllde exklusionskriterierna. Totalt har 180 

vuxenjournaler inkluderats i studien (Figur 2). De utskrivna originaljournalerna samt 

avidentifieringskoderna har under tiden varit förvarade och inlåsta i ett kassaskåp. 
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Figur 2. Flödesschema över datainsamling 

3.3 Databearbetning 

De variabler som studerades hos patienterna var ålder, kön, vitalparametrar, läkemedel 

inklusive syrgas, kontaktorsak, ESS-kod, larmtid samt antal tidigare sjukdomar. Fritexten i 

journalen analyserades avseende patientens förmåga till beslutsfattande, såsom eventuella 

minnessvårigheter (demens), intag av alkohol och/eller droger eller språkförbristningar. Det 

togs även hänsyn till eventuell suicidrisk, om patienten hade några commotiotecken som trauma 

mot huvudet, smärta från huvudet med illamående och kräkning, sårskador och/eller 

allmänpåverkan såsom frossa vid feber. Journaler där författarna ej kunnat tolka om patienterna 

uppfyllde hänvisningskriterierna eller ej kategoriserades som övrigt.  

Patienterna delades in i olika åldersgrupper; 18-34, 35-49, 50-64, 65-79 samt 80 år och äldre. 

Dygnets timmar delades in i natt (00.00-05.59), förmiddag (06.00-11.59), eftermiddag (12.00–

17.59) samt kväll (18.00–23.59).  

Det upptäcktes direkta fel i journalföringen när det gällde vitalparametrar kontra triagefärg. Det 

var 135 av uppdragen som hade triagerats med gröna vitalparametrar av ambulansbesättningen 

medan 43 hade triagerats gula (2 journaler saknade ifylld triagefärg). De faktiska 

vitalparametrarna visar dock att det var 110 med gröna vitalparametrar och 70 med gula 

vitalparametrar. Författarna har valt det faktiska mätvärdet och ändrat triagefärgen för 

vitalparametrar.  

3.4 Iordningsställande av data 

All data matades in av oberoende tredje part i statistikprogrammet Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS) version 25. Demografisk data presenterades med deskriptiv statistik. 

Ålder delades in i kategorier och var på ordinalskalenivå. Kön, kontaktorsak, ESS-kod, tid på 

dygnet, hänvisningsbarheten var på nominalskalnivå. Antal sjukdomar var på kvotskalenivå. 

Korstabeller användes på flertalet variabler för att beskriva patientgruppen.  

3.5 Statistisk analys 

One sample t-test användes för att jämföra de olika könen där nollhypotesen var att det inte 

fanns skillnad mellan könen. ANOVA användes för att jämföra de olika ålderkategorierna där 

525 
ambulansuppdrag

200 journaler 
skrevs ut  

180 journaler 
inkulderades i 

studien

20 journaler 
exklunderades efter 

läsning av 
utskriven journal*

325 exkulderades 
direkt*

*  

- Felaktiga personnummer 

- Icke inskannade     

  ambulansjournaler 

- Bristande journalkvalitet 

- Exklusionskriterier 
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nollhypotesen var att det inte fanns skillnad mellan de olika ålderskategorierna. Two sample t-

test användes för att jämföra ålder och kön hos studiedeltagarna där nollhypotesen var att det 

inte fanns skillnader i kön mellan de olika åldrarna. Ett p-värde på < 0,05 sattes som 

signifikansnivå för samtliga test. Ett spridningsdiagram presenteras i hur åldern varierar för 

kontaktorsaken bröstsmärta. En poweranalys för studien har ej genomförts. 

3.6 Etiskt godkännande 

Studien är en pilotstudie till ett delprojekt i forskningsprojektet Hänvisning till annan vårdnivå 

– En prehospital patientsäkerhetsstudie. Genom forskningsprojektet finns ett etiskt 

godkännande från etikprövningsnämnden i Uppsala (Diarienummer 2015/465/2) samt 

verksamhetschefen på Akutkliniken i Örebro (Diarienummer: 19RS931-1). Journaldata har 

hanterats i enlighet med personuppgiftslagen (SFS, 1998:204) och hanterats så att endast 

behöriga haft tillgång till det samt att resultatet presenterats utan att den enskilda individen 

kunnat urskiljas. Alla godkännanden inhämtades innan studien startade.  

4. Resultat 

 

4.1 Population 

Av 180 patienter kunde totalt 48,9 % (n=88) patienter hänvisats till annan vårdnivå utifrån 

Region Örebro läns hänvisningsriktlinjer (Tabell 1). Det var 46,1 % (n=83) patienter som inte 

var hänvisningsbara utifrån riktlinjerna, medan för 5 % (n=9) av patienterna gick det ej att 

avgöra huruvida de kunde hänvisas eller inte. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan män 

och kvinnor (p=0,915) i andelen patienter som kunde ha hänvisats. Det var 48,9 % (n=43) av 

männen var hänvisningsbara och 50,0 % (n=45) av kvinnorna var hänvisningsbara.  

