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Sammanfattning 

Utvecklingen inom ambulanssjukvården de senaste decennierna har varit omfattande och står 

idag för både avancerad sjukvård utanför sjukhuset och transporten av dessa patienter till 

sjukhus. Fler vårdkedjor startas vilket innebär att mer vård utförs på plats hos patienten, efter 

det transporteras patienten direkt till behandlande specialistavdelning, utan att fördröjas på 

akutmottagningen. Denna utveckling ställer ökade krav på fler specialistutbildade 

ambulanssjuksköterskor. Det är ofta snabba och svåra beslut som skall tas och felaktiga beslut 

kan ge svåra konsekvenser för patienten.  

Syfte: Syftet med studien var att beskriva förändringar i tid med och utan prehospital 

omvårdnad för patienter med bröstsmärtor i ett treårsperspektiv.  

Metod: Studien var retrospektiv med en komparativ design. Data från januari under 2009-

2011 samlades in i form av ärenderapporter från SOS-alarm, som sedan jämfördes med 

varandra.  

Resultat: I studien ingick 254 patienter. En jämförelse av den totala prehospitala tiden visade 

att den hade ökat signifikant (p 0,026) under de tre åren. Tiden utan omvårdnad hade ökat från 

2009-2010 men sedan sjunkit något mellan 2010-2011. Både SOS och ambulansens 

hanteringstider ökade under de tre åren. Det var en signifikant (p 0,032) ökning i tiden med 

prehospital omvårdnad.  

Slutsats: De prehospitala omvårdnadstiderna ökar. Ökade omvårdnadstider leder till ökat 

utnyttjande av befintliga resurser. Utan resurstillskott riskerar det att leda till brist på 

ambulansresurser och därmed längre väntan på omvårdnad för patienten. 

 

Nyckelord: ambulans, sjuksköterska, omvårdnad, bröstsmärta, tid 

 

Abstract 
 

A development in ambulance care in recent decades has been extensive and accounts for both 

the advanced medical care outside the hospital and transport of these patients to the hospital. 

More care chains start which means that more care is provided at the premises of the patient 

and then immediately transported to the treating specialist department and will not be delayed 

in the emergency department. This development leads to increasing demands for more 

specialized trained ambulance nurses. It is often fast and difficult decisions to be taken and 

wrong decisions can result in severe consequences for the patient.  

Aim: The aim of this study was to describe changes in time with and without pre-hospital care 

for patients with chest pain in a three-year perspective.  

Method: The study was retrospective with a comparative design. Data from January during 

2009-2011 were collected from case reports from the SOS alarm which was compared. 

Results: The study included 254 patients. A comparison of the total prehospital time showed 

that it had increased significantly (p 0.026) in the three years. The time without care had 

increased from 2009-2010 but then dropped slightly between 2010-2011. Both SOS and 

ambulance handling times increased during the three years. There was a significant (p 0.032) 

increase in the time of prehospital care.  

Conclusion: The prehospital care time increases. Increased nursing hours leads to increased 

utilization of existing resources. Without additional resources, it risks leading to a lack of 

ambulance resources and longer waiting for care for the patient 

 

Keywords: ambulance, nurse, nursing, chestpain, time 
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Inledning 

Ambulansen har historiskt varit en organisation som transporterat sjuka personer till sjukhus 

(1). De senaste decennierna har ambulanssjukvården genomgått en omfattande utveckling (2). 

Idag står ambulanssjukvården för både transport och avancerad sjukvård av olika 

sjukdomstillstånd (3, 4). Under senare år har vårdkedjor utvecklats vilket innebär att den 

prehospitala omvårdnaden startar där patienten befinner sig och pågår tills patienten 

överlämnas på en specialistavdelning. Fortfarande lämnas dock en majoritet av patienterna, de 

som idag inte ingår i en vårdkedja, på en akutmottagning. Alla patienter som lämnas på 

akutmottagningen har triagerats prehospitalt (5). Denna utveckling ställer ökade krav på 

ambulanssjuksköterskan. Specialistsjuksköterskeutbildningen inom ambulans är idag en egen 

disciplin, vilket leder till fördjupad kunskap och är också en garanti för ökad kvalitet och 

forskning inom det prehospitala området (2).  

Bakgrund 

Kranskärlssjukdom och hjärtinfarkt 

Hjärtmuskulaturen försörjs delvis inifrån hjärtkamrarna men eftersom väggarna är tjocka och 

kräver mycket näring och syre har hjärtat dessutom ett eget kärlsystem (6). Vid förekomst av 

riskfaktorer och med ökad ålder utvecklas förträngningar i hjärtats kranskärl genom en 

inflammatorisk process i kärlväggen, med ansamling av bindväv, fett och kalk. Förhårdnader 

kan uppträda och sprickor med sårbildning uppstå som leder till en plötslig anhopning av 

blodplättar och blodlevrar för att täcka sårbildningen. Detta kan i kranskärlet leda till en snabb 

utveckling av en blodpropp som täpper till så att blodet inte når fram till hjärtmuskulaturen. 

Hjärtmuskeln drabbas då av syrebrist som om den kvarstår mer än 20–30 minuter gör att 

muskelceller dör och en hjärtinfarkt utvecklas. Omfattningen beror på hur länge syrebristen 

varar och vilka delar av hjärtat som drabbas. Om syrebristen orsakar bestående 

hjärtmuskelskada kallas det akut hjärtinfarkt. Beroende på om stoppet sitter i ett litet eller 

stort blodkärl, blir skadan på hjärtat liten eller stor (7). Vid akut hjärtinfarkt som har 

diagnostiserats med prehospitalt elektrokardiogram (EKG) i ambulansen är den viktigaste 

behandlingen att så snabbt som möjligt öppna ett tilltäppt kranskärl. Förstahandsvalet är 

percutan coronar intervention (PCI), som ofta ses synonymt med ballongvidgning. Om PCI 

inte är tillgänglig inom 90 minuter, bör prehospital trombolys finnas som alternativ 

blodproppslösande behandling (8). 

Att larma 

SOS Alarms huvuduppgift är att på statens uppdrag ansvara för nödnummer 112. Enligt avtal 

med staten skall ett samtal till 112 besvaras inom i genomsnitt 8 sekunder.  

Vid utlarmning av ambulans finns tre olika prioritetsgrader.  

Prio 1: Patient som bedöms ha livshotande symtom och hotade vitala funktioner. 

