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Kort om rapporten 

Planen för framtidens hälso- och sjukvård och öppnandet av 
NKS ställer nya krav på den prehospitala vården och på 
transporter mellan vårdgivare. Direktstyrning till närakuter 
och olika vårdområden ses som en viktig del för att utföra 
vård på rätt nivå i den nya strukturen. Hälso- och sjukvårds-
nämnden behöver dock säkerställa en struktur för utveckling 
och förvaltning av olika direktstyrningsprocesser för att ett 
bredare införande ska bli möjligt. Åtgärder har vidtagits för 
att tillgodose det ökade kravet på transporter mellan vårdgi-
vare, men en ökad samordning av transportalternativen och 
fastställande av hur de ska organiseras och dimensioneras 
krävs. Vidare bedömer revisionen att tillgängligheten till in-
formation via IT-stöd liksom en landstingsgemensam opera-
tiv koordinering behöver utvecklas för en effektiv styrning 
till rätt vårdnivå.  
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Projektrapport 7/2016 

Patienttransporter i framtidens hälso- och sjukvård 
 

Revisorerna i revisorsgrupp II beslutade 2016-12-15 att överlämna rapporten till  

hälso- och sjukvårdsnämnden för yttrande senast 2017-05-18. 

 
Revisorernas samlade bedömning är att åtgärder har vidtagits för att anpassa den 

prehospitala vården till målen i framtidsplanen, men att organisationen av arbetet har 

förändrats och omtag har gjorts vilket lett till fördröjningar och att arbete inom vissa 

områden ännu inte genomförts. Det kvarstår behov av att utveckla och införa pri-

oriteringsverktyg för prehospitala styrningar av patienter till NKS, olika slutenvårdsom-

råden och närakuter, i enlighet med intentionerna i framtidsplanen. Den regionala sam-

ordningen av transporter där SLL har ett regionansvar behöver stärkas och det behöver 

strategiskt fastställas hur den framtida organisationen för transporter mellan vårdgivare 

ska se ut i fråga om resurser, gränssnitt och vårdnivåer. I detta arbete behöver trafikför-

valtningen som utförare av sjukresor inkluderas.  

 

Revisorerna vill till HSN särskilt framhålla att ett IT-stöd med information om vårdut-

bud, öppettider och beläggning samt riktlinjer för direktstyrningsprocesser bör utvecklas 

för att underlätta styrning till rätt vårdnivå. Det behöver också ske en formalisering av 

hur en operativ koordinering ska utvecklas, med ett landstingsövergripande ansvar för 

styrning och hänvisning till rätt vårdnivå. Gällande direktstyrningar till olika vårdområ-

den menar revisorerna att HSN bör säkerställa att en struktur finns för vidare utveckling 

och förvaltning av processer för styrningen.  

 

I övrigt hänvisar revisorerna till revisionskontorets rapport. 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 
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1 Slutsatser och rekommendationer 

Landstingets plan för framtidens hälso- och sjukvård innebär förändringar i vård-
strukturen vilket ställer högre krav på styrning av bl.a. ambulanser till rätt vårdnivå 
och på transport av patienter mellan vårdinrättningar, så kallade sekundärtranspor-
ter. Enligt planen för framtidens hälso- och sjukvård ska ambulansverksamheten få 
en mer central roll. Kompetens och beslutsstöd ska utvecklas för att förbättra möjlig-
heterna att direkt föra patienterna till rätt vårdinrättning. Revisionen har granskat 
om hälso- och sjukvårdsnämndens arbete med att anpassa och utveckla länets pati-
enttransporter ger förutsättningar för att genomföra målen i planen för framtidens 
hälso- och sjukvård (FHS).   

Granskningen visar att det planerats och genomförts flera åtgärder som stödjer fram-
tidsplanens ambitioner för den prehospitala vården, men att organisationen av arbe-
tet med FHS har förändrats och omtag har gjorts vilket lett till fördröjningar. Bland 
annat har områden som tidigt pekades ut som väsentliga områden i anpassningen av 
den prehospitala vården inte initierats eller slutförts. Ett sådant område är identifie-
ring och utveckling av prioriteringsverktyg för patientgrupper som ska styras till NKS 
när vuxenakuten på Karolinska Solna stänger 2018. Ett arbete pågår men fortfarande 
är det endast klart att patienter med s.k. stort trauma kommer att styras dit.  

