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Abstract 

Bosse Ek (2014): Prioritization of emergency medical dispatch. (Prioritering 
vid utlarmning i prehospital vård. swe)  Örebro Studies in Health and 
Medical Sciences, Department of Medicine, Örebro University, Sweden.  

It is important that ambulances are urgently directed to patients who are 
in need of immediate help and of quick transportation to a hospital. 
Because resources are limited, emergency medical dispatch centres 
(EMD) cannot send ambulances with high priority to all callers. The 
efficiency of the system is therefore dependent on triage. Traditionally 
nurses have an important role in triage on emergency departments and 
in telephone advisory. In Sweden there is a trend towards more triage by 
nurses at EMDs. It is important to survey experiences of nurses’ of prior-
itization at EMDs. Aim: The overall aim in this thesis was to measure 
effectivity in prioritisation of ambulance dispatches, and to elucidate 
experiences from these prioritizations and decisions. Method: In study I 
sensitivity and specificity in 4835 dispatches was calculated, by compari-
son of the priority given by the EMD and the assessment performed by 
the ambulance-nurse according to Medical Emergency Triage and 
Treatment System. In study II were 15 nurses interviewed about their 
experiences from prioritizations at an EMD. Result: The result showed 
that 84,5 % of the dispatches were correct prioritised and that the sensi-
tivity was high (94,5 %) but the specificity was low (15,4 %). Content 
analysis was performed and two themes emerged: “Having a profession 
with opportunities and obstacles” and “Meeting serious and difficult 
situations”. Conclusions are that over- prioritizations are made concern-
ing patients with low or no need of medical care. Also that nurses with 
experience from emergency care, who are allowed to make their own 
decisions independent of the medical index, can improve and nuance the 
prioritization of resources in prehospital care. However, there is an ob-
vious risk that their assessments will tend to be on the safe side. Im-
portant for avoiding this is improving internal support systems at the 
EMDs and also striving for a blame-free culture, where the nurses are 
not pushed by threats of being reported.  

Keywords: prioritization, experiences, triage, EMD, sensitivity, specificity, 
ambulance nurse.  



 

 

Abstrakt 
 
Bosse Ek (2014): Prioritering vid utlarmning i prehospital vård. Örebro 
Studies in Health and Medical Sciences, Department of Medicine, Örebro 
University, Sweden.  
 
Det är av stor vikt att ambulanser dirigeras med hög prioritet till patienter 
som behöver omedelbar hjälp och snabb transport till sjukhus. Eftersom 
resurserna är begränsade kan larmcentralerna dock inte okritiskt sända 
ambulanser med hög prioritet till alla som larmar. Därför blir den priori-
tering som görs avgörande för effektiviteten i systemet.  Sjuksköterskor 
har traditionellt en viktig roll inom triage på akutmottagningar och i olika 
former av telefonrådgivning. I Sverige pågår just nu en utveckling mot att 
prioritering av sjukvårdsärenden i allt högre omfattning utförs av sjukskö-
terskor. Syfte: Det övergripande syftet med denna avhandling var att un-
dersöka effektivitetsmått vid prioritering av ambulanslarm, samt belysa 
erfarenheter av att delta i dessa prioriteringar och beslut. Metod: I delstu-
die 1 beräknades sensitivitet (förmågan att identifiera högakuta patienter) 
och specificitet (förmågan att identifiera lågakuta patienter) i 4835 ut-
larmningar, genom att den prioritet som larmet getts jämfördes med den 
bedömning som utfördes av ambulanssjuksköterskan enligt Medical 
Emergency Triage and Treatment System-Adult (METTS-A). I delstudie II 
intervjuades 15 sjuksköterskor med erfarenhet av att bedöma sjukvårdsä-
renden vid larmcentral. Resultat: Resultatet visade 84,5 % av larmen var 
korrekt prioriterade samt att sensitiviteten var hög (94,5 %), men att spe-
cificiteten var låg (15,4 %). En innehållsanalys utfördes och två teman 
identifierades: Att ha ett yrke med både möjligheter och hinder och Att 
möta allvarliga och svåra situationer. Slutsatser är att överprioriteringar 
sker beträffande patienter med lågt eller inget sjukvårdsbehov, samt att 
sjuksköterskor med erfarenhet från akutsjukvård, som får möjlighet att 
göra sina egna ställningstaganden oberoende av det medicinska indexet, 
har möjlighet att förbättra och nyansera prioriteringen av ambulanssjuk-
vårdens resurser. Det finns dock en risk att deras bedömningar tenderar 
att gå mot det säkra hållet. Viktiga faktorer för att motverka detta är att 
utveckla de interna systemen för beslutsstöd samt att sträva efter en 
”blame-free culture” där sjuksköterskan inte pressas av hot om anmälan.  

 
Nyckelord: larmcentral, triage, ambulanssjukvård, innehållsanalys, sensiti-
vitet, specificitet. 
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FÖRORD 
Jag är sjuksköterska med specialistutbildning inom anestesisjukvård 
och deltog från starten när Jämtlands läns landsting inledde konti-
nuerlig användning av ambulanshelikopter med anestesisjukskö-
terska som vårdansvarig år 1980. Åren mellan 1980 och 2000 på-
gick denna kombinationstjänstgöring mellan anestesiavdelning och 
ambulanshelikopter och övergick därefter till anställning som uni-
versitetsadjunkt vid Mitthögskolan (senare Mittuniversitetet). An-
ställningen vid Mitthögskolan tillät fortsatt tjänstgöring på Jämt-
lands ambulanshelikopter fram till år 2005. Fortfarande arbetar jag 
sporadiskt inom ambulanssjukvården i Jämtland och då som sjuk-
sköterska i vägambulans. 

Frågeställningar kring prehospital sjukvård och de prioriteringar 
som måste göras, särskilt i verksamheten i glesbygd, har intresserat 
mig under alla dessa år. I en studie utförd tillsammans med dåva-
rande klinikchefen vid intensivvårdsavdelningen vid Östersunds 
sjukhus utvärderades nyttan av en ambulanshelikopter i Jämtland 
(Ek & Zetterström, 2000). Denna studie låg till grund för den D-
uppsats som ingick i min magisterexamen. 

Jag har lång erfarenhet av prehospitalt arbete och har sett de svå-
righeter som är förknippade med prioriteringar och andra beslut 
som måste göras i samband med utlarmning av ambulanser, ambu-
lanshelikopter och andra räddningsresurser. Det är därför troligt att 
mina val av frågeställningar kommit att påverkas av den förförstå-
else som jag bär med mig. Det är min förhoppning att erfarenheter-
na från området gett en möjlighet till fördjupad analys och insikt. 
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ORIGINALARTIKLAR 

Avhandlingen består av följande två artiklar vilka hänvisas till i tex-
ten som delstudie I och delstudie II 

Delstudie I  
Ek, B., Edström, P., Toutin, A., & Svedlund, M. (2013). Reliability 
of a Swedish pre-hospital dispatch system in prioritizing patients. 
International Emergency Nursing, 21, 143-149. 

Delstudie II  
Ek, B., & Svedlund, M. (2014). To make decisions without seeing 
the patient – An interview study with nurses at an emergency medi-
cal dispatch centre. Journal of Clinical Nursing, Accepterad 14 au-
gusti 2014. doi: 10.1111/jocn.12701  



       BOSSE EK          Prioritering vid utlarmning i prehospital vård        5 

Definitioner och beskrivningar av förekommande 
begrepp 

Triage och ”övertriage”  
Begreppet triage används för att beskriva hur prioriteringar utförs 
inom sjukvården. (Fry & Burr, 2002; O´Meara, Porter & Greaves, 
2007). När patienter bedöms ha tilldelats felaktigt hög prioritet an-
vänds av flera författare begreppet ”övertriage” (Elmkvist, Fridlund 
& Ekebergh, 2011; Hjälte, Suserud, Herlitz & Karlberg, 2007a; 
Khorram-Manesh, Lennquist Montán, Hedelin, Kihlgren & Ör-
tenwall, 2010). I denna avhandling avser övertriage ett överutnytt-
jande av ambulansresurser genom tilldelning av alltför hög prioritet 
eller genom utlarmning av ambulans till patienter som inte är i be-
hov denna resurs. 

RETTS och METTS 
Rapid Emergency Triage and Treatment System (RETTS) och Me-
dical Emergency Triage and Treatment System (METTS) är besluts-
stöd för akutsjukvården avsedda att ge korrekt prioritering av akut 
sjuka både prehospitalt och inom sjukhus. Systemet skapades år 
2003 under namnet RETTS, men togs i bruk på Sahlgrenska sjuk-
husets akutmottagning år 2005 efter namnändring till METTS. Ef-
ter valideringar och förändringar återtogs det ursprungliga namnet 
RETTS år 2011 (Widgren, 2012). Under datainsamlingen för 
delstudie I användes det i ambulanssjukvården i Jämtland under 
namnet METTS-A, där A stod för Adult. I detta arbete hänvisas till 
både METTS och RETTS beroende på vilket namn som använts i 
den refererade studien 

RETTS är det vanligaste triagesystemet på svenska akutmottag-
ningar (Sandman, 2012). Det bygger på kontroller av patientens 
vitalparametrar (VP), samt ”Emergency Symtoms and Signs” (ESS). 
Systemet avser att ge alla patienter en objektiv medicinsk bedöm-
ning. Allvarligheten i patientens tillstånd kan bedömas som 
”RÖD”, ”ORANGE”, ”GUL”, ”GRÖN” eller ”BLÅ”. Bedöm-
ningen ”RÖD” innebär på akutmottagningen att omedelbar läkar-
undersökning krävs, medan patienter vars tillstånd bedömts som 
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”BLÅ” inte har något akut vårdbehov (Widgren & Jourak, 2011; 
Widgren, 2012).   

Gold standard  
Den referensstandard som används för att avgöra tillförlitlighet i ett 
test kallas i internationella studier vanligen ”gold standard”. SBU 
(2013) rekommenderar i stället användning av begreppet referens-
standard eftersom en tydlig och helt felfri ”guldstandard” saknas 
inom de flesta områden. I delstudie I användes METTS-A som refe-
rensstandard. 

PPV och NPV  
Positive Predictive Value (PPV) anger i detta material hur ofta 
larmcentralen använde den höga prioriteringen prioritet 1 eller 2 
korrekt. Negative Predictive Value (NPV) anger hur ofta prioritet 3 
användes korrekt.  

Sensitivitet och Specificitet  
Resultat för mätning av tillförlitlighet, vanligen avseende en testme-
tod, beskrivs ofta i de kvantitativa termerna sensitivitet och specifi-
citet (Pallant, 2007; SBU, 2013). Med sensitivitet avses i denna av-
handling tillförlitligheten i att identifiera alla som har behov av 
ambulans med hög prioritet, i denna avhandling benämnda som 
högakuta. Med specificitet avses förmågan att identifiera de som 
inte har behov av hög prioritet, här benämnda lågakuta. 
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INLEDNING 
 
 

“When in doubt, send ‘em out” 
 

“A legendary emergency dispatch rule that states an obvious 
clinical ethic, central to longstanding medical practice in general” 
(Clawson, Olola, Heward, Scott & Patterson, 2007). 
 