Prio 2: Patient som bedöms ha akuta men inte livshotande symtom. 

Prio 3: Patient som bedöms ha behov av medicinsk vård eller övervakning under transport. 
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Prioritering av ambulans utgår alltid från patientens symtom. SOS operatören bedömer utifrån 

ett nytt beslutsstöd, 112-index som ska säkra att alla uppgifter om hjälpbehovet tas in i den 

första delen av intervjun. Via medlyssning, kan då en kollega larma ut ambulans och patienten 

kan få besked om att ambulans är på väg. Detta för att patienten inte ska behöva oroa sig för 

att dyrbara sekunder går till spillo. Under tiden kan operatören ställa viktiga frågor om vad 

som hänt och vilken hjälp som behövs. Vid behov finns tillgång till högre medicinsk 

kompetens (HMK) i form av sjuksköterska och läkare (9). 

En av de vanligaste larmorsakerna är bröstsmärta. Detta symtom skall betraktas som 

misstänkt hjärtinfarkt tills motsatsen är bevisad (2). Att larma upplever många patienter som 

en stressfull situation, då de inser att de är i behov av hjälp av andra. Många väntar tills 

smärtan och oron lett till desperation, och behovet av hjälp känns akut. En patient var rädd att 

operatören inte skulle inse hur allvarligt det var, eller att hjälpen skulle komma för sent. 

Operatörens frågor kunde ibland uppfattas som svåra att svara på. Information om att 

ambulans var på väg lugnade ofta patienten (10).  

Att vänta 

Om samtalet med SOS-operatören uppfattats som obeslutsamt eller tveksamt ökar 

osäkerheten i väntan på ambulans. En väntan som ofta upplevs som lång. Är patienten ensam 

kan upplevelsen vara skrämmande. Rädslan för att bli så dålig att man tappar medvetandet 

och kanske inte hittas är inte ovanlig (10). Andra kan tappa kontrollen över situationen och en 

känsla av sårbarhet och att livet står på spel kan infinna sig och ge en ökad stress och ångest 

(3). Om situationen varit svår att hantera kände man sig lättad när ambulansen väl kom (10).  

Prehospital omvårdnad 

Vid prehospital vård är ambulanssjuksköterskan den första länken i vårdkedjan (4). 

Ambulanssjuksköterskan är vanligen den enda profession som har medicinsk kompetens 

utanför sjukhuset vid avancerad sjukvård (1). Ambulanssjuksköterskans bemötande av 

patienten i vårdkedjans första skede kan påverka patientens hela väg genom vårdkedjan (4).  

Det är viktigt att ha ett holistiskt synsätt vilket innebär att omvårdnaden omfattar både 

patientens och de närståendes totala situation och inte bara den medicinska omvårdnaden 

(11). 

Kärnan i den prehospitala sjuksköterskans arbete ligger i att balansera patientens medicinska 

behov med omvårdnadsbehovet (12). För att kunna identifiera tecken och symtom, samt 

utveckla holistisk klinisk förståelse och möjlighet att förutse framtida händelser krävs 

omfattande erfarenhetsbaserad kunskap (13). Genom patientens behov av akut 

uppmärksamhet så skiljer sig prehospital omvårdnad från annan hälso- och sjukvård. Det kan 

försvåra förståelsen av en situation eller vad patienten försöker få fram. Det krävs erfarenhet 

hos ambulanspersonal för att utveckla flexibilitet och en empatisk förmåga (3).  

Ambulanssjuksköterskans möte med patienten 

Mötet 

Nyckeln till ett bra möte är tillit. All kontakt mellan sjuksköterskan och patienten utgår från 

patientens behov. Ambulanssjuksköterskan har i mötet med patienten möjlighet att skapa 

http://www.sosalarm.se/sv/Samhallstjanster/Vardtjanster_ambulans/Hur-gar-det-till-nar-ambulans-larmas-ut-/
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trygghet och en god kontakt (12). För att nå en god vårdrelation till patienten krävs förmågan 

att förmedla en känsla av omsorg, engagemang och sympati (4). Kommunikationsprocessen 

passerar fem faser och är ett medel att etablera sjuksköterska – patient förhållande. I det 

inledande mötet observerar, värderar och dras slutsatser om varandra. I nästa fas utvecklas 

identiteter och man knyter kontakt. I tredje fasen skall sjuksköterskan försöka förhålla sig 

empatiskt till patienten. Den fjärde fasen innebär att sjuksköterskan förmedlar sympati och 

intar en attityd av omtanke och intresse för patienten. Den sista fasen innebär att ömsesidig 

förståelse och harmonisk kontakt etablerats (13). 

Det är viktigt för patienten att bli sedd och hörd samt att tas på allvar för att mötet skall bli så 

bra som möjligt. Att möta en patients behov av trygghet ställer stora krav på 

ambulanssjuksköterskans lyhördhet och yrkesskicklighet (14). För att en god relation skall 

etableras måste ambulanssjuksköterskan visa patienten respekt (12). Genom respektfullt 

bemötande kan självkänsla och självbestämmande värnas likväl som integritet, autonomi och 

välbefinnande (15). Oro och ångest är en vanlig reaktion hos patienter vid bröstsmärta och 

kan leda till ökad dödlighet (16, 17). Ett gott bemötande har visat sig ha stor betydelse när det 

gäller resultat av vård och behandlingsinsatser (18). När ambulanspersonalen tar över med 

omvårdnad och medicinsk behandling minskar känslan av ensamhet, stress och ångest. 

Patienterna kan då känna tacksamhet för att deras liv har räddats. Kvaliteten på det korta 

mötet med ambulanspersonal är en viktig roll i deras uppfattning om vad de upplever som god 

vård och behandling (10). Patienten kan känna att han/hon vill lämna över ansvaret och 

beslutsfattandet på ambulanssjuksköterskan. En patient med bröstsmärta kan uppleva 

dödsångest och en vilja att släppa taget (3). Kommunikation i den prehospitala fasen är 

mycket viktig för de inblandade.  