Tabell 1. Antal hänvisningsbara kontra icke hänvisningsbara 

Hänvisningsbara Antal Procent 

Ja 88 48,9 % 

Nej 83 46,1 % 

Oklar 9 5,0 % 

 

Det fanns ingen signifikant skillnad (p=0,051) mellan olika åldrar i vilka som var 

hänvisningsbara. Det fanns heller ingen signifikant skillnad (p=0,1482) mellan kön i de olika 

åldrarna. Av de 88 hänvisningsbara patienterna var 8 % (n=7) mellan 18-34 år, 10,2 % (n=9) 

mellan 35-49 år, 13,6 % (n=12) mellan 50-64 år, 31,8 % (n=28) mellan 65-79 år och 36,4 % 

(n=32) 80 år eller äldre (Tabell 2).  

Tabell 2. Åldersfördelning 

Ålder Antal Procent 

18-34 år 7 8,0 % 

35-49 år 9 10,2 % 

50-64 år 12 13,6 % 

65-79 år 28 31,8 % 

80+ år 32 36,4 % 

Totalt 88 100 % 
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Det var 25 % (n=22) som inte hade några sjukdomar sedan tidigare medan 30,7 % (n=27) hade 

en sjukdom, 23,7 % (n=21) hade två sjukdomar, 13,6 % (n=12) hade tre sjukdomar, 5,7 % (n=5) 

hade fyra sjukdomar och 1,1 % (n=1) hade fem eller fler sjukdomar sedan tidigare. 

 

Tabell 3. Antal sjukdomar 

Antal sjukdomar Antal Procent 

0 22 25 % 

1 27 30,7 % 

2 21 23,9 % 

3 12 13,6 % 

4 5 5,7 % 

5 1 1,1 % 

Totalt 88 100 % 

 

4.2 Larmtid 

De flesta patienter som var hänvisningsbara hade en larmtid på eftermiddagen och kvällen och 

minst antal patienter som var hänvisningsbara hade en larmtid på natten (Tabell 4). 

Tabell 4. Tid på dygnet 

Larmtid Antal Procent 

Natt (00.00 - 05.59) 13 14,8 % 

Förmiddag (06.00 - 11.59) 21 23,5 % 

Eftermiddag (12.00 - 17.59) 27 30,3 % 

Kväll (18.00 - 23.59) 27 30,3 % 

Totalt 88 100 % 

 
4.3 Kontaktorsak och ESS-kod 

Kontaktorsaker som var mer förekommande bland patienterna som kunde ha hänvisats var 

bröstsmärta (20,5 %, n=18), buk- eller flanksmärta (20,5 %, n=18) och yrsel (10,2 %, n=9) 

(Tabell 5).  
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Tabell 5. Patienternas kontaktorsaker 

Kontaktorsak Antal Procent 

Bröstsmärta 18 20,5 % 

Buksmärta 18 20,5 % 

Yrsel 9 10,2 % 

Andningsbesvär/dyspné 5 5,7 % 

Nedsatt allmäntillstånd 5 5,7 % 

Fall/fallbenägen 4 4,5 % 

Svimning 3 3,4 % 

Ryggsmärta 3 3,4 % 

TIA/Stroke 3 3,4 % 

Diabetes 2 2,3 % 

Epilepsi/kramper 2 2,3 % 

Obehag i bröstet 2 2,3 % 

Svullen extremitet 2 2,3 % 

Urinbesvär 2 2,3 % 

Hjärtklappning 2 2,3 % 

Saknad kontaktorsak 2 2,3 % 

Huvudskada 1 1,1 % 

Calici 1 1,1 % 

Njursmärta 1 1,1 % 

Fotskada 1 1,1 % 

Smärta extremitet 1 1,1 % 

Gallsten 1 1,1 % 

Totalt 88 100 % 

 

Det fanns ett samband mellan de två vanligaste kontaktorsakerna och ambulanspersonalens 

RETTS-bedömning. Samtliga patienter med kontaktorsak bröstsmärta bedömdes med ESS-kod 

5 (Bröstsmärta/Bröstkorgssmärta). Av patienterna med kontaktorsak buksmärta fick alla utom 

en (n=17) patient ESS-kod 6 (Buksmärta/Flanksmärta, Illamående/kräkning, Diarré UNS, 

Smärta/svullnad ljumske).  

Av de 9 patienter med kontaktorsak yrsel fick 6,8 % (n=6) ESS-kod 11 (Yrsel och svindel). Det 

var 5 patienter med kontaktorsak andningsbesvär/dyspné men 7,9 % (n=7) som fick ESS-kod 4 

(Andningsbesvär/dyspné, Hyperventilation, Bröstsmärta vid andning). 

Kontaktorsak bröstsmärta och ESS-kod 5 (Bröstsmärta/Bröstkorgssmärta) var vanligare vid 

ökad ålder, dock vanligast i åldersgruppen 65-79 år (Figur 3). 
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Figur 3. Åldersspridning för ESS-koden bröstsmärta.  