Den nya vårdstrukturen med fler vårdgivare och avlämningsställen ställer ökade krav 
på en landstingsövergripande operativ koordinering. I det nya avtalet med SOS 
Alarm har ett uppdrag om operativ koordinering införts, men avtalet saknar skriv-
ningar om innehållet i funktionen. Att ansvar och roller är tydliga är viktigt inte minst 
då en strategisk koordinatorfunktion inom förvaltningen planeras som ska samverka 
med den operativa koordinatorn. Revisionen menar att det behöver ske en formali-
sering av hur koordinatorns roll ska utvecklas mot ett övergripande ansvar för styr-
ning och hänvisning till rätt vårdnivå.  

En förutsättning för effektiv prehospitalstyrning i den nya vårdstrukturen är även att 
det finns tekniskt stöd för att samla och tillgängliggöra information om vårdutbud, 
öppettider och beläggning hos vårdgivare, liksom riktlinjer för direktstyrningsproces-
ser och en samordnad journalföring. I den nya IT-plattformen FRAPP som nu införs i 
den prehospitala vården finns ännu inte, bl.a. av juridiska och tekniska skäl, sådan 
information. Detta innebär att målet om styrning direkt till rätt vårdnivå försvåras 
och att en effektiv fördelning av patientflödet till länets akutmottagningar inte kan 
nås. Revisionen bedömer att hälso- och sjukvårdsnämnden bör ta ett utökat ansvar 
för att se till att ett IT-stöd med information som underlättar en effektiv styrning till 
rätt vårdnivå utvecklas. 

Direktintag till olika vårdområden i slutenvården kan ses som en av bitarna för att få 
vården i FHS att utföras på rätt vårdnivåer. Utveckling av styrningsprocesser har skett 
i lokala samarbeten mellan olika vårdgivare och ambulanssjukvården vilket i grunden 
positivt, men för huvuddelen av processerna saknas idag ett tydligt uttalat förvaltar-
skap. Det innebär att en utveckling mot ett bredare införande av direktstyrningarna 
inte sker och inte heller någon övergripande uppföljning av patientnytta och resultat 
av styrningarna. För huvuddelen av processerna saknas gemensamma riktlinjer för 
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hela den prehospitala vården, vilket innebär att patienter riskerar att få olika vård 
beroende på ambulansbolag och upphämtningsadress. Revisionen menar att det i 
hälso- och sjukvårdsnämndens stärkta huvudmannaskap bör ligga ett ansvar att i 
högre grad än idag samordna utförare, följa upp resultat och skapa förutsättningar för 
utvecklad och patientsäker direktstyrning.  

Revisionen konstaterar att hälso- och sjukvårdsnämnden tagit vissa konkreta steg för 
att tillgodose ett ökat behov av sekundärtransporter, dvs. transporter mellan vårdgi-
vare, i den nya sjukvårdsstrukturen. Men granskningen visar också att det funnits 
svårigheter att få tillgång till sekundärtransporter på rätt vårdnivå och att gränsdrag-
ningen mellan transportslagen inte alltid är tydlig. Revisionen bedömer att det finns 
behov av analys av resurs- och vårdbehov, gränssnitt och eventuella flaskhalsar som 
underlag för att bedöma och strategiskt fastställa hur den framtida sjuktransportor-
ganisationen som HSN beslutat om ska organiseras och dimensioneras.  

Åtgärder med att anpassa den prehospitala vården till FHS har främst fokuserat på 
de delar där hälso- och sjukvårdsnämnden har avtal med utförare. Sjukresor, där 
utförarna har avtal med trafikförvaltningen har i liten utsträckning beaktats i plane-
ringen. Detta trots att de ligger inom hälso- och sjukvårdsnämndens vårdgivaransvar 
och utgör en del av den prehospitala vården och sjuktransportorganisationen. Revis-
ionen uppfattar att nämndens samordning av patienttransporter inklusive sjukresor 
behöver stärkas. Bland annat bör trafikförvaltningen som utförare i större utsträck-
ning engageras i det strategiska arbetet med FHS och den nya sjuktransportorgani-
sationen.  

Revisionen konstaterade i ett tidigare projekt 2013 att styrning, samordning och upp-
följning inom den prehospitala vården behöver utvecklas. Nu genomförd granskning 
visar att steg har tagits inom ramen för hälso- och sjukvårdsnämndens inriktningsbe-
slut om stärkt huvudmannaskap, men att endast ett fåtal aktiviteter ännu har konkre-
tiserats. Sammantaget bedömer revisionen att det kvarstår ett antal utmaningar för 
att skapa en fungerande prehospital styrning och samordning i sjuktransportorgani-
sationen för att nå målen i planen för framtidens hälso- och sjukvård.  

