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Abstrakt

Äldre patienter med andningsbesvär är en vanlig patientkategori inom ambulanssjukvården. Är det 

någon skillnad på patienters vitalparametrar eller givna läkemedel vid ambulanstransporter med 

prio 1 och prio 2. 43 ambulans och akutjournaler studerades retrospektivt. 24 prio 1 och 19 prio 2. 

Patienter som transporterats med prio 1 hade signifikant sämre värden på andningfrekvens, puls och

kroppstemperatur. Det erhöll även syrgas i en betydligt större mängd. Merparten av prio 1 

patienterna blev triagerade som röda, det vill säga livshotande sjuka. De äldre patienter med 

andningsbesvär som transporteras i ambulans med prio 1 är enligt studien betydligt sjukare än de 

som transporteras med prio 2.   

Nyckelord: Ambulanssjukvårdvård, Andningsbesvär, Äldre, Transport, Triage, Prioritet

(Tidsskrift: The Journal of Emergency Medicine)



Abstract

Elderly patients experiencing shortness of breath is a comman group of patientents in the 

prehospital emergency healthcare system. Is there any difference in the patients vital signs and the 

medical tratment give in the ambulance of the tranport is prioritized as Urgent och Prompt? 43 

ambulance and ER journal were studies retropectivly. 24 with Urgent priority and 19 with prompt 

priority. Patients being transported urgently showed a significant decrease in vital signs with 

increased values in respiratory rate, hearth rate and body temperature. These patients also recieved 

higher rates of oxygen. Almost all of the urgent patients were triaged as ”Red” i. e. with a possibly 

lifethreatening condition. The elderly patientens being transported as urgent are according to the 

study in a much worse condition than those being transported as prompt.   

Keywords: Ambulance care, Shortness of breath, Elderly, Transport, Triage, Priorit



Innehållsförteckning

Förord...................................................................................................................................................5

Bakgrund..............................................................................................................................................5

Triage och bedömning.....................................................................................................................6

Tidsfaktorn vid olika sjukdomstillstånd...........................................................................................7

Den äldre patienten..........................................................................................................................8

Andningsbesvär...............................................................................................................................9

Tidigare forskning............................................................................................................................9

Syfte......................................................................................................................................................9

Betydelse för omvårdnad......................................................................................................................9

Metod..................................................................................................................................................10

Deltagare........................................................................................................................................10

Procedur och urval.........................................................................................................................10

Statistisk analys .............................................................................................................................11

Etiska överväganden......................................................................................................................11

Resultat...............................................................................................................................................12

Vitala parametrar............................................................................................................................12

Åtgärder och läkemedel ................................................................................................................12

Triagering.......................................................................................................................................13

Resultatdiskussion..............................................................................................................................14

Metoddiskussion.................................................................................................................................16

Konklusion.........................................................................................................................................17

Referenslista.......................................................................................................................................18

Bilagor................................................................................................................................................21



Förord

Vi som genomfört denna studie arbetar sedan två och ett halvt år inom ambulanssjukvården i en av 

Västerbottens inlandskommuner. Ambulansarbetet i en inlandskommun med långa avstånd till 

sjukhus, vilket också innebär många timmar bakom ratten ute på våra vägar, fick oss att börja 

fundera över de risker både vi som ambulanspersonal och de patienter vi transporterar dagligen 

utsätts för i trafiken. Detta var något vi ville titta närmare på och förhoppningsvis medverka till att 

minska dessa risker. 

Det var med dessa tankar i bakhuvudet vi bestämde oss för att studera skillnaden i vitala parametrar 

och omvårdnadsåtgärder mellan patienter med andningsbesvär som åkt ambulanstransporter med 

Prio 1 och Prio 2. 

Bakgrund

Ambulansens historia i Sverige sträcker sig ända tillbaka 1800 talet där sjuka eller skadade 

människor hämtades med häst och vagn. Den första ambulansbilen togs i ambulansdrift 1910. Den 

ambulansen hade en toppfart på 25 km/h och kostade 25 000 kronor. I dagens penningvärde är det 

uppskattningsvis ungefär lika mycket som den dryga miljon som en fullt utrustad ambulans kostar 

idag. Men idag är både bilen utrustningen betydligt mer avancerad än ambulansen från förra 

århundradets början.

Ambulanserna hade tidigt utryckningssignaler. Från början ringklockor och ett fast rött sken, 1960 

hade detta ändrats till det blåa blinkande skenet och sirenerna som används idag (1).

