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Sammanfattning 

Syftet med studien var att granska ambulanspersonalens följsamhet gällande riktlinjer när en 

patient lämnades i hemmet efter ett 112-samtal som resulterat i en ambulansuttryckning. 

Metoden var en empirisk kvantitativ studie med en retrospektiv journalgranskning. Totalt 

granskades 224 journaler, från Januari, 2013 till November, 2013, av dessa journaler 

exkluderas 11 stycken. 

Resultatet visade att i cirka 75% av fallen dokumenterades vitalparametrar och endast i 

42,4% av fallen kontaktades läkare. I 68.5% av fallen bestämde patienten själv att inte följa 

med in till sjukhus. Totalt fanns 32 olika utalarmeringskoder hos patienter som lämnades i 

hemmet. Den vanligaste åldersgruppen att lämna i hemmet efter ett ambulanslarm var 

patienter i åldern16-30 år. Det fanns ingen signifikant skillnad gällande utalarmeringskod och 

kön men däremot gällande utalarmeringskod och ålder. Den vanligaste tiden på dygnet att 

lämna en patient i hemmet var klockan 09:00 och 21:00 och den minst vanligaste tiden var 

klockan 07:00. 

Slutsatsen är att dokumentationen hos ambulanspersonalen gällande vitalparametrar och 

upplåta kontakt med läkare när en patient lämnades i hemmet var bristfällig. För 

kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av arbetsplatsen krävs mer utbildning av 

ambulanspersonalen gällande dokumentation och riktlinjer som skall följas när en patient 

lämnas i hemmet efter ett ambulanslarm. 

Nyckelord: ambulanspersonal, akutambulans, dokumentation, omvårdnad och 112-samtal.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Abstract 

The aim of this study was to describe the ambulance personnel compliance towards leaving a 

patient at home after a 112-call that resulted in that an ambulance where dispatched. 

The method used was an empirical quantitativ retrospectiv journal study. A total of 224 

journals was perused, from Januari, 2013 to November, 2013, of this journals 11 was 

excluded. 

The results showed that in approximately 75% of the cases physiological data was 

documented and only in 42,4% of the cases the doctor was contacted. In 68.5% the patient´s 

themselves decided not to go to hospital. A total of thirthytwo different dispatchcodes was 

found when a patient was left at home. The most common group to leave in the home after an 

ambulance alarm was the patients between 16-30 year. There was no significant difference 

current dispatchcode and sexes but on the other hand it was current when dispatchcode and 

age was compared. The most common time on the day and night to submit a patient in the 

home was at am 09:00 and pm 21:00 and least common was at am 07:00.  

The conclusion is that the documentation of the ambulance personnel current physiological 

data and transfer contact with doctors when a patient was submitted in the home where 

inadequate. For quality assurance and quality development off the workplace, more education 

of the ambulance personnel is required current documentation and guidelines that will be 

followed when a patient is left at the home after an ambulance alarm. 

Keywords: paramedics, emergency ambulance, documentation, nursing and 999-calls. 
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1. Introduktion 

När ett samtal inkommer via nödnumret (112) mottages det av en sjuksköterska som gör en 

bedömning av sjukvårdsbehov och prioriteringsgrad d.v.s. hur fort ambulansen skall rycka ut. 

Sjuksköterskans bedömning stöds av Medicinskt Beslut Stöd (MBS), (framarbetat av 

ambulansöverläkare i fyrklövern). MBS är en intervjuteknik baserad på Advanced Medical 

Life Support (Abrahamson m.fl. 2011) vars intention är att systematiskt värdera patientens 

tillstånd. När patientens tillstånd bedömts skickas ambulansen ut till patienten. När 

ambulanspersonalen möter patienten görs ett nytt prehospitalt bedömt tillstånd, återigen efter 

AMLS. När ambulanspersonalen bedömer att patienten inte behöver åka med till sjukhus skall 

de följa de riktlinjer som finns för att få lämna patienten kvar i hemmet. Riktlinjerna 

innefattar vitala parametrar, medvetande, blodtryck, puls, saturation (syremättnad i blodet) 

och vid behov B-glukos (sockerhalten i blodet), sedan skall läkarkontakt upplåtas (enligt 

riktlinjerna framställda av Ambulansöverläkare på ambulansstationen).Enligt Gray & Walker 

(2008) känner sig patienter som blir lämnade i hemmet trygga med prehospital 

sjukvårdspersonal, speciellt när de informeras om var de skall vända sig inom vården eller att 

de kan återkomma om de skulle bli sämre. Alla parametrar och namnet på läkaren skall 

dokumenteras i journalen. En nyligen gjord studie av Liu m.fl. (2014) visar vikten av att ta 

andningsfrekvens, puls och blodtryck. Dessa värden kan tidigt avslöja behovet av 

livsavgörande åtgärder som behöver sättas in. 

1.1.1 Den prehospitala vårdmiljön 

Den prehospitala vård som skall bedrivas innebär att vårdare och patient möts i en miljö som 

inte är given på förhand. Möten inom ambulanssjukvård är ofta korta möten, tidsbegränsade 

för medicinsk bedömning och behandling samt med begränsade resurser (Almerud Österberg 

& Nordgren 2012). En tillämpning av patientperspektivet är därav av stor vikt, dock är det 

ramarna för miljön och patientens tillstånd som mer eller mindre avgör patientperspektivet. 

Ambulanspersonal behöver ha ett holistiskt förhållningssätt till patienten och patienten 

behöver bjudas in att delta i vården. Detta kan i sin tur möjliggöra ett lindrande av patientens 

lidande och att säkrare beslut tas av ambulanspersonalen (Wireklint, Sundström & Dalberg 

2011). När en patient vårdas av ambulanspersonal på offentlig plats är det patienten som 

"valt" platsen för vården. Detta innebär att det kan finnas människor runt patienten som 

innehar värdefull information om patienten som kan vara till fördel för ambulanspersonalens 
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bedömning och beslut (Almerud Österberg & Nordgren 2012). Vårda patienter på offentlig 

plats ställer höga krav på ambulanspersonalen, som värna om patienternas integritet och 

samtidigt skapa en tillitsfull vårdrelation för optimal bedömning, anamnes och behandling 

(Hagiwara& Wireklint Sundström 2009). Det unika och centrala för Martha Rogers (Lutjens 

m.fl. 1995) omvårdnadsteori är fenomenen för verksamheten, nämligen människan och deras 

miljö. Hon menar att människan och miljön är oskiljaktiga, där människan skall ses som en 

helhet och helheten är mer än summan av delarna. I det praktiska omvårdnadsarbetet skall 

samspelet mellan människa och miljö stödjas och utvecklas (Rooke 1997). 

