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Sammanfattning 
 
Introduktion: Väntetiderna ökar på landets akutmottagningar och i och med det ökar 

patientriskerna. Förbättringsarbete som syftar till skapa en obruten vårdkedja kan i sin 

tur leda till minskade väntetider för patienten. 

Problemområde: Syftet med studien var att undersöka om prehospital venprovstagning 

har betydelse för väntetiderna på akutmottagningen för enligt RETTS (Rapid 

Emergency Triage and Treatment System) grön- och gulprioriterade patienter som 

anländer med ambulans.   

Metod: I föreliggande studie med kvantitativ ansats granskades journaldata där 364 

patienter inkluderades under tidsperioden 16-08-01 till 16-12-31. Deltagarna i studien 

var enligt RETTS grön- och gulprioriterade patienter som anlände till akutmottagningen 

med ambulans. Två grupper med patienter där prehospital venprovtagning utförts 

respektive inte utförts studerades avseende total tid på akutmottagningen. Tiden på 

akutmottagningen anges som medeltid plus/minus standardavvikelse och de undersökta 

gruppernas tid på akutmottagningen jämfördes med t-test. 

Resultat: Studien visade på en signifikant minskning (p=0,005) av den totala tiden på 

akutmottagningen för de patienter som fått prehospital venprovtagning. Väntetiden var 

knappt 4 ½ timme i gemomsnitt för gruppen med prehospital venprovtagning medan 

kontrollgruppens väntetid låg på drygt 5 timmar. 

Klinisk slutsats: Den minskade väntetiden innebär att liknade förbättringsarbete kan 

införas vid fler verksamheter.  

Nyckelord: Akutmottagning, förbättringsarbete, patientsäkerhet, prehospital 

venprovtagning, väntetider 
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Abstract 

 
Introduction: Waiting times in Sweden`s emergency departments are increasing 

leading to a rise in health risks for the patients. Improvements in working routines witch 

create a complete chain of care could lead to shorter waiting times for the patients. 

Background: The purpose of the study is to investigate if prehospital venous sampling 

has an effect on maiting times in emergency departments for RETTS (Rapid Emergency 

Triage and Treatment System) green and yellow prioritised patients. 

Methods: The study uses quantitative method based on 364 patient´s medical records 

during the period 1August 2017- 31 December 2017. Participants in the study were, 

according to RETTS, green and yellow prioritised patients arriving by ambulance to the 

emergency department. Two groups of patients were studied, one group om witch 

prehospital venous sampling was carried out and one group that were not tested 

preadmission, to find out the total time spent in the emergency department. The time 

spent in the emergency department is given as an average time plus/minus standard 

deviation and both groups in the emergency department were compared using the t-test.  

Results: The study showed a significant decrease (p=0,005) in the total time spent in 

the emergency department for patients receiving prehospital venous sampling. The 

waiting time was just under 4 ½ hours on average for the experimental group with 

prehospital venous sampling compared to the control group´s average waiting time of 

more than 5 hours. 

Conclusions: The decreased waiting time indicates yhat similar improvements in work 

routines could be implemented in more health facilities. 

Keywords: Emergency department, Improvements in work routines, Patient safety, 

Prehospital venous sampling, Waiting times.  
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1 INTRODUKTION 

 
Väntetiderna ökar på akutmottagningarna runt om i landet och i och med det ökar 

patientriskerna. Socialstyrelsen konstaterar i sin senaste rapport att mediantiden för 

väntetiden på akutmottagningarna nu är 3 timmar och 9 minuter, vilket är en ökning 

sedan 2010 med 41 minuter. Var tionde patient får vänta på behandling i nästan 7 

timmar. Detta från en analys av två tredjedelar av landets akutmottagningar. Det 

påpekas även i rapporten att system för att hantera flöden av patienter ofta är 

otillräckliga (Socialstyrelsen, 2017). Därmed kan man konstatera att det är av största 

vikt att utarbeta processer som syftar till att minska väntetiden på akutmottagningen. I 

östra Östergötland bedrivs ett förbättringsprojekt sedan 2014 med prehospital 

venprovtagning för patienter som av ambulanssjuksköterskan grön- och gulprioriterats 

enligt RETTS och som anländer till akutmottagningen på Vrinnevisjukhuset i 

Norrköping med ambulans. Författarna har erfarenhet av detta arbetssätt både från den 

prehospitala och hospitala vården och anser att det kan ses som ett snabbspår som 

inbegriper många patienter varje dag året runt.  

 

2 BAKGRUND 

 
2.1   Patientsäkerhet  

Socialstyrelsen definition av patientsäkerhet lyder: ”Säkerhet för patienten mot skada 

och risk för skada till följd av åtgärd inom hälso- och sjukvården eller brist på sådan 

åtgärd” (Socialstyrelsen, 2004). 

 

Målet på akutmottagningen är att patientflödet och omhändertagandet ska var effektivt 

och säkert. I svensk sjukvård gäller patientsäkerhetslagen (PSL 2010:659) som bland 

annat syftar till att hälso- och sjukvården ska bidra till att hög patientsäkerhet ska 

uppnås och därmed skydda patienterna från vårdskada (SFS, 2010).  

 

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) menar att 

akutmottagningsverksamhet sannolikt är mer riskfyllt vad gäller patientsäkerhet än 

många övriga verksamheter inom hälso- och sjukvården då det ofta är långa väntetider 

som i sin ur leder till risker för felprioriteringar, brister i övervakning och fördröjda 

diagnoser (SBU, 2010). Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har även de 

identifierat ökade patientrisker på akutmottagningen, detta i form av ett ökat 

patientflöde som i sin tur innebär överfulla akutmottagningar (IVO, 2015). Öhrn (2012) 

beskriver patientsäkerhet som ett skydd för patienten så att hen inte drabbas av en skada 

som kunde gått att undvika och att vården utformas patientsäkert är alla som arbetar 

inom vårdens ansvar, oavsett var i organisationen man befinner sig. Ödegård (2013) 

menar att arbetet med patientsäkerhet måste baseras på en samverkan med olika 

kompetenser och fackområden. Detta innebär att sjukvården bör utformas så att alla i 

vårdkedjan tar sitt ansvar för patientsäkerheten för att undvika vårdskador. 

Omhändertagandet av en patient är en aktivitet som kan medföra stora risker för att 

misstag kan begås och det är därmed viktigt att arbeta proaktivt för att på så sätt 

förutsätta vad som kan gå fel (ibid.). Öhrn (2012) menar att fördröjd diagnos och 

behandling kan resultera i mycket allvarliga konsekvenser för patienten.  
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2.2   Förbättringsarbete 

”Förbättringsarbete är att systematiskt och kontinuerligt analysera och genomföra (små) 

förändringar i organisationen som syftar till en högre kvalitet” (Hommel, Idvall, 

Andersson, 2013).  

 

Förbättringsarbete är en av sjuksköterskans kärnkompetenser och bygger på ett synsätt 

där förbättringsarbeten med fokus på processer som förändrar till det bättre för patienten 

arbetas fram. För att lyckas med förbättringsarbeten måste de vara baserade på hela 

personalgruppens delaktighet och processen ses som ett lärande. Att många är med och 

bidrar samt att arbetet spänner över en längre tid är ytterligare framgångsfaktorer 

(Bergman & Klefsjö, 2012). Man kan även konstatera att värderingar och normer ofta 

sitter djupt rotade hos personalen. Därmed kan det ytterligare understrykas att den 

sociala acceptansen kan ses som en ytterst viktig framgångsfaktor för förbättringsarbete 

(Leksell & Lepp, 2015).  