Trots att det nu är ca 50 år sedan den första ambulansen togs i drift så skedde det ingen utveckling 

av vården under själva ambulanstransporterna. Ambulanserna var på den här tiden bara en 

transportresurs som skulle ta patienter från punkt A till punkt B, varför man myntade uttrycket ”vård

med gaspedalen”. Denna inställning levde kvar länge och ännu i början på 1980-talet pratades det 

fortfarande om att ambulanspersonalens viktigaste egenskaper var att ha ”starka armar och en tung 

högerfot”. Men under senare delen av 1980-talet så började utvecklingen gå framåt. Det infördes nu

krav på att ambulanspersonalen skulle ha minst undersköterska-kompetens och även HLR 

utbildning. 1987 prövades den halvautomatiska defibrillatorn prehospitalt för första gången och den

blev 10 år senare självklar inom ambulanssjukvården (1).

I början av 1990-talet kom även nya tankesätt att prägla ambulanssjukvården. Från att ha utgått i 

från att det är den snabba transporten som räddar liv, så började man mer och mer inrikta sig på 



enkla men livsavgörande åtgärder såsom skapandet av fri luftväg eller stoppa yttre blödning. 

Utvecklingen av ambulanssjukvården stannade inte dock här, strax därefter kom möjligheterna till 

12-avlednings EKG,  prehospital trombolysbehandling och generella riktlinjer vad gäller 

läkemedelsbehandling. Hästen och vagnen hade med tiden förvandlats till en rullande 

akutmottagning (1).

Triage och bedömning

Ambulanserna runt om i Sverige arbetar efter samma modell när de bedömer hur allvarligt sjuk eller

skadad en patient är. Det kallas att man ”triagerar” patienterna. Ordet triage kommer från franskan 

och betyder ”sortera”. Napoleons chefsläkare använde sig av triage för att kunna sortera  skadade 

soldater och skicka ut de som var mest friska i strid igen. Idag använder ambulanserna och 

akutmottagningarna triage dels för att tidigt kunna identifiera livshotande skador eller sjukdom, 

men också för att sortera patienterna så att den som är i mest behov av vård blir prioriterad högre 

(2)

I Sverige används ett triagesystem som heter Medical Emergency Triage and Treatment System (3) 

vilket används av såväl ambulans som akutmottagningar. I METTS utgår ifrån Emergency 

Symptoms and Signs (ESS) vilket innebär vilka symtom patienten har, men också status på dennes 

vitala parametrar (andningsfrekvens, puls, blodtryck, temperatur, vakenhetsgrad och saturation). 

När detta är bedömt tilldelas patienten en färg utifrån vad ESS och vitalparametrar visar; röd, 

orange, gul eller grön. Röd är den högsta prioriteringsgraden och innebär att patienten har akuta 

symtom, och grön är den lägsta graden och innebär att patienten kan vänta om det skulle behövas 

(3).

I en studie av Fridlund och Jönsson (4) frakom att ambulanspersonal generellt sett är sämre att 

triagera  patienterna jämfört med akutmottagningarnas sjuksköterskor är. Av 100 patienter 

triagerades endast 44 % korrekt av ambulansens personal jämfört med 88 % av 

akutmottagningarnas personal. I de flesta fall innebar detta en övertriagering av patienterna bland 

ambulanspersonalen, det vill säga patienterna gavs en högre prioritet än vad som var nödvändigt.

Triagering av en patient kan med fördel ske i hemmet, detta för att bedömaren inte ska utsätta sig 

för onödigt buller eller guppig väg som kan försvåra triageringen. När triageringen får prioritet 

patienten en prioritet och behandling utifrån denna (4)

Utifrån resultaten från triageringen så prioriteras uppdraget av ambulanspersonalen. Det finns tre 

olika prioriteringsgrader som anger hur brådskande ärendet är;



-Prioritet 1 (Prio 1) innebär att patienten bedöms ha livshotande symtom med påverkan på 

vitala funktioner.

-Prioritet 2 (Prio 2) innebär att patienten bedöms ha akuta men inte livshotande symtom och 

behöver snarast undersökas av läkare.

-Prioritet 3 (prio 3) patienten bedöms vara i behov av medicinsk vård och/eller övervakning 

under transporten till sjukhus (5)

Ett observandum är dock att en röd-prioriterad patient inte är lika med prio 1. Det är heller inte 

säkert att en förhöjd andnings,- eller pulsfrekvens betyder patienten har ett livshotande tillstånd.

Patienter kan ha hög andningsfrekvens av andra orsaker än just påverkan på vitala funktioner, så 

som hyperventilering vid stress/ångest eller det kan vara ett habitualtillstånd på grund av sjukdom 

så som kronisk obstruktiv lungsjukdom (6).

Ambulanspersonalen beslutar själva om prioriteten på körningen till sjukhuset baserat på en mängd 

olika faktorer som händelse, sjukdomstillstånd, allmänpåverkan och patientens triagenivå enligt 

METTS.

Att arbeta inom ambulansverksamheten och fatta beslut som vilken behandling patienten bör få, 

vilket vårdtempo som är relevant relaterat till patientens tillstånd samt vilken mottagande enhet man

ska åka till ställer höga krav på sjuksköterskorna inom ambulanssjukvården (7).