1.1.2 Omvårdnad i ambulans 

Ambulanspersonal träffar patienter med olika hälsotillstånd, de arbetar i mycket varierande 

miljöer utom eller inomhus i varierande väderlek och ofta stressade situationer (Sjöström & 

Johansson 2000) .I vissa fall kan patienten behandlas på plats vid t.ex. lågt blodsocker, enligt 

studien av Khunti m.fl. (2013) behandlades hela 68% på plats och behövde därmed inte 

transporteras till sjukhus. Oavsett var och i vilket tillstånd patienten befinner sig i är det 

prioriterat att ha människan i centrum och vara vårdande i omhändertagandet (Elmqvist m.fl. 

2008). Enligt Erikssons (1995) är det även viktigt att se alla som individer där alla ska 

bedömas individuellt. Utvecklingen av ambulanssjukvården i Sverige har gått från enkla 

transporter till mycket viktig del av vårdkedjan, den förlängda armen i vårdsystemet som 

startar vården så snart behovet finns (Ahl m.fl. 2005). Inom den prehospitala sjukvården ställs 

höga krav på ambulanspersonalen, de är ofta ensamma ute på plats hos patienten och kan om 

de behöver ta kontakt med läkare via telefon. Det är därför viktigt att ha ett enhetligt och 

strukturerande omhändertagande av patienten för att inget kritiskt tillstånd hos patienten skall 

missas. En felaktig bedömning eller ett felaktigt beslut kan få fatala konsekvenser för 

patienten (Isaksson & Ljungquist 1997).  För ambulanspersonal är omfattning, graden av 

olycksfall och erfarenhet avgörande för hur beslut fattas. Även externa faktorer som osäker 

miljö, förväntningar och press från omgivningen påverkar beslutet (Gunnarsson m.fl. 2008).  

Inom ambulanssjukvården arbetas det efter ett koncept som heter AMLS, Advanced Medical, 

Life Support (Abrahamson m.fl. 2011), detta arbetssätt används även inne på 

akutmottagningen. AMLS är baserat på en intervjuteknik där du systematisk intervjuar 

patienten för att få en klar anamnes, status och symtombild, se figur 1, som utgör det 

strukturerade intervjuverktyget. Strukturen är till för att du inte skall missa något väsentligt 



 
 

3 
 

som angår patienten, du börjar intervjun med S, vilka symtom har patienten? och går sedan 

vidare med O, var och när startade problemen? o.s.v.  

 

Advanced Medical Life Support, AMLS 

 

OPQRST SAMPLE 

O = onset S = signs and symtoms 

P = paliation A = allergic 

Q = quality M = mediciations 

R = radiation P = past medical history 

S = severity L = last oral intake 

T = time E = Events prior to illnes 

Figur 1: Akronymernas betydelse   

Syftet med denna intervjuteknik är att hitta de kritiskt sjuka patienterna. De patienter som är 

kritiskt sjuka förlarmas av ambulanspersonal in till akutmottagning och överrapporteras enligt 

AMLS, detta gör att sjukvårdspersonalen "talar samma språk" eventuella misstag och 

missförstånd minimeras (Abrahamson m.fl. 2011). Bruce & Suserud (2005) resultat visade att 

överrapporteringen från ambulanspersonal till personal på akutmottagningen var väldigt 

strukturerad. Den idealiska patienten att rapportera över hade tydliga medicinska problem. De 

lite svårare patienterna som överrapporterades var de som karaktäriserades av en svårare 

omvårdnadssituation i ambulansen. Det är inte meningen att ambulanspersonal skall 

diagnostisera patienter utan hitta de svårt kritiskt sjuka patienterna, göra livsuppehållande 

åtgärder, bota symtom och avtransportera till sjukhus (Abrahamson m.fl. 2011). 

I en studie av Ahl m.fl. (2011) framkom intressanta resultat om vad patienter tror ambulansen 

används till. Deltagarna i studien trodde inte ambulans användes för vård av patienter, snarare 

trodde de ambulanspersonalens huvuduppgift var agera chaufförer. Deras föreställning om 

ambulanssjukvård stämde inte alls överrens om vad personalen sedan gjorde vid ankomst. 

Patienterna var överraskade då personalen var legitimerade sjuksköterskor, hade avancerad 

medicinsk och teknisk utrustning samt att patienten förberedes för vård innan ankomst till 

sjukhuset. 
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1.1.3 Dokumentation 

All hälso- och sjukvårdspersonal skall enligt Socialstyrelsen (SOSFS 2008:14) journalföra 

den hälso- och sjukvård som utförs med patienten. Personalen är själv ansvarig för det som 

dokumenteras, i de fall som kan komma att granskas är det viktigt att ambulanspersonalen har 

skrivit en utförlig och väl dokumenterad journal. Patientjournal skall föras för varje patient 

och får inte vara gemensam för flera patienter. Journalen skall innehålla de uppgifter som 

behövs för god och säker omvårdnad av patienten. I journalen skall det, så långt det är 

möjligt, finnas uppgifter om patientens identitet, larmorsak, symtom, skada eller sjukdom, 

tidigare sjukdomar och eventuella mediciner. De undersökningsfynd och observationer som 

görs under vårdtillfället skall dokumenteras (Isaksson & Ljungquist 1997). I en studie av 

Laudermilch m.fl. (2010) studerades akutpersonalens dokumentation av fysiologiska 

parametrar hos patienter. Totalt saknade 28.2% journaler en eller flera fysiologiska 

parametrar. Patienter med inkomplett journaldata tenderade att vara mer sjuka och 

dödligheten hos dessa patienter var 10.3% jämfört med 4.5% hos patienter med fullständig 

journal. Av de patienter som dog saknade 110 patienter (37,9%) dokumentation av 

andningsfrekvens, 104 patienter (35,9%) dokumentation av blodtryck och 84 patienter (30%) 

saknade dokumentation av pulsfrekvens.  

1.1.4 Resursbrist och kostnadseffektivitet i prehospital sjukvård 

Redan på 1980-talet visade Morris och Cross (1980) att överanvändandet av ambulanser var 

stort. Av ettusen patienter var 51.7% av dessa ambulanstransporter onödiga och ytterligare 

10.2% var tveksamt medicinskt motiverande. Överanvändandet och olämpligt användande av 

akutambulanser har fortsatt årtiondena efter. I en studie av Richards m.fl. (1999) undersöktes 

ambulanspersonalens och patienters olika syn på behovet av transport. Studiens resultatet 

visade att av 887 patienttransporter ansåg ambulanspersonalen 501 transporter vara 

nödvändiga medan patienter upplevde 689 transporter nödvändiga, då de upplevde sig ha 

akuta symtom.  