Det är av stor vikt att ambulanser dirigeras med hög prioritet till 
patienter som verkligen behöver omedelbar hjälp på plats och en 
snabb transport till sjukhus. För vissa patienter kan möjligheten till 
överlevnad vara helt beroende av väntetiden. Eftersom tillgången på 
ambulanser är begränsad kan larmcentralerna dock inte okritiskt 
sända ambulanser med hög prioritet till alla som larmar. Därför 
blir den prioritering som görs avgörande för effektiviteten i syste-
met (Castrén et al., 2008). Ett välfungerande system kräver både 
hög sensitivitet för att identifiera patienter i behov av ambulans 
med hög prioritet, och hög specificitet för att identifiera de som bör 
bedömas som lågakuta.  

 
I takt med att allmänhetens krav på tillgång och kvalitet beträf-
fande ambulanssjukvård och snabba sjukvårdsinsatser ökar, blir 
funktionen i de system som fördelar resurserna allt viktigare. Enligt 
Gardett et al. (2013) har ett ökande antal studier undersökt effekti-
vitet och utnyttjande av ambulanssjukvård från 1990 och framåt. 
De finner att forskning kring utlarmning av ambulanser aldrig har 
varit viktigare än nu. Den åldrande befolkningen i västvärlden och 
ökande belastning på sjukvårdens resurser gör att bästa möjliga ef-
fektivitet måste eftersträvas. De finner också att det saknas gemen-
samma resultatmått och metoder för denna forskning. Denna av-
handling syftar till att undersöka effektivitetsmått vid prioritering 
av ambulanslarm, samt belysa erfarenheter av att genomföra priori-
teringar och beslut. 
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BAKGRUND  
 
Möjligheten för allmänheten att kunna ringa ett nödnummer för att 
kalla på hjälp från ambulanssjukvård, räddningstjänst eller polis 
etablerades i London år 1937 på det klassiska nödnumret ”999” 
(Bång, 2002). Fram till mitten av 1970-talet besvarades larmsamtal 
av operatörer utan specifika kunskaper och utan något specifikt 
frågeprotokoll att förhålla sig till, därefter skedde en utveckling 
mot professionella operatörer med träning i kommunikation (Gard-
ett et al., 2013). I Sverige driftsattes de första telefonstationerna 
med SOS-betjäning, som samordnade den manuella expedieringen 
av rikssamtal och teletjänster år 1956 (Riksrevisionen, 2012). År 
1973 bildades företaget SOS Alarm AB med staten, landstingen och 
kommunerna som ägare. Syftet med detta var att skapa en samlad 
organisation som kunde ta hand om samhällets olika alarmerings-
behov. På detta sätt kunde en omfattande rationalisering genomfö-
ras av antalet larmcentraler. Huvudprincipen var att varje län skulle 
ha en SOS-central där man tog emot nödsamtal och därifrån sköta 
utlarmningen av räddningstjänst och ambulans. Man använde då 
det gemensamma larmnumret 90 000 vilket gjorde Sverige till det 
första landet i världen med ett gemensamt larmnummer för ambu-
lans, räddningstjänst och polis. Under 1980-talet moderniserades 
tekniken och gamla telefonväxlar och kartor ersattes med datorba-
serade system där den uppringande personen också kunde lokali-
seras via sitt telefonnummer (SOS Alarm AB, 2014). Den Europe-
iska Gemenskapen beslutade 1991 att införa ett gemensamt larm-
nummer för hela sitt område så att medborgare, som var på resa i 
ett annat land, enkelt skulle kunna nå landets larmtjänster. År 1996 
ändrades därför i Sverige det ursprungliga 90 000 till det gemen-
samma europeiska nödnumret 112 (Riksrevisionen, 2012; SOS 
Alarm AB, 2014). 

 

Larmkedjan för ambulanssjukvård 
 
De svenska landstingen ansvarar för den prehospitala sjukvården 
och för att tillräckliga ambulansresurser finns. Totalt inkommer ca 
3,5 miljoner nödsamtal per år till SOS-centralerna och nära en mil-
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jon av dem utgör ett s.k. vårdärende där ambulans eller annan typ 
av sjuktransport används (SOS Alarm AB, 2014). Samtal till 112 
besvaras först av en larmoperatör som avgör om det är ett vård-
ärende. (Se Figur 1). Majoriteten av Sveriges landsting kräver nu att 
en sjuksköterska därefter skall bedöma vårdbehovet (Riksrevision-
en, 2012). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Larmkedjanför ambulanssjukvård.      Källa: Riksrevisionen1 

 
År 1978 introducerades frågeprotokollet Medical Priority Dispatch 
System (MPDS) som stöd för den intervju som skall göras vid ett 
samtal till larmcentralen. Detta har sedan kommit att utgöra grun-
den för de olika system för utlarmning av ambulanser som används 
i västvärlden (Gardett et al., 2013). Det som används i Storbritan-
nien kallas ”Advanced Medical Priority Dispatch System” 
(O´Meara, Porter & Greaves, 2007). I Norge används ”Norsk In-
deks for Medisinsk Nødhjelp”, som bygger på ett amerikanskt in-
                                                      
1 Tillstånd att använda bilden inhämtat från Riksrevisonen, 
 (personlig kommunikation med webbansvarig, 2014-04-22). 
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dex, ”Criteria Based Dispatch” (Ellensen, Hunskaar, Wisborg & 
Zakariassen, 2014). Vid de svenska SOS-centralerna används ett 
medicinskt index som beslutsstöd (Svenskt index för Akutmedicinsk 
larmmottagning, 2001). Detta har utvecklats från den norska före-
bilden (Beillon, 2010).  

De olika prioriteringar som används för utlarmning av ambulanser 
utgår från Socialstyrelsens föreskrifter om ambulanssjukvård. De 
prioriteringsgrader som skall användas är: 

Prio 1. Akuta livshotande symptom eller olycksfall 
Prio 2. Akuta men inte livshotande symtom 
Prio 3. Övriga uppdrag med vård- eller övervakningsbehov där 
rimlig väntetid inte bedöms påverka en patients tillstånd (SOSFS 
2013:9). 

Triage 

Begreppet triage anses först ha använts av Napoleons chefskirurg 
Dominique Jean Larrey  (Fry & Burr, 2002; O´Meara et al., 2007). 
Behovet att prioritera har dock funnits alltsedan patienter började 
behandlas inom sjukvården. Triage förknippas vanligen med akut-
mottagningar och har definierats som en snabb klinisk undersök-
ning som får avgöra med vilken väntetid och i vilken ordning pati-
enter skall behandlas (O´Meara et al., 2007). De första triagesyste-
men för sjuksköterskor på akutmottagningar introducerades i 
Hong-Kong under 1960-talet (Chan & Chau, 2005). Tidigt under 
1970-talet blev sjuksköterskor ansvariga för triage på akutmottag-
ningar i USA, och under slutet av 1970- och början av 1980-talen 
utvecklades systemen och började implementeras i växande ut-
sträckning på akutmottagningar i övriga västvärlden (Fry & Burr, 
2002).  
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Triage via telefon 

Begreppet triage har utvidgats till att omfatta flera områden än en-
bart akutmottagningar. När bedömningar och rådgivning utförs per 
telefon används begreppet telefon triage (Edwards, 1994; Huibers, 
Keizer, Giesen, Grol & Wensing, 2012; Purc-Stephenson & Thras-
her, 2010). Huibers et al. (2012) nämner Sverige, Nederländerna, 
Norge och Storbritannien som länder där en sjukvårdskontakt i 
allmänhet sker via en sjuksköterska som arbetar med rådgivning ut-
ifrån nationella riktlinjer (idem). I Sverige kan allmänheten i stället 
för att ringa nödnumret 112, välja att kontakta Sjukvårdsrådgiv-
ningen (SVR) för rådgivning vid mindre akuta sjukvårdsärenden 
(Ernesäter, Holmström & Engström, 2009). De olika centralerna 
vid SVR är sammankopplade så att en nationell täckning uppnås 
vilket medför att när ett område får hög belastning av samtal kan 
dessa tas emot på andra centraler. Sjuksköterskan som besvarar 
samtalet har ett s.k. beslutsstöd att använda och all rådgivning blir 
dokumenterad och journalförd.  Sjuksköterskors uppfattning om 
värdet av detta datoriserade beslutsstöd varierar från att det är 
”hindrande” till att det är ”stödjande” och till att det ”ger säker-
het”. En slutsats är att beslutsstödet inte kan ersätta sjuksköters-
kans kunskap och kompetens utan måste betraktas som ett kom-
plement (Ernesäter et al., 2009). Purc-Stephenson och Thrasher 
(2010) har funnit att det saknas kunskap om huruvida sådana be-
slutsstöd hjälper sjuksköterskor i telefonrådgivning att ta sina be-
slut eller om sjuksköterskorna till och med måste arbeta emot dem.  

Sjuksköterskans roll 

Det råder skillnad i hur larmkedjan är organiserad mellan olika 
länder och ibland även inom dessa. Dessutom föreligger olikheter i 
larmoperatörernas bakgrund och utbildning (Castrén et al., 2005). I 
provinsen Quebec i Kanada anställdes t. ex. sjuksköterskor redan i 
början av 1990-talet, medan provinsen Montreal samtidigt övergick 
till en organisation där utlarmningen sköttes av ”nonprofessionals” 
som arbetade enligt strikta frågeprotokoll (Leprohon & Patel, 
1995).  I Norge sköts alarmeringen vanligen av en sjuksköterska 
(Ellensen, Hunskar, Wisborg & Zackariassen, 2014). Sjuksköters-
kor har stor betydelse, både som utförare och som ”gatekeepers” 
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inom akutsjukvården (Gardett et al., 2013). Socialstyrelsen i Sverige 
beslöt redan 1999 att en övergång till sjuksköterskor inom ambu-
lanssjukvården skulle påbörjas, dessutom förespråkades en specia-
listutbildning för sjuksköterska i ambulanssjukvård (Suserud, 
2005). Sedan den 1 november 2006 krävs som lägst sjuksköterske-
kompetens för läkemedelsgivning i ambulanssjukvården (SOSFS 
2013:9).  

Bedömning av sjukvårdsärenden vid larmcentralerna sker dessutom 
i allt större utsträckning av sjuksköterskor2. Riksrevisionen fann i 
en granskning att utbildningskraven på de som får bedöma sjuk-
vårdsärenden vid larmcentraler varierar inom landet. Sexton lands-
ting hade som krav att den medicinska intervjun skulle utföras av 
en person med minst grundutbildning som sjuksköterska, tretton av 
dessa landsting krävde dessutom att vederbörande skulle ha ”något 
eller flera års erfarenhet av akutsjukvård”. Endast ett landsting 
hade som målsättning att införa kravet på en specialistutbildning i 
ambulanssjukvård för de som bedömer sjukvårdsärenden (Riksre-
visionen, 2012).   