Det är viktigt att bedömningen av patienten är riktigt och att den fortsätta vården i ambulansen 

följer rådande behandlingsriktlinjer. En omfattande svensk studie av Hagiwara (8) visar att dessa 

beslut försvåras i den prehopspitala miljön, bland annat på grund av det ofta improviserade 

vårdrummet, stor vidd av medicinska tillstånd och åldrar samt långa avstånd till medicinsk support. 

Studien visar även att ett väl testat och beprövat datoriserat beslutsstöd kan göra det lättare för  

personalen att fatta ett korrekt beslut.

Tidsfaktorn vid olika sjukdomstillstånd

År 2014 genomförde Meretoja (9) en studie på strokepatienter som skulle genomgå akut 

trombolysbehandling. Där framkom att tiden har en stor betydelse för hur efterförloppet blir, det vill

säga om patienten får svåra, måttliga eller lätta bestående men. Detta styrks av Anderson (10) som 

även tar upp ”strokens gyllene timme” där snabb, rätt diagnos och behandling är extremt viktigt för 

den fortsatta behandlingen och rehabiliteringen. Även patienter med hjärtinfarkt är beroende av att 



vårdkedjan flyter på i ett snabbt tempo för att minimera risk för ytterligare hjärtmuskelskada och, i 

värsta fall, livshotande tillstånd (11).

De första 60 minuterna efter en olycka eller trauma har sedan tre årtionden tillbaka kallats för ”The 

golden hour”, den gyllene timmen. Med detta menas att patienter som kommer till definitiv vård 

inom en timme efter skadetillfället har större chans att överleva och löper mindre risk att drabbas av

funktionshinder till följd av olyckan. En förklaring till denna minskade mortalitet är att kroppens 

förmåga att producera energi för att kunna underhålla vitala organ bibehålls. Ett annat begrepp är de

”10 platina minuter”, vilket betyder att målet är att patienten är lastad i ambulansen och transporten 

påbörjad inom 10 minuter (12, 13).

Transporten till mottagande enhet körs enligt de tidigare nämnda prioriteringsgraderna. En prio 1-

transport innebär att ambulansen körs som utryckningsfordon med föreskriven larmanordning, dvs. 

med blåljus och sirener påslagna. Ambulansen har då rätt att kräva fri väg och överträda 

hastighetsbegränsningar. prio 2 och prio 3 transporter följer de vanliga trafikreglerna. (14)

Tidsvinsten med en prio 1 körning var cirka 3 minuter i tätbebyggt område jämfört med cirka 10 

minuter i glesbygd. Vid vissa sjukdomstillstånd eller olyckor kan denna tidsvinst innebära en 

minskad morbiditet eller mortalitet för patienten. Dessa intjänade minuter medför dock en ökad risk

att skadas i trafikolyckor för både patient och ambulanspersonalen då de flesta av de trafikolyckor 

där en ambulans är inblandad sker under utryckningskörning. Den ökade hastigheten gör vårdhytten

ostadig och tillsamman med det höga ljudet från sirenerna försvårar detta vårdarbetet i ambulansen. 

Även patientens påverkas med negativt påverkan på andningsfrekvens, puls och blodtryck. Övriga 

trafikanten upplever också ofta mötet med ett utryckningsfordon som stressande (15). 

Den äldre patienten

Patienter som är över 65 år räknas oftast som äldre. Bing-Hua (16) fann i sin studie att väntetiden på

akutmottagning och/eller intensivvårdavdelning (IVA) är vanligt och associerat med en hög 

mortalitet. Anledningarna till att patienter får vänta kan vara många, som till exempel brist på 

sängplatser eller väntan på jourer. Detta styrks senare av Hung et-al (17) och Silvester et-al (18) 

som fann att speciellt äldre patienter är förknippade med lång väntetid, dels därför att de ofta redan 

är under vård på olika vårdhem och dels för att äldre patienter tycks vara lågt prioriterad och extra 

sängen sparas till en potentiell yngre och allvarligt sjuk/skadad patient.



Andningsbesvär

En vanlig orsak till att personer tar kontakt med akutsjukvården är andningsbesvär (3). I Umeå var 

andningsbesvär den sjätte vanligaste orsaken till att en ambulans larmades år 2012 (19). 

Andningsbesvär, dyspné, kan ha en mängd bakomliggande fysiologiska orsaker, exempelvis KOL, 

hjärtsvikt, pneumoni, astma och allergier men även psykologiska tillstånd som till exempel 

panikångest. Besvär och svårigheter med andningen upplevs nästan alltid som väldigt obehagligt av 

den drabbade som inte sällan drabbas av panik och ”lufthunger” (20). Eftersom andningssvårigheter

ofta beror på bakomliggande, kroniska sjukdomar så är den äldre patientkategorin den som är mest 

drabbad (21) Andningsbesvären behöver inte vara livshotande och ambulanspersonalen kan redan 

vid patientens sida inleda behandling som till exempel syrgastillförsel eller läkemedelsinhalation 

och därmed ofta lindra besvären och underlätta andningen (22). Ibland är dock besvären av så 

allvarlig art att en snabb transport till sjukhus tillsammans med andningsfrämjande åtgärder är av 

yttersta vikt för patientens överlevnad.