All konversationen mellan sjuksköterskan och patienten måste vara på patientens villkor så att 

den orolige patienten känner förtroende och en vårdande relation kan skapas. Om 

sjuksköterskan kan förmedla en känsla av trygghet, kan det bli starten på en meningsfull 

vårdande relation. Sjuksköterskan kan då få patientens samtycke till att utföra nödvändiga 

omvårdnadsåtgärder. Sjuksköterskor har det medicinska ansvaret i det prehospitala teamet så 

de är ibland ensamma i att fatta svåra, snabba beslut. Om de tvivlar på sin kompetens kan de 

bli mer fokuserade på den kliniska delen i sin bedömning för att säkra patientens vitala 

funktioner. Detta kan leda till mindre uppmärksamhet på patientens andra eller verkliga behov 

(12). God kommunikation och information värderas högt av patienter. Det är viktigt att 

informera patient och anhörig om vad som kommer att hända (19). Och att det som sker är för 

att patienten skall få så snabb behandling som möjligt. Om PCI blir aktuell skall patienten 

informeras om hur det går till (20). 

Prehospital bedömning och vård  

Vid första kontakten noterar den erfarne sjuksköterskan andningsväg, andning, cirkulation 

och medvetandegrad samt hur omgivningen kan påverka patienten med sina sinnen och bildar 

sig en snabb uppfattning om patientens vitala funktioner. Anamnes och undersökning går 

hand i hand.  Anamnesen består av frågor som t.ex. Vad har hänt? När började det? Hur 

började det? Därefter följdfrågor utifrån de symtom patienten uppvisar för att ge en 

vägledning om bakomliggande orsak. Bedömning är grunden när ambulanssjuksköterskan tar 

beslut, om vilka omvårdnadsåtgärder som skall sättas in för att lindra patienters lidande (21). 

Undersökningen består av att bedöma och mäta vitalparametrar som andningsfrekvens, puls, 

syremättnad, blodtryck, medvetandegrad och temperatur. Detta journalförs och används som 
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bedömningsunderlag för prioritetsgrad vid överrapportering till mottagande enhet på sjukhus 

(2). Alla patienter som ingick i studien triagerades prehospitalt enligt Medical Emergency 

Triage and Treatment System (METTS) (5), som är det triagesystem man använder på 

akutkliniken där studien genomfördes. Handläggningen av patient som är i behov av 

ambulanssjukvårdens omedelbara resurser ställer stora krav på ambulanssjuksköterskan. 

Snabba beslut om omvårdnadsåtgärder och om behandling skall ske på platsen, eller om det är 

viktigare att starta transporten och ge behandling och omvårdnad under färden (22). Vid 

misstänkt hjärtinfarkt är det viktigt att behandlingen startar redan på plats för att motverka 

hjärtinfarktens skadeverkningar. Patienten smärtlindras och ges vid behov ett tillskott med 

syrgas. Ambulanspersonalen tar alltid ett prehospitalt EKG. Vid onormalt EKG, oftast ST-

höjningsinfarkt (STEMI) skickas EKG via telekommunikation till sjuksköterska på HIA 

(hjärtintensivvårdsavdelningen). Mottagande läkare tar beslut om PCI. Acetylsalicylsyra 

(ASA), Clopidogrel och Heparin som är standardbehandling vid beslut om PCI (2). 

Infarktbegränsande behandling följer alltid lokala vårdprogram. Reperfusionsbehandlingen 

har bäst effekt inom två timmar från smärtdebut, då kan 40-100% av hjärtmuskeln räddas 

(23). Risken att dö inom ett år efter en hjärtinfarkt ökar vid varje halvtimmes försening till 

reperfusionsbehandling med 7,5 % (24). 

Överrapportering      

En stor andel av patienter med bröstsmärta kommer till sjukhus via ambulans. En kort och 

kvalitativ information till mottagande personal är viktig för att kvalitén på omvårdnaden ska 

bli så hög som möjligt (16). En väl fungerande överrapportering mellan den prehospitala och 

den hospitala vården beskrivs som ett teamarbete där patienten smidigt och tryggt överförs till 

sjukhusets faciliteter. Det bygger på att det förtroende och den tillit som byggts upp mellan 

ambulanssjuksköterskan och patienten under den prehospitala fasen, kan överföras till 

sjukhusvården. En sämre överrapportering kännetecknas av att mottagande personal är mer 

fokuserade på preliminärdiagnos. De är mer fokuserade på objektiva symtom och ser inte 

holistiskt på patienten. Kommunikation mellan olika vårdare underlättas om den är väl 

dokumenterad. Det reducerar också behovet av den verbala kommunikationen (25). 

Patientjournallagen (26) säger att sjuksköterskan skall dokumentera omvårdnaden. Enligt 

Socialstyrelsens allmänna råd (27) skall omvårdnadsdokumentationen utifrån patientens 

behov, genomförande och resultat trygga patientsäkerheten. Det skall dessutom utgöra ett 

underlag för fortlöpande utvärdering och revidering av omvårdnadsinsatserna. 

Ledtider 

Total prehospital tid 

Total prehospital tid är från den tid patienten ringer till SOS-alarm tills det att patienten är 

överrapporterad vid sjukhus och ambulanspersonalen är redo för en ny patient. Den totala 

prehospitala tiden är uppdelad i tiden då patienten är utan omvårdnad och tiden med 

prehospital omvårdnad (Figur 1).  
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         Tid utan omvårdnad  Tid med prehospital omvårdnad 

 

       

 

Larmtid  Utlarm- Starttid Ankomst                Status L      Status S  Status H/K 

              ningstid               hämtplats 

 

Figur 1.  Den prehospitala tiden uppdelad på olika tidpunkter 

 

Larmtid är det klockslag patienten ringer in till SOS. Utlarmningstid är det klockslag SOS 

skickar larm till ambulanspersonalens personsökare. Starttid är det klockslag ambulans-

personalen kvitterar uppdraget i ambulansen. Ankomst hämtplats är det klockslag ambulansen 

är framme vid patientens adress. Status L är när patienten är i ambulansen och färden startar 

mot sjukhuset. Status S är när ambulansen är framme vid sjukhuset. Vid status H/K är 

patienten överrapporterad till sjukhusets personal och ambulanspersonalen är redo för en ny 

patient. 

 

Tid utan omvårdnad 

Tid utan omvårdnad är den sammanlagda tiden från det att patienten ringer till SOS och tills 

ambulansen är framme hos patienten, dvs. SOS hanteringstid, ambulansens hanteringstid och 

ambulansens körtid tillsammans (Figur 2). SOS hanteringstid är tiden mellan larmtid och 

utlarmningstid. Det är den tid det tar från det patienten ringer till SOS-alarm och tills SOS-

operatören larmar en ambulans. Det är tiden de behöver på sig för att ta reda på vilka besvär 

patienten har, vilken prioritet de ska ge ärendet och vilken ambulans de skall larma.  