 

Det är även viktigt att man ser till funktionen mellan de olika verksamheterna som är 

inblandade i patientens vård och inte bara sin egen bit, det vill säga som en 

sammanhängande process (Bergman & Klefsjö, 2012). Glouberman & Mintzberg 

(2001) beskriver att detta kan i dagens hälso- och sjukvård vara svårt då många 

verksamheter är trögrörliga vilket orsakas av en hög komplexitet där flera professionella 

grupper har egna intressen som i sin tur försvårar ett förändrat arbetssätt.  

Alla delarna av vårdandet bör fogas samman så att personalen vårdar patienten ur ett 

helhetsperspektiv (ibid.). Ett exempel på det är snabbspår, som innebär att patienter med 

mindre allvarliga åkommor tas om hand i ett särskilt spår. Detta har visat sig förkorta 

den totala väntetiden på akutmottagningen och ger även kortare tid till första 

läkarkontakt. Ett annat exempel på snabbspår kan vara inom ortopedin där ambulansen 

kör patienter med misstanke om höftfraktur direkt till röntgen utan att först passera 

akutmottagningen. Då integreras den egna verksamheten såväl som andra vårdgivare, i 

syfte att förbättra för patienten. Det vill säga att genom ett gemensamt mål uppnås 

interaktion och samarbete (Bergman & Klefsjö, 2012). Oredsson et al. (2011)., Chan et 

al. (2015) beskriver även de att snabbspår där patienter med lindrigare besvär, där 

handläggningstiden förväntas vara kort, tas om hand i syfte att minska väntetiderna. 

Socialstyrelsen (2015) identifierar också att snabbspår torde vara en väg att gå för att på 

så sätt minska väntetiderna. 

 

Det finns stora möjligheter att få tillgång till olika data att analysera och bearbeta inom 

hälso- och sjukvården. Därmed finns alla möjligheter att mäta olika aspekter av vården i 

syfte att exempelvis minska väntetiderna eller synliggöra hur verksamheten ser på 

patientsäkerheten. När data används för att synliggöra en viss situation kan förståelsen 

öka och steget till förbättringsarbete blir därmed kortare. Det är viktigt att förändringar 

som ska genomföras är baserade på fakta, det är då det är möjligt att genomföra 

förändringar på ett bra sätt. Mätningar har också en stor betydelse för att kunna ge 

feedback och därmed öka acceptansen hos vårdpersonalen som ska utföra denna 

förändring (Leksell & Lepp, 2015). Att använda sig av forskning för att styra vården 

och för att personalen säkert ska veta att den vård de utför gör nytta, är viktigt i strävan 

efter en säker vård. Uppskattningsvis är ungefär 15 % av sjukvården baserad på 

forskning. När det gäller resten av åtgärderna stöds många av annan typ av evidens 

såsom expertbedömningar, men det finns också exempel på tillfällen där vården utförs 

som den gör bara av tradition, eller för att personalen vägrar ändra på sitt arbetssätt 

(Newhouse, et al. 2005).  
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Med hjälp av kvantitativa mätmått kan man bättre lyckas med att implementera 

förbättringsarbeten i det dagliga arbetet. Det krävs att data används på olika nivåer 

under arbetets gång för att sedan integreras vid tillämpningen av förbättringsarbetet (Elg 

et al. 2012). Specialistsjuksköterskan har en tydlig och viktig roll vad gäller 

förbättringsarbete (Hommel, Idvall, Andersson, 2013). Hen har ett större och tydligare 

ansvar med att implementera forskningsresultat inom sitt specifika ämnesområde i den 

dagliga verksamheten till exempel genom att använda kvantitativa data (Leksell & 

Lepp, 2015). Som specialistsjuksköterska har man två arbeten dels att utföra det 

ordinarie abetet men också utveckla och förbättra det (Sherwood & Barnsteiner, 2013). 

 
 

2.3   Väntetider på landets akutmottagningar 

Allt fler patienter söker sig till akutmottagningen (Säfwenberg, 2008) och ett högt 

patienttryck medför ofta långa väntetider som i sin tur medför risker för 

patientsäkerheten (Socialstyrelsen, 2017).  

 

Viet & Rhodes (2006) identifierar att överfulla akutmottagningar bidrar till att patienter 

känner sig missnöjda med besöket på akutmottagningen då detta innebär att 

väntetiderna blir längre. Följden av långa väntetider blir att patienterna upplever att 

kvaliteten på vården försämras. I en studie av Möller et al. (2010) påvisas att patienters 

upplevelse av väntetid på akutmottagningen utmynnade i att de kände sig rädda för att 

bli bortglömda och att personalen därmed inte uppmärksammade deras behov. Ett annat 

stort önskemål som framkom var att få information om bland annat hur triagesystemet 

fungerade, när de skulle bli inkallade för läkarbedömning och av vilken orsak de 

väntade.  Enligt SBU (2010) kan lång väntetid även riskera att äventyra patienters tillit 

till vården. Guttman et al. (2011) identifierar även de att ökningen av antalet patienter 

på akutmottagningen i kombination med långa väntetider medför ökad mortalitet och 

medicinska risker för de patienter som befinner sig på akutmottagningen (ibid.). Ett 

högt patienttryck innebär i högre utsträckning att vårdmötet blir kortare och mer 

fragmentariskt (Elmqvist, 2011). I strävan efter att bemästra situationen med en överfull  

akutmottagning finns det en uppenbar risk att sjuksköterskan inte uppmärksammar 

patientens enskilda behov. Detta innebär att det blir svårt att skapa förtroendegivande 

vårdmöten där tiden är högst begränsad och riskerar att bli icke-vårdande (Olofsson et 

al., 2012; Parke et al. 2013). Socialstyrelsens nationella indikatorer för god vård 

beskriver att ” Hälso- och sjukvård i rimlig tid innebär att ingen patient ska behöva 

vänta oskälig tid på de vårdinsatser som han eller hon har behov av” (Socialstyrelsen, 

2009). Som tidigare nämnts ökar väntetiderna på landets akutmottagningar och 

mediantiden är nu 3 timmar och 9 minuter (Socialstyrelsen, 2017).  

 

(IVO) utförde tillsyn på 18 akutmottagningar avseende patientsäkerheten och kom då 

fram till att långa väntetider innebar risker för patienten. Det gäller framför allt äldre 

och multisjuka patienter där lång väntetid kan resultera i trycksår, infektioner, 

konfusion, dehydrering och malnutrition (IVO, 2015).  

 
2.3.1   RETTS 

Rapid Emergency Triage and Treatment System (RETTS) är ett beslutsstöd som är det 

vanligaste triagesystemet på svenska akutmottagningar och i ambulanssjukvården 
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(Sandman, Ekerstad & Lindroth, 2012). RETTS är ett sätt att sortera patienter efter 

principen att hitta de svårast sjuka före patienterna med lägre medicinskt behov. Det 

fungerar så att man vid första bedömningen av patienten mäter ett antal vitalparametrar 

för att fånga eventuell svikt och i samband med mätningarna tas anamnes genom en 

strukturerad och standardiserad metod. Det tillsammans indikerar en prioritetsnivå där 

patientens behov av exempelvis provtagning eller övervakning identifieras. 