Under 1997 gjordes en studie av Moss m.fl. (1997) om patienter som skrivit ut sig själva från 

sjukhuset och som ringde ambulans igen inom 48h. Resultatet visade att två procent (10 

patienter) ringde ambulans igen och alla 10 patienter blev transporterad ytterligare en gång till 

sjukhus. Av dessa patienter lades fyra in på sjukhus, en patient transporterades till annan 

instans, en patient avled och återstående fyra patienter skrevs ut samma dag. 
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Marks m.fl. (2002) kunde påvisa i sin studie med sammanlagt 498 patienter att 34% av dessa 

inte transporterades till sjukhus. De kunde även påvisa att ambulansen hade kunnat användas 

till mer akuta och viktigare ärenden samt överanvändandet av ambulanser inte är 

kostnadseffektivt. Marks m.fl. gjorde ytterligare en studie 2002 och kunde även där påvisa att 

utalarmeringen av ambulans inte var nödvändig och patienter lämnades i hemmet. I en annan 

studie av Shaw m.fl. (2006) kunde också påvisas att under ett år transporterades inte 16.9% av 

patienterna till sjukhus efter ett ambulanslarm. Detta kostade samhället ca 1,45 miljoner pund 

och kan även leda till att färre resurser finns tillgängliga för livshotande situationer eftersom 

ambulanserna är upptagna med transporter av patienter som inte behöver vård i ambulansen.  

Villigheten hos patienter till val av annan transportmetod till sjukhus visar sig stor i en studie 

gjord av Yarris m.fl. (2006). Av 315 patienter kunde 247 stycken tänka sig överväga ett annat 

transportalternativ. Patienter som kunde tänka sig åka in med egen bil eller bli transporterad 

av anhörig uppgick till 194 stycken och 177 patienter kunde tänka sig taxi till sjukhus. 

Faktorer associerade till villigheten av annat transportmedel var ålder, arbetslöshet, 

användandet av ambulans som ren rutin samt förståelsen för att ett besök på akutmottagningen 

inte var nödvändigt. 

I en svensk studie från 2007 (Hjälte m.fl. 2007) undersöktes hur många patienter som åkte 

ambulans utan att få någon behandling under transporten. Av 1977 patienter var det 604 

stycken (31%) som transporterades till sjukhus med akutambulans trots att ingen vård 

utfördes under transporten. Det viktiga i detta sammanhang är att patienterna transporterades i 

fullt utrustade akutambulanser med legitimerad sjukvårdspersonal. En hög procent av 

ambulanstransporterna ifrågasattes av personalen. Ambulanspersonalen bedömde att 55% av 

patienterna inte behövde transporteras av ambulans utan hade kunnat ta sig till sjukhus med 

egen bil eller taxi. I 45% av fallen bedömdes behovet vara ett fordon där patienten kunde 

ligga ner men som inte behövde vara medicinskt utrustad och med legitimerad personal.  

1.1.5 Rätt patient till rätt vårdenhet eller rätt vård till rätt patient 

Forskning i England under 2004 har visat där telefonprioritering av icke brådskande 112-

samtal som mottages av ambulanssjuksköterska eller ambulanssjukvårdare bedömer mer ofta 

att patienten inte behöver besöka akutmottagningen utan kan vända sig till annan vårdenhet 

(Dale m.fl. 2004). I en litteraturstudie av Snooks m.fl. (2004) undersöktes 

ambulanspersonalens bedömningar av patienter de inte tyckte behövde åka ambulans. 
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Resultatet visade inga tydliga bevis där det är säkert att inte låta patienten åka med in till 

akutmottagningen. Resultat är däremot tydligt att patienter som inte transporterades till 

akutmottagningen hade signifikant låg risk för försämring eller behöva söka akutmottagning 

efteråt. 

Patienter som ringde ambulans i England för primärvårdsproblem trodde dem skulle få 

snabbare hjälp av ambulans och akutmottagning. Patienterna kände osäkerhet i vilken vård de 

skulle kunna få på vårdcentralen och de upplevde problem med tidsbokningen på 

vårdcentralen (Booker m.fl. 2013). I en studie från Italien ville patienter hellre söka vård på 

akutmottagning istället för vårdcentral då patienten trodde de kunde få snabbare provsvar, 

"allt fanns under samma tak", och det skulle i sin tur kunna hålla nere sjukvårdskostnaden för 

patienten. Det framkom också missnöje hos patienterna angående vårdcentralen och därför 

vände patienten sig i första hand till akutmottagning. Patienten upplevde även sitt 

sjukdomstillstånd så allvarligt och därav var det nödvändigt med akutmottagning. Skillnader 

hos patienter som sökte vård på akutmottagning kunde också ses i demografiska och 

socioekonomiska variabler. Slutsatsen av studien var att besöken på akutmottagning av icke 

brådskande patienter kan reduceras. Det krävs information till allmänheten om vilken 

vårdenhet patienten skall vända sig till med sina symtom. 

1.1.6 Att lämna patient hemma 

I England genomfördes en studie med en kontrollgrupp där ett behandlingsdokument "Treat & 

Refer" ("Behandla & Hänvisa") användes när patienter lämnades hemma efter ett 

ambulanslarm. Dessa patienter upplevde hög tillfredsställelse gällande råden de fått från 

ambulanspersonal. De kände även en trygghet i och med ambulanspersonalen försäkrade sig 

om patientens förståelse av råden. Patienterna upplevde även tydlighet angående råden om var 

och när de skulle söka hjälp igen om de skulle bli sämre och de var generellt nöjda med 

ambulanspersonalen (Snooks m.fl. 2004). 

I studien av Snooks m.fl. (2005) studerades ambulanspersonalens avgörande faktorer till 

varför patienten lämnades i hemmet. Avgörande faktorer var erfarenhet, intuition, vilken tid 

på arbetspasset larmet kom, tidigare patientkategorier under dagen, patientens adekvathet och 

sociala hemsituation, även patientens lyhördhet och samarbetsförmåga till sökande av vård på 

annan vårdnivå var av betydelse. Personalen kände det även viktigt med stöd från sina chefer 

när beslut om lämnande av patient i hemmet skulle ske. Ambulanspersonalen var väl 
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medvetna om deras fulla ansvar när en patient lämnades i hemmet och vid minsta tveksamhet 

så togs patienten med till sjukhus. 