Ambulansens hanteringstid är tiden mellan utlarmningstid och starttid. Det är den tid 

ambulanspersonalen behöver på sig från larmet går i personsökaren, att ta sig till 

omklädningsrummet och ta på sig ytterkläder och till dess de sitter i ambulanser och kvitterar 

ärendet. Ambulansens körtid är tiden mellan starttid och ankomst hämtplats.  

 

 

         Tid utan omvårdnad  Tid med prehospital omvårdnad 

 

 

        SOS        Amb.                         Omvårdnad              Omvårdnad         Överrappor- 

      hant.tid    hant.tid    Körtid         hos patient        i ambulans           teringstid 

 

Figur 2. Den prehospitala tiden uppdelad på deltider 

 

Tid med omvårdnad 

Tid med prehospital omvårdnad är tiden från det att ambulansen är framme hos patienten och 

tills det att patienten är överrapporterad på sjukhus och ambulanspersonalen är redo för en ny 

patient. Tid med omvårdnad delas in i omvårdnad hos patienten, omvårdnad i ambulansen och 

överrapportering på sjukhus (Figur 2). Omvårdnad hos patienten är tiden mellan ankomst 
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hämtplats och status L. Omvårdnad i ambulansen är tiden mellan status L och status S. 

Överrapporteringstiden är tiden mellan status S och status H/K. 

 

Problemformulering 

Det är av största vikt att patient med bröstsmärtor får omvårdnad och behandling så fort som 

möjligt (2). Tidigare studier har visat att patienter som ringt 112 kan uppleva stress i väntan 

på ambulans (10, 14). En snabb infarktbegränsande behandling i ett möte där en god relation 

skapats kan generera en känsla av trygghet hos patienten. Dessa omvårdnadsåtgärder kan 

resultera i att mer hjärtmuskel kan räddas och därmed ge ökad livskvalitet och ökad livslängd 

för patienten (8). Det förs en diskussion om att det på senare år allt oftare saknas resurser i 

form av ambulanser och att tiden innan ambulansen anländer till patienten blivit längre (4). 

Därför är det intressant att undersöka och jämföra förändringar över de tre senaste åren. Med 

detta som utgångspunkt provas hypotesen. Hypotesen var att vårdtid flyttas från 

akutmottagningen till ambulansen. 
 

Syfte 

Syftet var att beskriva förändringar i tid utan, och tid med, prehospital omvårdnad för 

patienter med bröstsmärta i ett treårsperspektiv.  

 

Frågeställning 

– Hur har den totala prehospitala tiden förändrats under mätperioden? 

– Hur har tiden utan omvårdnad förändrats under mätperioden? 

– Hur har tiden med omvårdnad förändrats under mätperioden? 

 

Metod 

Design  

Studien var retrospektiv och hade en komparativ design. Ärenderapporter från SOS-Alarm, 

som gällde patienter med symtom på bröstsmärtor och som hade klassificerats som Prio I, 

jämfördes för de tre senaste åren. Med hjälp av ambulanschefen vid den aktuella 

ambulansenheten beställdes ärenderapporter från SOS-Alarm. Rapporterna skulle innehålla 

alla prio 1 ärenden från januari 2009, 2010 och 2011. De skulle vara från ambulansenhetens 

upptagningsområde, vilket innebar det omgivande stadsområdet med ca 40 km omnejd. Det 

området betjänas av fem ambulanser på dagtid på vardagarna och fyra ambulanser dagtid på 

helgen. På kvällarna under alla sju dagarna i veckan finns tre ambulanser på sjukhuset, samt 

en ambulansbesättning finns i beredskap i hemmet. På natten finns ingen beredskap i hemmet 

utan bara de tre ambulanserna på sjukhuset. 

   

Urval 

Ärenderapporterna från SOS Alarm för januari månad under de tre åren innehöll totalt ca 

1050 patienter. Det var alla typer av prio 1-fall som trafikolyckor, fallskador, andningsbesvär 

osv. En manuell sökning gjordes för att hitta och sortera ut alla patienter med bröstsmärta. Det 

var 111, 82 och 90 stycken patienter från de respektive åren 2009, 2010 och 2011. Efter en 

noggrann genomgång av dessa 283 patienter föll 9, 7 och 13 stycken bort från de respektive 
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åren. Bortfallet (10 %) berodde på att det saknades viktiga klockslag i ärendena. De ärenden 

som saknade larmtid eller ankomsttid hämtplats exkluderades. När tiden mellan ankomst och 

avfärd från hämtplatsen var kortare än en minut exkluderades även dessa ärenden. 

 

Datainsamling 

Data som samlades in var larmtid (klockslag när patienten ringer in till SOS), utlarmningstid 

(klockslag när SOS larmar ambulans), starttid (klockslag när ambulansen kvitterar ärendet 

och startar färden till patienten), ankomst hämtplats (klockslag när ambulansen är framme hos 

patienten och den prehospitala vården kan påbörjas), status L (klockslag när ambulansen 

startar färden mot sjukhus), status S (klockslag när ambulansen anländer till sjukhus), samt 

status H/K (klockslag när patienten är överrapporterad till sjukhus och ambulanspersonalen är 

redo för en ny patient). 

Etiska överväganden 

Forskningsetiska överväganden handlar i hög grad om att hitta en rimlig balans mellan olika 

intressen. Kunskapsintresset är ett sådant. Ny kunskap är värdefull på flera sätt och kan bidra till 

individens och samhällets utveckling. Integritetsintresset, rätt till skydd mot olika former av skada 

och risk för skada är andra legitima intressen (28). Patienternas integritet skyddas genom att 

varken personnummer, namn eller adresser samlas in. Ambulanspersonalens integritet skyddas 

genom att personal som varit inblandad inte samlas in. Ambulans skyddas genom att endast dag 

eller dygnsbil redovisas i studien. Studien visar inte vilken SOS-operatör som handlagt ett visst 

ärende. Studien redovisar SOS-alarms hanteringstider och ambulansverksamhetens 

hanteringstider. Tiderna skulle kunna uppfattas negativt för SOS- Alarm och ambulansavdelningen 

om det skulle visa sig att tiderna har ökat. Syftet är emellertid att förbättra för patienten och 

eftersom både ambulansavdelningen och SOS-alarm arbetar för att minska hanteringstiderna är 

studien viktig, oavsett vad resultatet visar. 