Författarna har valt att fokusera på denna patientgrupp dels för att a) luftväg och andning är den 

absolut viktigaste funktionen i våra kroppar och b) den äldre patientgruppen är de som söker mest 

för andningssvårigheter och på grund av bakomliggande sjukdomar ofta är väldigt sjuka när 

ambulansen tillkallas.

Tidigare forskning

Trots en omfattande litteraturgenomgång kunde inga studier som har studerat skillnader mellan 

ambulanstransporter, avseende prio 1 och 2, speciellt avseende äldre patienter med andningsbesvär 

hittas. Ingen tidigare studie har påvisat något om skillnader mellan prio 1,-och prio 2 transporter 

vad beträffar skillnader i status på vitala parametrar och behandling på patienter med 

andningssvårigheter.

Syfte

Syftet med föreliggande studie är, att hos äldre patienter med andningssvårigheter undersöka 

skillnader i vitala parametrar och läkemedelsbehandling mellan ambulanstransport PRIO 1 och 

PRIO 2.

Betydelse för omvårdnad

Författarna hoppas att studien ska motivera till vidare forskning kring prioriteten på 

ambulanstransporter. Nästa steg skulle kunna vara att undersöka om transportprioriteten har 

betydelse för den fortsatta vården samt hur väl den prehospitala bedömningen stämmer överens med



den intrahospitala. 

Metod

Deltagare

Studien inkluderar 43 patienter, 15 manliga och 28 kvinnliga. De var alla över 70 år eller äldre. Den 

yngste var 70 och den äldste 93. Medelåldern för männen var 82.2 år och 81.25 år för kvinnorna.

Figur 1. Ålders och könsfördelning

Procedur och urval

Med hjälp av dataprogrammet ProDiver sorterades alla patienter över 70 år i Umeå som under 2013 

åkt ambulans in till akutmottagningen vid Norrlands Universitetssjukhus på grund av 

andningssvårigheter. Detta resulterade i 35 patienter med prio1 och 368 patienter med prio 2 in till 

sjukhus. För att erhålla lika många prio 1or som prio 2or sorterades prio 2orna utefter datum för 

ambulanstransporten och varefter var 10:e prio 2-patient valdes ut. Detta resulterade i 35 st prio 1 

uppdrag och 35 st prio 2 uppdrag. 

Därefter användes journalsystemet SYSteam Cross för att studera ambulansjournalerna i varje 

enskild fall för att analysera skillnader och likheter vad beträffar status på vitala parametrar, 

medicintekniska åtgärder (såsom pvk, intubation, CPAP etc.) och behandling under 

ambulanstransporten. En mall (se bilaga 4) användes som stöd för att besluta om journalen kunde 

ingå i studien eller inte. Efter denna genomgång återstod 24 Prio 1 journaler och 19 Prio 2 journaler 

(figur 2).
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Figur 2. Urvalsprocessen
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Statistisk analys 

Denna data analyserades seden och skillnader i vitalparametrar och läkemedelsbehandling av en 

PRIO 1 patient och en PRIO 2 patient belystes för att  undersöka huruvida PRIO 1 patienter med 

andningssvårigheter hade sämre status på vitala parametrar, och fler antal åtgärder än en PRIO 2 

patient.

Vår insamlade data består både av nominala och ordinala värden och har undersökts med hjälp av T-

test och Chi2-test för att se om det finns statistisk signifikanta skillnader i materialet. För att vi ska 

räkna ett resultat som statiskt signifikant måste signifikansnivån (P-värdet) vara lika med eller lägre 

än 0.05 vilket innebär att vi till 95% kan vara säkra på att skillnaden inte beror på slumpen. Alla 

tester utförs mot en nollhypotes att grupperna inte ska skilja sig från varandra (23).

Etiska överväganden

Eftersom författarna har undersökt journaler från såväl ambulanstransporten som från besöket på 

akutmottagningen kan de fått ta del av känslig information. En kopia av projektplanen har skickats 

till Robert Ylipää, verksamhetschef för Akutsjukvården i Västerbotten, som gett författarna sitt 

godkännande att genomföra denna studie (se bilaga 1). 

Personuppgifter och övrig känslig information rörande personernas identitet, sjukdomshistoria, 

etnicitet, kön, klass eller sexuell läggning har inte redovisats i studien. De personer vars journaler 



som blivit involverade har inte blivit kontaktade för att ge sitt godkännande. Studien syftar endast 

till att undersöka samband och skillnader med avseende på handläggning, behandling och åtgärd 

varför personuppgifter inte varit av intresse.