Tidigare forskning 

Forskning inom området har tidigare främst syftat till att under-
söka hur korrekta de utförda prioriteringarna är. Denna forskning 
brottas med stora metodologiska problem. Gardett et al. (2013) 
fann i en systematisk litteraturöversikt att något meningsfullt kon-
sensus kring lämpliga metoder och vilka effektivitetsmått som skall 
redovisas inte har kunnat uppnås.  

I vissa studier jämförs den prioritering som utförts av larmoperatö-
ren med en bedömning som görs av anländande ambulanspersonal 
(Feldman et al., 2006; Hjälte, Suserud, Herlitz & Karlberg, 2007a; 
Khorram-Manesh, Lennquist Montán, Hedelin, Kihlgren & Ör-

2 Inför anställning som sjuksköterska hos SOS Alarm AB måste den sö-
kande först genomgå ett kognitivt test, en intervju med kompetensbase-
rade frågor, ett stress- och simultantest samt en intervju av en psyko-
log/beteendevetare. Därefter 8 v studier i bl.a. vårdprioritering samt en in-
skolningsperiod på 4-6 veckor innan självständigt arbete tillåts (personlig 
kommunikation Magnus Backman, SOS Alarm AB, 2014). 
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tenwall, 2010). I andra studier jämförs larmets prioritet med de fy-
siologiska parametrar som uppmätts av anländande ambulansper-
sonal (Karlsten & Elowsson, 2004).  En ytterligare variant är att 
låta de medicinska åtgärder som blev utförda på patienten avgöra 
om larmet skall betraktas som korrekt prioriterat (Sporer, Young-
blood & Rodriquez, 2007). Det förekommer också att utvärdering-
en sker genom att en expertpanel avgör. Detta förfarande användes 
av Farand et al. (1995) som utvärderade prioriteringar och lät ex-
pertpanelens bedömning vara gold standard. 

 
Ett flertal studier har varit inriktade på att kontrollera effektiviteten 
i att korrekt identifiera patienter med hjärtstopp, eftersom dessa na-
turligtvis kräver högsta prioritet. Inom många organisationer inne-
bär larm om hjärtstopp också att två ambulanser sänds (Berdowski, 
Beekhuis, Zwinderman, Tijssen & Koster, 2009; Flynn, Archer & 
Morgans, 2006). Det har också utförts studier vars syfte var att 
finna metoder för att minska antalet onödiga höga prioriteringar. 
Isenberg, Cone och Stiell (2012) utvärderade t.ex. ett frågeprotokoll 
som framtagits för att minska antalet utryckningskörningar till tra-
fikolyckor.  

 
Studier från främst USA, Kanada och Australien har visat varie-
rande resultat beträffande sensitivitet respektive specificitet vid ut-
larmning av ambulanser (Tabell 1).  Feldman et al. (2006) jämförde 
den prioritet som larmcentralen gett olika larm med det triage som 
ambulanspersonalen utfört på plats, och fann att det förelåg en 
svag evidens för att man verkligen kunde identifiera patienter som 
var i behov av akut insats från ambulanssjukvården. Sporer et al. 
(2007) evaluerade 22 000 ambulanslarm. I deras material gjordes 
utlarmningen enligt den 5-gradiga prioritet (Alpha, Bravo, Charlie, 
Delta och Echo) som används i USA och Kanada, där Echo utgör 
den högsta prioriteringen från larmcentralen. I den mån de tre 
högsta prioriteterna Charlie, Delta och Echo också åtföljdes av 
avancerade prehospitala åtgärder bedömdes larmet som  korrekt 
prioriterat. De fann att sensitiviteten var ”rimligt” hög (84 %), men 
att specificiteten var låg (36 %). Farand et al. (1995) som utvärde-
rade med hjälp av en expertpanels bedömning fann en hög sensitivi-
tet (96 %) och att specificiteten var 55 procent.   Flynn et al. (2006) 
fann att sensitiviteten för att identifiera hjärtstopp var 77 procent. 
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Berdowski et al. 2012 fann i en motsvarande studie en sensitivitet 
på 71 procent. Isenberg et al. (2013) har funnit att ett protokoll 
med specifika frågor att ställa vid larm om trafikolyckor på motor-
väg, kunde avgöra behovet av transport till traumamottagning med 
hög sensitivitet (96 %), men på bekostnad av en låg specificitet (34 
%). En översikt av de studier i denna bakgrund som använder måt-
ten sensitivitet och specificitet finns i Tabell 1. 

Tabell 1. Studier med resultatmåtten sensitivitet (tillförlitlighet i att 
identifiera högakuta) och specificitet (tillförlitlighet i att identifiera låga-
kuta) 

Författare 
och årtal 

Land Frågeställning Antal
(n) 

Sen-
sitivitet 

(%) 

Speci-
ficitet 
(%) 

Berdowski 
et al. 
(2009) 

Nederlän-
derna 

Förmåga att iden-
tifiera hjärtstopp  9230 71 95 

Farand  
et al. 
(1995) 

Kanada Prioritering av 
ambulansuppdrag 

1006 96 55 

Feldman  
et al. 
(2006) 

Kanada Prioritering av 
ambulansuppdrag 

122 000 68 66 

Flynn  
et al. 
(2006) 

Australien Förmåga att iden-
tifiera hjärtstopp 738 77 99 

Isenberg  
et al. 
(2013) 

USA Behov av trans-
port till Trauma 
centre  

509 96 34 

Sporer  
et al. 
(2007) 

USA Prioritering av 
ambulansuppdrag 

22 000 84 36 
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Referensstandard 
 
Feldman et al. (2006) anser liksom Gardett et al. (2013) att det är 
en utmaning att finna en korrekt referensstandard för att utvärdera 
effektiviteten i ambulansalarmering. I den tidigare omnämnda stu-
dien utförd av Feldman et al. (2006) beräknades sensitivitet och 
specificitet genom att en jämförelse gjordes mellan den prioritet 
som larmen hade getts av larmcentralen med den bedömning som 
ambulanspersonalen gjorde på plats hos patienten.  Ambulanserna 
larmades ut enligt den femgradiga skalan Alpha till Echo. Ambu-
lanspersonalen använde en triageskala kallad Canadian Triage and 
Acuity Scale (CTAS) som också är femgradig. Detta skulle möjlig-
gjort en direkt jämförelse, men Feldman et al. valde att dikotomi-
sera materialet till hög- och lågakuta. Valet av CTAS som gold 
standard försvaras. Författarna anser att den på många sätt är ide-
alt utformad som norm gentemot MPDS vilket används vid larm-
prioriteringen, men de betonar också att de två skalorna inte kon-
struerats för samma syfte. Sporer et al. (2007) använde en tvåvär-
desvariabel i form av utlarmning som skedde utifrån två nivåer. An-
tingen bedömdes patienten vara i behov av Advanced Life Support 
(ALS) eller så var bedömningen att Basic Life Support var tillräck-
ligt. Om patienten fick avancerade medicinska åtgärder utförda be-
dömdes larmet vara korrekt, om det utlarmats med förväntat behov 
av ALS.  
 
Karlsten och Elowsson (2004) lät ambulanspersonalen bedöma pa-
tienternas fysiologiska påverkan enligt Rapid Acute Physiological 
Scale (RAPS). De fann en signifikant högre RAPS-poäng för larm 
som bedömts som prioritet 1 eller 2, jämfört med de som getts prio-
ritet 3. De anser ändå att det innebär en alltför stor förenkling att 
jämföra den situation som är aktuell när larmoperatören gör sin 
bedömning, med den situation som råder när ambulans anlänt. De 
menar exempelvis att det är korrekt att en patient med bröstsmärta 
får högsta prioritet vid utlarmningen, medan situationen kan för-
ändras efter att ambulans anlänt och man genomfört undersökning 
och inledande behandling. Hjälte et al. (2007a) lät ambulansperso-
nalen på plats hos patienten bedöma vilken prioritet som de ansåg 
att larmet borde ha fått. Sedan jämfördes denna bedömning med 
den prioritet som hade getts av larmcentralen. Jämförelsen visade 
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att enligt ambulanspersonalen tilldelades larmen felaktigt höga pri-
oritetsnivåer, således skedde ett övertriage enligt deras uppfattning. 
Det framkom dock att ambulanspersonalen hade stor förståelse för 
att larmoperatörerna satte patientens säkerhet främst. Endast 10 % 
av larmen som getts högsta prioritet av larmcentralen motsvarade 
verkligen livshotande symtom. Så många som 30 procent av de pa-
tienter som ambulansen anlänt till var inte alls i behov av ambulan-
stransport enligt ambulanspersonalens bedömning. I en uppföljande 
studie utförd av Hjälte, Suserud, Herlitz och Karlberg (2007b) ses 
detta som ett folkhälsoproblem därför att sjukvårdens resurser är 
begränsade. Khorram-Manesh et al. (2010) lät på samma sätt am-
bulanspersonalen vid framkomsten bedöma vilken prioritet de an-
såg att patienten var i behov av.  Av de larm som getts prioritet 1 
av larmcentralen bedömde ambulanspersonalen att endast 27 pro-
cent var i behov av denna höga prioritet. De fann vidare att 30 pro-
cent av ambulanstransporterna är onödiga. Studier i Storbritannien 
har visat att 50 procent av de som transporteras till sjukhus skulle 
ha kunnat behandlas hemma (Machen, Dickinson, Williams, Widi-
atmoko & Kendall, 2007).  

ETIK 
Att utlarmning av ambulanser måste ske med någon form av be-
hovsstyrning och triage är uppenbart, och det är då av vikt att arbe-
tet sker i förenlighet med etiska principer. I en ”Etisk plattform” 
anger Socialstyrelsen att prioriteringar skall utgå från tre etiska 
principer enligt följande rangordning: Människovärdet, Behov och 
solidaritet samt Kostnadseffektivitet (Socialstyrelsen, 2007). Dessa 
principer bygger på s.k. normativ etik. Den normativa etiken här-
stammar från olika teorier som samtliga avser att leda till en hand-
ling som är god. Normativ etik kan delas in i handlings-, subjekt-, 
kontext- eller principorienterade teorier (Arlebrink, 2013). Beau-
champ och Childress (1993) beskrev i slutet av 1970-talet fyra klus-
ter av basala etiska principer för medicinsk etik: Authonomy (auto-
nomi), Nonmaleficience (icke-skada), Beneficence (göra gott) samt 
Justice (rättvisa).  Arlebrink (2013)  benämner dessa som princip-
orienterade och han menar att de under lång tid varit tongivande 
för den medicinska etiken. 
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När den först beskrivna formen av triage genomfördes var målet 
för Napoleons chefskirurg inte att rädda så många skadade som 
möjligt, utan att identifiera de som hade så lätta skador att de 
snabbt kunde återgå till strid igen. Den formen av etik kan beskri-
vas som handlingsorienterad och härstammar från den utilitarist-
iska3 filosofin (Arlebrink, 2013). Den maximerade möjligheten att 
göra största möjliga nytta genom att vinna fältslaget. Ett renodlat 
utilitaristiskt synsätt tillförsäkrar alltså inte positiva utfall på indi-
vidnivå (Baker & Strosberg, 1992; Sandman, Ekerstad & Lindroth, 
2012).  Melin (2003) fann att utilitarismen är oförenlig med både 
behovs- och solidaritetsprincipen. Baker och Strosberg (1992) me-
nar att moderna tillämpningar av triage både i krigssituationer och 
inom sjukvård efter Napoleonkrigen dominerats av egalitaristiska4 
principer.  