Databearbetning och statistisk analys 

Patienterna grupperades in utifrån larmtiden i vardag eller helg och dag eller kväll/natt. Vardag är 

från måndag kl. 07.00 till fredag kl. 16.00 och helg är fredag kl. 16.00 till måndag kl. 07.00. Dag 

är mellan klockan kl. 07.00-16.00. Kväll/natt är mellan klockan kl. 16.00–07.00. Om nyårsdagen 

eller trettondagsafton inföll på en vardag räknades de som helg. 

 

Vid beräknandet av tid utan omvårdnad, tid med omvårdnad och total prehospital tid har 

författarna valt att runda av tiden till hela minuter. I de fall tiden har varit 30 sekunder har 

avrundning till framförvarande minut gjorts. Vid larmtid, utlarmningstid och starttid är det så 

korta tidsintervaller så där har författarna valt att ha med både minuter och sekunder. Tid utan 

omvårdnad kommer att redovisas med deltiderna var för sig. Tid med omvårdnad kommer 

inte redovisas med deltider var för sig. 

 

De olika klockslagen matades in i statistikprogrammet SPSS och bearbetades. Deskriptiv 

statistik användes. Eftersom histogrammen visade en sned fördelning med många korta och 

ett fåtal långa tider, valdes att redovisa medianer och kvartiler. Hanteringstider utan 

respektive med omvårdnad samt total prehospital tid för omvårdnad redovisas i tabeller. 

Mann-Whitney U-test användes för att undersöka skillnader mellan två oberoende grupper 
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(dag/kväll och vardag/helg). Kruskal-Wallis test användes för att undersöka skillnader mellan 

de tre åren (29). Signifikansnivån i studien var 0.05. 

 

 Resultat 
 

I studien ingick totalt 254 patienter som ringt till SOS-alarm på grund av akut bröstsmärta. 

Medianvärdet för total prehospital tid för samtliga ärenden var 50 minuter (q1 41, q3 65). Den 

längsta tiden en patient var under prehospital omvårdnad var 114 minuter och den kortaste 

tiden var 19 minuter. Medianvärdena för SOS alarms hanteringstid var 2.3 minuter (q1 1,6, q3 

3,2), för ambulansens hanteringstid 1.9 minuter (q1 1,5, q3 2,8), och för körtiden 5.5 minuter 

(q1 3,7, q3 10,9). Tid från ankomst hämtplats till status H/K hade medianvärde 39 minuter (q1 

32,q3 49) (Figur 3). En jämförelse av prehospital tid mellan dag- och kvällstid visade ingen 

signifikant skillnad. En jämförelse av ärenden vardag och helg visade inte heller någon 

signifikant skillnad. 

 

 md 2.3  md 1.9     md 5.5            md 39 

         

     

   Tid utan omvårdnad  Tid med omvårdnad 

Figur 3. Beskrivning av tidsfördelning under den totala prehospital tiden för samtliga ärenden 

i studien (n=254) 

 

Total prehospital tid 

 

En jämförelse av den totala prehospitala tiden under de tre senaste åren visade att tiden hade 

ökat signifikant (p 0,026). Tiden hade ökat mest mellan 2010 och 2011 (Tabell 1). 

 

Tabell 1. Förändring av total prehospital tid år 2009-2011 (n=254) 

 

 

 
Tid utan omvårdnad 

 
Det fanns ingen tendens till ökning av tid utan omvårdnad för patienter med bröstsmärtor (p 

0,163) utan tiden hade ökat från 2009 till 2010 för att sedan minska mellan 2010 och 2011 

(Tabell 2). Både SOS alarms hanteringstid och ambulansens hanteringstid hade ökat under de 

tre åren. Ökningen var konstant år från år. Ökningen var dock marginell och inte signifikant 

(p 0,769 respektive 0,461). Den kortaste tiden för SOS-alarm innan de larmade ut en 

ambulans var 0.5 minuter och den längsta var 8.4 minuter. Hanteringstiden för ambulansen 

  

2009 

(n=102) 

 

 

2010 

(n=75) 

 

2011 

(n=77) 

 

Signifikans 

p-värde 

 

Total prehospital tid, 

md (q1, q3) minuter 

 

 

md 47.0 

(q1 41.0, q3 59.2) 

 

md 49.0  

(q1 39.0, q3 69.7) 

 

md 53.0 

 (q1 43.0, q3 69.5) 

 

0.026 
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innan de kunde starta färden till patienten varierade från 0.1 minut till 7.6 minuter. Den 

kortaste körtiden för ambulansen var 0,4 minuter och den längsta var 38,4 minuter. Omkring 

25 % av patienterna nåddes av ambulansen inom 8 minuter. Den längsta tiden en patient fick 

vänta innan omvårdnaden kunde påbörjas var 44 minuter och den kortaste var 4 minuter.  

 

Tabell 2. Förändring av tid utan omvårdnad år 2009-2011 (n=254) 

 

 

Tid med omvårdnad  

Det var en signifikant skillnad (p 0.032) i tid med omvårdnad för patienter med bröstsmärtor 

under de tre åren (Tabell 3). Ökningen var störst från år 2010 till år 2011 men ökade även 

mellan år 2009 och år 2010. Den längsta tid en patient var under prehospital omvårdnad var 

94 minuter och den kortaste var 14 minuter. 

 
 

Tabell 3. Förändring av tid med omvårdnad år 2009-2011 (n=254) 

  

 

 

 

 

 

 

  

2009 

(n=102) 

 

 

2010 

(n=75) 

 

2011 

(n=77) 

 

Signifikans 

p-värde 

 

     Tid utan omvårdnad 

      md (q1, q3) minuter 

 

 

md 9.0 

(q1 8.0, q3 14.0) 

 

md 12.0 

(q1 8.0, q3 20.0) 

 

md 11,0 

(q1 8.0, q3 16.0) 

 

0.163 

SOS-alarms hanteringstid 

md (q1, q3) minuter 

 

md 2.2 

(q1 1.6, q3 3.3) 

md 2.3 

(q1 1.7, q3 3.2) 

md 2.4 

(q1 1.6, q3 3.2) 

0.769 

Ambulansens hanteringstid 

md (q1, q3) minuter 

 

md 1.9 

(q1 1.4, q3 2.7) 

md 1.9 

(q1 1.5, q3 2.9) 

md 2.0 

(q1 1.5, q3 3.1) 

0.461 

Ambulansens körtid 

md (q1, q3) minuter 

 

md 5.3 

(q1 3.4, q3 9.1) 

md 6.5 

(q1 3.2, q3 14.9) 

md 6.0 

(q1 3.9, q3 11.2) 

0.215 

  

  

2009 

(n=102) 

 

 

2010 

(n=75) 

 

2011 

(n=77) 

 

Signifikans 

p-värde 

 

Tid med omvårdnad 

md (q1, q3) minuter 

 

 

md 36.5 

(q1 31.8, q3 44.0) 

 

md 38.5 

(q1 30.2, q3 52.0) 

 

md 42.0 

(q1 34.5, q3 52.0) 

 

0.032 
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Diskussion 
 

Metoddiskussion 

Design 

 

Det valdes en komparativ design eftersom författarna ville se om det skett någon förändring 

av tiden utan omvårdnad och tiden med omvårdnad under de tre åren.   