1.2 Problemformulering 

Varje år tilldelas ett antal patienter ambulans när de ringt nödnumret 112. Alla patienter som 

får ambulans behöver inte alltid åka med till sjukhus. Patienten behöver eventuellt vård men 

vården kan ske på annan vårdinstans, alternativt behöver inte patienten någon vård alls 

(Snooks m.fl. 2004). I de fall där patienten inte behöver någon vård och lämnas kvar i hemmet 

skall ambulanspersonalen följa de lokala riktlinjer för dokumentation av patienter som lämnas 

i hemmet. Det finns lite forskat kring ambulanspersonalens följsamhet gällande 

dokumentation och riktlinjer när en patient lämnas i hemmet. Tidigare studier från bl.a. 

England visar att det är vanligt (16-34%) att patienter lämnas i hemmet efter ett ambulanslarm 

((Morris och Cross 1980), (Marks m.fl. 2002), ( Shaw m.fl. 2006), (Porter m.fl. 2007) och 

(Hjälte m.fl. (2006)). Det finns däremot lite forskning på vilken eller vilka tider på dygnet det 

är vanligast att en patient lämnas i hemmet, inte heller när det är minst vanligt. I studien av 

Porter m.fl. 2007 granskades ambulanspersonalens dokumentation av de patienter som 

lämnades hemma efter ett ambulanslarm. Resultatet visade låg följsamhet till dokumentation 

hos ambulanspersonalen. Orsakerna var av två slag, patienter var alkohol- och drogpåverkade 

och/eller inte samarbetsvilliga till undersökningar. Därmed såg ambulanspersonalen inget 

sjukvårdsbehov hos patienten och upplevde det då inte nödvändigt med undersökning av 

vitala parametrar och dokumentation i journalen. Dessa två orsaker till låg följsamhet 

kombinerat med chefens mindre bra kvalitetssäkring av personalen och ovilja hos personalen 

gällande dokumentation, kunde vara en risk rent medicinskt för patienten och skulle inte vara 

hållbart vid en eventuell rättstvist. Författaren av denna studie även vill undersöka om det är 

någon signifikant skillnad eller likhet med ålder- eller könskillnader i förhållande till 

utalarmeringskod samt vilken/vilka åldersgrupper av patienter som lämnades hemma. 
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1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet var att beskriva ambulanspersonalens följsamhet till de riktlinjer som finns när en 

patient lämnades hemma efter ett ambulanslarm. Syftet var även att undersöka ålder- eller 

könsskillnader, utalarmeringsorsak och tid på dygnet flest/minst patienter lämnades hemma.  

Frågeställningarna som bearbetades var: 

 - I vilken utsträckning följde ambulanspersonal befintliga riktlinjer när en 

    patient lämnades hemma efter ambulanslarm?  

 - Vilka utalarmeringskoder hade patienter som lämnades hemma efter 

    ambulanslarm?  

 - Fanns det några ålder- eller könsskillnader hos patienter som lämnades hemma 

    efter ambulanslarm?  

 - Vilken eller vilka tider på dygnet är det vanligast/minst vanligt att patienten 

    lämnades hemma efter ambulanslarm? 

 

2. Metod 

2.1 Design 

Författaren har gjort en empirisk kvantitativ studie med en retrospektiv journalgranskning. 

(Polit & Beck 2008) 

2.2 Urvalsmetod och undersökningsgrupp 

Ett totalurval (Polit & Beck 2008) av journaler från Januari, 2013 till November, 2013 har 

gjorts. Studien genomfördes på en ambulansstation i mellansverige. Urvalsgruppen var 

patienter som lämnades hemma av ambulanspersonal från Januari , 2013 till November , 

2013. På grund av omorganisation av utalarmeringstjänsten användes inte journaler efter 1 

december. Omorganisationen innebar ett byte från statlig till privat larmcentral. För att få en 

enhetligare bild av följsamheten begränsades urvalet till tiden före ändringen. I 

undersökningen gjordes en indelning av åldrar som följer åldersintervallen 0-15 år, 16-30 år, 

31-45 år, 46-60 år, 61-75 år samt 76 år och uppåt. 
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2.3 Exklusionskriterier 

Totalt exkluderades 11 journaler, patienter som redan avlidit i hemmet vid ankomst samt 

patienter som avled under pågående ambulansvård i hemmet. 

2.4 Datainsamlingsmetod 

För att genomföra denna journalgranskningsstudie samlades data in från 213 journaler (11 

stycken exkluderades). Datainsamlingens innehåll var om dokumentation förekom eller inte 

gällande patientens medvetande, blodtryck, puls, saturation (syremättnad i blodet) och B-

glukos (sockerhalten i blodet). Samt data om kön, ålder, tidpunkt och utalarmeringskod för 

larmet och om läkarkontakt upplåtits. All data har samlats in i ett protokoll i excel och sedan 

överförts och bearbetas i statistikprogrammet SPSS.  

2.5 Tillvägagångssätt 

Det ligger i arbetsgivarens intresse att dokumentationen granskas hos arbetstagarna och ett 

skriftligt tillstånd har utfärdats. Ambulansöverläkaren på arbetsplatsen har även fått ett 

godkännande från forskningsdirektören vid det aktuella sjukhuset i mellansverige. Journalerna 

finns arkiverade i pappersform hos arbetsgivaren. Chefen för avdelningen har avidentifierat 

journalerna och förvarat dem inlåsta på sitt kontor. Journalerna har sedan låsts ut, granskats på 

arbetsplatsen utifrån om dokumentation fanns eller inte gällande vitalparametrar och 

läkarkontakt. Även data om utalarmeringskod, ålder samt tid på dygnet inhämtades och 

därefter låstes journalerna in igen.  

2.6 Dataanalys 

En statistisk dataanalys genomföres av insamlad data och presenteras med beskrivande 

statistik i antal och procent. För att analysera skillnader mellan grupper utifrån föreliggande 

dikotoma variabler användes chitvå-test som beräknades i SPSS (Polit & Beck 2008), där P-

värde <0,05 angav om det fanns en signifikant skillnad. Data har även presenterats i löpande 

text, figurer och tabeller för att ytterligare tydliggöra resultatet. 
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2.7 Forskningsetiska överväganden 

Forskningsdirektören vid universitetssjukhuset i mellansverige har gett sitt godkännande till 

att studien är genomförbar och etiskt korrekt. Ett skriftligt godkännande av studien gavs av 

överläkaren vid arbetsplatsen. Det finns en risk för att ambulanspersonalen kan känna sig 

kritiskt granskade. Granskningen av journalerna kommer dock inte redovisa vilken 

ambulanspersonal som skrivit journalen. Vad gäller patienterna och ambulanspersonal så har 

det inte förekommit någon direktkontakt med dessa. Personalen kan inte samtycka till studien 

eftersom informations som inhämtas berör dokumentation om patienten. Personalen har en 

skyldighet att följa regler och riktlinjer vid verksamheten och behöver därmed vara beredda 

på att bli granskade. I datainsamlingen finns ingen information om personalen. Om studiens 

resultat påvisar att följsamheten är av mindre grad hos ambulanspersonalen kan den leda till 

en kvalitetssäkring, utveckling av verksamheten, utbildning av personalen i dokumentation 

och att lagar och regler efterföljs. 