I Hälso- och sjukvårdslagen anges att målet är en god hälsa och en 
vård på lika villkor för hela befolkningen, samt att vården skall ges 
med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda 
människans värdighet. Lagen föreskriver också att det inom lands-
tingen skall finnas en ”ändamålsenlig organisation för att till och 
från sjukhus eller läkare transportera personer vilkas tillstånd krä-
ver att transporten utförs med transportmedel som är särskilt inrät-
tade för ändamålet”. Det anges därutöver i lagtexten att den som 
har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde 
till vården (SFS, 1982: 763). Vid SBU (2013) har man funnit att det 
krävs etiska analyser av de triagesystem som används inom sjuk-
vården, för att inte målsättningen om en god vård på lika villkor 
skall äventyras. De anser att det är viktigt att ställa frågan om ”vem 
som gynnas på vems bekostnad” när ett triage utförs.   

3 Nyttomaximering - största möjliga nytta för störst antal människor. 
4 Jämlikhetssträvande - alla människor skall behandlas lika. 
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Problemformulering 

Forskning som undersöker skeden i den tidiga fasen av akutvårds-
kedjan är av stort samhällsintresse. Ökad kunskap om hur triage 
sker i den prehospitala sjukvården kan ge en möjlighet att optimera 
resursutnyttjandet.  Sjuksköterskor har traditionellt en viktig roll 
inom triage på akutmottagningar och i olika former av telefonråd-
givning. I Sverige pågår just nu en utveckling mot att sjukvårdsä-
renden i allt högre omfattning bedöms av sjuksköterskor på larm-
centralerna. Det är av intresse att kartlägga de erfarenheter som 
finns från sjuksköterskors arbete med prioritering av sjukvårdsä-
renden. 

SYFTEN 
Det övergripande syftet med denna studie var att undersöka effekti-
vitetsmått vid prioritering av ambulanslarm, samt belysa erfaren-
heter av att delta i dessa prioriteringar och beslut. 

Syfte Delstudie 1 

Syftet var att beräkna sensitivitet och specificitet i utlarmningen av 
ambulanser genom att jämföra den prioritet som larmet getts med 
den bedömning enligt Medical Emergency Triage and Treatment 
System-Adult (METTS-A) som utfördes av ambulanssjuksköters-
kan. 
Frågeställning: Förekommer över- respektive undertriage vid priori-
teringarna. 

Syfte Delstudie 2 

Syftet var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att göra be-
dömningar av sjukvårdsärenden vid SOS-centraler. 
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METOD  

Mixad design 

Avhandlingen är uppbyggd i form av en mixad design bestående av 
en kvantitativ och en kvalitativ studie, delstudie 1 respektive 
delstudie II (Tabell 2). Designen i denna avhandling är inspirerad av 
Creswell (2003) som beskrev tre generella strategier för mixad de-
sign: sequential, concurrent samt transformative. I en sekventiell 
design kan den första delen utgöras av en kvantitativ studie som se-
dan följs av en kvalitativ med ett mindre antal fall eller individer. 
Creswell, Fetters och Ivankova (2004) använder begreppet “expla-
natory model” för en mixad design där statistiska resultat erhålls i 
en inledande kvantitativ fas, och i en senare kvalitativ fas samlas 
data genom exempelvis intervjuer. Leslie, Nembhard och Bradley 
(2009) anser att ett kvalitativt angreppssätt kan användas när fors-
kare vill se bortom statistiska variabler för att förklara effekter i 
exempelvis en organisation. De menar att den kvalitativa forsk-
ningen då kan utföras antingen före eller efter att de kvantitativa 
fynden gjorts.  

Enligt Polit och Beck (2012) är mixad design under stark framväxt 
inom omvårdnadsforskning, men de anser också att gränsdragning-
en för vad som egentligen skall räknas som mixad design är något 
oklar. De anser att många forskningsområden kan bli berikade av 
att kvantitativa och kvalitativa data trianguleras. De fördelar som 
kan uppnås är att man därigenom kan undvika de begränsningar 
som vidhäftar varje enskild metod, att frågor som inte kan besvaras 
på andra sätt blir belysta samt att validiteten i resultaten kan stär-
kas. Creswell (2003) anser att det inom mixad design kan få finnas 
en övervikt åt endera de kvantitativa eller de kvalitativa resultaten 
beroende på vad forskaren vill betona. 
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Tabell 2. Översikt av avhandlingens delstudier 

Delstu-
die 

Syfte Material/ 
population 

Metod  Analys 

I 
Att beräkna sen-
sitivitet och spe-
cifitet vid ut-
larmning av am-
bulanser 

Ambulans-
utlarmning-
ar 

n=4835 

Kvantita-
tiv 

Deskriptiv sta-
tistik, korsta-
bulering samt 
beräkningar 
av sensitivitet, 
specificitet, 
PPV och NPV 

II 
Att belysa erfar-
enheter av att 
delta i priorite-
ringar av sjuk-
vårdsärenden 

Sjuksköter-
skor 

n=15 

Kvalitativ Innehållsana-
lys 

Delstudie I 

En registerstudie med syfte att undersöka sensitivitet och specificitet 
i ett material från ambulanssjukvården i Jämtland utfördes. Materi-
alet i studien utgjordes av de utlarmningar av ambulanser som 
skedde i Jämtlands län under en sex månaders period; juni till de-
cember 2009. Efter att tillstånd inhämtats från vederbörande verk-
samhetschef erhölls datamaterialet i avidentifierad form från ambu-
lanssjukvården i Jämtlands läns landsting.  

I en retrospektiv design utvärderades prioriteringen av utlarmningar 
av ambulanser. De av larmcentralen givna prioriteringarna jämför-
des med den bedömning enligt METTS som utfördes av ambulans-
personal. Både prioriteringarna från larmcentralen och METTS-
bedömningarna dikotomiserades till grupperna högakuta respektive 
lågakuta.  

Patienter som vid ambulansens ankomst bedömdes som ”RÖD”, 
”ORANGE” eller ”GUL” klassificerades som högakuta, och utvär-
derades som ”sant högakuta” om larmprioriteten var 1 eller 2, i 
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annat fall som ”falskt lågakuta”. Patienter med bedömningarna 
”GRÖN” eller ”BLÅ” klassificerades som lågakuta, och dessa larm 
utvärderades som ”sant lågakuta” om larmprioriteten var 3, i annat 
fall som ”falskt högakuta”. Beräkningar av sensitivitet, specificitet, 
Positive Predictive Value (PPV) och Negative Predictive Value 
(NPV) utfördes enligt vedertagna metoder (Pallant, 2007; SBU, 
2013). (Se Tabell 3).  

Tabell 3. Beräkningar av sensitivitet, specificitet, Positive Predictive Va-
lue (PPV) och Negative Predictive Value (NPV) 

Larmprioritet  METTS- bedömning

RÖD, ORANGE, 
GUL 

(högakuta) 

GRÖN, BLÅ
(lågakuta) 

1 eller 2 
(högakuta) 

Sant högakuta Falskt låga-
kuta 

PPV: 
Sant högakuta/ 
Sant högakuta 
+ Falskt låga-
kuta 

3 
(lågakuta) 

Falskt höga-
kuta 

Sant lågakuta NPV: 
Sant lågakuta/ 
Sant lågakuta + 
Falskt högakuta 

Sensitivitet : 
Sant högakuta/ 
Sant högakuta 
+ Falskt höga-
kuta  

Specificitet : 
Sant lågakuta/ 
Sant lågakuta + 
Falskt lågakuta 
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Urval 

Det totala antalet larm under den studerade perioden var n=6986. 
Larm som utgjorde transporter mellan sjukvårdsinrättningar 
(n=108) samt transporter till och från ambulansflyg (n=174) exklu-
derades, eftersom dessa inte innebar utlarmning till någon okänd 
patient och således inte erhöll någon METTS bedömning. De var 
därför inte relevanta för studien. Avbrutna uppdrag (n=384) exklu-
derades också eftersom någon METTS bedömning inte genomför-
des. Patienter under 18 års ålder erhöll heller inte någon bedömning 
eftersom METTS för pediatriska patienter inte tagits i bruk vid tid-
punkten för denna studie. I materialet från landstingets databas 
fanns en ålderskategori som omfattade patienter i åldrarna 13-20 
år, och eftersom det inte var möjligt att särskilja vilka som var över 
18 års ålder exkluderades samtliga patienter i denna kategori 
(n=699). Slutligen exkluderades de fall där patienterna av oklar an-
ledning inte blivit bedömda enligt METTS (n=786). De återstående 
fallen inkluderades i studien (n=4835). (Se Tabell 4). 

Tabell 4. Inkluderade och exkluderade larm 

Totalt antal larm n=6986

Exkluderade

Överflyttningar mellan sjukvårdsinrätt-
ningar  

108

Transporter till och från ambulansflyg 174

Avbrutna uppdrag 384

Ej METTS-bedömda (<20 år) 699

Ej METTS-bedömda (oklar orsak) 786

Totalt antal exkluderade n=2151

Inkluderade i studien n=4835
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Analys 
 
Datamaterialet erhölls som ett datablad i Microsoft Excel som se-
dan importerades direkt in i statistikprogrammet SPSS (Statistical 
Package for the Social Sciences) version 14.0. Alla personuppgifter 
såsom namn och personnummer var borttagna. Deskriptiv statistik 
togs fram, korstabulering (Tabell 6) samt beräkningar av sensitivi-
tet, specificitet, positive predictive value (PPV) och negative pre-
dictive value (NPV) (Se Tabell 7).  