 

Urval och datainsamling 

 

Det fanns två olika databaser att välja mellan. Den ena fanns på ambulansavdelningen och är 

ett dosbaserat program där varje ärende registreras manuellt av ambulanspersonalen. När 

ärenden ska matas in manuellt finns det dels risk för uppskattningar av tider och dels risk för 

personliga skillnader vid inmatningen, vilket innebär risk för låg reliabilitet. Den andra 

databasen fanns hos SOS-alarm. I den databasen loggas tiderna på sekunden vid olika 

knapptryckningar. I den här studien valdes att hämta data från databasen som finns hos SOS-

alarm eftersom den ansågs mer tillförlitlig. Även om tiderna registreras exakt så är 

knapptryckningarna i ambulansen manuella. Detta är en svaghet i studien eftersom manuella 

statusrapporteringar kan styras eller påverkas. Här finns risk att ambulanspersonalen i en 

stressig situation missar att trycka vid rätt tillfälle och istället gör det när man kommer på det, 

med felaktig tidsnotering som följd. När tider för ankomst hämtplats och Status L ligger inom 

en minut från varandra kan det misstänkas att ambulanspersonalen har missat att trycka när de 

kom fram till patienten. I stället kan de ha tryckt ankomst när de kom tillbaka med patienten 

till ambulansen. Därför har de ärenden där tiden för ankomst hämtplats och Status L ligger 

inom en minut från varandra exkluderats. 

 

Det samlades in deltider till både tid utan omvårdnad och till tid med prehospital omvårdad. I 

studien redovisas deltiderna till tid utan omvårdnad. Dessa var SOS-alarms och ambulansens 

hanteringstider samt ambulansens körtid. Dessa deltider var av intresse att redovisa eftersom 

de skall vara så korta som möjligt och är delvis påverkbara. Författarna valde att inte redovisa 

deltiderna inom tiden med omvårdnad eftersom de inte tyckte att de tillförde denna studie 

något. De deltiderna var vårdtiden hos patienten, vårdtiden i ambulansen och 

överrapporteringstiden vid sjukhus. Dessa deltider kan vara intressant att undersöka i en 

framtida studie för att studera var förändringarna är störst. Det skulle ge ett större bortfall, då 

det saknas fler klockslag på deltider i gruppen tid med omvårdnad. Det kan bero på manuella 

orsaker som att ambulanspersonalen har missat att trycka på någon av statusknapparna. Det 

kan även vara radiotekniska orsaker som störningar i mobitexsystemet som ledde till att 

knapptryckningar i ambulansen inte förts över via radionätet till SOS-alarm. Det var några 

patienter, där tiden för Status L saknades och även några där status S saknades, men eftersom 

dessa deltider inte redovisas i denna studie, så inkluderades de här patienterna. I denna studie 

var det förändringar i omvårdnadstiden som var av intresse, inte exakt var omvårdnaden 

utfördes. Det påverkade inte resultatet eftersom tiden med omvårdnad inte påverkades. 

 

Studien begränsades till en månad per år för att inte bli för omfattande. I materialet ingick 

ändå över 1000 patienter. Januari månad valdes för att få så färskt material som möjligt. När 

studien planerades var avsikten att studien skulle omfatta en längre tidsperiod än tre år. Det 
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visade sig vara svårare att få fram äldre data eftersom SOS-alarm bytte datasystem 2009. Data 

från det äldre programmet går att få fram men är mycket tidskrävande att bearbeta.  

Studien begränsades till sjukhusets närmaste upptagningsområde för att inte bli för 

omfattande. I ett större upptagningsområde skulle mer landsort ha ingått, vilket förmodligen 

hade visat sig i längre omvårdnadstider. Studien omfattar patienter med bröstsmärta som 

klassificerats som prio 1. En patientgrupp som det är av yttersta vikt att ambulansen är 

framme snabbt hos och kan starta vårdkedjan (30). Eftersom det finns en väl fungerande 

vårdkedja vid detta sjukhus finns det mycket viktig tid att tjäna för de här patienterna. Det 

prehospitala EKG´t är grunden för bedömning om patienten skall ingå i hjärtkedjan. Desto 

snabbare den här processen går ju mer hjärtmuskel kan räddas (30). Därför är det viktigt att 

göra studier om den här patientgruppen. Patienter som insjuknar med bröstsmärtor under 

januari månad skiljer sig troligen inte från patienter som larmar under övrig tid under året. 

Förmodligen är resultatet överförbart på övriga patientgrupper. 

 

Det kan ta olika lång tid att överrapportera en patient beroende dels på hur tung belastning 

akutmottagningen har eller om patienten ingår i en vårdkedja och då överrapporteras till nästa 

led i kedjan, antingen på röntgen eller på en specialistmottagning. Ambulanssjuksköterskan 

har det medicinska ansvaret för patienten tills patienten är överrapporterad till mottagande 

personal. Därför ingår överrapporteringstiden i tid med omvårdnad. Det finns en risk att 

ambulanspersonalen inte går direkt till ambulansen och trycker sig redo för nästa patient 

vilket i så fall leder till längre omvårdnadstid. Förmodligen skiljer sig inte detta under åren 

och påverkar troligen inte resultatet. 

 

Flertalet av patienterna bor i en svensk medelstor stad med närhet till sjukhuset där 

ambulanserna är stationerade. Det innebar ett stort antal förhållandevis korta tider utan 

omvårdnad. Detta gav den sneda kurvan i histogrammet som gjorde att median och percentiler 

valdes för att redovisa resultatet (29). 