5. Metoddiskussion 

 

Studiens syfte var att beskriva patientgruppen som blivit triagerade gula och gröna och 

inkommit med ambulans till akutmottagningen som hade kunnat hänvisas till annan vårdnivå. 

Retrospektiv metod har fördelarna att datan redan finns och att det går förhållandevis snabbt att 

genomföra en studie (Billhult & Gunnarsson, 2012). Därför anses vald metod svara bra på 

studiens syfte. Retrospektiv journalgranskning skulle kunna vara användbar för att analysera 

ett helt års data och på så vis se tydligare mönster och generera större data och på så vis öka 

power. 

Vid iordningsställande av data visade det sig att en del patienter ej var hänvisningsbara på grund 

av alkohol- eller drogpåverkan. Detta kan ha påverkats av att året börjar med en storhelg och 

att resultatet hade kunnat se annorlunda ut om datainsamlingen hade börjat exempelvis 1 

februari, 2016. Att undersöka ambulansuppdrag under hela året skulle vara av intresse för att 

se om det finns skillnader beroende på års-, dyng- eller veckovariation.  

Studien begränsades till 200 journaler för att motsvara tidsramen för datainsamlingen. En styrka 

i studien är att inmatning genomfördes av en person med god erfarenhet av liknande inmatning 

med en känd inmatningsfel på mindre än 0,3 % i tidigare studier. Fritexten i journalerna har 

författarna granskat enskilt utifrån hänvisningskriterierna och omvandlat till variabler som varit 

mätbara som exempelvis commotio eller frossa. 

Författarna valde att utgå från de faktiska mätvärdena som var nedskrivna i journalerna och inte 

den ifyllda triagefärgen för vitalparametrar som i 25 journaler ej stämde överens med mätvärdet. 

Majoriteten av de 25 journalerna ändrades på grund av att saturationen var 95 % vilket är en 

gul parameter. Författarna ansåg att detta var direkt ifyllningsfel av ambulanssjuksköterskan 

och valde därav att ändra triagefärgen för vitalparametrar så de stämde överens med det faktiska 

mätvärdet. Detta resulterade att mindre antal patienter uppfyllde hänvisningskriterierna, vilket 

anses vara en styrka då det ger en mer korrekt beskrivning av patienten. 

Eftersom studien var deskriptiv användes främst deskriptiv. Frekvenser gav en större 

helhetsbild och svarade bättre till syftet. Samtliga nollhypoteser som testats accepterades då 

samtliga tester visade ett p-värde > 0,05. Risken för typ 1-fel anses vara låg trots att 

signifikansnivån sattes till p=0,05 då samtliga tester visade att p-värdena var > 0,05. Det hade 
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det inte blivit någon skillnad om signifikansnivån var satt till p-värde < 0,01. Risken för typ 2-

fel anser författarna är större då stickprovet är litet. För att minska risken för typ 2-fel bör 

stickprovet vara större (Polit & Beck, 2016). 

5.1 Reliabilitet och validitet 

Författarna anser att studiens reliabilitet är god. Studiens resultat anses blir densamma om den 

utförs under samma period igen, dock har inget test-retest genomförts (Polit & Beck, 2016). 

Studiens ekvivalens anses vara god då en stor del av materialet är absoluta mätvärden och icke 

tolkningsbara medan en mindre del är data från fritext som kan tolkas olika (ibid.).  

En potentiell bias skulle kunna vara författarnas tolkningar av fritexten samt att fritexten har 

varit av varierande tydlighet och mängd. I och med att fritexten tolkats på olika håll och samma 

resultat har identifierats anses den risken som låg. I och med att personen som matat in de 

faktiska mätvärdena har haft inmatningsfel på mindre än 0,3 % anser författarna att det ej är 

sannolikt att felvärdena är av så stor mängd att resultatet skulle påverkats. Dock är en nackdel 

med liten mängd data att varje enskilt fel får större konsekvenser för resultatet.  

Författarna anser att studiens validitet är god. En svaghet med den interna validiteten kan anses 

vara att datasystemet Amanda tidigare har visat sig sakna 10-15 % av ambulansuppdragen. Det 

fanns ingen kunskap kring hur det såg ut under tiden för denna studies datainsamling. 

Alternativet hade varit att undersöka akutmottagningens samtliga journaler och manuellt 

selektera de som inkommit med ambulans för att få med samtliga ambulansuppdrag. Men på 

grund av tidsramen för studien hade det alternativet inte varit möjligt. Studien har undersökt 

det den var ämnad att undersöka så den interna validiteten bedöms som god (Polit & Beck, 

2016).  

Den externa validiteten anser författarna är god.  Studien är generaliserbar för hela populationen 

i januari då det var under den perioden data inhämtades. Dock skulle ett helt års data ge ett 

tydligare mönster och ett större antal journaler vilket skulle generera större power (Polit & 

Beck, 2016). 