 

 

Delstudie II 

Urval 
 
Efter att tillstånd för studien inhämtats från ledningsläkaren vid 
SOS Alarm AB och därefter från chefen för en larmcentral i norra 
Sverige tillfrågades samtliga sjuksköterskor vid larmcentralen om 
deltagande. Samtliga accepterade att delta. Intervjuerna genomför-
des under perioden mars till maj år 2013. Förutom de anställda 
sjuksköterskorna vid larmcentralen inkluderades en sjuksköterska 
som tidigare varit anställd vid Sjukvårdsupplysningen, under en pe-
riod då bedömning av sjukvårdsärenden hänvisades till dem. Dessu-
tom en sjuksköterska som hade avslutat sin anställning vid den ak-
tuella larmcentralen sex månader tidigare. Dessa två informanter 
bedömdes kunna tillföra erfarenheter av värde för resultatet. Totalt 
intervjuades 15 personer. Deras åldrar varierade mellan 33 och 57 
år (md 42), den yrkesverksamma tiden som sjuksköterskor mellan 5 
och 37 år (md 12) och anställningstiden vid SOS Alarm AB mellan 
5 och 37 månader (md 13). 
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Procedur 

Samtliga intervjuer genomfördes av mig. Tretton av intervjuerna 
genomfördes på larmcentralen, en på Mittuniversitetet och en in-
tervju i personens hem. Medelvärdet för intervjuernas längd var 26 
minuter, samt varierande mellan 19 och 40 minuter. Intervjuperso-
nerna ombads att beskriva sina erfarenheter av att bedöma och be-
sluta om sjukvårdsärenden; att beskriva hur processen sker när ett 
samtal kommer till dem, samt att beskriva innehåll och upplevelser 
av arbetet som sjuksköterska vid en larmcentral. Öppna frågor 
ställdes med avsikt att ge intervjupersonerna möjlighet att så fritt 
som möjligt beskriva sina erfarenheter och vid behov ställdes följd-
frågor såsom: Hur upplevde du det? Hur tänkte du då? (jfr Patton, 
2002). I slutet av varje intervju ombads intervjupersonen att besk-
riva någon händelse som de upplevt som särskilt svår att bedöma 
eller att hantera. Detta var inspirerat av den metod som kallas 
”Critical Incidence Technique” (CIT) som ursprungligen beskrevs 
av Flanagan (1954).  

Analys 

Intervjuerna spelades in på band och skrevs därefter ut ordagrant. 
Därefter genomlästes texten upprepade gånger så att en känsla för 
helheten erhölls. En innehållsanalys utfördes i olika steg med inspi-
ration från den analysprocess som beskrivs av Graneheim och 
Lundman (2004). Texten delades i meningsenheter som bestod av 
en eller flera meningar, som beskrev innehåll av värde för syftet. 
Dessa meningsenheter kondenserades och samlades därefter under 
olika koder. Ur detta kodade innehåll framträdde två teman med 
tre respektive fem subteman under vilka resultatet presenteras. Se 
exempel i Tabell 5. Jag genomförde kodningen och den slutliga te-
matiseringen diskuterades noggrant och bearbetades tillsammans 
med handledaren. 
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Tabell 5. Exempel på analysprocessen 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet

Kod Subtema Tema 

Att det jag 
har lärt mig 
under alla år 
som sjukskö-
terska är fak-
tiskt vär-
defullt. Att 
kunna liksom 
prioritera då 
utifrån erfa-
renheten att 
använda 
mina kun-
skaper och 
kunna jaa, 
bestämma .... 
(IP 5) 

Erfarenheten 
som sjuk-
sköterska är 
värdefull vid 
prioritering. 

Erfarenheter Att an-
vända sin 
egen kom-
petens 

Att ha ett 
yrke med 
både möj-
ligheter och 
hinder. 
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Etiska överväganden 

Tillstånd för datainsamling till delstudie I erhölls av verksamhets-
chefen för ambulanssjukvården i Jämtlands läns landsting. Då detta 
var en registerstudie som endast gav inblick i avidentifierade data 
som inte var spårbara till någon enskild person, ansågs tillräcklig 
konfidentialitet vara uppnådd.  Någon rådgivande bedömning från 
etisk kommitté ansågs därför inte vara nödvändig. 

Inför delstudie II erhölls tillstånd från chefsläkaren vid SOS Alarm 
AB samt därefter från avdelningschefen vid den aktuella larmcen-
tralen. Ansökan om etikprövning inlämnades till den forskningse-
tiska kommittén vid Mittuniversitetet (MIUN 2012/1694). Kom-
mittén bedömde att den planerade studien inte föll under Etikpröv-
ningslagen, men lämnade synpunkter angående frågeställningar, ut-
formning av informationsbrev och tillstånd från verksamhetsansva-
riga. Dessa synpunkter beaktades.  

Skriftlig information om studien och dess syfte förmedlades till 
sjuksköterskorna. I informationen framgick att deltagandet i stu-
dien var frivilligt, att konfidentialitet tillförsäkrades samt att de 
medverkande hade möjlighet att avbryta sitt deltagande när helst de 
ville.  
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RESULTAT 

Delstudie I  
 
Av det totala antalet larm som ingår i resultatet n=4835, prioritera-
des n=1709 som Prioritet 1, n= 2800 som prioritet 2 och n=326 
som prioritet 3. Enligt den METTS-bedömning som utfördes vid 
ambulansens ankomst var n=4086 (84,5 %) korrekt prioriterade. 
 
Korstabulering visade att för de larm som fått prioritet 1 blev 
METTS-bedömningarna ”RÖD” i 26,5 % av fallen, ”ORANGE” i 
43,1 %, ”GUL” i 20,8 %, ”GRÖN” i 8,1 % samt ”BLÅ” i 1,5 %. 
Bedömningarna av larm som getts prioritet 2 blev  ”RÖD” i 7,6 %, 
”ORANGE” i 36,7 %, ”GUL” i 43 %, ”GRÖN” i 11,4 % samt 
”BLÅ” i 1,3 %. Se Tabell 6. 
 
 

Tabell 6. Bedömningar av allvarlighetsgraden enligt METTS utförd av 
ambulans personal och prioriteringar enligt larmcentralen (%). Korrekt 
prioriterade enligt METTS-bedömning är markerade med fet text och grå 
bakgrund 
 

 
METTS- 
bedömning 

Larmprioritet 
1 2 3 

RÖD 26,5 7,6 8,3 
ORANGE 43,1 36,7 23,6 
GUL 20,8 43 39 
GRÖN 8,1 11,4 25,5 
BLÅ 1,5 1,3 3,7 
Total 100 % 100 % 100 % 
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Sensitiviteten beräknades till 94,5 %, specificiteten till 15,4 %, PPV 
till 88,5 % samt NPV till 29,1 %. Se Tabell 7. 

Tabell 7. Beräkningar av sensitivitet, specificitet, positive predictive va-
lue (PPV) samt negative predictive value (NPV) 

Larmprioritet  METTS-A bedömning vid ankomst på hämtplats  

RÖD, ORANGE, GUL 
(högakuta) 

GRÖN, BLÅ 
(lågakuta) 

1 eller 2 
(högakuta) 

Sant högakuta 
n= 3991 

Falskt lågakuta 
n=518 

PPV  
88,5 
% 

3 
(lågakuta) 

Falskt högakuta 
n=231 

Sant lågakuta 
n=95 

NPV 
29,1 
% 

Sensitivitet 
94,5 % 

Specificitet 
15,4 % 
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Delstudie II 

Under innehållsanalysen av intervjutexten i delstudie II framträdde 
två teman: Att ha ett yrke med både möjligheter och hinder samt 
Att möta allvarliga och svåra situationer. Under dessa teman fram-
trädde ett antal subteman. 

Att ha ett yrke med både möjligheter och hinder  

Tre subteman framträdde under detta tema: Att använda sin egen 
kompetens, Att känna tillfredsställelse med beslutsfattande samt Att 
känna tillförsikt i beslutsfattande. 

Att använda sin egen kompetens 

De intervjuade sjuksköterskorna ansåg sig tillföra både erfarenhet 
och kunskap vid bedömningarna av sjukvårdsärenden. De ansåg att 
larmoperatörerna, som tidigare skötte all prioritering gjorde ett bra 
arbete, men menar att de som sjuksköterskor kan tillföra mera ny-
anserade bedömningar. ”Jag tror ju att man som sjuksköterska gör 
skillnad” (IP 5). De beskrev en tillfredsställelse i att arbeta fram den 
bästa lösningen för den hjälpbehövande personen.  

Det framkom att all tidigare erfarenhet från arbete inom sjukvård 
var viktig i samband med prioriteringsarbete på larmcentral. När 
det medicinska indexet inte gav tillräckligt stöd använde de föru-
tom sina kunskaper och sina erfarenheter även egen intuition i strä-
van att fatta de beslut som hjälper patienten bäst. Intuition om-
nämndes som en ”magkänsla”. Uppfattningarna om värdet av det 
medicinska indexet varierade. I vissa situationer utgör indexet ett 
gott stöd för beslutsfattandet, men det beskrivs också att det har 
brister och att det kan tvinga sjuksköterskan att skicka ambulans 
trots att behov av detta inte verkar finnas. Det beskrivs som en ba-
lansgång mellan att följa index och den egna bedömningen. 
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Att känna tillfredsställelse i beslutsfattandet  

Arbetet är ibland mycket utmanande, men ger också stor tillfreds-
ställelse när en svårlöst situation avlöper väl.  ”Nu gjorde jag skill-
nad och nu … Jaa, nu fick vi iväg ambulansen i tid och vi kunde 
rädda ett liv eller förändra någonting för någon som har en situat-
ion som inte är hållbar då ” (IP 5). Med vissa personer hinner sjuk-
sköterskan utveckla en kontakt som känns både djup och förtroen-
defull. Det ligger även en tillfredsställelse i att få ägna sig åt en pati-
ent i taget, i motsats till arbetssituationen på t.ex. en vårdavdelning 
där sjuksköterskan ansvarar för ett stort antal patienter. 

Att känna tillförsikt i beslutsfattandet  

Det finns ett behov av uppföljning av svårbedömda fall. Detta kan 
ibland tillfredsställas men många gånger ger inte arbetssituationen 
tid och möjlighet. ”Man skulle ju gärna vara dubbelt så många och 
hinna reflektera jättemycket och följa ambulansen i varje ärende 
och se vad som hände och så” (IP 10). I svåra beslutssituationer 
kan sjuksköterskorna konsultera en läkare och den möjligheten ger 
en trygghet när bedömningen handlar om en svårbedömd och ovan-
lig situation. Svårbedömda situationer är t.ex. lindriga allergiska 
reaktioner som sannolikt inte kräver någon åtgärd, men som ändå i 
sällsynta fall kan förvärras och bli allvarliga.  
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Att möta allvarliga och svåra situationer  
 

Under detta tema framträdde fem subteman: Att ge omedelbar re-
spons, Att inte erhålla pålitlig information, Att ge instruktioner till 
inringande person, Att ta emot deprimerande samtal samt Att bli 
kritiserad. 

 
Att ge omedelbar respons 
 

Eftersom alla samtal först tagits emot av en larmoperatör, som se-
dan förmedlat samtalet för bedömning av sjukvårdsbehov, strävade 
sjuksköterskan efter att få bilda sig en egen uppfattning så snabbt 
som möjligt. Efter att ha förvissat sig om personens identitet och 
situationen i stort försöker de använda öppna frågor som exempel-
vis ”Berätta för mig hur du mår” eller ”Hur började dina besvär?” 

 
 Sjuksköterskorna utsätts ibland för stark press från personer som 
kräver att ambulans skall skickas omedelbart eller inte ens lyssnar 
utan bara skriker efter hjälp. De intervjuade sjuksköterskorna var 
väl medvetna om att det finns begränsad tillgång på ambulanser 
och att det därför var nödvändigt att bedöma behovet innan ambu-
lans larmas ut. ”Ja, en tvåa [Prio 2] i Stockholm kan ju få ligga ett 
tag om det vill sig illa. Då kan man också känna oj, oj, oj. Är det en 
VT [ventrikeltakykardi] nu och ni får vänta på att det ska komma 
någon?” (IP 6). 