 

Resultatdiskussion  

 

Hjärtkedjan är etablerad på de flesta sjukhus och får på många håll efterföljare av bl.a. 

strokekedjan och höftkedjan (2). Ambulanssjukvården är första länken i kedjorna och är de 

som möter och etablerar kontakten med, i de flesta fall svårt sjuka patienterna. 

Ambulanssjuksköterskan bedömer, tar anamnes och påbörjar omvårdnaden samt förbereder 

patienterna med behandlingsåtgärder så som smärtstillning, EKG, blodprover o.s.v. innan de 

överrapporteras till respektive specialistenhet på sjukhuset.  

 

De flesta akutmottagningar har idag infört ett triagesystem. Triage som innebär att patienten 

bedöms och prioriteras till olika nivåer efter en mall (5). Prehospital triagering innebär att 

bedömning och prioritering av patienten utförs av ambulanssjuksköterskan och är klar vid 

ankomst till akutmottagningen. Patienten placeras på respektive väntplats och 

överrapportering sker utan att mottagande personal behöver triagera om patienten.  

 

Kedjetänkandet och den prehospitala triageringen innebär att det som tidigare gjordes på 

akutmottagningen idag sker i ambulansen. Detta kan ge längre omvårdnadstider för 

ambulanssjukvården.  
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Total prehospital tid 

 

Resultatet i studien visar att den totala prehospitala tiden har ökat år för år. Alla deltider har 

ökat förutom körtiden som har minskat något 2011 i jämförelse med 2010.  

Ambulanspersonalen blir alltmer välutbildad och alltmer omvårdnad och behandling ges på 

den plats patienten befinner sig för att det i slutänden skall gagna patienten och i 

förlängningen också sjukhuset genom kortare vårdtider (2). Ökade prehospitala 

omvårdnadstider leder till ökat utnyttjande av befintliga resurser. Utan resurstillskott kan detta 

leda till att det allt oftare blir brist på ambulansresurser med följd att svårt sjuka patienter kan 

få vänta längre på vård. Prehospital personal upplever ofta arbetsmiljön som bristfällig. 

Bristande resurser i form av för få ambulanser och för lite personal är en vanlig upplevelse 

bland ambulanspersonal (4). Upplevelser av tillkortakommanden varken kan eller skall 

tillskrivas sjuksköterskans bristande erfarenhet. Störningar i organisationen kan göra att 

systemet kan bryta samman. Förmågan att inse när arbetsförhållanden gör, att trygg och säker 

omvårdnad inte kan tillhandahållas förvärvas genom erfarenhet och prövning. Det är inte 

ovanligt att brister i omvårdnaden kan orsakas av organisatoriska överbelastningar med 

symtom på underbemanning eller på bristande resurser (13).   

 

Tid utan omvårdnad 

 

Tiden utan omvårdnad hade ökat från 2009 till 2010 för att sedan minska något mellan 2010 

till 2011. Både 2010 och 2011 hade längre tider än 2009. Tiden utan omvårdnad var 11 

minuter eller längre för att nå 50 % av patienterna 2011, jämfört med 9 minuter 2009. Det vill 

säga en ökning med 22 %. Det här är en oroande trend som är viktig att bryta. Det finns flera 

patientgrupper, där det är viktigt att omvårdnaden och den medicinska behandlingen inte 

fördröjs (30, 31).   

 

Studiens resultat visar att hanteringstiden har ökat både hos SOS-alarm och ambulansen, dock 

inte signifikant. När svårt sjuka patienter behöver hjälp kan det vara viktigt med korta 

hanteringstider både på SOS-alarm och hos ambulansen. Därför var det intressant att redovisa 

förändringar i dessa tider. Det är viktigt att SOS-alarm har så korta hanteringstider som 

möjligt men de får inte vara så korta att operatören inte hinner få in tillräcklig fakta för att 

kunna prioritera rätt. Det kan finnas flera förklarningar till att hanteringstiderna ökat hos SOS- 

alarm. En anledning kan vara mer utvecklade behandlingsmetoder vilket innebär att fler 

patienter kan få vård. En annan anledning till ökningen hos SOS-alarm kan vara den 

förändrade ålderstrukturen hos befolkningen. Ett ökat patientflöde kan i förlängningen leda 

till resursbrist hos ambulansen. Det saknas allt oftare ledig ambulans som SOS-operatören 

kan larma ut. Detta kan leda till längre hanteringstider för SOS-alarm (4). Vid ökat 

patientflöde kan samtalskö uppstå hos SOS. Samtalet kopplas då vidare till annan SOS-

central. Även detta kan leda till längre hanteringstider för SOS. Detta på grund av att de olika 

SOS-centralerna inte kan varandras lokala riktlinjer utan måste läsa på innan de larmar ut en 

ambulans. Exempel på en lokal riktlinje är vilken ambulans som ska larmas ut i första, andra 

eller tredje hand beroende på arbetstider eller var patienten befinner sig etc. Detta kan 

dessutom ge längre hanteringstider för ambulansen om de larmar ut t.ex. ambulans i jour 

istället för en ambulans med arbetstid. Ovan personal hos SOS-alarm kan också ge längre 

hanteringstider. En annan förklaring kan vara svårigheten för både SOS-alarm och 

sjukvårdsrådgivningen att göra bedömning på telefon. Ingen vill göra fel och riskera att bli 

anmäld vilket kan leda till att ambulans skickas ut för säkerhets skull. På en del SOS-centraler 
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finns ingen sjuksköterskekompetens vilket kan innebära en fördröjning i de fall man behöver 

konsultera högre medicinsk kompetens (HMK) i Stockholm.  

 

Ökningen av ambulansens hanteringstider kan ha olika förklaringar. En förklaring kan bero på 

om den personal som larmas ut, har jour eller arbetstid. Personal i jour/sovtid behöver längre 

tid för att ta sig till ambulansen än personal i tjänst. Personalens ålder kanske kan vara en 

faktor som påverkar tiden, framför allt på jourtid. Det är troligt att en 60-åring behöver längre 

tid för att klä på sig, och ta sig till ambulansen vid ett prio 1-larm, än en 30-åring (32). Det 

kan även finnas en del radiotekniska orsaker till fördröjningar genom att larmet från SOS-

alarm inte går fram till personsökaren.  