6. Resultatdiskussion 
 

Av 180 granskade journaler var nästan hälften hänvisningsbara enligt Örebros 

hänvisningsriktlinjer. Resultatet påvisade ingen signifikant skillnad mellan kön och ålder. De 

flesta av larmen inkom på eftermiddagarna och kvällarna. Huvudfynden var, förutom att hälften 

var hänvisningsbara, att det var fler hänvisningsbara ju äldre patienterna var där 80 år och äldre 

var den vanligaste gruppen samt att bröstsmärta var både den vanligaste kontaktorsaken och 

ESS-koden.  

6.1 Multisjuklighet och hänvisningar 

Resultatet visar att flest hänvisningsbara patienter fanns i åldersgrupperna 65-79 år samt 80 år 

och äldre. Med ökad ålder ökar även risken för att drabbas av sjukdomar samt att prevalensen 

för multisjuklighet ökar (Akner, 2010). Uppskattningsvis är över 400 000 äldre i Sverige 

multisjuka (ibid) och då Sveriges befolkning ökar (Statistiska centralbyrån, 2019) bör 

prevalensen för multisjuklighet också öka. Trots att patienterna uppfyller 

hänvisningskriterierna är hög ålder och bakomliggande sjukdomar ett observandum då 

patienterna har högre risk att vara mer sjuka än vad vitalparametrar visar. Utmaningen med 

hänvisning av äldre kommer bestå och eventuellt öka i och med att befolkningen blir äldre och 

risken för sjukdomar då ökar.  I dessa situationer ställs ambulanssjuksköterskan inför flera etiskt 

svåra beslut. Viljan att göra vad som är bäst för patienten, och vad patienten vill kan stå i 

konflikt med hänvisningsriktlinjerna (Sandman & Nordmark, 2006). Ambulanssjuksköterskan 
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känner ansvar att vara tillgänglig för andra uppdrag (Höglund et al., 2018) vilket försvårar 

beslutet om patienten skall hänvisas eller ej.  

I och med att patientens omvårdnadsbehov ofta inte dokumenteras utförligt i journalen samt att 

författarna ej varit med på plats är det svårt att dra slutsatser från resultat hur det faktiskt var 

möjligt att hänvisa eller inte. Patienter som är sköra och som har väntat länge på ambulans är 

svåra att hänvisa till annat transportsätt för ambulanssjuksköterskan. Valet blir då istället att 

patienten tas med i ambulansen. Vissa ambulanssjuksköterskor menar också att det de kan 

känna en rädsla för att bli anmälda i efterhand om det visar sig vara en felaktig hänvisning, samt 

att det ej är deras uppgift att hänvisa och därför tar med samtliga patienter till akutmottagningen 

(Höglund et al., 2018).  

Resultatet visar även på antalet sjukdomar patienterna hade sedan tidigare. Denna variabel kan 

vara osäker då det endast grundar sig på vad patienterna väljer att uppge och vad 

ambulanssjuksköterskan antecknar i journalen. Ambulanspersonalen på plats har inte någon 

möjlighet att kolla upp patienternas diagnostiserade sjukdomar eller faktisk sjukdomshistorik. 

Författarna tror således att betydligt fler patienter var multisjuka och på det sättet kan vara mer 

svårhänvisade än vad resultatet faktiskt visar.  

6.2 Bröstsmärta och hänvisningar 

Av de hänvisningsbara var bröstsmärta den största gruppen. I Sverige är 70 % av alla 

hjärtinfarkter så kallade icke ST-höjningsinfarkter (NSTEMI) eller att de är dolda bakom ett 

vänstergrenblock, det går alltså inte att avgöra på ett EKG (Hjärt-och lungfonden, 2019). Hos 

misstänkta NSTEMI:s kompletteras patientens symtom med blodprovet troponin för att 

fastställa eller avvisa diagnosen (Hjärt-och lungfonden, 2019; Roffi et al., 2016). Troponin är 

inget som ambulanssjuksköterskan kan ta i ambulansen i Region Örebro län. Att hänvisa 

bröstsmärta utan möjlighet att ta ett troponin är därför svårt då hjärtinfarkt inte kan uteslutas 

enbart på ett EKG. 

En ST-höjningsinfarkt (STEMI) är i det akuta skedet mycket mer allvarligt och risken för 

dödlighet är dubbelt så hög än vid en NSTEMI (Vogrin et al., 2016). Däremot är risken för 

dödlighet identisk efter 2 månader och signifikant större för NSTEMI efter 12 månader (ibid). 