Prioritetsnivån klassificeras i fem olika processnivåer blå, grön, gul, orange och röd. I 

stigande allvarlighetsnivå från blå till röd uttryckt genom behov av akutsjukvård direkt 

eller inom rimlig tid. De svårast sjuka är i behov av akutsjukvård direkt men även de 

mindre sjuka patienterna behöver handläggas så tidigt som möjligt. Blå prio är den 

lägsta prioriteringsnivån och de patienterna har inte behov av behandling eller akut 

utredning på akutmottagningen, och hänvisas därmed ofta till primärvården eller till 

hemmet. Grön- och gulprioriterade patienter definieras som ej livshotande men är i 

behov av akutsjukvård inom rimlig tid men ”kan vänta”. Gulprioriterad patient är enligt 

RETTS sjukare och uppvisar tydligare tecken på akut sjukdom men de två olika 

patientkategorierna utgör ingen större skillnad i medicinsk angelägenhetsgrad. När 

RETTS ger en rekommendation om prioritetsnivån så ger den även en rekommendation 

om vilka blodprov som bör genomföras (Widgren, 2012).  

 

2.3.2 Livsvärld i akutsjukvården  

Inom Hälso- och sjukvården är man van att förstå patienten ur ett naturvetenskapligt 

perspektiv men för vårdvetenskapen handlar det även om de existentiella frågorna. Att 

vårda ur ett holistiskt perspektiv är att se till patientens totala livssituation och förmågan 

att hantera både hälsa och ohälsa. Att försöka förstå patientens aktuella tillstånd och 

behovet av vård som även inluderar psykiska och sociala behov är betydeslefullt även i 

akuta lägen. Har specialistsjuksköterskan detta förhållningssätt innebär det att hen inte 

endast reducerar patienten till enbart symtom och det finns därmed goda förutsättningar 

för att stödja och stärka patientens hälsa och välbefinnande. Att se till patientens 

livsvärld är inte alltid så lätt i en hälso- och sjukvård som strävar efter att sätta etiketter 

på patienterna så är det viktigt att specialistsjuksköterskan funderar över sina 

grundläggande värderingar och vad som är syftet med vården samt även tydliggöra sin 

egen människosyn. Därmed medvetandegör hen sitt arbete i syfte att förbättra vården 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Riksföreningen för akutsjuksköterskor (SENA) beskriver 

att specialistsjuksköterskan ska ge en korrekt evidensbaserad och holistisk vård till 

patienterna. Det är viktigt att utgå från patientens individuella behov, frågeställningar, 

värderingar och förväntningar vid bedömningen av patientens omvårdnadsbehov även i 

akuta situationer. Patientens värdighet och integritet måste bevaras vid vårdandet 

(SENA, 2017). I kompetensbeskrivningen för ambulanssjuksköterskor (RAS) står det 

beskrivet att ambulanssjuksköterskan ska vårda med ett etiskt förhållningssätt vilket 

innebär att se till patientens individuella behov och väga in patientens tidigare 

erfarenheter i vårdsituationen. Det är också att kunna åsidosätta ett slentrianmässigt 

omhändertagande och basera vården på närhet och en stävan efter att försöka förstå 

patientens behov (RAS, 2012). I en studie av Möller et al. (2010) upplevde patienterna 

en osäkerhet om vad som kommer att hända på akutmottagningen. De oroade sig för att 

de inte skulle kunna beskriva sina symtom på ett tillfredsställande sätt och för en 

eventuell kommande diagnos. Då när de först kom till akutmottagningen kände de sig 

ovälkomna och ingen i personalen verkade ha tid för dem. Men när de fick komma in i 

triagerummet fick de ett bemötande som ledde till trygghet vilket därigenom skapade ett 

lugn. De menade att ett bemötande där sjuksköterskan var vänlig, positiv och 

bekräftande var trygghetsskapande.  
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2.3.3 RETTS i akutsjukvården 

Vårdprocesser kan ses som ett sätt att få struktur på vårdandet, det vill säga ett 

processtänk där man arbetar systematiskt för att tillgodose patientens behov (Dahlberg 

& Segesten, 2010).  

 

Farrokhina & Göransson (2011) beskriver i sin forskning att RETTS har betydelse för 

en förbättring av vårdprocesserna på akutmottagningen där både väntetiderna och tiden 

på akutmottagningen förkortas med detta förfaringssätt. RETTS innebär en prioritering 

av allvarlighetsgrad på patientens sökorsak när inte alla patienter kan tas om hand 

samtidigt i syfte att tillgodose patientsäkerheten.  

 

Vårdprocesser som RETTS kan ses som en lösning på vårdandets behov av struktur 

men ur ett vårdvetenskapligt perspektiv är detta sätt att organisera vården inte alltid det 

allra bästa. Den kategorisering utifrån symtom som den medför är ett alltför trubbigt 

verktyg. I det dagliga arbetet på en akutmottagning förstås vanligen symtom som ett 

tecken på sjukdom därmed är risken ganska stor att förståelsen av hälsa och 

välbefinnande som vårdvetenskapen betonar går förlorad. Risken är därmed stor att 

patientens värld döljs bakom de exakta och mätbara värdena som utförs i triageringen 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Då vården organiseras med hjälp av i förväg uppgjorda 

handlingsplaner, blir det inte så stort utrymme för ett personligt bemötande och därmed 

kan patienten få svårt att få sina individuella behov tillgodosedda. (Nyström et al, 

2003). Elmsäter (2011) beskriver att när patienten kommer till akutmottagningen och 

tillståndet inte bedöms vara akut så upplever patienten att vården som ges fokuserar på 

medicinska insatser, som inte förklaras. Patienten berättar om sina besvär men får inte 

alltid veta vad som görs, varför det görs, hur det görs och hur lång tid det kommer att ta. 

Detta gör att patienten känner sig osäker och känsla av att upprätthålla kontroll över sin 

tid och kropp finns inte, vilket medverkar till att det existentiella stödet inte uppfylls. 

Även Nyström et al. (2003) beskriver patienternas önskemål att inte bli sedda som 

medicinska objekt, utan en önskan om att Sjuksköterskan tog hänsyn till hela deras 

livssituation, ställde öppna frågor och gav information som var tydlig och lätt att förstå.  

 
2.4   Projekt prehospital venprovtagning i östra Östergötland 

I östra Östergötland används RETTS och där har det sedan 2014 drivits ett projekt med 

prehospital venprovtagning. Projektet inkluderar patienter som är grön- eller 

gulprioriterade enligt RETTS och där avlämning med ambulans sker till 

akutmottagningen på Vrinnevisjukhuset i Norrköping. Då provtagning sker prehospitalt 

sänds blodproverna till laboratoriet för analys då patienten anländer till 

akutmottagningen, vilket leder till snabbare analyssvar. Tas inte blodprover prehospitalt 

blir det ofta en fördröjning av provtagning beroende på hur mycket personalen på 

akutmottagingen har att göra vid den aktuella tidpunkten. Provtagningen är frivillig för 

ambulanssjuksköterskan att utföra och får enligt projektets riktlinjer inte fördröja 

avtransport till sjukhus. Prover tas ej heller på patienter med känd blodsmitta. Projektet 

utvärderas fortlöpande var sjätte månad avseende förekomst av hemolys, antalet 

patienter där patologiska provsvar föranleder en höjning av prioritetsgrad, antal fall där 

prover inte skickas för analys, mediantid från ankomsttid till att prover skickas för 

analys samt mediantid för patientens besök på akutmottagningen (bilaga 1 och 2). 

 

Provpaket innehållande material för venprovtagning packas av personalen på 

akutmottagningen och läggs i en back där ambulanspersonalen ansvarar för att 

materialet placeras i ambulansen. När ambulanspersonalen tagit blodproverna lämnas de 
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över till den sjuksköterska som tar rapporten på patienten och som sedan ser till att 

proverna beställs i datasystemet och skickas till laboratoriet för analys. Prover som 

skickas och beställs sker enligt de processåtgärder som bestäms enligt RETTS. De 

prover som kan analyseras inom ramen för detta projekt är: Troponin-T, Blodstatus, 

Elstatus, CRP samt INR på patienter med Waranbehandling. Om möjligt fyller 

ambulanssjuksköterskan alla provtagningsrör oavsett sökorsak (bilaga 3). 