Rekommendationer: 

• HSN bör säkerställa att IT-stöd med information som underlättar en effektiv 
styrning till rätt vårdnivå utvecklas. 

• HSN bör formalisera ansvaret så att en operativ koordinering kommer till-
stånd för att möjliggöra styrning och hänvisning till rätt vårdnivå.  

• HSN bör säkerställa att en struktur för utveckling och förvaltning av direkt-
styrningprocesser till olika vårdområden etableras.  
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2 Utgångspunkter för granskningen 

2.1 Motiv till granskningen 
Den av fullmäktige beslutade planen för framtidens hälso- och sjukvård (FHS) förut-
sätter förändringar av vilken vårdnivå patienter ska tas emot och hur vården ska or-
ganiseras mellan olika vårdgivare. Den nya vårdstrukturen i FHS med fler vårdnivåer 
och fler vårdgivare och därmed fler avlämningsställen kommer att ställa högre krav 
på transporter. Det gäller prioritering, dirigering och styrning av patienttransporter 
så att dessa bidrar till att omhändertagandet kan ske på rätt nivå, i rätt tid och med 
rätt resurs.  

Enligt framtidsplanen ska den prehospitala vården, dvs. den vård som ges innan 
patienten kommer till sjukvårdsinrättningen, utvecklas med metoder för att patien-
ten så tidigt som möjligt ska komma till rätt vårdnivå utifrån dennes behov. Det inne-
fattar styrning av rätt patienter såväl till Nya Karolinska Solna (NKS) som övrig akut-
sjukvård, men även utveckling av direktintag till övriga vårdområdens slutenvård. I 
förstudien noterades att av de patienter som omhändertas i den prehospitala vården 
avlämnas idag endast några få procent hos annan vårdgivare än sjukhusens akutmot-
tagningar. Samtidigt märks en vikande utveckling i den prehospitala vårdens styr-
ningar av patienter till geriatriska klinker och närakuter. Iakttagelser i förstudien 
indikerade även att det saknas en koordinerad dirigering av ambulanstransport från 
upphämtning av den vårdsökande och vidare till vårdgivare. Även uppdrag för att 
tillgodose behoven av sekundärtransporter, dvs. transporter av patienter mellan 
vårdgivare, behöver utvecklas. 

HSN har nyligen beslutat om inrättande av en mer differentierad prehospital struk-
tur och om inrättande av en permanent sjuktransportorganisation med flera vårdni-
våer. Med ännu fler nivåer och aktörer finns risk att såväl vårdgivare som priorite-
rings- och dirigeringstjänst inte får en tillräcklig överblick och kunskap om de 
prehospitala resurser och transportalternativ som står till buds. 

Mot den bakgrunden har revisionen granskat om hälso- och sjukvårdsnämndens 
(HSN:s) arbete med att utveckla länets patienttransporter stödjer framtidsplanens 
mål om att patienten ska omhändertas på rätt vårdnivå direkt samt hur utbudet av 
sekundära transporter mellan vårdgivare organiseras.   

2.2 Revisionsfråga 
 
Övergripande revisionsfråga:  
Bedrivs anpassning och utveckling av patienttransporter så att förutsättningar ges för 
genomförande av målen i planen för framtidens hälso- och sjukvård? 

Den övergripande revisionsfrågan besvaras utifrån följande delfrågor: 

• Hur utvecklas prioritering, dirigering och styrning av patienttransporter i 
syfte att patienter ska omhändertas i rätt tid, på rätt vårdnivå och med rätt 
transportresurs?  

• Hur anpassas och utvecklas teknisk utrustning och beslutsstöd för styrning i 
den prehospitala vården?  

• Hur organiseras och samordnas utbudet av sekundärtransporter mellan 
vårdgivare?  
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2.3 Avgränsning 
Granskningen har avsett HSN:s ansvar för att planera och anpassa landstingets or-
ganisation för särskilt inrättade transporter till och från vårdgivare i den nya sjuk-
vårdsstrukturen. Ansvaret, enligt hälso- och sjukvårdslagen, omfattar ambulansverk-
samhet för akuta insatser, transporter för mindre vårdkrävande uppdrag och plane-
rade transporter. I den sista kategorin omfattas i SLL även sjukresor med särskilda 
fordon. Gemensamt för dessa resurser är att samtliga ingår i landstingets prehospi-
tala organisation, varför granskningen inriktats mot denna verksamhet.  