 

3. Resultat 

Totalt granskades 224 journaler, 11 stycken exkluderades då patienten redan var avliden eller 

avled efter ankomst av ambulans. Resultatet kommer att presenteras i löpande text, tabeller 

och figurer. Rubrikerna är definierade för att svara på frågeställningarna och syftet. 

3.1 Ambulanspersonalens följsamhet när en patient lämnades hemma efter  

ambulanslarm 

Följsamheten hos ambulanspersonalen visar sig vara relativt hög, se tabell 1. Den högsta 

följsamheten (100%) hos ambulanspersonalen fanns när det gäller kontrollerande av 

medvetande hos patienten och lägst (32.9%) är det vid kontroll av blodglukos. Blodglukos är 

den parameter som endast behöver kontrolleras när ambulanspersonalen bedömer det 

nödvändigt. Alla övriga parametrar som puls, blodtryck, saturation och medvetande skall 

alltid dokumenteras. I fyra fall av fem kontrollerades puls, blodtryck och saturation på 

patienten.  
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Tabell 1 Frekvenstabell för ambulanspersonalens följsamhet till riktlinjer när patient 

lämnades hemma efter ambulanslarm, antal (%) (n=213) 

Riktlinje Följsam Inte följsam 

Kontroll av puls 176 (83,1) 36 (16.9) 

Kontroll av blodtryck 155 (73.1) 57 (26.9) 

Kontroll av Saturation 168 (78.9) 45 (21.1) 

Kontroll av blodglukos 70 (32.9) 143 (67.1) 

Kontroll av medvetande 213 (100) 0 (0) 
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En hög andel av patienterna (68.5%) valde själva att inte följa med till sjukhus, se figur 2, i 

dessa fall behöver inte ambulanspersonalen ta kontakt med läkare. I de fall där patienten 

lämnades i hemmet efter beslut av ambulanspersonal eller i samförstånd med patient (totalt 59 

patienter, 11,7%+16.0%= 27.7%) kontaktades läkare i 42,4% av fallen och i 57,6% följdes 

inte riktlinjen att kontakta läkare. En liten andel patienter (3.3%) ordnade egen transport in till 

sjukhus och 0.5% av patienterna avvek från platsen. 

 
Figur 2 Fördelning (%) av vidtagna åtgärder för patienter som lämnades hemma efter 

ambulanslarm (n=213) 

3.2 Utalarmeringskoder och ålder-eller könsskillnader hos patienter som lämnades 

hemma efter ambulanslarm 

Den vanligaste patienten som ambulanspersonal lämnade hemma hade utalarmeringskod 

trauma. Därefter är det patienter med utalarmeringskod andningsbesvär, 

bröstsmärta/hjärtsjukdom, förgiftning och trafikolycka. De minst vanligaste patienterna som 

lämnades hemma hade utalarmeringskod: infektion, obstipation, olyckor(trauma), sårskada, 

våld/hot/suicid, misshandel och ryggsmärta. Analysresultat visade inte på någon skillnad 

(χ2=26,3:df 32, p=0,751) i utalarmeringskod i förhållande till kön, se tabell 2 
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Tabell 2 Könsfördelade utalarmeringskoder för patienter som lämnades hemma efter 

ambulanslarm (n=213) 

Larmkod Kön man Kön kvinna Total 

4. Trauma 20 12 32 

13. Andningsbesvär 11 13 24 

3. Bröstsmärta/hjärtsjukdom 7 9 16 

9. Förgiftning 10 6 16 

14. Trafikolycka 7 9 16 

10. Sänkt vakenhet 9 6 15 

17. Buk & flanksmärta 3 9 12 

2. Kramper 5 6 11 

15. Lågt blodsocker 7 4 11 

18. Syncope 4 4 8 

5. Allmän åldring 2 3 5 

7. Strokemisstanke 3 2 5 

20. Allergisk reaktion 3 2 5 

26. Allmän vuxen 4 0 4 

22. Yrsel 1 2 3 

29. Rytmrubbning 1 2 3 

1. Arm/ben symtom (ej trauma) 2 1 3 

27. Huvudvärk 1 1 2 

19. Urogenitala besvär 2 0 2 

28. Medvetandesänkt 1 1 2 

21.  Näsblödning 1 1 2 

31. Illamående/Kräkning 1 1 2 

12. Barnsjukdom 2 0 2 

24. Psykiska besvär 1 1 2 

23. Brand 2 0 2 

11. Olyckor (trauma) 1 0 1 

16. Sårskada 0 1 1 

8. Obstipation 1 0 1 

6. Infektion 1 0 1 

30. Misshandel 1 0 1 

25. Våld/hot/suicid 0 1 1 

32. Ryggsmärta 1 0 1 

TOTAL 116 97 213 
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Analysresultatet för ålder och utalarmeringskoder visade signifikant skillnad (χ2=235,8:df 

160 ,p<0,001) se tabell 3. Det var vanligast att patienter i åldersgrupp 0-15år (totalt 9 

patienter) och 61-75 år (totalt 9 patienter) med utalarmeringskod trauma lämnades hemma. 

Gällande utlarmeringskod bröstsmärta/hjärtsjukdom var det vanligast att patienter inom 

åldersgrupp 31-45år (totalt 6 patienter) lämnades hemma efter ambulanslarm. När ambulansen 

larmades ut till patienter med buksmärta var det vanligast att patienter i åldersgrupp 16-30 år 

(totalt 8 patienter) lämnades hemma. Totalt 7 patienter i åldergruppen 16-30 år lämnades i 

hemmet vid utalarmeringskod förgiftning. Vid utalarmeringskod andningsbesvär var det 6 

patienter i varje åldersgrupp 0-15 år, 16-30 år och 46-60 år som lämnades hemma av 

ambulanspersonal. Åldersgrupperna 31-45 år och 46-60 år var högt representerade vid 

utalarmeringskod trafikolycka, totalt 10 patienter och vid utalarmeringskod sänkt vakenhet 

var åldersgruppen 61-75 år (totalt 6 patienter) högst representerad. Vid övriga 

utalarmeringskoder var det jämt fördelat mellan åldersgrupperna eller få patienter. Den högst 

representerade åldersgruppen för patienter som lämnades hemma var 16-30 år och minst 

representerade var 0-15 år. I de övriga åldersgrupperna var resultatet jämnt fördelat. 
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Tabell 3 Åldersfördelade utalarmeringskoder för patienter som lämnades hemma efter 

ambulanslarm (n=213) 