 

Vid projektets start togs även prehospitala venprover på patienter som RETTS-

prioriterades orange och röd, det togs sedermera bort då prehospitala enheten ansåg att 

det fanns risker med att provtagningen kunde ta tid för andra mer prioriterade åtgärder.  

Därav bestämdes det att provtagning endast skulle utföras på grön- och gulprioriterade 

patienter. Projektet syftade till att snabbt kunna identifiera svårt sjuka patienter utifrån 

provresultat och minska lidande samt minimera risken för vårdrelaterade infektioner 

genom att minska antalet blodprovstagningsstick. Det man även önskade  var att 

effektivisera vårdkedjan och på så sätt minska väntetiderna och därmed patientriskerna. 

 

I en dansk studie med kvantitativ metod har man undersökt nyttan av att ta blodprov och 

även analysera detta specifika blodprov redan i ambulansen. Ett hjärtspecifikt blodprov 

(Troponin-T) togs och analyserades prehospitalt för att på så sätt identifiera patienter 

med akut myokard infarkt. Denna patientgrupp uppvisade initialt endast diffusa symtom 

som för en akut myokard infarkt som annars lätt skulle kunna bli förbisedda i det akuta 

omhändertagandet. Detta arbetssätt undersöktes för att utröna betydelsen av 

blodprovtagning prehospitalt i syfte att möjliggöra snabbare diagnostik och på så vis ge 

snabbare vård och därmed undvika skada eller död (Steengard et al. 2013). 

 

3 PROBLEMFORMULERING 

 

Patientsäkerhet är viktig och kan förstärkas genom förbättringsarbete där man ser till 

helheten och arbetar tillsammans. Långa väntetider på akutmottagningen är ett hot mot 

patientsäkerheten då det kan leda till ökade medicinska risker (Guttman et al. 2011). 

Stort fokus läggs på den akuta vården och omvårdnad av de mest sjuka patienterna 

vilket kan leda till att gruppen med lågprioriterade patienter blir åsidosatt (Nyström, 

2003). Forskningen visar att patienters största problem med långa väntetider är 

upplevelsen av att inte ha kontroll över situationen (Möller et al. 2010).  Ett potentiellt 

sätt att minska väntetiderna är prehospital venprovtagning där vissa prover tas redan i 

ambulansen och kan skickas direkt för analys när patienten lämnas av på 

akutmottagningen.  

 

Det finns idag väldigt få studier som handlar om prehospital venprovtagning, då det 

antagligen inte utförs på så många ställen runt om i världen. Vi behöver därmed få 

ökade kunskaper om detta förbättringsarbete förkortar väntetiderna för aktuell 

patientgrupp vilket är målet med denna studie. En ökad kunskap skulle kunna ligga till 

grund för vidare spridning av detta arbetssätt. då det på akutmottagningar runt om i 

landet är långa väntetider för lågprioriterade patienter, vilket kan innebära stora risker 

för dessa.   
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4 SYFTE 

 
Syftet med studien var att undersöka om prehospital venprovtagning förkortar 

väntetiderna på akutmottagningen för patienter som grön- eller gulprioriterades enligt 

RETTS som anländer med ambulans. 

 

5 METOD 

 
5.1 Design 

Studien är genomförd som datagranskning utifrån en kvantitativ ansats med retrospektiv 

design. Författarnas utgångspunkt är att mäta data tillbaka i tiden och sedan undersöka 

dessa data för att på så sätt få information om verkligheten (Ejlertsson, 2012). Polit & 

Beck (2012) menar att i kvantitativa metoder är syftet att man önskar få svar på frågor 

som handlar om vad en viss orsak har för påverkan, ofta med tanke att införa 

evidensbaserade metoder. Vidare menar Ejlertsson (2012) att fördelen med kvantitativ 

metod är att resultaten visas på ett tydligt sätt med hjälp av tabeller och diagram.  

Innan studien genomfördes inhämtades skriftligt tillstånd från verksamhetschefen på 

akutmottagningen om att få tillgång till aktuell data och genomföra studien. Denna 

begäran godtogs och godkändes (bilaga 5). 

 

5.2 Urval  

Populationen som urvalet av data grundar sig på är samtliga grön- och gulprioriterade 

patienter som anlänt med ambulans till akumottagningen i Norrköping sedan projekt 

prehospital venprovtagning startade 2014-06-23 totalt 21 934 patienter. Från 

populationen gjordes ett konsekutivt urval där samtliga gröna- eller gulprioriterade 

patienter som anlände till akutmottagningen på Vrinnevisjukhuset i Norrköping med 

ambulans under tidsperioden 2016-08-01 till 2016-12-31 och som genomgått 

prehospital venprovtagning inkluderades i provtagningsgruppen, totalt 182 stycken. 

Under samma fem månader anlände 2340 grön- eller gulprioriterade patienter som inte 

genomgått prehopital venprovtagning till akutmottagningen. Av dessa inkluderades var 

tolfte patient, totalt 186 stycken i kontrollgruppen. Totalt kom 368 patienter att 

inkluderas i studien.  

 
5.3 Datainsamling 

Patientdata i form av tid på akutmottagningen samlades in från journaldatasystemet 

Cosmic intelligence för de båda grupperna, där genomförd prehospital venprovtagning 

markeras med en speciell symbol. Då proverna tagits redan i ambulansen skickas de på 

analys direkt när patienten anländer till akutmottagningen. I kontrollgruppen tas prover, 

och skickas på analys, först då akutsjuksköterskan hunnit träffa patienten. Tidpunkten 

för analysen skiljer sig därmed från patientens inskrivningstid på akutmottagningen. 

Samtliga patienter i kontrollgruppen kontrollerades manuellt för att upptäcka fall då 

prehospital venprovtagning utförts, men ingen markering gjorts i journalsystemet. Fyra 

sådana fall upptäcktes, och dessa exluderades från kontrollgruppen. Totalt analyserades 

data från 364 patienter, 182 i varje grupp.  
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5.4 Analys 

Då tid anges på en kvotskala redovisas tid på akutmottagningen för de båda grupperna 

med centralmåttet medelvärde och variationen som standardavvikelsen. Fördelningen av 

mätvärden i de båda grupperna antogs vara normalfördelade då medelvärdet och 

medianvärdet låg nära varandra och standardavvikelsen var mindre än hälften av 

medelvärdet (Gunnarson, 2010). Provtagningsgruppens tid på akutmottagningen 

jämfördes med kontrollgruppens genom oberoende, tvåsidigt t-test där signifikansnivån 

sattes till p<0,05 vilket anses lämpligt inom omvårdnadforskningen (Eliasson, 2013; 

Polit & Beck, 2012). Statistiska beräkningar utfördes i Microsoft Excel 2010.   