Patienter med bröstsmärta som inte ringt efter ambulans och själva inkommit till 

akutmottagningen som senare visade sig ha en NSTEMI kom snabbare till kranskärlsröntgen 

för ballongvidgning (PCI) än om de som inkommit med ambulans (Colleen Bhalla, Frey, Dials 

& Baughman, 2015). Författarna menar dock att hänvisning till annat transportsätt inte ger 

någon tidsvinst då patienten i fråga redan har fått en tidsförlust av att vänta på ambulansens i 

hemmet. Däremot skulle patienten som redan blivit lågt prioriterad av SOS ha en tidsvinst att 

själv ta sig till akutmottagningen istället för att invänta en ambulans.  

Den kunskapen ambulanssjuksköterskan har kring bröstsmärta kan vara en anledning till att 

patienter med bröstsmärta transporteras med ambulans till akutmottagningen, istället för att 

hänvisa trots att detta är möjligt enligt hänvisningsriktlinjerna. Avsteg ifrån riktlinjer uppstår 

oftast i de situationer där etiska konflikter uppstår (Andersson Hagiwara, Suserud, Jonsson & 

Henricson, 2013). Den etiska konflikten kan uppstå när patienten kan hänvisas men 

ambulanssjuksköterskan får en magkänsla att patienten bör följa med till akutmottagningen. Att 

grundligt följa riktlinjer i den prehospitala miljön kan dessutom vara ett hot mot 

ambulanssjuksköterskans egna kritiska och kreativa tänkande (ibid). Det är inte möjligt att alltid 

följa riktlinjer och heller inte möjligt att anpassa riktlinjer till varje situation som uppstår i den 

prehospitala miljön.  
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6.3 Organisation och hänvisningar 

Brist på kunskap kring alternativ vårdnivå är en anledning till en ökad benägenhet att 

transportera patienter till akutmottagningen trots att behov ej föreligger (O’hara et al., 2015; 

Noble, Snape, Goodacre, Jackson, Sherrat, Pearson & Marson, 2016). I utbildningen till 

ambulanssjuksköterskan samt på arbetsplatsen ges kunskap kring den akut sjuka och skadade 

patienten. Dock är det endast 10 % av ambulansuppdragen som har patienter med faktiskt 

livshotande åkommor alternativt patienter som inte visar några tecken till liv (Hjälte et al., 

2007). Författarna tror att en orsak till att man ej följer hänvisningsriktlinjerna kan vara 

bristande utbildning hos ambulanssjuksköterskan om de icke akut sjuka patienterna samt rädsla 

för att missa något gör att man är benägen att transportera till akutmottagningen. 

Ambulanssjuksköterskan upplever hänvisningar som enklare ju mer erfarenhet hen har men 

också om det är två ambulanssjuksköterskor som står bakom beslutet (Höglund et al., 2018).   

När ambulanssjuksköterskan anser att ett vårdbehov föreligger, dock inte på akutmottagningen, 

kontaktas primärvård. Om primärvården inte kan ta emot patienten samma dag eller i 

närliggande tid kan det enda alternativet vara att patienten medföljer till akutmottagningen. 

Brist på alternativa vårdnivåer resulterar i att patienterna transporteras till akutmottagningen i 

högre grad än vad som behövs (Noble et al., 2016; O’hara et al., 2015). Trots att ett besök på 

akutmottagningen ej anses vara rätt vårdnivå hamnar många patienter där på grund av att andra 

alternativ ej finns (ibid). Dock förklarar inte detta varför de inte hänvisas till annat transportsätt. 

Författarna tror att ambulanspersonalen i många fall kontaktar sjukresor men ändå väljer att ta 

med patienterna då väntetiden för sjukresan anses vara för lång alternativt att patienten behöver 

stöttning till bår eller bil. Denna information är inte alltid nedskriven i journalerna och 

författarna har därför inte haft möjlighet att bedöma om så varit fallet.  

Ett observandum i studien kan vara att författarna inte haft information angående 

ambulanspersonalens subjektiva upplevelser eller patientens visuella tillstånd utifrån 

granskning av journaler. Ambulanspersonalens subjektiva upplevelse skulle kunna ge mer 

information angående vald vårdnivå. 

7. Slutsats 
Av de patienter som triagerats gröna eller gula var nära hälften hänvisningsbara enligt Region 

Örebro läns hänvisningsriktlinjer. Bröstsmärta var en av de vanligaste kontaktorsakerna och 

den mest frekventa ESS-koden. Den största gruppen som kunde hänvisas var 65 år och äldre. 

Att vårda äldre innebär att ambulanssjuksköterskan måste ha kunskap om att det finns större 

risk för sjukdom. Hänvisningsriktlinjerna i Region Örebro län skiljer inte på unga vuxna mot 

de äldre patienterna, trots att risken för sjukdom ökar med ålder. Riktlinjerna skiljer heller inte 

på patientens kontaktorsak. Det kan vara en bidragande faktor till att äldre patienter tas med till 

akutmottagningen trots att de är hänvisningsbara. Ett EKG i ambulansen kan ej utesluta att en 

hjärtinfarkt föreligger vilket kan vara orsaken till att patienterna tas med ambulans till 

akutmottagningen istället för att hänvisas till annat transportsätt. Hänvisningsriktlinjerna ger 

ambulanssjuksköterskan en möjlighet till hänvisning, det är ingen skyldighet. En etisk konflikt 

kan uppstå när patienten kan hänvisas men kanske inte bör hänvisas. 