 
 
Att inte erhålla pålitlig information 
 

Det beskrivs att en stor svårighet ligger i att inte kunna se och ob-
servera patienten själva. Bedömningarna måste grundas på i bästa 
fall patienternas egna beskrivningar av sina symtom eller skador, 
men ofta på någon tredje persons beskrivning. I många fall är den 
som ringer SOS inte den sjuke eller skadade utan en anhörig, en 
granne eller en förbipasserande person. Sjuksköterskorna strävar då 
alltid efter att själva få tala med den hjälpbehövande personen, för 
att bättre kunna bedöma och prioritera behovet av hjälp. De som 
ringer för någon annans räkning har i allmänhet inte någon sjuk-
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vårdsutbildning, och dessa personers förmåga att beskriva symtom 
kan vara mycket begränsade. Att då själva kunna samtala med pa-
tienten blir värdefullt.  

 
Många faktorer kan göra att uppgifter som ges i ett samtal är svår-
bedömda. Berusade personer och personer med psykiatriska pro-
blem uppfattas som otillförlitliga. ”Och mycket fyllesamtal förstås. 
Folk gör ju illa sig då. Det kan också vara jättesvårt att få fram 
över huvud taget vad det är som har hänt. ‘Skicka hit en bil du för 
faen’’” (IP 2). 

 
Språksvårigheter utgör också ett stort problem, och exempel på så-
dana är samtal från turister eller från förläggningar för nyanlända 
invandrare, där både språksvårigheter och kulturella skillnader ut-
gör ett hinder för förståelsen. ”Och något annat som är svårt, det 
är ju det här med språket och alla invandrare som inte kan språket. 
Det är ett jätteproblem. Dom ringer bara och säger  ‘Child, no bre-
ath, no breath’. Och det är det enda man får fram hur länge man 
än sitter. Jaa, jag måste ju dra en prio etta. Det kanske är så? Och 
så skriver ambulansdirigenten uppe i Skellefteå medan jag har dra-
git en prio etta, så sitter hon och skriver ‘ambulansen var på plats 
och har varit där tre dagar på raken och tittat på barnet’. Jaa, då 
säger man det. ‘Ambulance was there yesterday’. ‘No, no breath, no 
breath’. Jaa, jag är ledsen. Jag törs ju inte på annat sätt då än att 
skicka (IP 6). 

 
 
Att ge instruktioner till inringande person 
 

Att ge rådet att starta hjärt- lungräddning och att sedan handleda 
en hjälpare via telefon är ibland mycket utmanande. ”Eller så är 
inte hemtjänstpersonal så utbildad som jag tror? Jag förutsätter nå-
gonstans att jobbar man inom hemtjänsten, ska man i alla fall gått 
en HLR [hjärt- lungräddningsutbildning]” (IP 5). 

 
Om hjärt-lungräddning fortgår lång tid och sannolikheten för en 
lyckad återupplivning börjar te sig minimal, uppstår ett moraliskt 
dilemma när sjuksköterskan ändå måste uppmuntra hjälparen att 
fortsätta till dess ambulans anländer. Sjuksköterskorna måste också 
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ge instruktioner till hjälpare som är ensamma med en svårt skadad 
person, och de identifierar sig med den inringande personen och 
upplever då en stor press. Dessa kontakter blir mycket intensiva 
och personliga och det beskrivs också en känsla av tomhet när en 
ambulans anländer och tar över arbetet. ”Men samtidigt lite trå-
kigt, för man känner ju att man får vara del i det och sedan så för-
svinner man bort väldigt snabbt ifrån det. Alltså har hjälpt någon 
med hjärt-/lungräddning på sin man eller maka och sedan bara läg-
ger man på luren liksom. Det kan kännas snopet ” (IP 1). 

 
Att ta emot deprimerande samtal 
 

Intervjuerna ger exempel på många samtal som är starkt psykiskt 
belastande. Det beskrivs att samtal från personer med ångest och 
ensamhetskänslor är både negativa och deprimerande. Det handlar 
om samtal från personer som just funnit en livspartner död eller till 
och med föräldrar som just funnit sitt barn ha begått självmord. 
”Men jag tycker inte att det är det svåraste i det här jobbet [att pri-
oritera], utan jag tycker att det är just dom här våndorna och ång-
esten som när man pratar med en person – till exempel en far som 
hittar sin dotter hängd. Och du vet man försöker att tala om vad 
dom ska göra under tiden och man vet att det är alltså bara deras 
ångest och så tar det jättelång tid innan resurserna kommer på 
plats. Det tycker jag är det liksom jobbigaste faktiskt ” (IP 15).  

 
Det beskrivs också som betungande att utsättas för hot och krav på 
att larma ut ambulans. ”Kanske inte varje dag, men många gånger 
så får man skäll, och ibland så känner man sig så liten…” (IP 7). 
 

 
Att bli kritiserad  
 

Att bli kritiserad av ambulansbesättningar för att övertriagera och 
för att sända ambulanser i onödan är mycket negativt för sjukskö-
terskorna. Det beskrivs som ett dilemma mellan att använda de till-
gängliga resurserna och att samtidigt inte överutnyttja dem. ”Och 
det blev ju ett himla liv. För inte kunde man väl skicka en helikop-
ter för en fingerskada” (IP 1). 
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Det är också påfrestande att komma i konflikt med sjuksköterske-
kollegor, t.ex. distriktssköterskor, när dessa kallar på ambulans 
men sjuksköterskan på larmcentralen bedömer att inget behov av 
ambulans föreligger.  

I ett flertal av intervjuerna omnämndes ett uppmärksammat fall då 
en 23-årig man i Stockholm avled efter att han ringt SOS Alarm tre 
gånger5.  Det framkom en stark medvetenhet om att felaktig hand-
läggning av ett ärende skulle kunna resultera i anmälning och åtal. 
”Alltså jag får ju inte frångå index, för då hamnar jag ju i rättegång 
…” (IP 6). 

5 Den ansvariga sjuksköterskan åtalades för vållande till annans död men 
frikändes i tingsrätten. Fallet väckte stor medial uppmärksamhet. 
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DISKUSSION 
Det övergripande syftet var att undersöka effektivitetsmått vid prio-
ritering av ambulanslarm samt vilka erfarenheter som finns hos de 
sjuksköterskor som deltar i dessa prioriteringar och beslut.  

 
Resultatet visar att sensitiviteten för att identifiera patienter i behov 
av ambulans med högre prioriteter i materialet är god (94,5 %) (I). 
Endast Farand (1995) har redovisat en så hög nivå för prioritering 
av ambulansuppdrag (Tabell 1). Enighet råder om att hög sensitivi-
tet skall eftersträvas och att en viss överprioritering måste accepte-
ras, eftersom medborgarna skall vara tillförsäkrade en trygghet om 
att resurser verkligen utlarmas när behovet är akut (Hjälte et al., 
2007a; Karlsten & Elowsson, 2004; Khorram-Manesh et al., 2010; 
O´Meara et al., 2007). Det bör dock betonas att måttet sensitivitet 
inte tar någon hänsyn till hur många larm som getts hög prioritet ”i 
onödan”, det säger bara hur stor del av de patienter som be-hövde 
ambulans med hög prioritet som också fick det.   

 
Att specificiteten i föreliggande studie är så låg som 15,4 procent 
indikerar att vid osäkerhet eller osäkra uppgifter väljs den högre 
prioriteten för säkerhets skull. Måttet specificitet anger hur många 
av de patienter som endast var i behov av prioritet 3 som bedömdes 
korrekt (I).  Det låga värdet för specificitet avspeglar att en stor del 
larm (n=518), har fått en högre prioritet än vad de borde ha erhållit 
enligt den METTS-bedömning som utfördes av ambulanssjukskö-
terskan. Det är anmärkningsvärt att värdet för specificitet hamnar 
under 50 procent vilket är den nivå som skulle uppnåtts vid ett 
slumpmässigt utfall (SBU, 2013).  I gruppen lågakuta sker alltså 
både över- och underprioritering i stor utsträckning, medan de 
högakuta prioriteras med avsevärt större träffsäkerhet (I). Detta vi-
sar att identifiering av lågakuta patienter är den stora svårigheten 
vid prioritering av sjukvårdsärenden, och att det är här den största 
möjligheten till förbättrat resursutnyttjande finns. 

 
I flera studier påtalas behovet av högre återhållsamhet för att spara 
resurser och att ambulanser inte skall utlarmas i onödan och inte 
med högre prioritet än nödvändigt (Feldman et al., 2006; Hjälte et 
al., 2007a; Karlsten & Elowsson, 2004; Sporer et al., 2007). En 
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viktig aspekt beträffande användning av högsta prioritet är att tra-
fiksäkerheten äventyras när ambulanser måste köra fort och på-
kalla fri väg till patienter vars tillstånd inte kräver det. I ett försök 
att minska antalet snabba utryckningar till trafikolyckor utvecklade 
Isenberg et al. (2012) ett frågeprotokoll, där frågorna avsåg att mi-
nimera antalet utryckningar med ”Lights and Sirens” (se Tabell 1). 
Detta står i kontrast till Hinchey, Myers, Zalkin, Lewis och Garner 
(2007) som försvarar en regel att alla ambulanslarm skulle inledas 
som högsta prioritet. Detta fick sedan gälla till dess att intervjun 
med den inringande var genomförd och larmoperatören i bästa fall 
kunde meddela ambulansen en lägre prioritet för uppdraget. De pe-
rioder med onödig utryckningskörning som därigenom uppstod 
handlade i allmänhet bara om en till en och en halv minut, vilket 
dessa författare ansåg vara ett pris som var värt att betala för att de 
verkligt brådskande fallen skulle få en snabb respons. Av resultatet 
i föreliggande avhandling framgår att samtliga prioritetsnivåer an-
vänds, och att fördelningen mellan prioritet 1 och 2 är relativt 
jämn. Det som kan te sig förvånande är den låga användningen av 
prioritet 3. Det framgår också av intervjuerna att sjuksköterskorna 
i sina bedömningar gör överväganden där den förväntade vänteti-
den spelar in (I, II). 

Riksrevisionen (2012) har funnit att belastningen på ambulanssjuk-
vården i Sverige ökar. Den anger att mediantiden från det att en 
ambulans skickats med prioritet 1 och till dess att den är framme 
hos patienten ökade med 1 minut mellan åren 2009 - 2012. Det to-
tala antalet ärenden där ambulanser tilldelades Prioritet 1 och prio-
ritet 2 ökade med 8 respektive 14 procent under en tvåårsperiod. 
Tänkbara orsaker till detta är enligt Riksrevisionen ett ökat behov 
av ambulanssjukvård i samhället, men man menar att det också kan 
vara ett tecken på att ambulanser ”inte bara används till det de är 
avsedda för”. De finner att personalen på larmcentraler alltmer säl-
lan törs säga nej till en inringande som begär att ambulans skall 
skickas (idem). Resultatet i föreliggande avhandling överensstäm-
mer med detta. Det framkommer att rädslan för att bli anmäld är 
en av de faktorer som kan inverka på sjuksköterskornas beslut (II).  