 
5.5 Etiska övervägande 

Syftet med föreliggande studie var att utforska om prehospital venprovtagning hade 

betydelse för väntetiderna på akutmottagningen och hade därmed tänkt att vara till nytta 

för aktuell patientgrupp och för samhället. Detta då den ökade kunskapen skulle kunna 

medföra minskade väntetider för lågprioriterade patienter som anländer med ambulans 

till akutmottagningen. Skriftligt godkännande för studien och hantering av data 

hämtades från verksamhetschefen på akutkliniken på Vrinnevisjukhuset i Norrköping 

(Bilaga 4). Studien genomfördes likt ett vårdutvecklingsprojekt och utifrån SFS 

2203:460 kunde studien ta avsteg från Lag om etikprövning av forskning som avser 

människor då forskningen inte innebar journalgranskning av patienterna i föreliggande 

studie (SFS 2003:460). Etisk styrka sågs då personnummer och namn på patienter inte 

hanterades av författarna då dessa uppgifter endast behandlades av 

verksamhetsutvecklare, utan endast avkodade patientidentiteter överfördes till ett 

exceldokument som författarna sedan hanterade för analys. Analyserad data innehåller 

således endast data med identifikationsnummer. Verksamhetsutvecklaren var även 

behjälplig med att kontrollera gruppen utan ambulansprovtagning i laboratoriesystemet 

vilket innebar att författarna inte hanterade personnummer i något avseende under 

arbetets gång. Insamlad data behandlades ändock konfidentiellt och efter avslutad studie 

kommer all insamlad information att förstöras.  

 

6 RESULTAT 

Väntetiden på akutmottagningen var knappt 4 ½ timme i genomsnitt för gruppen som 

genomgått prehospital venprovtagning, medan kontrollgruppens väntetid låg på drygt 5 

timmar (tabell 1).  

 

Tabell 1: Väntetid på akutmottagningen med och utan prehospital venprovtagning. 

Provtagningsgrupp Kontrollgrupp

Antal patienter 182 182

p-värde

Tid på akutmottagningen hh:mm angett 

som medelvärde ± SD
04:23 ± 2:01 5:05 ± 2:39

p = 0,005  

 

Patienter som inte fick venprovtagning utförd i ambulansen fick alltså vänta i 

genomsnitt 42 minuter längre på akutmottagningen. T-test visade en signifikant skillnad 

mellan gruppernas väntetider, med ett p-värde betydligt lägre än 0,05.   
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Man kunde även konstatera att av 182 av gruppen utförd prehospital venprovtagning 

skrevs samtliga ut från akutmottagningen inom 10 timmar. I gruppen som inte fått 

prehospital venprovtagning utförd tog det upp till 21 timmar innan alla 182 patienter 

skrevs ut från akutmottagningen. Författarna noterar att för de patienter som fått 

prehospital venprovtagning utförd har 20 patienter skrivits ut från akutmottagningen 

inom 2 timmar till skillnad från den andra gruppen där motsvarande siffra är 9 patienter 

(figur 1). 

 

Figur 1. Fördelning av patienter med olika väntetid på akutmottagningen. 

 

 

7 DISKUSSION 

7.1 Metoddiskussion 

Lämpligast metod för föreliggande studie bedömdes vara en granskning av data utifrån 

Cosmic intelligence. Validiteten i sudien det vill säga att man mäter det som avses att 

mäta (Eliasson, 2013) bedöms av författarna vara stor då datainsamling sker från ett 

dataregister. Detta ses som en fördel då risken för felaktig registrering, som skulle 

kunna påverka resultatet, är därmed låg. Det finns dock alltid en liten risk för 

felregistering på grund av mänskliga faktorn, framför allt vad gällde utskrivningstiden 

då det är vårdpersonalen som registrerar tiden då patienten skrivs ut från 

akutmottagningen och det kan därmed skilja något beroende på arbetsbelastningen som 

råder vid aktuell tidpunkt. Däremot följer alltid inskrivningstiden tiden som finns 

registrerad på ambulansjournalen. Kvantitativ ansats valdes för att kunna beskriva hur 

väntetiden på akutmottagningen för vald patientgrupp påverkades av prehospital 

venprovtagning. Detta på grund av att studien var tidsbegränsad och att utföra en 

prospektiv studie med insamling av data i framtiden var därmed inte aktuellt. Fördelen 

med en retrospektiv studie är att processen blir enklare då data finns att tillgå vilket gör 

processen enklare och snabbare (Billhult & Gunnarsson, 2012). Under den studerade 

tidsperioden var antalet patienter som inte fick prehospital venprovtagning tolv gånger 
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så många som gruppen som fick prehospital venprovtagning. Studiens design grundar 

sig på att det enda som skiljer grupperna åt är huruvida de fått prehospital 

venprovtagning eller ej. Om något annat skiljer mellan grupperna skulle det kunna vara 

detta att det var 12 gånger fler som inte fått prehospital blodprovtagning vilket i sig 

skulle kunna påverka skillnader i väntetid på akutmottagningen. Författarna hävdar 

dock att någon sådan skillnad inte finns. Att en så liten andel av de grön- och 

gulprioriterade patienterna fått prehospital venprovtagning förklaras istället av bristande 

motivation hos ambulanspersonalen, att det är kort transport till sjukhus och enligt 

riktlinjerna i projektet får inte transporten fördröjas av prehospital venprovtagning. Det 

kan också bero på att ambulanssjuksköterskan bedömer att grön- och gulprioriterade 

patienten inte i så stor utsträckning är i behov av en perifer venkateter (PVK) 

prehospitalt, vilket innebär att hen inte heller tar prover på patienten. En annan orsak 

kan vara att det sannolikt är svårare att sätta en PVK i ambulansen under färd då det 

finns begränsad åtkomst till patienten i sjukhytten. Glasberg et al. (2007) identifierar att 

det finns en förändringströtthet i vården. Upplevelsen av ständigt ökande krav på arbetet 

kan skapa känslor av pessimism och otillräcklighet, vilket kan bidra negativt till 

vårdpersonalens motivation att genomföra förändringar i arbetet.  

En längre tidsperiod för studien valdes, vilket medförde att variationer i personalstyrkan 

inte kom att påverka resultatet. 

 

I föreliggande studie mäts endast skillnader i väntetiden för aktuella patientgrupper, det 

finns andra faktorer som skulle kunna påverka väntetiden på akutmottagningen bland 

annat ett högt patienttryck som i sin tur ofta medför långa väntetider (Kum Khiong, 

Sean Shao Wei, Low & Ong. 2016). Vid högt patienttryck blir väntetiderna extra långa 

vilket skulle kunna ha betydelse för resultatet i studien. Då vårdpersonalen på 

akutmottagningen har extra mycket att göra, är sannolikheten mycket liten att de skulle 

prioritera att ta prover på en patient som kommer med ambulans och i praktiken redan 

fått en prioritteringsgrad. Denna studie utfördes under 5 månaders för att på så sätt 

eliminera risken för yttre påverkan på resultatet och därmed ge en så rättvis bild av 

verkligheten som möjligt.  

 

Reliabiliteten, möjligheten att återskapa studien på samma patientgrupper genom att 

använda den presenterade metodologin (Eliasson, 2013) bör medföra samma resultat. 

Författarna anser att antalet undersökta patienter och låga bortfall är fullt tillräckligt för 

att resultatet ska kunna överföras till verkligheten och därmed anses generaliserbarheten 

vara stor. Alla likande verksamheter i Sverige skulle kunna införa prehospital 

venprovtagning på grön- och gulprioriterade patienter i syfte att förkorta väntetiden. Det 

hade varit mer fördelaktigt att även inhämta data från närliggande universitetssjukhus då 

det hade gett ett mer representativt underlag med data från fler verksamheter och i och 

med det öka generaliserbarheten. Detta var dock inte möjligt då prehospital 

venprovtagning endast utförs i östra delen av aktuell sjukvårdsregion.  