Resultat

Vitala parametrar

Resultatet visade att patienter som transporterades med prio 1 hade en signifikant högre 

andningsfrekvens (p=<0.001), lägre saturation (p=0,004) och kroppstemperatur (p=0.033) jämfört 

med prio 2-patienter. Det framkom även en skillnad gällande pulsfrekvens i det att prio 1-patienter 

hade en högre puls jämfört med prio 2-patienter. Skillnaden var dock inte signifikant.

Tabell 1. Beskrivning av vitala parametrar

Vitalparametrar
Prio 1 
n=24

Prio 2 
n=19 P-värde

Andningsfrekvens 
(andetag/min) 37.26 28.53 <0.001

Saturation (%) 82.92 91.95 0.004
Pulsfrekvens 
(slag/min) 102.43 88.37 0.056
Systoliskt Bltr. 
(mmHg) 137,5 141.15 0.689
Diastoliskt Bltr. 
(mmHg) 81.75 76.75 0.391
Kroppstemperatur 
(ºC) 37.44 36.83 0.033

Åtgärder och läkemedel 

Resultatet visade även att prio 1-patienter fick mer syrgasbehandling jämfört med prio 2-patienter 

(8.06 l/min respektive 3.25 l/min [p<0.001]). En större del av prio 1-patienterna fick inhalera något 

läkemedel (Combivent, Ventoline) under transporten jämfört med prio 2-patienter (37.5 & vs. 

21.1%). Skillnaden var dock inte statistiskt signifikant (p=0.244). Detsamma gällde för övrig 

läkemedelsbehandling (Betapred, Furix och Nitrolingual) där 13 (54.2%) av prio 1-patienterna fick 

läkemedel jämfört med 4 (21.1 %) av prio 2-patienterna. Ej heller här var skillnaden signifikant 

(p=0.270)

I Tabell 2 visar vilka läkemedel som patienten fick på akutmottagningen efter ambulanstransporten. 

Exempel på läkemedel som inte kunnat ges i ambulansen är till exempel antibiotikabehandling. 



Skillnaden mellan Prio 1 och Prio 2 patienter är dock inte statistiskt signifikant (P = 0.249).

Tabell 2. Läkemedelsbehandling på akutmottagningen

Prio 1
n (%)

Prio 2
n (%)

Totalt
n (%)

Inga läkemedel 7
(29.2)

11
(57.9)

18
(41.9)

Fått läkemedel som kunnat
ges i ambulansen

11
(45.8)

6
(31.6)

17
(39.5)

Fått läkemedel som inte 
kunnat ges i ambulansen

5
(20.8)

2
(10.5)

7
(16.3)

Fått samma läkemedel som
redan getts i ambulansen

1
(4.2)

0
(0)

1
(2.3)

Totalt 24
(100)

19
(100)

43
(100)

Triagering

Patienterna har triagerats av ambulanspersonalen enligt METTS som baseras på vitalparametrar och

en ESS kod. Patienterna får då en färg som indikerar hur svårt sjuk en patient är. Ordningen på 

färgkodningen är Röd, Orange, Gul och Grön. Röd visar den svårast sjuka patienten och Grön den 

minst allvarligt sjuka. I vår studie såg fördelningen mellan de olika triagefärgerna ut så här:

Tabell 3. Triagefärg i ambulansen

Prio 1
n(%)

Prio 2
n(%)

Totalt
n(%)

Röd 22
(91.7)

3
(15.8)

25
(41.9)

Orange 2
(8.3)

9
(47.4)

11
(25.6)

Gul 0
(0)

4
(21.1)

4
(9.3)

Grön 0
(0)

3
(15.8)

3
(7.0)

Totalt 24
(100)

19
(100)

43
(100)

Resultatet visar på signifikanta skillnader i de triagefärger som patienterna fått mellan de olika 

transportprioriterna i det att prio 1-patienter är i betydligt större andel högt prioriterade enligt 

METTS (p<0.001) (Tabell 3 och i diagram 2 och figur 3)



Figur 3. Triagefärger för prio 1 och prio 2.

Resultatdiskussion

Resultatet har visat att de patienter som åker prio 1 generellt sett har sämre status på sina vitala 

parametrar. På vissa punkter har övriga fynd gjorts som inte redovisats i resultatet på grund av att 

det inte gått att påvisa någon statistisk signifikans men författarna anser ändå att det är värdefulla 

fynd som motiverar till ytterligare forskning i ämnet.