Enligt Machen et al. (2007) ökade efterfrågan på ambulanser i 
Storbritannien med mellan sex och sju procent per år under mitten 
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av 1990-talet. Khorram Manesh et al. (2010) menar att ett överut-
nyttjande av ambulanser sker och att detta även leder till överbe-
lastning av akutmottagningar. Enligt Alarmeringstjänstutredningen 
(2013) ger högre befolkningstäthet genom ökad inflyttning till stä-
der en ökad belastning på samhällets resurser, inte minst inom 
hälso- och sjukvården. Krav och förväntningar på tjänster och ser-
vice kan också vara högre hos befolkning i städer än på landsbygd 
enligt utredningen. Resultatet i denna avhandling visar att totalt 6,5 
procent av larmen erhöll bedömningen ”BLÅ”, vilket innebär att 
patienten inte var i behov av triage (I). Ahl, Nyström och Jansson 
(2006) menar dock att åsikten om överanvändning av ambulanser 
inte enbart bör grundas på de professionellas bedömningar. De an-
ser att man måste ta i beaktande att patienterna och deras anhöriga 
verkligen uppfattar många situationer som ett hot mot liv och 
hälsa, även om en medicinsk bedömning inte leder till samma slut-
sats. De fann att patienterna försöker bemästra situationen och att 
de ringer först när läget känns ohållbart. 

 
I en etisk analys av RETTS finner Sandman et al. (2012) att när 
svårbedömda fall på en akutmottagning leder till att sjuksköterskan 
”hellre friar än fäller” kan detta betraktas som en positiv diskrimi-
nering. Den risk som då kan uppstå är att omfattande positiv dis-
kriminering leder till undanträngningseffekter senare i patientflödet. 
Samma risk för undanträngning beträffande tillgången på ambulan-
ser uppstår när sjuksköterskan på larmcentralen tillåter ett övertri-
age. Dessa författare anser dock att en sådan undanträngningseffekt 
inte drabbar någon särskild grupp och därför inte strider mot män-
niskovärdesprincipen. De gör konklusionen att RETTS ligger väl i 
linje med de principer som enligt Socialstyrelsen skall utgöra den 
etiska plattformen. Det påpekas dock att patienter som uttrycker 
sina subjektiva symtom och sina behov av hjälp högljutt, kan på-
verka sjuksköterskan på akutmottagningen att ge en högre tria-
geringsnivå än vad som motsvarar de vitala parametrarna. De på-
pekar att RETTS på detta sätt kan leda till en mer efterfrågestyrd 
vård och de pekar särskilt ut detta beteende hos yngre patienter. Ett 
exempel som ges är att omnämnandet av ordet bröstsmärta kan på-
verka bedömningen redan vid utlarmning av ambulans (idem). 
Sjuksköterskorna, i delstudie II beskriver hur de utsätts för kraft-
fulla påtryckningar från vissa patienter, samt hur det medicinska 
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indexet tvingar fram en hög prioritet när vissa nyckelord används 
av den som ringer. Fynden visar svårigheterna att stå emot sådan 
efterfrågestyrd vård när besluten måste baseras enbart på en inter-
vju utan tillgång till några vitala parametrar (II).  

 
Studier från andra former av triage visar att sjuksköterskor på 
akutmottagningar också tenderar att ta ”säkra” beslut (Elmqvist, 
Fridlund & Ekeberg, 2011). Leprohone och Patel (1995) menar att 
de känslomässiga kraven och ett närvarande hot om klagomål kan 
påverka besluten när triage sker via telefon. Huibers et al. (2012) 
och Edwards (1994) har också funnit att osäkerhet hos sjukskö-
terskor i telefontriage leder dem till att ta ”säkra” beslut, vilket re-
sulterar i ett överutnyttjande av sjukvårdens resurser. Enligt Ed-
wards (1994) har graden av självförtroende hos sjuksköterskan stor 
betydelse när beslut måste tas i situationer med osäkerhet.  Av re-
sultatet i delstudie II framkommer att sjuksköterskor uppfattar sina 
uppgifter som både en utmaning och en möjlighet att ge god hjälp. 
De är mycket medvetna om hur viktiga deras beslut är för den in-
ringande personen, och de väger mellan att tillgodose inringande 
personers efterfrågan om ambulans mot att hushålla med ambu-
lanssjukvårdens resurser (II).  

 
Det framkommer under temat ”Att möta allvarliga och svåra situ-
ationer” en stark medvetenhet om att ett beslut kan vara livsavgö-
rande för den som ringer (II). Forslund (2004) fann att beslut på en 
larmcentral lade ett etiskt ansvar på de larmoperatörer hon stude-
rade. Lögstrup (1994) menar att man vid ett möte med en annan 
människa har dennes liv i sina händer. Enligt Arlebrink (2013) är 
liv, i den betydelsen som Lögstrup avser, mer än det fysiska livet. 
Det omfattar allt som tillhör livet sett som en helhet. Han menar att 
personal inom vårdkedjan har andra människors fysiska liv i sina 
händer på ett högst påtagligt sätt. Han anser vidare att representan-
ter för människovårdande yrken skall arbeta utifrån en humanistisk 
grund och använda sin kompetens för vårdtagarens bästa. Detta 
behöver dock inte innebära att man behandlar alla helt lika, men 
att varje människa behandlas utifrån det specifika behov hon har 
(idem). 
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Att inte kunna se och observera patienten själv är en svårighet som 
framkommer (II). Johnson Pettinari och Jessop (2001) menar att 
med växande erfarenhet av triage via telefonintervjuer utvecklar 
sjuksköterskan sin förmåga att kompensera för bristen på visuellt 
betraktande. De nämner olika strategier som att lyssna efter and-
ningspåverkan, att lyssna efter bakgrundsljud, att låta patienten 
själv palpera sin kropp och beskriva var det gör ont. Enligt Muir 
(2004)  måste sjuksköterskor oavsett var de arbetar ta viktiga kli-
niska beslut varje dag, och dessa beslut kommer att ha betydelse för 
patienters hälsa. Sjuksköterskor på intensivvårdsavdelningar tar 
något beslut var 30:e sekund (Bucknall, 2000). Beslut som sjukskö-
terskor tar innehåller alltid en viss grad av risktagning (Hedberg & 
Sätterlund Larsson, 2003). Forslund (2004)  beskrev tre steg för att 
hantera en svårbedömd situation: en strävan att förstå, en strävan 
att ta kontroll och slutligen beslutsfattande. Banning (2007) har be-
skrivit olika modeller för beslutsfattande hos sjuksköterskor i form 
av en “intuitive-humanist model” i motsats till en “information-
processing model”.  

 
Under temat ”Att ha ett yrke med både möjligheter och hinder” 
framgår att sjuksköterskor anser att de tillför en god kompetens till 
verksamheten på larmcentralen (II). När sjuksköterskor började 
överta bedömningen av sjukvårdsärenden på larmcentraler uppfat-
tade larmoperatörerna de nyanställda sjuksköterskorna som ett 
”hot” och som en signal om att deras egna kunskaper var otillräck-
liga. Sjuksköterskor ansåg däremot att de kunde tillföra en ökad 
kunskap, och en möjlighet att förbättra bedömningarna (Forslund, 
Kihlgren & Sørlie, 2006). Sjuksköterskor som utför triage på 
akutmottagningar känner tillförsikt om de har lång erfarenhet inom 
området (Andersson, Omberg & Svedlund, 2006). I Norge utförs 
utlarmning av ambulanser till största delen av sjuksköterskor med 
erfarenhet från intensivvård eller akutsjukvård (Ellensen et al., 
2014). Purc-Stephenson och Thrasher (2010) har i en meta-
etnografisk review av studier över erfarenheter från telefontriage 
funnit att de medverkande sjuksköterskorna i studierna understry-
ker vikten av klinisk erfarenhet. Handysides (1996) anser att en ef-
fektiv triagesjuksköterska måste inneha tre olika förmågor: att 
kunna bedöma en patients tillstånd utifrån en kort anamnes, att ha 
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kunskaper om traumatologi och patologi samt att ha en utvecklad 
intuition. 

Man kan särskilja två olika synsätt för prioritering av ambulans-
uppdrag. Å ena sidan de system som använder larmoperatörer med 
ingen eller ringa sjukvårdsutbildning, där frågorna till den inring-
ande personen följer ett mycket strikt protokoll som sedan leder till 
ett beslut. Å den andra sidan de system som använder sjuksköters-
kor för att bedöma ärendena. I de förstnämnda systemen förväntas 
operatörerna att närmast slaviskt följa sitt protokoll. Clawson et al. 
(2007) undersökte om det är en fördel att låta larmoperatörerna 
låta sina intervjufynd styra över det kriteriebaserade protokollet 
och tillåta en hög prioritet till larm som inte skulle få det enligt det 
strikta medicinska protokollet. De fann att det inte gav någon för-
del att göra så, men ansåg att möjligheten ändå borde få finnas 
kvar. De menade att man inte helt kan utesluta att någon gång kan 
larmoperatörens intuition vara mer korrekt än det frågeindex som 
vanligen följs. Resultatet i delstudie II visar att i ett system där sjuk-
sköterskor gör bedömningarna måste en avvägning ske mellan det 
medicinska indexet och den erfarenhetsbaserade bedömningen När 
sjuksköterskor fungerar som bedömare finns också beslutsstöd att 
använda, men samtidigt förväntas sjuksköterskorna använda sina 
kunskaper och erfarenheter (II).  

Huibers et al. (2012) analyserade bedömningar per telefon som ut-
förts av sjuksköterskor vid 29 olika rådgivningscentraler i Neder-
länderna. Man mätte ”kvaliteten i intervjun”, ”bedömningen av 
allvarlighetsgrad” (fyra olika nivåer)6 samt ”lämpligheten i rådgiv-
ningen”. Utvärderingen gjordes av bedömargrupper bestående av 
sjuksköterskor med erfarenhet från triage och ett validerat instru-
ment användes. Samtliga variabler uppnådde mellan 91-96 procent 
på skalor där 100 procent var högsta bedömningen.   Man fann 
också ett svagt positivt samband mellan en god intervju och en kor-
rekt bedömning av allvarligheten. Detta talar för att intervjuer som 
utförs av sjuksköterskor med flerdimensionella frågor kan förbättra 
kvaliteten i besluten, jämfört med enbart frågor utifrån ett fastställt 
frågeformulär. Detta överensstämmer med resultatet i delstudie II, 

6 Life-threatening, Acute, Urgent samt Non-Urgent. 
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där sjuksköterskorna beskriver en balansgång mellan det medi-
cinska beslutsstödet och sin egen intuition (II). 