 

Under tiden för insamlad data uppstod ett bortfall på 4 stycken ur kontrollgruppen dessa 

togs bort i den manuella kontrollen då parametern ”ambulansprovtagning” inte var 

ikryssad i journalöversikten. Författarna bedömde att detta att detta bortfall inte 

påverkade det slutgiltiga resultatet då det måste anses vara ett lågt bortfall i relation till 

det totala antalet. Dock borde de 4 har inluderats i testgruppen, vilket inte gjordes.  
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7.2 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att jämföra väntetiderna på akutmottagningen för två olika 

grupper. Den ena gruppen som av ambulanssjuksköterska fått grön- eller gul prioritet 

enligt RETTS och venprovtagning prehospitalt kontra samma patientkategori men utan 

prehospital venprovtagning. 

 

I resultatet framkommer det att väntetiden på akutmottagningen i snitt är 43 minuter 

kortare för de patienter som prehospital venprovtagning utfördes på och att detta är en 

signifikant kortare väntetid. Långa väntetider är en av de vanligaste orsakerna till att 

patienter har negativa känslor av besöket på akutmottagningen (Welch, 2010). Att 

behöva vänta i ovisshet ansåg patienterna vara jobbigt och för att kunna känna mening 

med väntetiden försökte patienterna få svar på var, hur och varför. När patienterna 

frågade om väntetiden och vårdprocessen upplevde de att personalen hade ett 

undvikande beteende vilket tolkades av patienterna som att vårdpersonalen inte visste 

vad de skulle säga för att inte inge förhoppningar som sedan inte infriades. Kontinuerlig 

information under väntetiden skapade därmed för patienten, en känsla av att ha kontroll 

över situationen (Elmqvist et al. 2011). Forskning visar att till och med relativt kort 

kontakt med kontinuerlig information från vårdpersonalen var av stor betydelse för 

patientens välbefinnande (Frank et al. 2008). Minskade väntetider och därmed 

frigörande av personalresurser ger troligen bättre förutsättningar att kunna möta 

patienternas vårdbehov ur ett holistiskt perspektiv istället för enbart det medicinska. 

Dahlberg & Segesten (2010) menar att detta innebär att specialistsjuksköterskan vårdar 

med livsvärlden som grund vilket innebär att vårda med ett intresse för patientens 

berättelse om sin livssituation, hur patienten erfar sin situation och vad tidigare 

erfarenheter har för betydelse. Ett holistiskt vårdande innebär att patienten blir mer nöjd 

med vården. Nyström et al. (2003) beskriver att i ambulanssjukvården och på 

akutmottagningen tar ofta de medicinska behoven överhand. De beskriver att det inte 

finns några riktlinjer och mål för omvårdnad till skillnad från den rent medicinska 

vården. Det innebär att varje specialistsjuksköterska kan påverka vårdmötet och 

omvårdnaden på olika sätt (ibid.). Därmed kan patientens rätt till självbestämmande 

försvinna helt eller delvis och vårdmötet kan tendera att bli slutet och icke-vårdande, 

beroende på specialistsjuksköterskan egen syn på vårdande (Dahlberg & Segesten, 

2010).  Elmqvist et al. (2012) beskriver även de att när det är tidspress i vården har 

vårdmötet en tendens att bli mekaniskt. Men Mikesell (2013) menar att man inte enbart 

kan skylla på tidspress utan det är också frågan om specialistsjuksköterskans inställning 

till de patienter som söker vård och behandling på akutmottagningen. Frank (2010) 

menar även hon att patienterna inte upplever att det krävs mycket tid för att vårda, utan 

det är attityden från vårdaren och på vilket sätt denne närmar sig patienten som är det 

som har betydelse (Frank, 2010). Att vara samtidigt som att göra tar inte mer tid och för 

patienten ger det möjlighet till ökad kontroll över tid och rum såväl som sin kropp 

(Elmqvist, 2011). Författarna menar ändå att förutsättningarna för att vårda så att 

specialistsjuksköterskan ges förutsättningar att utföra helhetsbedömningar av patienten 

blir större då patienttrycket på akutmottagningen inte är så stort. Vilket även stöds i 

forskning av Kulstad et al. (2010) som menar att patienter som får vänta riskerar att inte 

få sina behov tillgodosedda genom att vårdåtgärder fördröjs eller helt uteblir. Elmqvist 

et al. (2012) identifierar att det inte i sig är de långa väntetiderna som är frusterande för 

patienten utan ovissheten om vad det är som ska hända och vad det är man väntar på. 

Patienten har många frågor som den inte kan få svar på och det medför ett slags tomrum 

som patienten befinner sig i (ibid.). Mot bakgrund av det kan man se att det är viktigt 

med information om väntetiden vilket ger patienten kontroll och mening i situationen.  
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Kortare väntetider på akutmottagningen är ett önskvärt resultat av prehospital 

venprovtagning men även andra resultat har demonstreras. I en amerikansk studie togs 

prehospitala laktatprover och blododling för att identifiera sepsis, vilket ledde till 

snabbare antibiotikabehandling och räddade liv (Jason et al. 2016).  

 

Resultatet i studien visar på att prehospital venprovtagning minskar väntetiderna för 

grön- och gulprioriterade patienter när de kommer till akutmottagningen. En liknande 

minskning har visats i Larsson & Holgers (2011) där man konstaterar att med hjälp av 

snabbspår för patienter där man prehospitalt misstänker att patienten har en höftfraktur 

transporteras patienten direkt till röntgen istället för att först köras till 

akutmottagningen. Där identifieras att patientinflödet till akutmottagningen reduceras, 

vilket i sin tur medför att vårdpersonalen får mer tid för övriga patienter på 

mottagningen. I en annan studie av Larsson et al. (2016) framkom det att att tiden till 

röntgen och när patienten anlände till vårdavdelningen förbättrades markant med 

snabbspår av patienter med misstänkt höftfraktur.  

 

Författarna menar att det är en styrka att processåtgärderna enligt RETTS utförs redan i 

ambulansen, för att på så sätt minimiera risken för brott i vårdkedjan där vårdprocessen 

ingår, vilket även styrks i en studie där Cook (2000) identifierar att när vårdkedjan bryts 

ökar det risken för att misstag och incidenter sker. Det kan exempelvis handla om brott i 

kontinuiteten som exempelvis då patienten går vidare från den prehospitala vården till 

den hospitala. Även Modig & Ählström (2013) menar att det är viktigt att samordna 

resurserna i hela vårdprocessen och minimiera steg som är onödiga under processens 

gång. Dessa steg beskrivs i termer som flaskhalsar som byggs upp på akutmottagningen 

där patienten är i behov av ett antal åtgärder som i sin tur leder till ökade väntetider 

(ibid.). Prehospital venprovtagning leder till förkortning av den totala väntetiden och 

frigör därmed resurser från personalen på akutmottagningen till annat. Till exempel att 

slippa känna tidspress och en inre stress att inte räcka till utan kunna ha tid att vara 

öppen och följsam på patientens vårdbehov.  

 

 

8 SLUTSATS OCH KLINISKA IMPLIKATIONER 

 

Det är tydligt att prehospital venprovtagning har betydelse för väntetiden på 

akutmottagningen. Forskningen visar att snabbspår är en åtgärd som minskar väntetiden 

och prehospital venprovtagning kan ses som ett snabbspår för ett stort antal patienter, 

varje dag hela året.  

 

Författarna har en förhoppning om att med föreliggande studie kunna bidra till att 

samarbetet kring patienten utvecklas ytterligare och att väntetid och total tid minskar för 

patienterna på akutmottagningen. Genom att man identifierar specifika patientgrupper 

som är lågprioriterade på akutmottagningen och tilldelar dem en specifik process det vill 

säga prehospital venprovstagning kan man på så sätt minska väntetiderna.   