Även trafiknämndens ansvar berörs kring administrationen av sjukresor, men övriga 
transportmöjligheter med kollektivtrafik till och från vård har inte berörts i gransk-
ningen. 

Granskningen har omfattat möjligheten att styra de patienter som omhändertas i den 
prehospitala vården till rätt vårdnivå. Styrningen av patientströmmar i det akuta 
mottagandet har granskats av Landstingsrevisorerna tidigare under 2016.1 

2.4 Bedömningsgrunder 
 
Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763, 6§) 
Landstinget svarar för att det inom landstinget finns en ändamålsenlig organisation 
för att till och från sjukhusen eller läkare transportera personer vilkas tillstånd kräver 
att transporten utförs med transportmedel som är särskilt inrättade för ändamålet.  

Framtidsplan för hälso- och sjukvården – första steget (LS 1109-1229) 
• Det är angeläget att utveckla nya metoder för att patienter i ambulans ska 

komma till rätt vårdinstans från början. Kompetens och beslutstöd behöver ut-
vecklas inom den prehospitala vården.  

Framtidsplan för hälso- och sjukvården – andra steget (LS 1304-0527)  
• Direktintag till olika vårdområdens slutenvård ska utökas. Styrning av ambulan-

stransporter direkt till geriatriska kliniker har under senare år utvecklats fram-
gångsrikt och är en utgångspunkt för den fortsatta utvecklingen även inom 
andra områden. 

• Den prehospitala vården utvecklas och utför betydande diagnostik och vårdin-
satser både i hemmet och under transport. Detta förbättrar möjligheterna att 
föra patienten till rätt vårdinrättning direkt. 

• Det förändrade uppdraget för Karolinska Solna och utbyggnad av vård utanför 
akutsjukhusen ställer nya krav på ambulansverksamheten som får en mer cen-
tral roll. Grundläggande värden för detta är patientsäkerhet, korta transporter 
och sjukdomspanorama få sekundärtransporter. 

• Vårdavtal och ersättningsmodeller för de vårdgivare som har ett akutuppdrag ses 
över för att stimulera akut omhändertagande på rätt plats. 

  

                                                             
1 Landstingsrevisorerna. 1/2016. Det akuta mottagandet i en förändrad vårdstruktur.  
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Framtidsplan för hälso- och sjukvården – tredje steget (LS 1409-1068) 
• Utvecklad prehospital vård med betydande diagnostik och vårdinsatser i hem-

met och under transport ger möjlighet att föra patienterna till rätt vårdinrättning.  

Stockholms läns landsting Mål och budget 2016 (LS 2015-0039, LS 1312-1542) 
Den prehospitala vården ska fortsätta att förbättras och utvecklas under 2016. Hälso- 
och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att göra en översyn av ambulansverksamheten 
och främst titta på hur ambulanspersonalens kompetens bäst tas tillvara, hur behovet 
av ambulanser ser ut under olika perioder på året och hur de icke-akuta transporter-
na mellan boenden och olika vårdenheter kan effektiviseras.  

2.5 Metod 
Granskningen har omfattat styrdokument, rapporter och tillgänglig statistik. Inter-
vjuer har genomförts med företrädare för HSF, trafikförvaltningen, projektledningen 
för FRAPP2 vid landstingsstyrelsens förvaltning (LSF), SOS Alarm, Ambulanssjuk-
vården i Stockholms län AB (AISAB), Samariten AB, specialsakkunnig (spesak) för 
akut omhändertagande, Södersjukhuset, traumacentrum Karolinska, strokeenheten 
Danderyds sjukhus och två geriatriska kliniker.  

Granskningen har utförts av Annika Nyman (projektledare), Eva Hansson Risberg 
och Sigrun Garay Sevelin vid revisionskontoret.  

 

3 Organisation och framtida inriktning för den 
prehospitala vården  

3.1 Organisationen av den prehospitala vården  

HSN ansvarar för upphandling, utveckling och samordning av patienttransporter 
inom den prehospitala organisationen i SLL, inkluderande vägburen ambulans, am-
bulanshelikopter, prioriterings- och dirigeringstjänst, liggande persontransporter och 
sjukresor. Sjukresor beviljas av varje vårdgivare, men administreras av trafikförvalt-
ningen enligt avtal med HSN. Sjukresor utförs med taxi eller specialfordon. Den 
prehospitala organisationen inkluderar även jour- och akutläkarbilar, vilka utför 
medicinska bedömningar och behandlingar på plats, men som inte används i trans-
portsyfte. 