 
Under temat ”Att möta allvarliga och svåra situationer” beskrivs 
valen mellan att larma ut ambulans eller att inte göra det, och i de 
fall en ambulans utlarmas med vilken prioritet (II). Leprohone och 
Patel (1995) analyserade intervjuer med avseende på beslutsproces-
sen och fann att ”hig-urgency situations” oftast blev korrekt upp-
fattade och prioriterade. Besluten grundades då mest på symtom 
som angavs. Vid ”moderate” eller ”low-urgency” använde sjukskö-
terskorna alternativa strategier för att förstå hela bilden av patien-
tens situation och därigenom kunna fatta det beslut som blev bäst 
för patienten. Författarna beskrev triage som utförs av sjuksköters-
kor i samband med telefonrådgivning som en ”gråzon” mellan me-
dicin och omvårdnad. De menar att den medicinska diagnosen är 
av underordnad betydelse, och i stället är det behovet av snabbhet i 
omhändertagandet som utgör fokus i beslutsprocessen (idem). Före-
liggande resultat visar att sjuksköterskor lägger stor vikt vid att 
fatta beslut som leder till bästa möjliga åtgärd för patienten (II).  
 
Enligt Arlebrink (2013) är människan och den mänskliga sfären 
svårdefinierbar. Nya valsituationer uppstår ständigt och man kan 
avstå från en åtgärd därför att den uppenbart skulle skada, men 
man kan inte avstå därför att åtgärden orsakar ett moralfilosofiskt 
problem. Vårdetik skall vara humant förankrad. Dock finns det 
dock en risk att etiken förankras i normer och principer som till 
slut gör att människan blir underordnad teorin, vilket kan få ab-
surda följder. För att vårdetiken verkligen skall vara humant för-
ankrad krävs förutom de moralfilosofiska teorierna också ”kun-
skap om människan (psykologi) och människans grundläggande 

livsvillkor (ontologi)7” (Arlebrink (2013). 
 
I artikeln för delstudie II ges ett exempel på detta. En sjuksköterska 
beordrar till slut en hjälpsökande med självskadebeteende, som ho-
tat att skära sig själv, att ”gå och lägga sig”. Det kräver både kun-
skap i psykologi och en förståelse för vederbörandes livsvillkor för 
att kunna göra bedömningen att ambulansinsats inte behövs  
                                                      
7 Ontologi – läran om det varande. 



42 BOSSE EK           Prioritering vid utlarmning i prehospital vård 

Det inledande citatet “When in doubt, send ‘em out ” har valts där-
för att det sammanfattar den liberala inställning till utlarmning som 
allmänheten säkerligen förväntar sig. När sjuksköterskorna på 
larmcentralen väljer att gå åt det säkra hållet i sina beslut, följer de 
en tradition som varit rådande under lång tid (Clawson et al., 
2007).   Resultatet i avhandlingen visar att sjuksköterskorna känner 
stor tillfredsställelse när de känner sig vara en del i en livräddande 
insats, men också att de måste göra svåra val beträffande utnytt-
jande av tillgängliga resurser. 



                             BOSSE EK          Prioritering vid utlarmning i prehospital vård        43 

Metoddiskussion 
 
Uppbyggnaden av denna avhandling består av en kvantitativ studie 
som fastställer att övertriage sker vid utlarmning av ambulanser (I). 
För att nå en fördjupad förståelse av problemet har därefter en kva-
litativ studie utförts (II). Uppbyggnaden kan beskrivas som en 
mixad design av sekventiell typ (jfr. Creswell, 2003; Creswell et al., 
2004). Datainsamlingen till delstudie I skedde år 2009 och datain-
samlingen till delstudie II år 2013. Organisationen för utlarmning 
av ambulanser har under tiden mellan dessa datainsamlingar för-
ändrats, så till vida att andelen sjuksköterskor som bedömare vid 
larmcentralerna stigit markant (Riksrevisionen, 2012). Det skulle 
därför kunna invändas att de organisationer som undersökts inte är 
likvärdiga. Dock visar studier och revisioner som utförts i Sverige 
under mellanperioden att problemet med övertriage kvarstår (Al-
armeringstjänstutredningen, 2013; Khorram Manesh et al., 2010; 
Riksrevisonen, 2012).  
 
För att möjliggöra beräkning av utfallsmåtten sensitivitet och speci-
ficitet, vilket kräver dikotoma variabler, sorterades data till två 
grupper, högakuta och lågakuta (I). När data finns på en skala med 
fler än två värden måste ett ”cut off värde” bestämmas och gränsen 
för detta är inte alltid självklar (SBU, 2013). I denna studie valdes 
att dra gränsen mellan prioritet 2 och 3, och att således betrakta 
både prioriteterna 1 och 2 som högakuta. Detta överensstämmer 
med den definition som anges av Socialstyrelsen (SOSFS 2013:9).  

 
Gränsdragningen mellan hög- och lågakuta på den femgradiga be-
dömning som utfördes enligt METTS är inte alldeles självklar. Cut 
off mellan hög- och lågakuta sattes mellan bedömningarna ”GUL” 
och ”GRÖN” (I). Orsaken till detta är att i den intrahospitala till-
lämpningen anges att patienter med ”RÖD” bedömning kräver 
omedelbar läkarundersökning och ”ORANGE” kräver undersök-
ning inom 20 minuter. Att kalla dessa patienter för högakuta kan 
därför inte ifrågasättas. Den som bedömts till nivå ”GUL” skall lä-
karundersökas inom två timmar, men fram till dess övervakas och 
undergå kontroll av de parametrar som fallit ut vid triaget (Sand-
man et al., 2012). Det bedömdes därför som mest rimligt att räkna 
kategori ”GUL” till de högakuta.  
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Det bör betonas att prioriteringssystemet för ambulansutlarmningar 
och skalan för METTS-bedömningar inte konstruerats för samma 
ändamål. Valet av METTS som referensstandard kan dock försva-
ras eftersom det är en bedömning som syftar till att göra ett objek-
tivt triage. Widgren och Jourak (2011) ansåg att METTS ger en 
ökad säkerhet i bedömningarna och att det leder till ökad medi-
cinsk säkerhet och lägre mortalitet för patienter på akutmottagning. 
Vatnöy, Fossum, Smith och Slettebö (2012) har undersökt hur infö-
randet av METTS på en akutmottagning förändrade bedömningar-
na av patienter. De fann att från att bedömningarna grundades på 
symtom och sjukdomstecken, skedde en övergång till att bedöm-
ningarna i mycket högre grad grundades på vitala parametrar. De 
menade dock att ytterligare forskning krävs för att fastställa att 
detta verkligen ökar patientsäkerheten. 

Gardett et al. (2013) menar att när larmcentralens prioritet jämförs 
med den bedömning som sedan sker av medicinsk personal på plats 
hos patienten, föreligger en fundamental skillnad i förutsättningar. 
Resultaten blir därför inte jämförbara. Dessutom betonas att när ett 
larm kommit till larmcentralen och utfrågningen skett och fram till 
dess att ambulans anländer, kan patientens tillstånd utveckla sig på 
tre olika sätt: ”They can get better, get worse, or stay the same” 
(idem). 

Den kvalitativa studien i denna avhandling avser att tillföra flera 
perspektiv och därmed nya insikter (II). Enligt Patton (2002) ger 
kvalitativ forskning en fördjupad kunskap ur andra perspektiv än 
kvantitativ forskning. Han anser att kvalitativa data beskriver och 
tar med läsaren till den tid och plats där det inträffat något. San-
delowski (2000) menar att kvalitativa studier kan få fram 
”osmyckade” svar på frågor av intresse för utövare och beslutsfat-
tare, och ger som exempel att det kan besvara frågor om vilka skäl 
människor har för sina beslut.  

Trovärdigheten (trustworthiness) i kvalitativ analys är beroende av 
deltagarnas villighet och förmåga att beskriva sina erfarenheter (jfr 
Patton, 2002).  Sjuksköterskorna vid larmcentralen är vana att 
kommunicera och visade stort intresse för att beskriva sitt arbete. 
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De bidrog dessutom med exempel på svårbedömda situationer vil-
ket stärker tillförlitligheten i deras beskrivningar (jfr Flanagan, 
1954). Tolkningen av materialet skedde i samråd och diskussion 
mellan medförfattaren och mig, vilket vi också bedömer stärker 
trovärdigheten. 
 
Stabiliteten (dependability) kan riskeras om datainsamling sker un-
der en lång period eller om frågor till intervjupersoner förändras 
allteftersom nya insikter nås hos forskaren (Graneheim & Lund-
man, 2004). Risken bedöms som liten då intervjuerna skedde under 
en period av tre månader (II).  
 
Den förförståelse som finns hos forskaren måste hela tiden hållas 
under kontroll så att den inte påverkar tolkning av resultatet. An-
vänd på rätt sätt är den samtidigt en tillgång. Enligt Shenton (2004) 
måste resultaten av en kvalitativ studie förstås mot bakgrund av det 
karakteristiska för den organisation där data samlades in. För att 
bedöma överförbarheten (transferability) kan en jämförelse av lik-
nande forskning inom andra områden vara av värde. De kvalitativa 
fynden i denna avhandling bedöms därför överförbara till andra 
områden eftersom de problem och erfarenheter som beskrivs, kan 
återfinnas inom liknande områden där sjuksköterskor arbetar med 
triage (Huibers et al. 2012; Leprohon & Patel, 1995; Purc Stephen-
son & Thrasher, 2010).  
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Slutsatser  

Den höga sensitivitet som uppmätts i delstudie 1 visar att högakuta 
patienter blir identifierade i hög grad (I). Den låga specifiteten visar 
å andra sidan att ett stort övertriage sker, vilket överensstämmer 
med andra studier. Detta är inte förvånande eftersom beslutsstöden 
är utformade utifrån tanken att inga allvarliga fall skall missas, men 
det visar också att fortsatt forskning inom området kan leda till 
förbättring och ökad effektivitet.  

Bemanningen med sjuksköterskor som bedömare vid larmcen-
tralerna i Sverige är tämligen ny och under utveckling. Resultaten i 
delstudie II visar att arbetet är utmanande men också stimulerande, 
samt att sjuksköterskor måste använda både kunskap, tidigare erfa-
renhet och egen intuition vid beslutsfattande (I, II). 

Sammantaget visar de ingående delstudierna att övertriage sker, och 
resultatet i delstudie II belyser orsakerna till detta (I, II). En slutsats 
som kan dras är att sjuksköterskor med erfarenhet från akutsjuk-
vård, som får möjlighet att göra sina egna ställningstaganden obe-
roende av det medicinska indexet, har möjlighet att förbättra och 
nyansera prioriteringen av ambulanssjukvårdens resurser. Det finns 
dock en risk att deras bedömningar tenderar att gå mot det säkra 
hållet, vilket kan leda till ett överutnyttjande av ambulanssjukvår-
dens resurser. Viktiga faktorer för att motverka detta kan vara att 
utveckla de interna systemen för beslutsstöd, att förbättra möjlig-
heterna till återkoppling samt att sträva efter en ”blame-free cul-
ture” där sjuksköterskan inte pressas av hot om anmälan. Detta är 
ett område som behöver studeras vidare. 
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