 

Vidare forskning vad gäller i vilken omfattning prehospital venprovtagning bidrar till att 

identifiera svårt sjuka patienten med hjälp av provsvar skulle vara intressant för att 

utröna i vilken omfattning det sker. Det skulle även vara av intresse och studera 
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ambulanspersonalens motivation att utföra denna provtagning prehospitalt samt vad 

ledningen på respektive arbetsplats har för betydelse i detta förbättringsarbete. Vidare 

skulle det vara intressant att studera om det blir hemolys i en större omfattning i 

blodproverna som är tagna prehospitalt i jämföresle med prover tagna hospitalt. Man 

kan även studera om detta förfaringssätt är kostnadseffektivt samt även om det har 

betydelse för vårdrelaterade infektioner att prover tas i en ”smutsigt miljö”.  
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Bilagor 
Bilaga 1 Provtagning i ambulans 

• På samverkansmötet med ambulansen, den 24/3, bestämdes att projektet med 

ambulansprovtagning fortlöper och ny utvärdering görs om 6 månader. 

 

• Ambulansprovtagning är fortsatt frivillig för ambulanspersonalen och inga 

avvikelser skrivs för utebliven provtagning.   

 

• Ambulansens instruktioner är att, om möjligt, fylla alla fyra rör så skickar vi 

enligt RETTS/läkarordination. Detta för att undvika att sticka patient igen för 

komplettering. 

 

• Provtagningsset kommer fortsatt finns i backen på hyllan i britshallen. 

Dessa provtagningspaket vara paketerade i BACTEC (se bild), samma 

hylsor som vi i dagsläget använder för att skicka prover i rörposten. 

Innehållet i hylsan är identiskt med påsens bortsett från smittförande-

lapparna som är bortplockade (ligger vb vid backen). Det är 

ambulanspersonalens ansvar att märka provrören med patientens ID och 

det är upp till dem om de använder tomma eller förfyllda namnetiketter. 

 

 

 

 

• Efter provtagning i ambulansen stoppas provrören 

tillbaka i ”ambulansprovtagninghylsan” och lämnas över 

till den personal på akuten som tar rapport om patienten 

och beställning görs enligt ovan. 

 

• Innan proverna scannas iväg ska vi ”backa” tiden för 

provtagning i ROS, för att få rätt provtagningstid och 

startar aktivitet: ”Ambulansprovtagning” där vi 

bockar av att provtagning har utförts i ambulansen.  

 

• VI FÅR INTE SKICKA 

”AMBULANSPROVTAGNINGSHYLSOR” TILL 

LABB utan dessa, efter att provrören plockats ut ur 

hylsorna, läggs i korgen i ambulanshallen för 

återanvändning. Hylsorna som används som behållare för 

ambulansprovtagning är märkta med 

”Ambulansprovtagning”. De spritas av innan nytt 

material paketeras in i hylsorna och vid behov diskas de i 

diskdesinfektor i stora sköljen.  Det är fortsatt nattens resurs som ser till att 

nya provtagningsset görs, och det ska finnas minst 40 st varje morgon. Nya 

ambulansprovtagningshylsor läggs ut på måndag morgon, den 11/5, och vi 

fortsätter använda plastpåseprovtagningsset tills alla färdiga 

plastpåseprovtagningsset tar slut. Från och med söndag natt gör vi inga nya 

provtagningsset som paketeras i påsar. På måndagnatt (11/5) görs nya Bilaga 

provtagningsset i de återanvända plasthylsorna. Om plasthylsorna går sönder, 

kommer det finnas nya i garderoben på rum 46, alt i pappersförrådet.  



  
 

II 

 

• Vi ska även se till att det alltid finns gulröda provrör (se 

bild) bredvid backen med provtagningspaket, då dessa 

ska användas som slaskrör när ambulanspersonal ska ta 

prover efter att ha gett lkmd i.v. Ambulanspersonalen 

ansvarar själva för att ta med sig slaskrör och ha de i 

bilen/väskan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid frågor eller funderingar kontakta Magda, alt Björn.  
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Bilaga 2 
 

Projekt: Prehospital provtagning 

 

PM gällande provtagning i ambulans, samverkan mellan ambulans och akutmottagning, 

ViN.  

 

Syfte:  Snabbare kunna identifiera sjuka patienter utifrån provresultat. Minska 

patientens lidande samt minimera risken för vårdrelaterade infektioner genom att 

minska antal blodprovtagningsstick. 

 

Kriterier: Grön- eller gulprioriterade patienter, i samband med PVK-sättning. 

Provtagning ska aldrig fördröja det prehospitala arbetet. Provtagning är frivillig 

och sker då ambulanspersonalen anser det vara lämpligt. Inga avvikelser skrivs 

om provtagning ej utförts. 

 

Tillvägagångssätt: 

• De prover som är aktuella i projektet är Troponin-T, Blodstatus, Elstatus, CRP samt INR 
på Waran-behandlade patienter.  

• Provtagningsset finns i lådan, på hyllan i britshallen, och ambulanspersonalen tar med 
sig ett nytt set efter användning. På hyllan kommer det även finnas extra provrör s.k. 
”slaskrör” som används som första provrör vid provtagning efter att läkemedel har 
givits via PVK. Ambulanspersonalen själva ansvarar för att ta med sig slaskrör för 
användning vid behov.  

• Akutens personal fortsätter ansvara för att se till att det finns färdiga provtagningsset. 

• I varje provtagningsset finns fyra stycken provrör (blått, mintgrönt, grönt och lila rör), 
en adapter (Vacutainer), 2 st. injektionstork, 4 st. tomma etiketter för märkning av 
provrör och en plastbehållare för transport av provrör efter provtagning. 

• Om möjligt ska alla fyra provrör fyllas med blod oavsett sökorsak. 

• Ambulanspersonalen ansvarar för att märka provrören i samband med provtagning. 
Både handskrivna och dataskrivna etiketter kan användas. 

• Ambulanspersonalen överlämnar de märkta provtagningsrören till den personal som 
tar rapport om patienten. Akutens personal tar emot provrör, skapar beställning och 
ser till att skicka iväg de provrör som är aktuella för patientens sökorsak. Beställning av 
prover görs enligt RETTS eller på ordination. Akutens personal fyller i tiden för 
provtagning i ROS i samband med att beställning skapas och scannas för att få rätt 
”provtagningstid” dokumenterad. 

• Akutens personal bockar i aktivitet ”ambulansprovtagning” i Enhetsöversikten när 
prover tagits prehospitalt.  
 

Utvärdering: Projektet utvärderas och statistik redovisas var 6:e månad.  
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Bilaga 3 
 

Statusrapport 2014-10-02 Prehospital 
provtagning 

7 Lägesrapport: 

7.1 Bakgrund 
Efter att läst några artiklar som beskrivit hur England och Danmark använt sig av 

prehostipal provtagning med gott resultat genom att effektivisera och förbättra vårdkedjan 

vilket dessutom minskat patientens lidande blev vi på Akutmottagningen ViN mycket 
intresserade av att försöka oss på ett liknande projekt här. Vi satte upp en projektplan och 
kontaktade alla ansvariga och fick ett godkännande att genomföra projektet.  
Några av förutsättningarna var att ingen avvikelsehantering skedde då prover saknades och det 
skedde på frivillig bas.  
Provpaketen sammanställdes av personal på mottagningen som också stod för 

materialet. Varje paket innehöll: 

• 4 st provrör (blått, mintgrön, grön och lila)  

• Vacutainer och tussar 

• 4 Etiketter för uppmärkning av prover samt smittförande etiketter 

Ambulanspersonalen överlämnade sedan blodproverna till den personal som tog rapport 

om patienten. Prover skulle märktas med personnummer och klockslag för 

provtagningen. Vi beställde och skickade iväg de prover som var aktuella för patientens 

sökorsak. 