 

En lösning till att förkorta ambulansens hanteringstider kan vara att ändra arbetstiderna 

genom att ta bort jour på vissa av ambulanserna. Det skulle innebära att ny utvilad personal 

börjar på morgonen och har arbetstid istället för personal som arbetat natt ligger kvar i jour. 

Sänkt pensionsålder, kanske kan vara en annan lösning. Ändamålsenliga lokaler kan vara ett 

annat sätt att förkorta ambulansens hanteringstider. 

 

Ambulansens körtid hade ökat 2010 och 2011 i jämförelse med 2009. En förklaring kan vara 

att säkerhetstänkandet hos ambulanspersonalen har ökat. Körsättet är individuell och man kan 

inte arbeta för kortare körtider genom att uppmana ambulanspersonalen att köra fortare. Detta 

skulle kunna utsätta patienter, personal och andra trafikanter för onödiga risker. En annan 

förklaring kan vara att det var snörika vintrar 2010 och 2011 med försämrad framkomlighet 

och sämre väglag som följd. Ett förändrat körsätt på grund av fysiska förändringar vid ökad 

ålder kanske även det leder till längre körtider (32). 

 

Det finns idag möjlighet att trycka ”grön våg” vid utryckning, vilket innebär att ambulansen 

får grönt ljus vid viktiga korsningar. Detta borde förkorta körtiderna. Tyvärr är ”grön våg” 

inte alltid i funktion. Digitalt kartstöd finns i ambulanserna sedan 2008 och är ett hjälpmedel 

som borde visa sig i kortare körtider, genom att slippa bläddra i papperskartor.  

 

Tid med omvårdnad 

 

Resultatet visar en signifikant ökning av den prehospitala omvårdnadstiden, vilket stämmer 

överens med den tes författarna hade. Vårdkedjorna, det prehospitala triaget och bättre 

behandlingsmetoder är troligen några anledningar till detta. Vårdkedjetänkandet är under 

utveckling för flera patientgrupper. Det innebär i förlängningen att ambulanspersonalen tar 

patienten till rätt mottagning/avdelning på en gång, och att dessa patienter inte behöver ligga 

på en akutmottagning i väntan på att få specialistvård. De flesta av landets akutmottagningar 

har infört ett triagesystem (33), vilket är ett sätt att systematiskt sortera och prioritera 

patienterna utifrån deras sjukdomstillstånd. Vid det sjukhus i Mellansverige där studien 

genomfördes, infördes 2008 även ett prehospitalt triage. Det innebär att de patienter som 

kommer med ambulans till akutmottagningen redan är triagerade utifrån samma system (5). 

Ökad utbildningsnivå hos ambulanspersonalen med fler specialistutbildade sjuksköterskor är 

säkert en annan anledning till ökande prehospitala omvårdnadstider. Idag utför sjuksköterskan 

mer omfattade omvårdnad och behandling på plats hos framför allt den medicinska patienten. 

För att kunna identifiera tecken och symtom, utveckla holistisk klinisk förståelse och 

möjlighet att förutse framtida händelser krävs omfattande erfarenhetsbaserad kunskap (13). 

En djupare förståelse för omvårdnadsåtgärdernas betydelse kan öka omvårdnadstiden. Med 
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den ökade kunskapen lägger sjuksköterskan större vikt på bemötandet, kommunikationen och 

informationen, utöver den rent medicinska vården. Omvårdnadsprocessens centrala del är 

kommunikationen mellan sjuksköterska och patient. Det förutsätter att sjuksköterskan 

utvecklar färdigheter och förmåga att observera och tolka observationer, dra rimliga slutsatser 

och åtgärda utifrån kunskap och erfarenhet. Det kan innebära förmåga att styra och handleda 

patienten men också att uppfatta när man skall tala eller tiga (34). Ambulanssjuksköterskan 

utvecklar mötet till något positivt som patienten och närstående skall ha nytta av genom hela 

vårdförloppet. God kommunikation och information till patient och närstående genom hela 

processen gör att de känner sig delaktiga i det som sker (34). Ambulanssjuksköterskan vet 

vikten av att värna patienters integritet, autonomi och välbefinnande. Genom att visa patienten 

respekt, värnas självkänsla och självbestämmande. I möten med känsliga patienter är det extra 

betydelsefullt att vara lyhörd (15). Kommunikationsprocessen genomgår fem faser och är ett 

medel att etablera sjuksköterska – patient förhållande. I det inledande mötet observerar, 

värderar och dras slutsatser om varandra. I nästa fas utvecklas identiteter och man knyter 

kontakt. I tredje fasen skall sjuksköterskan försöka förhålla sig empatiskt till patienten. Den 

fjärde fasen innebär att sjuksköterskan förmedlar sympati och intar en attityd av omtanke och 

intresse för patienten. Den sista fasen innebär att ömsesidig förståelse och harmonisk kontakt 

etablerats (34).  

 

Om studien hade pågått sedan en längre tid tillbaka hade förmodligen ökningen av den 

prehospitala omvårdnadstiden varit ännu större. Omvårdnadstiden startar i stort sätt vid 

ankomst på hämtplats men kan i enskilda fall fördröjas om t.ex. dörrar är låsta och det tar 

extra tid innan patienten påträffas. Detta är förmodligen lika över de tre åren och påverkar inte 

resultatet. Författarna var även intresserade av att se om det var några skillnader i när 

patienten sökte. Resultatet visade att något färre sökte på natten och på helgen men det var 

ingen signifikant skillnad.  

 

Slutsats  

 
Det är en tydlig trend att både tid med prehospital omvårdnad och den totala prehospitala tiden 

ökar. Även tid utan omvårdnad är längre 2010 och 2011 i jämförelse med 2009. 

 

Ökade prehospitala omvårdnadstider leder till ökat utnyttjande av befintliga ambulansresurser. 

Utan resurstillskott tror författarna att detta oftare kan leda till brist på ambulansresurser. Det ökar 

risken att akut sjuka patienter får vänta längre tid på vård och behandling.  

 

Politiker och tjänstemän skall fatta välgrundade beslut om hur resurser skall fördelas. 

Då behövs statistik och forskning som de kan grunda sina beslut på. Detta område är bristfälligt 

utforskat. Ytterligare forskning för att se utvecklingen i ett längre perspektiv är viktigt då tiden 

ökat så markant bara de tre åren som denna studie omfattade. 

 

Det behövs ytterligare forskning även på övriga patientgrupper för att se om det prehospitala 

resursutnyttjandet ökat även där. 
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