Patienterna som färdades med prio 1 hade en signifikant högre andningsfrekvens än gruppen med 

prio 2. Andningsfrekvensen beskrivs också som ett tidigt och tydligt tecken på cirkulatorisk 

påverkan/svikt och det är därför av högsta prioritet att man observerar detta och inte negligerar 

symtomen. En hög andningsfrekvens kan orsakas av många olika sjukdomstillstånd (6) och kan 

samtidigt vara ett normalt tillstånd vid kroniska sjukdomar så som astma, KOL och andra 

lungsjukdomar (24). I en studie av Saracino et,-al (25) så fann man att den vanligaste orsaken till att

människor sökte akutsjukvård var problem med andning med KOL eller kronisk hjärtsvikt som 

bakomliggande orsak. Detta innebär att bara genom att titta på andningsfrekvensen så kan man 

avgöra hur sjuk eller skadad patienten är. Till exempel så utgår man först utifrån 

andningsfrekvensen när det råder en masskadesituation med många skadade patienter, då ger en 

förhöjd andningsfrekvens en kritisk patient som ska ha högsta prioritet till omhändertagande och 

behandling (26). En slutsats som kan dras av vårt resultat är att de patienterna som åkte prioritet 1 

med ambulans var sjukare och mer påverkade rent cirkulatoriskt av sin sjukdom än de som färdades

enligt prioritet 2. 

Författarna som själva aktivt arbetar inom ambulanssjukvården anser att vården av en patient med 

svåra andningsbesvär kan vara väldigt stressframkallande. För patienten är det många gånger en en 
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källa till fruktansvärd rädsla och ångest om andningen inte fungeradar som vanligt. Patienterna i 

studien av Sacarino (25) förstod att något var fel när de inte förmådde att tala en hel mening utan att

bli andfådd. Många patienter med andningsbesvär beskriver att de upplever lufthunger. Detta beror 

på att kroppen inte syresätter sig ordentligt (6), och bristen på syre får kroppen att höja 

andningsfrekvensen för att kompensera för detta (27). Ett överraskande resultat var dock att prio 1-

patienterna hade en signifikant lägre saturation än prio 2-patienterna och utifrån fysiologins regler 

så kan man därav dra slutsatsen att graden av dyspné borde vara högre (28).

Hos 45,8% av patienterna hade dock läkemedelsbehandlingen som de fick på akuten även varit 

möjlig under ambulanstransporten. Till detta tillkommer att patienterna i prio 1-gruppen hade en 

medel-andningsfrekvens på 38 och en medel-saturation på 82,9%. Tidigare studier indikerar på att 

tidiga och aggressiva åtgärder och behandlingar hos patienter med allvarliga andningssvårigheter är 

relaterat med en lägre mortalitet (29). En möjlig förklaring till sparsamma åtgärder och 

behandlingar kan enligt Petzäll (15) vara att de högre hastigheter som ambulansen ofta framförs 

med under en prio 1 körning försvårar arbetet med patienten i vårdhytten. Författarna misstänker att

en orsak till sparsam läkemedelsbehandling även kan vara att transporttiderna varit så pass korta att 

det inte hunnits med. Detta är dock inget som redovisats i resultatet eller som författarna tittat 

närmare på, ett område som dock bör vara fokus för fortsatta studier.

Författarna finner det anmärkningsvärt att läkemedelsbehandling endast gavs till 21,1 % av prio 2-

patienterna och att de i 31,1 % av fallen kunnat få ytterligare behandling i ambulansen, till exempel 

i form utav läkemedelsinhalation. Sett till sin egen erfarenhet så menar författarna att 

inhalationsbehandling är en mycket vanlig åtgärd även under prio 2-transporter av patienter med 

andningssvårigheter. I Västerbottens Läns Landstings behandlings riktlinjer för ambulans så är 

inhalationsbehandling en central del i behandlingen av patienter med andningsbesvär (22) Eftersom 

en stor del av dessa patienter är äldre människor med kroniska sjukdomar som till exempel KOL, så

kan symtomen och besvären ofta lindras med läkemedelsinhalationer (30). 

På grund av att det inte i studien gått att påvisa signifikanta skillnader i läkemedelsbehandlingen går

det inte med säkerhet att bevisa att slumpen inte spelat roll, men faktum kvarstår att detta ändå är ett

fynd som bör studeras närmare i framtiden.

Syrgasbehandling är en väl dokumenterad behandling mot akuta andningsbesvär (31, 32). 

Syrgasbehandling ges för att upprätthålla en adekvat syremättnad av kroppens vävnader och på så 

vis undvika hypoxiska tillstånd som i värsta fall kan ge upphov till vävnadsskador (33). I studien 

finns en skillnad i syrgasbehandlingen, något som man kan koppla direkt till låga värden på 



saturation och höga andningsfrekvenser. Patienterna i prio 1-gruppen hade signifikant högre antal 

liter på syrgasbehandlingen än prio 2-patienterna. Eftersom en stor del av patienterna som söker för 

akuta andningsbesvär är drabbade av kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) (25) så kan detta vara 

en orsak till varför man gett förhållandevis lite syrgas. Vid KOL så kan man acceptera en saturation 

på 85-90% utan att tillföra syrgas. Detta beror på att KOL-patienter normalt är tillvanda en låg halt 

av syre i kroppen och som vid för hög syrgastillförsel kan hamna i koldioxidnarkos, ett livshotande 

tillstånd där patienterna blir medvetslösa och med sjunkande andningsarbete (6). I akuta situationer 

med patienter med andningspåverkan är rekommendationen att saturationen inte skall understiga 

90% och vanliga tillvägagångssätt är 3-4 liter på syrgasgrimma och 6-12 liter på syrgasmask till 

dess att saturationen överstiger 90% (33).