8. Kliniska implikationer 
Studien har gett upphov till att undersöka om verksamheten har behov av att kartlägga om det 

finns kunskapsluckor med utbildningsbehov av den icke kritiska patienten samt om 

hänvisningar. Nuvarande riktlinjer tar inte hänsyn till varken ålder på patienten eller 

kontaktorsak utan överlåter det ansvaret till ambulanssjuksköterskan på plats.  



13 

 

Vidare forskning behövs för att undersöka de lågt triagerade patienter som inkommit med 

ambulans samt deras vidare handläggning på akutmottagningen, om patienterna lades in på 

sjukhus eller om de fick återgå hem. Författarna anser att forskning angående uppföljning av 

de hänvisade patienterna och undersöka hur deras upplevelser av hänvisningen samt om 

sjukvårdsbehovet förändrades efteråt behövs. På så vis erhålls en mer kvalitativ uppföljning av 

hänvisningsriktlinjerna och patientsäkerheten kan styrkas ytterligare. En annan 

forskningsstudie som behövs är att studera hur många uppdrag, där primärvård och/eller 

sjukresor kontaktas men där det ej är möjligt att genomföra.  
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Hänvisning till annat transportsätt eller vårdnivå 

Författat av: 

 

Berett av: 

Beslutat av: 

Erik Höglund, specialistsjuksköterska, ambulansen USÖ, Per Bonerfält, MLA 

ambulansen USÖ  

Torbjörn Bergvall, verksamhetsutvecklare ambulanssjukvården 

Länsambulansgruppen, Region Örebro län 

  

Syfte: 
Patienter ska efter bedömning med anamnes, tagna vitalparametrar och RETTS-triagering samt 

hänsyn tagen till denna riktlinje ”hänvisning till annat transportsätt eller vårdnivå” komma till rätt 

vårdnivå med rätt transportsätt. 

Avvikelser från syftet kan göras pga. Humanitära eller speciella skäl (ex. avsaknad av reella 

alternativ). 

 

Omfattning: 
Gäller för legitimerad sjuksköterska som tjänstgör i Region Örebro läns ambulanssjukvård. 

 

Alla patienter som inte följer med ambulansen är hänvisade. 

 

om inte: 

 

Den vårdsökande nekar vård och/eller vägrar bli undersökt i sådan utsträckning att 

sjuksköterskan inte upplever sig kunna bedöma vårdnivå. Då gäller särskild riktlinje för hur 

det ska hanteras avseende farlighetsbedömning och psykiatrisk bedömning. 

Bakgrund: 
- Antalet ambulansuppdrag har de senaste åren ökat stadigt och fortsätter öka.  

 
- Det är tydligt att det förekommer fler fall där ambulans utlarmas, trots att den vårdsökande 

skulle kunna ta sig till vårdinrättning på annat sätt. Detta utan att det skulle medföra någon 
ökad medicinsk risk eller påtaglig försämrad omvårdnad.  
 

- Den ökande nyttjandegraden av ambulanser får till följd att risk för situation med resursbrist 
uppstår, dvs. att ambulans inte finns tillgänglig vid akuta behov. 
 

- I Region Örebro Län (RÖL) finns sedan flera år beställarkriterier som definierar vid vilka 
tillstånd ambulanstransport skall beställas mellan vårdinrättningar. Dessa grundar sig i stort 
på nedanstående kriterier, där ambulanstransport är avsedd för patienter som kräver 
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sjukvårdsinsats under färden. En medicinsk indikation ska alltså föreligga. I princip innebär 
detta att behov av nedanstående åtgärder under färden föreligger:  

 

o Läkemedelsadministration, exempelvis: oxygen, infusionsbehandling, 
smärtbehandling  

o Medicinsk övervakning, exempelvis: andningsfrekvens, pulsoximetri, puls och 
blodtryck, medvetandegrad och EKG  

o Utförande av eller beredskap för medicinsk behandling/omvårdnad i händelse av 
försämring, exempelvis: kontrollerad ventilation, säkrande av luftväg, hjärt- och 
lungräddning, immobilisering av olika slag  

o Uppfylls inte kraven ovan skall transporten ske på annat sätt, exempelvis med taxi 
eller liggande sjuktransport. Detta innebär alltså att ekonomiska eller sociala 
förutsättningar, förlängd väntetid på annat transportsätt och liknande, inte utgör 
indikation för transport med ambulans.  

 

- Samma behovskrav gäller egentligen oavsett om transporten beställs av vårdenhet 
(sekundäruppdrag) eller privatperson (primäruppdrag), skillnaden är endast att allmänheten 
har svårare att göra denna behovsbedömning. 