 Åldersgrupper 

Larmkod 0-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76- 

4. Trauma 9 3 4 4 9 3 

13. Andningsbesvär 6 6 2 6 0 4 

3. Bröstsmärta/hjärtsjukdom 0 2 6 1 3 4 

9. Förgiftning 0 7 3 2 2 2 

14. Trafikolycka 0 3 6 4 2 1 

10. Sänkt vakenhet 1 2 1 2 6 3 

17. Buk & flanksmärta 1 8 2 0 0 1 

2. Kramper 0 5 1 4 1 0 

15. Lågt blodsocker 1 2 1 4 3 0 

18. Syncope 1 3 2 2 0 0 

5. Allmän åldring 0 0 0 1 0 4 

7. Strokemisstanke 0 1 0 0 2 2 

20. Allergisk reaktion 2 0 3 0 0 0 

26. Allmän vuxen 0 0 0 1 2 1 

22. Yrsel 0 2 0 0 1 0 

29. Rytmrubbning 0 0 0 0 0 3 

1. Arm/ben symtom (ej trauma) 0 0 0 0 1 2 

27. Huvudvärk 0 1 1 0 0 0 

19. Urogenitala besvär 0 0 0 0 1 1 

28. Medvetandesänkt 0 2 0 0 0 0 

21. Näsblödning 0 2 0 0 0 0 

31. Illamående/Kräkning 0 0 0 0 1 1 

12. Barnsjukdom 1 0 0 0 1 0 

24. Psykiska besvär 0 1 0 0 1 0 

23. Brand 0 0 0 1 0 1 

11. Olyckor (trauma) 0 0 1 0 0 0 

16. Sårskada 0 0 1 0 0 0 

8. Obstipation 0 0 0 1 0 0 

6. Infektion 1 0 0 0 0 0 

30. Misshandel 0 0 1 0 0 0 

25. Våld/hot/suicid 0 0 1 0 0 0 

32. Ryggsmärta 0 0 0 0 0 1 

TOTAL 23 50 36 34 36 34 
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3.3 Tid på dygnet som patienter lämnades hemma efter ambulanslarm 

Analysresultatet visade att de vanligaste tiderna en patient lämnades hemma av 

ambulanspersonal var klockan 09:00 (15 patienter) och klockan 21:00 (15 patienter). Den näst 

vanligaste tiden att lämna en patient hemma efter ambulanslarm var klockan 16:00 och 18:00. 

Det är mindre vanligt att en patient lämnas hemma klockan 07:00 på morgonen. 

 

Figur 3 Tid på dygnet när patient lämnades hemma efter ambulanslarm(n=213) 

 

4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Ambulanspersonalens följsamhet av riktlinjer är relativt hög gällande patientens 

vitalparametrar (puls, blodtryck, medvetande och saturation), 73%-100%. När det gäller 

vitalparametern blodglukos är den siffran betydligt lägre, cirka 32%, denna parameter tas 

dock bara i de fall som ambulanspersonalen själva bedömer det adekvat. Av alla patienter som 

lämnades hemma hade 68.5% själva valt att inte följa med ambulansen. I de fall där 

ambulanspersonalen bedömde patienten kunna stanna kvar hemma kontaktades läkaren endast 

i 42.4% av fallen. Den vanligaste patienten som lämnades hemma efter ett ambulanslarm hade 

utalarmeringskod Trauma, totalt 32 patienter. Totalt fanns det 32 olika utalarmeringskoder 

hos alla patienter som lämnades hemma efter ett ambulanslarm. Den högst representerade 
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åldersgruppen hos patienter som lämnades hemma var 16-30 år. Det fanns ingen signifikant 

skillnad (p=0.0751) gällande utalarmeringskod i förhållande till kön, däremot fanns en 

signifikant skillnad (p=0.001) i utalarmeringskod och ålder. Den vanligaste tiden på dygnet att 

lämna en patient hemma efter ambulanslarm var klockan 09:00 och 21:00. Klockan 07:00 på 

morgonen var det minst vanligt att patienten lämnades hemma efter ambulanslarm. 

4.2 Resultatdiskussion 

Ambulanspersonalens följsamhet när en patient lämnades hemma efter ambulanslarm 

Resultatet visar på relativt hög följsamhet, den är dock inte hundraprocentig, vilket den skulle 

behöva vara relaterat till hur viktigt det är att ambulanspersonalen följer de riktlinjer som 

finns. Om journalgranskning skulle ske av ambulanspersonalens journaler och den inte är 

komplett finns risk för negativa följder för ambulanspersonalen. Vad som är orsaken till 

ofullständiga parametrar i journalen kan dels bero på att ambulanspersonalen struntar i att ta 

dem och patienten själv inte är samarbetsvillig till undersökningen. Om patienten själv inte är 

samarbetsvillig är det viktigt att detta dokumenteras. Det finns också patienter som avviker 

från platsen och därför inte kan undersökas, men i alla andra fall där patienten kan undersökas 

borde journalerna vara fullständigt dokumenterade av ambulanspersonalen. Det kan också 

vara så att parametrarna tas av ambulanspersonalen och om de upplevs som normala så 

dokumenteras de inte . Det är låg andel som kontrollerar blodglukos, detta beror troligen på 

att det bara är de fall som ambulanspersonalen själva bedömer att det behöver kontrolleras 

skall tas. Gällande resultatet angående patienter med lågt blodsocker som lämnades hemma så 

var det bara 11 patienter, cirka 5%. I en studie från England (Khunti m.fl. 2013) undersöktes 

hur många nödsamtal som berodde på lågt blodsocker, antalet var 523 (0.6%) och av dessa 

transporterades 32% till sjukhus resten lämnades hemma.  

I jämförelse med studien av Porter m.fl. (2007) som visade relativt låg följsamhet av 

dokumentation hos ambulanspersonal berodde detta på patienten som inte var samarbetsvillig 

och hos ambulanspersonalen själva, de såg inte ett vårdbehov hos patienten, därmed togs inga 

vitalparametrar. Ett annat viktigt resultat i Studien av Porter m.fl. (2007) var när följsamheten 

hos personalen och kvalitetssäkringen på arbetsplatsen var låg så kunde det leda till en 

medicinsk risk för patienter. Utifrån resultatet av studien kan det diskuteras om personalen på 

arbetsplatsen behöver journalgranskas rutinmässigt och följas upp gällande dokumentation av 

patienter som lämnas hemma av ambulanspersonal efter ambulanslarm. 
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Av de patienter som lämnades hemma där ambulanspersonalen ansåg patienten inte behövde 

följa med till sjukhus kontaktades läkare endast i 42,4% av fallen vilket är en låg siffra. 