I resultatet framkom att prio 1-patienterna till 91,7% var triagerade och bedömda som ”röd” 

prioritet, det vill säga att patienten kunde vara i ett livshotande tillstånd och ska undersökas av 

läkare direkt vid ankomst till akuten. Enligt METTS (3) så blir en patient rödtriagerad ifall denne 

har en andningsfrekvens på 30 och över.

 Detta behöver inte betyda att patienten befinner sig i ett livshotande tillstånd och ska köras med 

prioritet 1. När ambulanssjuksköterskan bedömer patienten så utgår denne från ett helhetsperspektiv

där patientens upplevelser, symtom och allmäntillstånd (27) tillsammans sätter både triagefärg och 

prioritet på ärendet.

Metoddiskussion

När datainsamlingen var klar så hade författarna 35 patienter från vardera transportprioriteten (prio 

1 och prio 2). Under arbetets gång har det dock inträffat flertalet bortfall som till slut resulterade i 

totalt 43 journaler fördelade på 24 prio 1 och 19 prio 2.

Författarna hade kunnat studera journalerna mer noggrant innan urvalet genom att ha haft tydligare 

kriterier för inklusion än bara ålder, årtal för transporten och sökorsak. Ett alternativ hade då varit 

att till exempel haft som inklusion att ”alla parametervärden måste vara ifyllda” eller dylika ramar 

för att säkerställa att god journalföring är genomförd. Författarna hade dessutom kunnat ”titta ett 

steg längre” och tittat på med vilken orsak patienterna transporterades in till sjukhus eftersom ett 

stort bortfall var på grund av att utlarmningen från SOS inte stämde överens med 

ambulanspersonalens bedömning. Emellertid hade ett beskrivet urvalsscenario medfört att det redan

lilla urvalet hade blivit allt mindre med svårigheter att kunna genomföra korrekta statistiska 

analyser.



Detta höga bortfallet är något som påverkar validiteten i studien. En stor del av detta bortfall beror 

på slarvig journalföring vilket kan påverka trovärdigheten i resultatet och fler skillnader hade 

kunnat påvisas med ett större urval. Man kan aldrig veta att något är gjort förrän det är 

dokumenterat vilket innebär att vissa patienter kanske hade fått relevant behandling men den har 

glömts att dokumentera, likväl som att förändringar i vitala parametrar såsom andningsfrekvens 

eller puls kanske också kan ha glömts att dokumentera. Därför är det förenat med hög noggrannhet 

när man studerar journaler för att få så valida resultat som möjligt. Författarna följde dock en tydlig 

mall och förkastade de journaler som visade prov på bristfällig journalföring (bilaga 4). 

Anledningen till detta har framförallt varit slarv i journalföringen av ambulanspersonalen som varit 

orsak till att journalen inte gått att använda. Detta på grund av att det saknades för mycket väsentlig 

data så som andningsfrekvens, puls, antal liter syrgas med mera. Journalen blev därför opålitlig och 

risk för bias av resultat kunde uppstå.

På grund av det lilla urvalet så bör en eventuell generalisering av resultatet ske med försiktighet. 

Författarna anser dock att överförbarheten bör vara fullt möjlig. Även om signifikansen i vissa fall 

varit svår att påvisa på grund av lågt urval, så har författarna ändå sett skillnader mellan 

patientgrupperna, något som styrks av tidigare studier (6, 13, 26, 27, 28). En likvärdig studie med 

ett större urval behövs dock för att validera resultat från denna studie, till exempel 

läkemedelsbehandling som genomförts på akutmottagningen och som även varit fullt möjlig under 

ambulanstransporten.

Konklusion

Resultatet i studien visar tydligt att de patienter som åker prio 1 är betydligt sjukare, inte bara i 

vitala parametrar utan även i symtombild och allmäntillstånd. Tidigare studier och kurslitteratur 

styrker det fenomenet att patienter med en större påverkan på vitala parametrar även har ett sämre 

allmäntillstånd (11, 21, 22, 23, 24)

När det gäller andningssvårigheter kan man dra slutsatsen att ambulanspersonalen inte 

slentrianmässigt använder sig av utryckningskörning. Författarna menar att detta är en viktig 

kunskap både till allmänheten och till ambulanspersonalen själva.

Detta innebär att vid de tillfällen ambulanspersonalen använder sig av ambulansens larmanordning, 

så finns det en hög sannolikhet för att det finns en kritisk patient i ambulansen som behöver 

omedelbar akutsjukvård. 