7.2 Syfte 
Syftet med prehospital provtagning var att effektivisera vårdprocessen med ett fokus på 
patientsäkerhet. Detta genom att sätta fokus på följande: 

• Minska patientens lidande genom enbart ett stick. 

• Snabbare kunna identifiera sjuka patienter utifrån provresultat. 

• Minskar tiden mellan Troponin 1 och Troponin nr 2 vilket gör att man snabbare kan se 
tecken på hjärtskada vilket ökar patientsäkerheten. 

• Minskar vårdtiden för patienten genom att vårdkedjan sammarbetar på ett effektivare 
sätt. 

• Att kunna erbjuda befolkningen i Norrköping en vårdprocess som är den säkraste och 
effektivaste i Sverige.  

 

7.3 Vad har hänt sedan sist? 
Sedan projektet initierades vecka 21 har vi lyckats få ihop ett gediget material att arbeta 

med. Vi valde att registrera de patienter som ambulansen tagit prehospitala prover på för 

att i ett senare skede kunna granska hur proverna hanterats, hur snabbt prover skickats 

från akuten och hur många fall av hemolys som påvisats. Vi har även kontrollerat hur 

många av dessa provsvar som varit så patologiska så proverna enskilt lett till en orange 

prioritering enligt RETTS vilket ur patientsäkerhetsperspektiv är den största vinsten.  

Utöver detta så har det i de allra flesta fall inte varit nödvändigt med ytterligare ett 

provtagningstillfälle på akuten vilket resulterat i minskat lidande för patienten. 

7.4 Vad händer närmast? 

Vi vill titta vidare på patientens handläggning på akutmottagningen och om den 

prehospitala provtagningen i realitet förkortat vistelsen på mottagningen. Vi ska även se 



  
 

V 

över möjligheten att kontaktmärka de patienter där provtagning skett vilket gör att man 

på ett enklare sätt kan inhämta data genom att via Cosmics inbyggda statistikmodul. Vi 

har som avsikt att få till ett forum där vi kan inhämta ambulanspersonalens synpunkter 

och idéer. En enkät kommer att skickas ut till berörd ambulanspersonal för att utvärdera 

deras upplevelse av projektet. Detta får sedan ligga till grund för fortsatta dialoger. 

7.5 Framsteg/resultat 
7.6 Vi har valt att titta på resultatet av prehospital provtagning på 100 patienter enligt tidigare 

nämnda parametrar. 

Utfallet blev följande: 

Antal granskade prehospitala prover 100 

Antal fall med så patologiskt värde att 

det medfört högre prio för patienten 

24 

Antal fall där ny provtagning gjorts pga 

hemolys 

11 

Antal fall där inte prover skickats 6 

Mediantid från att patient registrerats 

till att prover skickats 

15 minuter 

Mediantid patienten stannade på 

akutmottagningen 

3tim 8 min 

 

 

7.7 Hinder/problem/utmaningar 
Vår största utmaning i detta projekt har varit att få alla inblandade att inse att vi inte gör 

detta för att avlasta personalen på mottagningen utan för att mötet mellan patient-

vårdpersonal skall vara så värdeskapande som möjligt för patienten. Finns möjligheten 

att prehospitalt även utföra processåtgärder under transport elimineras behovet av att 

som enda åtgärd på mottagningen ta prover för att slutföra en triage. Dessutom visar 

granskningen att 89% inte behövde stickas ytterligare en gång under besöket på 

mottagningen vilket inneburit minskat lidande för den gruppen. 

En stor utmaning är att, om möjligt, påvisa att den prehospitala provtagningen har 

medfört en effektivare process för patienten genom akutmottagningen utöver vad som 

redan beskrivits. Detta är inget som kommer ske nu av oss men om någon skulle vilja 

titta vidare på materialet med en forskares ögon skulle detta vara mycket välkommet.  

En brist i vårt tillvägagångssätt inför starten av projektet var att vi inte bjöd in 

ambulanspersonalen för en dialog utan enbart gick via ledningen och när klartecken 

gavs startades projektet upp. Med en gemensam projektgrupp hade även 

ambulanspersonalen känt att de haft inflytande inför införandet och kanske resulterat i 

högre deltagande. 

8 Förväntade beslut 
Vår avsikt och förhoppning är att detta projekt kan permanentas inom en snar framtid. 

Ett samarbete enligt beskriven plan skulle kunna arbeta fram gemensamma rutiner och 

tillsammans ansvara för att de implementeras i verksamheterna på ett optimalt sätt.  

9 Övrigt 
På akutmottagningen ser man de direkta vinsterna av prehospital provtagning och vi 

hoppas genom denna statusrapport även synliggöra dem för ambulanspersonalen. 

Känslan hos oss är att projektet fallit mycket väl ut och är mycket tacksamma över 

ambulansens engagemang och deltagande. 
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Bilaga 4 
Verksamhetschefs godkännande av datainsamling 

Hej Erik. 

Malin Ekholm från akutmottagningen och Ola Lundqvist från ambulanssjukvården Norrköping ämnar 

skriva en forskningsrapport på magisternivå på universitetet i Växjö. Eftersom det sedan 2014 bedrivits 

ett projekt avseende prehospital venprovstagning i Norrköping väckes vårt intresse att undersöka om detta 

förfarande förkortar väntetiderna för de patienter som rymmer inom projektet. Vi ämnar titta på tid från 

ankomst till utskrivning från akutmottagningen och jämföra två grupper, det vill säga 150 patienter som 

fått prehospital venprovstagning och en jämförande grupp med 150 patienter som inte fått provtagning 

utförd i ambulansen.  

Det finns väldigt lite tidigare forskning i ämnet, men en stor dansk studie är gjord där man undersökt 

nyttan med att ta troponin prehospitalt på patienter med diffusa symtom för akut myokard infarkt. Där 

framkom det att med denna metod ökade sannolikheten att hitta patienter med akut hjärtinfarkt och på så 

sätt kunde man optimera vården för dessa patienter.  

Vi ämnar göra en Kvantitativ studie med retrospektiv design där vi tar del av Cosmic intelligence för att 

på så sätt identifiera tiden för de undersökande grupperna under perioden 23/1 2017 till 3/3 2017. Vi 

kommer även under arbetets gång att titta i ROS för den gruppen där prehospital venprovstagning inte är 

utförd för att på så sätt undvika felkällor.  

Detta betyder att vi kommer att behöva få tillgång till Cosmic intelligence samt ROS för att kunna se 

tiden respektive undersöka om provtagning är utförd utan att det är markerat i Cosmic. Inga uppgifter 

kommer att kunna kopplas samman med någon patient.  

Med denna skrivelse ansöker vi nu om godkännande av behörighet till att få granska dessa 

journaluppgifter. Verksamhetschef för ambulanssjukvården i Norrköping Kenneth Karlsson har godkänt 

projektet för ambulanssjukvårdens räkning.  

Vi handleds i examensarbetet av nedanstående handledare. 

Jenny Lovebo 

Universitetslektor 

Institutionen för hälso- och vårdvetenskap 

Linnéuniversitetet 

E-post: jenny.lovebo@lnu.se 

Tfn 0470-708363 

 

Med vänlig hälsning    

Malin Ekholm   Ola Lundqvist 

E-post: me223gx@student.lnu.se  E-post: ol222gq@student.lnu.se 

Tfn 073-0307662   Tfn 070-5787821 

 

Godkännande   

Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Malin Ekholm och Ola Lundqvist genomför 

datainsamling inom ramen för vad som beskrivs enligt ovan.  

Norrköping    /      2017 
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