Återigen är det ambulanspersonalen som får negativa konsekvenser om en journalgranskning 

skulle ske. Frågan är varför ambulanspersonalen har denna inställning och attityd till att alla 

parametrar inte behöver tas och läkare inte behöver kontaktas, denna fråga får vidare 

forskning svara på. I en tidigare studie av Laudermilch m.fl. (2010) studerades 

akutpersonalens dokumentation av fysiologiska parametrar hos patienter. Totalt saknade 

28.2% journaler en eller flera fysiologiska parametrar, vilket kan jämföras med de cirka 25% 

som studiens resultat gav. Tyvärr visade deras resultat att dessa patienter, vars journaler 

saknade fullständigt dokumenterade parametrar, var mer sjuka och dödligheten hos dessa 

patienter var högre än hos patienter med fullständigt dokumenterad journal. Det är viktigt att 

ta till sig resultaten av både Porter m.fl. (2007) och Laudermilch m.fl. (2010) då deras resultat 

visar en ökad risk för patienten när inte sjukvårdspersonalen är följsam.  

Dokumentationen av parametrar kan också vara mindre trovärdiga när det är vinter. Ibland har 

patienter tjocka jackor och tröjor på sig som gör det svårt för ambulanspersonalen att kunna ta 

parametrar. Det är kanske inte alltid som dessa jackor och tröjor tas av, utan en bedömning av 

patientens tillstånd görs utifrån den kliniska blicken. En intervjustudie skulle svara bättre på 

om detta är ytterligare en orsak till ofullständigt dokumenterade journaler. 

Hela 68,5% av patienterna valde själva, enligt dokumentationen av ambulanspersonalen, att 

inte följa med i ambulansen till sjukhus. Det är en hög siffra och det kan ifrågasättas om den 

är tillförlitlig, tidigare resultat (Laudermilch m.fl. 2010) visar på ovilja till dokumentation. 

Tveksamheten baseras på om dokumentationen är tillförlitlig, är det lättare för personalen att 

dokumentera patientens ovilja att följa med? Upplever ambulanspersonalen att de avsäger sig 

ansvaret för patienten? Ställer ambulanspersonalen ledande frågor så att patienten själv säger 

att hon/han inte vill följa med till sjukhus? För att få svar på dessa frågor behöver en 

intervjustudie göras med ambulanspersonalen. Enligt tidigare forskning av Porter m.fl. (2007) 

finns det flera orsaker till varför patienterna inte vill följa med in till sjukhus. Äldre 

människor som ramlat och bara vill ha hjälp att komma upp igen, onödiga samtal som när 

någon kompis ringer och är orolig men det finns egentligen inget sjukvårdsbehov samt när 

nödsamtalet (112) är relaterat till alkohol. Även samtal gjorda av anhöriga som anser att 

släktingen skall in till sjukhus resulterade också i att patienten blev kvar hemma. Det som 

även kan ifrågasättas är bedömningen i telefon, hade det kunnat undvika skickas ut en 

ambulans i första läget, hur tillförlitlig är intervjutekniken? I en studie från Italien av Palma 
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m.fl. (2014) gjord med sjuksköterskor som tar emot nödsamtal saknades det fullständig 

insamlad data i 85,7% av samtalen. 

2 Utalarmeringskoder och ålder- eller könsskillnader hos patienter som lämnades 

hemma efter ambulanslarm 

Det var många olika utalarmeringskoder hos patienter som lämnades hemma, den vanligaste 

patienten var utsatt för något slags trauma. Utalarmeringskod bestämdes av den mottagande 

sjuksköterskan i telefonsamtalet med den inringande och var hundraprocentigt dokumenterad 

i journalen. Det hade varit intressant att undersöka om utalarmeringskod överrensstämde med 

symtomen hos patienten när ambulanspersonalen kom till plats vilket vidare forskning får visa 

på. 

Resultatet visar inga skillnader gällande kön och utalarmeringskod vilket i sig inte är märkligt 

resultat, varför skulle könet vara avgörande för vilken utalarmeringskod som fasställts? Det är 

däremot signifikant skillnad gällande ålder i förhållande till utalarmeringskod av patienter 

som lämnades hemma, vilket inte heller är ett märkligt resultat. Det säger sig självt att fler 

barn/ unga och äldre ramlar mer (trauma) p.g.a. sin fysiska förmåga/oförmåga, än övriga 

ålderskategorier. Att ta hand om barn och svårt sjuka barn är ofta mer stressande för 

ambulanspersonal (Nordén m.fl. 2013). I studien framgick att ambulanspersonalen ville ha 

mer träning och utbildning angående barn, det skulle öka deras känsla av säkerhet gällande 

bemötande och omvårdnad av barn. 

Resultat för studien visar en statistisk signifikans gällande ålder i förhållande till 

utalarmeringskoder hos patienter som lämnades hemma efter ambulanslarm. Detta resultat 

stöds av studien med Schmidt m.fl. (2006) som också fått fram samma resultat.  

I dagens samhälle florerar mycket alkohol och droger i alla åldrar vilket också resultatet 

speglar, den tredje vanligaste patienten som lämnades hemma var förgiftade av alkohol och 

droger (13,3%). Vardy m.fl. (2008) påvisade genom sitt resultat att patienterna som 

ambulanspersonalen träffade mellan midnatt till klockan 05:00 på morgonen var 52,5% av 

patienterna förgiftade. Resultatet för studien speglar dock inte vilken tid på dygnet som de 

förgiftade patienterna träffades på men det visar att det är vanligt förekommande med 

förgiftade patienter. Överanvändandet av alkohol speglar också överanvändandet av 

ambulansresurser i samhället. I resultatet av studien var 13,3% förgiftade och det är liknande 

resultat som Dunne m.fl. (2002) kom fram till, där var siffran 14,4%.  
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Tid på dygnet som patienter lämnades hemma efter ambulanslarm 

 Den vanligaste tiden att lämna patienter hemma var vid 09:00 och 21:00 och den näst 

vanligaste tiden var 16:00 och 18:00. Den mint vanligaste tiden att lämna patient hemma efter 

ett ambulanslarm var klockan 07:00 på morgonen. Resultaten är intressanta utifrån vilka 

arbetstider ambulanspersonalen har. Vid 09:00, 21:00 och 18:00 har personalen nyligen gått 

på sitt skift eller arbetat några timmar. Vid 16:00 och 07:00 är det drygt 1-1,5 timmar kvar till 

arbetspasset är slut och frågan är om ambulanspersonalen tänker att de inte vill riskera övertid 

och därför lastar patienten och åker in till sjukhus. Tidigare forskning av Snooks m.fl. (2005) 

visade att just tiden på arbetsskiftet var avgörande för om patienten lämnades hemma efter ett 

ambulanslarm. En annan fråga är hur mycket patienten påverkas av attityden 

ambulanspersonalen har och om ledande frågor ställs till patienten. 