Därför skulle det vara intressant att i kommande studier studera utryckningskörning i stort för att se 



ifall detta fenomen endast gäller personer med andningssvårigheter eller om prio 1-transporter 

endast används när patienterna befinner sig i kritiska tillstånd. Detta kan på sikt att ge en säkrare 

prehospital omvårdnad där varken personal eller patient utsätts för onödiga risker relaterat till 

onödig utryckningskörning.
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Bilagor

Bilaga 1



Bilaga 2

Behandlingsriktlinjer för Akut astma/KOL. 

AKUTSJUKVÅRDEN I VÄSTERBOTTEN Giltig fr.o.m. 2014-06-01 Behandlingsriktlinjer – 

Ambulans/akut astma, KOL Godkänt av B West/A Törnell/T Ruge Kapitel 02 

Akut astma/KOL 

Orsak: 

Spontan försämring av grundsjukdomen, 

Luftvägsinfektion, allergi, exponering för luftförorening, 

underbehandling/medicinslarv/negligerade symtom. 

Andra sjukdomar med liknande symtom: Lungemboli, hjärtsvikt, pneumothorax. 

Fråga efter: 

1

MATAS 

Hur länge har besvären pågått? Medicineringseffekt? Dosering? Infektion? Allergi? Har patienten 

syrgas i hemmet? Tål patienten syrgas? Tidigare vårdad på lungkliniken? 

Titta efter: 

1

Försvårad utandning, ofta mot slutna läppar, takykardi, cyanos 

Snabb andningsfrekvens, segt luftvägssekret, ångest och oro, arytmier, perifera ödem 

Expiratorisk stridor/ronchi 

Allvarliga tecken: Svårt att tala, medvetanderubbning, AF över 30/min eller låg AF. Puls över 

120/min. PEF under 50 % av förväntat hos astmatiker. Rikliga ronchi eller silent chest. 



Behandling: 

Basal 

➀ Skapa lugn och ro kring patienten. 

➁ Fri luftväg, lossa åtsittande kläder. 

➂ Transportera i sittande, venväg vid behov 

➃ Inhalation Ipratropium Salbutamol (Combivent ® / Sapimol); 2,5 ml med nebulisatormask. 

➄ Efter inhalationsbehandling ge syrgas 2-4 liter/min. Om saturation <90 % ges 10-12 

liter/min på reservoarmask. 

  Vid otillräcklig effekt ge inhalation Salbutamol (Ventoline®) 

2 mg/ml; 2,5 - 5 ml med nebulisatormask. 

Vid misstanke om KOL acceptera saturation 88-90 % 

Syrgas kan ge ökad koldioxidretention och sjunkande 

medvetande, i så fall: Ventilera patienten och minska 

         syrgastillförseln tillfälligt.

Kompletterande 

1. Om svårt att inhalera, inj. Terbutalin (Bricanyl®); 0,5 mg/ml, 1 ml s.c. (kan ges i.v 

långsamt). 

2. T. Betametason (Betapred®) 0,5 mg, 16 st i vatten per os (8 mg) 

3. Inj. Betametason (Betapred®) 4 mg/ml; 2 ml i.v (8 mg)

4. Aktiv utandningshjälp. 

5. CPAP kan provas om inhalationsbehandling enligt punkt 4 och 6 är otillräckligt. Bör 

undvikas på KOL-patienter pga risk för pneumothorax hos emfysempatienter. 

6. Vid livshotande astma ges inj. Adrenalin 1 mg/ml, 0,3 ml i.m (0,3 mg i.m) snarast innan 

nålsättning. Kan upprepas. 

7. Om i.v-nål och fortsättningsvis livshotande tillstånd: inj. Adrenalin 0,1 mg/ml, 0,3-0,5 ml 

i.v. (0,03-0,05 mg i.v). Kan upprepas varje minut till totalt 2,5 ml. 

8. Vid KOL ge ev. inj. Furosemid 10 mg/ml, 2 ml i.v (syst BT ≥90). 

Undvik sederande läkemedel 

Övervakning 

Undersök A, B, C, D, och E under infärd.



Bilaga 3 Triage och bedömning av patient med dyspné enligt RETT-S.



Bilaga 4 Mall för journalgranskning.

Journal nr;_______

[] Transportorsak; dyspné / andningssvårigheter, ESS 4

[] Fullständiga uppgifter om vitala parametrar. (Andningsfrekvens, saturation, puls, 

blodtryck, temp, vakenhetsgrad)

[] Primär,- och sekundär undersökning

[] Saknar tecken på bristande journalföring i övrigt, t.ex patientens saturation är >90% och

ingen syrgas är given enligt journalen eller liknande observationer som inte är åtgärdade 

enligt journalen.

Godkänd:  [] JA [] NEJ
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