- Idag bemannas alla ambulanser av legitimerad sjuksköterska, som i allt större utsträckning 
dessutom är specialistutbildad i prehospital akutsjukvård.  

- Ambulanssjukvården använder sig av samma triageverktyg avseende prioritet, behov av vård 
och omvårdnad, som länets akutmottagningar, RETTS ™ (Rapid Emergency Triage and 
Treatment System). Detta verktyg ger en vägledning i hur snabbt den vårdsökande är i behov 
av en läkarbedömning, samt vilka åtgärder som ska vidtas tills läkarbedömning sker. Prio 
RÖD/ORANGE omgående, GUL inom 1-2 timmar,  
GRÖN kan vänta >2 timmar.  

- Utifrån direktiv från medicinskt ledningsansvariga läkare inom ambulanssjukvården RÖL och 
grundat på en professionell undersökning av patienten bedöms leg. sjuksköterska ha 
kompetens att avgöra den vårdsökandes behov av vårdnivå samt transportsätt till 
sjukvårdsinrättning. 

- Denna riktlinje utgår från att patienten vill ha vård. I de fall patient avsäger sig vård/”vägrar 
vård” gäller annan specifik riktlinje.  

 

Ansvarsförhållanden: 
En hänvisning sker alltid med sjuksköterskan som ansvarig. I de fall där ambulans-besättningen har 

likvärdiga medicinska kompetenser fattas beslutet gemensamt. Att det sker i samförstånd med 

patienten innebär inte att patienten ensam har tagit på sig ansvaret. 
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Utförande: 
Undersökning enligt behandlingshandboken och riktad undersökning och behandling enligt PBT 

(Prehospitalt Bedömt Tillstånd) i behandlingsriktlinjerna ”prehospitala behandlingsriktlinjer”. 

Triagering enligt RETTS. 

Riktlinje ”Hänvisning till annat transportsätt eller vårdnivå”  

Riktlinje ”Primärvårdspatient enligt länsöverenskommelse i Region Örebro län”.  

Beslutsstöd ”Checklista för hänvisning till annan vårdnivå eller annat transportsätt”. 

Hänvisningsblankett ” Hänvisningsinformation till vårdsökande” fylls i och överlämnas till 

patienten, kopian skall medfölja journalen som journalhandling. 

Noggrann dokumentation i ambulansjournal och/eller i hänvisningsblanketten avseende grund 

till beslut och rekommenderad åtgärd. Dokumentation enligt AMLS, PHTLS och SBAR. 

 

För hänvisning gäller att alla nedanstående kriterier måste vara 

uppfyllda.   
 

1. Är patienten mentalt påverkad? – om påverkan föreligger, så är hänvisning inte aktuell. 
Exempel på orsak till mental påverkan: 

a. Påverkan av droger / alkohol (= för omgivningen tydligt drogpåverkad) . 
b. Trauma mot huvudet med tecken på hjärnskakning (commotio-misstanke).  
c. Allvarlig psykisk störning (ex psykos). 
d. Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. 

 
2. Är patienten beslutskompetent? – om nej, så är hänvisning inte aktuell. 

a. Barn <18 år är endast beslutskompetenta vid närvaro av vårdnadshavare.  
b. För att vara beslutskompetent ska personen vara alert, RLS 1, inte somnolent, 

orienterad till person, tid och rum, samt kunna redogöra för vad som inträffat.  
c. För att vara beslutskompetent ska personen förstå given information – det får 

således inte finnas några språkproblem, vilket innefattar både ren språkförståelse 
och annan anledning till kommunikationssvårigheter som ex demens eller psykiatrisk 
påverkan. 

 

3. Anamnes och Status enligt Behandlingshandboken.  
a. Alla anamnesuppgifter talande för akut allvarlig sjukdom eller akut allvarlig 

försämring av kronisk sjukdom kontraindicerar hänvisning till annat transportsätt. 
b. Allvarlig påverkan på vitalfunktioner/parametrar i ABCDE kontraindicerar hänvisning 

till annat transportsätt (patient måste vara grön triagerad enligt vitalparametrar). 
c. Svår smärta VAS >3 kontraindicerar hänvisning. 
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d. Feber >38,5 med allmänpåverkan eller anamnes på frossa kontraindicerar 
hänvisning. 

 

4. Behov av Läkemedelsadministration, Övervakning eller Medicinsk behandling/omvårdnad 
under transport? – om ja, så är hänvisning till annat transportsätt inte aktuell. 

a. Läkemedel: ex oxygen, smärtstillande, infusion. 
b. Övervakning under transport: ex EKG, andningsfrekvens, pulsoximetri, puls och 

blodtryck, medvetandegrad. 
c. Medicinsk behandling/omvårdnad: ex hantering av luftväg, HLR, immobilisering. 

 

5. Triage - eventuell hänvisning kräver att ett fullständigt triage görs med Vitalparametrar, ESS 
och eventuella triageåtgärder. 