4.3 Metoddiskussion 

Valet av metod, kvantitativ studie med en retrospektiv journalgranskning (Polit & Beck 2008) 

var förenlig med att hitta resultatet på frågeställningarna och syftet i uppsatsen och bör därav 

vara tillförlitlig. Dock upplevde författaren det intressantare att använda alla journaler för 

patienter som lämnade hemma från alla ambulansstationer i hela länet, i studien användes 

journaler från endast en station. Enligt Polit & Beck (2008) minskar risken för felvärden med 

ett större urval och är dessutom mer applicerbart för populationen. Graneheim och Lundman 

(2004) belyser också ökad giltighet vid högre urval. Om fler journaler hade använts kan 

möjligtvis resultatet blivit annorlunda.  

Att genomföra en journalgranskning kan i sig vara riskabelt om de faktiska siffrorna för t.ex. 

vitalparametrar skall användas. I detta fall var det endast dikotoma variabler som användes, 

d.v.s. var värdet av vitalparametern dokumenterad eller inte och hade kontakt med läkare 

dokumenterats, därav anser författaren validiteten hög. Skulle studien göras om av annan 

författare skulle samma resultat erfordras. En fördel med att inhämta data från journaler är att 

data inte kan påverkas av författaren, insamlingen är baserad på tidigare dokumentation. Ur 

ett annat perspektiv kan tillförlitligheten ifrågasättas, författaren måste kunna lita på att 

dokumentationen är sanningsenlig. Är det lättare för ambulanspersonal att dokumentera att 

patienten själv inte vill följa med eller patienten inte vill samverka till att ta vitala parametrar? 
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En nackdel med att göra en journalgranskningsstudie är att all data som samlas in eventuellt 

inte är korrekt eller inte alls är dokumenterad, vilket påverkar reliabiliteten. I denna studie var 

en del av syftet att se hur väl dokumentationen efterföljs och därmed var journalgranskning 

den metod som skulle svara på frågeställningarna. För att stärka giltigheten i studien bör, 

enligt Graneheim och Lundman (2004), en lämplig datainsamlingsmetod för därför avsett 

syfte användas för att stärka resultatet i studien.  

Indelningen av åldersgrupper kan också ifrågasättas, en annan fördelning av åldersgrupperna 

hade kunna givit ett annat resultat. Om åldersgrupperna för barn och pensionärer hade 

avspeglat vad samhället menar med barn (0-18 år och pensionärer 65 år och uppåt) är det 

möjligt att resultatet blivit ett annat. 

Det kan även diskuteras om barn skulle ha varit exkluderade, det är alltid svårare att bemöta 

barn och det är inte alltid som det fungerar att ta parametrar på ett barn. Det kan ofta vara så 

att barnet blir mer uppjagat och ledset om en undersökning skall göras och det kan vara orsak 

till att den inte görs av ambulanspersonalen och därmed blir resultatet av dokumentation av 

parametrar inte trovärdigt.  

Enligt riktlinjen som finns på ambulansstationen skall alla journaler på patienter som lämnas 

hemma skrivas ut och lämnas i en brevlåda som sedan chefen på ambulansstationen ansvarar 

för. Det finns antagligen stort mörkertal av journaler som inte skrivs ut av 

ambulanspersonalen, detta har troligtvis påverkat validiteten av studien.  

Det fanns många studier gjorda som påvisade där ambulansen utnyttjades eller överanvändes 

men få studier om vilka patientkategorier som lämnades hemma efter ett ambulanslarm. 

Författaren hittade inga tidigare studier gjorda om vilken tid på dygnet patienter lämnades  

hemma, om utalarmeringskod var kopplad till ålder eller vilka åldrar patienterna hade som 

lämnades hemma. Där av ansåg författaren att ny kunskap i området kunde inhämtas i ämnet. 

 

4.4 Kliniska implikationer 

För att ta reda på mer i området där patienter lämnas hemma skulle fortsatt forskning med 

intervjuer av ambulanspersonal vara nödvändig. Vad är de avgörande faktorerna till en patient 

lämnas hemma eller beslutas tas med in till sjukhus. Eftersom SOS-alarm har haft ensamt 
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monopol att sköta utalarmering av ambulanser och ta emot 112-samtal för ambulans skulle det 

vara mycket intressant att göra en jämförande studie med den privata larmcentralen som 

skötte det under två års tid. På den nya larmcentralen fanns 100% sjuksköterskor och de 

använde sig av ett nytt beslutsstöd jämfört med SOS. Av rent intresse gjorde författaren en 

kontroll av hur många patienter som hade lämnats hemma, de första fyra månaderna 2013 

dec-2014 mars, efter att SOS-alarm tog över dirigeringen igen av ambulanser. Siffran var 

märkbart mycket högre, på dessa fyra månader hade det lämnats lika många patienter hemma 

som under 2013 jan.- nov. En intressant frågeställning är om det gör skillnad när det är 

sjuksköterskor som svarar i telefon och det används ett annat medicinskt beslutsstöd att 

intervjua den inringande med. Det skulle också vara intressant att undersöka hur många 

patienter som totalt lämnas hemma av alla ambulanslarm. Vidare skulle den ekonomiska 

aspekten diskuteras, vad kostar detta samhället och hur stor är den resursbrist som uppstår? 

Hur många timmar är ambulanserna upptagna med dessa patienter som inte tas med till 

sjukhus, där ambulansen skulle kunna användas till patienter som verkligen behöver en? 

 

5. Slutsats 

Resultatet av studien visar bristande följsamhet hos ambulanspersonalen gällande lokala 

riktlinjer. Det finns brister i dokumentationen i journalerna och läkare kontaktas inte vid alla 

tillfällen det behövs. Personalen behöver informeras om vikten av följsamhet till riktlinjer och 

informeras om lagen angående dokumentation och eventuella påföljder vid en 

journalgranskning. I fall där journaler granskas skulle det inte vara hållbart med en 

ofullständigt dokumenterad journal. En kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling genom mer 

utbildning gällande dokumentation på arbetsplatsen skulle kunna åtgärda dessa brister. 

Dessutom skulle det behövas en rutinmässig uppföljning av dokumentation som görs av 

ambulanspersonalen när en patient lämnas hemma efter ett ambulanslarm. 
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