GRÖN ESS och GRÖNA vitalparametrar 

Hänvisning kan ske till:  

1. Egenvård: Med egenvård menas när legitimerad yrkesutövare inom hälso- och sjukvården 
har bedömt att en person själv eller med hjälp av någon annan kan utföra en hälso- och 
sjukvårdsåtgärd (Socialstyrelsens definition, apr 2013).  

2. Primärvård (VC/Jourcentral), patienten tar egen kontakt (om så bedöms lämpligt annars 
bokar ambulanspersonalen tid i primärvården) samt ordnar alternativt transportsätt (om så 
bedöms lämpligt annars bokar ambulanspersonalen alternativ transport). 

Vuxen GUL ESS och GRÖNA vitalparametrar 

Hänvisning kan ske till: 

1. Primärvård (VC/Jourcentral) med annat transportsätt om sjuksköterskan bedömer att 
behov av specialiserad vård saknas. Vid de tillfällen på dygnet då primärvården inte är 
tillgänglig hänvisas patienten till akutmottagning. 

2. Akutmottagning med alternativt transportsätt vid de tillstånd då sjuksköterskan efter 
bedömning, genomgång av checklista samt hänsyn tagen till riktlinje ” Primärvårdspatient 
enligt länsöverenskommelse i Region Örebro län” bedömt att ambulanssjukvårdsbehov 
saknas. 

3. Primärvård (VC/Jourcentral) med ambulanstransport om sjuksköterskan bedömer att 
behov av specialiserad vård saknas men behov av övervakning/omvårdnad under 
transporten föreligger. Vid de tillfällen på dygnet då primärvården inte är tillgänglig 
transporteras patienten till akutmottagning. 
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Primärvårdspatient enligt länsöverenskommelse i Region Örebro län 

 

  

Ortopedi  
- Patienter med lindriga till måttliga smärtor 

från rörelseapparaten med eller utan trauma, 

och utan svår rörelse- eller belastningssmärta, 

dvs ingen uppenbar frakturmisstanke. 

- Lindrig ryggsmärta utan neurologisk störning 

eller vattenkastningsbesvär  

- Sen- och slemsäcksinflammationer  

- Patienter med lindriga skador på tår och 

fingrar, med lätt smärta, svullnad eller 

hematom.  

 

Kirurgi  
- Lindriga buksmärtor utan allmänsymtom, 

förstoppning  

- Symtom som: sura uppstötningar, sveda, 

sugningar i övre delen av buken.  

- Okomplicerade sårskador  

- Okomplicerad urinstämma  

- Lättare trauma  

- Måttliga anorektala besvär med smärta eller 

lindrig blödning  

 

Gynekologi  
- Miktionsbesvär/sveda  

- Lindriga lågt sittande buksmärtor och/eller 

flytning utan allmänsymptom  

- Lätt-måttlig blödning alt. Blödning och lättare 

värk hos opåverkad patient. Gäller även  

- Postpartuminfektion > 4 v  

 

Öron-, näsa- och hals  
- Näsblödningar utan allmänpåverkan  

- Främmande kropp i näsan  

- Misstänkt näsfraktur, öroninfektion, 

halsinfektion  

 

Internmedicin / infektion  
- Rörelsekorrelerad bröstsmärta utan 

andningsbesvär  

- Lättare allergiska reaktioner, även urticaria, 

utan allmänpåverkan. Eksem/utslag  

- Lång anamnes på bröstsmärta utan misstanke 

på cardiell genes  

- Hjärtrytmrubbning utan allmän påverkan  

- Andnöd/andfåddhet, lindrig  

- Astma/kol, lindrig  

- Hosta utan blodig upphostning eller 

allmänpåverkan  

- Svimning, utan allmänpåverkan samt vid 

ortostatiska besvär  

- Diabetesproblem utan allmänpåverkan  

- Yrsel, lindrig  

- Huvudvärk utan plötsligt insjuknande, 

allmänpåverkan, feber, eller neurologiska 

symptom  

- Feber utan allmänpåverkan. Akuta ledbesvär  

- Lindrig abstinens  

- Försämrad hälsa, utan akut nytillkomna 

somatiska besvär, som ger en sviktande 

hemsituation.  

 

Barn & ungdom  
- Lättare allergiska reaktioner, även urticaria, 

utan allmänpåverkan. Eksem/utslag  

- Lindriga buksmärtor utan allmänpåverkan  

- Förstoppning  

- Tillfällig tarmblödning 1-2 ggr.  

- Övre luftvägsbesvär och/eller öronsymptom. 

Halsont  

- Feber utan allmänpåverkan hos barn > 6 

månader  

- Hosta/obstruktivitet med eller utan feber, utan 

påtaglig allmänpåverkan eller andnöd  

- Kräkningar/diarré utan påtaglig 

allmänpåverkan hos barn som kan dricka 

vätska  

- Hälta utan trauma  

- Huvudvärk utan allmänpåverkan  

- Smärtor och trängningar till vattenkastning 

hos barn > 3år
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