Den vägburna ambulanssjukvården utförs av två externa leverantörer Falck Ambu-
lans AB och Samariten Ambulans AB samt landstingsägda AISAB. Ambulanshelikop-
tertjänsten utförs av Scandinavian Medicopter AB. Utöver dessa leverantörer finns 
samverkansavtal med Akademiska sjukhuset i Uppsala och Gotlands kommun om 
tillgång till ambulanshelikopter. Samarbete sker även med polis, räddningstjänst, 
Sjöfartsverket, Sjöräddningssällskapet och taxibåtar i samband med transport och 
omhändertagande av patienter. 

                                                             
2 Framtida prehospital plattform IT. IT-plattform för ambulanser och mottagande sjukhus i 
Stockholm län med journalsystem, kart- och navigationssystem, monitorering och EKG. 
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Prioritering och dirigering3 utförs av SOS Alarm Sverige AB. SOS svarar för dirige-
ring av vägburen ambulans, ambulanshelikopter, jour- och akutläkarbil, psykiatrisk 
akutmobilitet (PAM) och sjuktransportenheter. 

HSN ansvarar även för chefsläkaruppdraget inom den prehospitala vården, vilket 
bland annat innebär ansvar för rutiner för journalföring uppföljning av avvikelser 
samt samordning av arbetet med att ta fram medicinska riktlinjer.  

3.2 Anpassningen till FHS - roller och ansvar 

Landstingsstyrelsen fick 2011 i uppdrag av fullmäktige att ansvara för genomförandet 
och organiseringen av FHS. En central tjänstemannaorganisation, programkontoret 
FHS, inrättades organisatoriskt och budgetmässigt under HSN men arbetade övergri-
pande över SLL-koncernen. I maj 2014 gav programkontoret ett projektdirektiv4 avse-
ende utveckling av den prehospitala vården med koppling till det akuta omhänderta-
gandet till enheten för prehospital vård och medicinsk service vid hälso- och sjuk-
vårdsförvaltningen (HSF). Projektdirektivet innehöll ett antal aktiviteter som syftade 
till att utveckla och samordna kraven på den prehospitala vården så att patienter med 
akuta tillstånd leds till rätt plats i enlighet med intentionerna i framtidsplanen. Exem-
pel på aktiviteter var att identifiera patientgrupper som ska styras till NKS, att ge för-
slag på hur styrningen av ambulanser till geriatrik och närakuter kan förbättras, att 
utveckla bedömningsverktyg och teknisk utrustning i ambulanserna samt att ta fram 
förslag till en sammanhållen organisation även för transporter till och från andra 
landsting.  

Enligt projektdirektivet skulle delleveranser ske till programkontoret dels i november 
2014, dels i maj 2015, men detta har inte skett. En förklaring är att förutsättningarna 
ändrades då styrgruppen5 för FHS under 2015 beslutade att helt avveckla det centrala 
programkontoret. Ansvaret för att genomdriva förändringarna övergick till linjeorga-
nisationerna i LSF respektive HSF, som sedan arbetat vidare med de delar inom FHS 
där de har ett huvudansvar. Revisionen har i tidigare granskning6 noterat att över-
gången från planering till genomförande dragit ut på tiden och att planeringsarbetet 
till viss del börjat om i och med omorganisationen av arbetet. Ansvaret för att koordi-
nera och följa upp FHS-arbetet övergick den 1 januari 2016 till SLL styrning och eko-
nomi.  

Ansvarig för samordningen av HSF:s arbete är avdelningen för verksamhetsstyrning 
och stöd under ledning av förvaltningens ekonomidirektör. Arbetet bedrivs idag under 
sju systempåverkande fokusområden för FHS genomförande, varav fokusområde 6 
avser dimensionering, planering och styrning av ambulanssjukvården. Planen inne-
håller sex aktiviteter, varav utvärdering av befintliga direktstyrningsprocesser till olika 
                                                             
3 Bedömning av vårdanrop och koordinering av prehospitala resurser 
4 Programkontoret FHS. Projektdirektiv. Projektnamn: Utveckling av prehospital vård med 
koppling till det akuta omhändertagandet. Godkänd av styrgrupp 2014-05-12. 
5 I styrgruppen för FHS, dit programkontoret rapporterade, ingick landstingsdirektören, direk-
tören för hälso- och sjukvårdsförvaltningen, SLL:s chefjurist och en representant från KI. 
Styrgruppen upphörde samtidigt som programkontoret sommaren 2015. 
6 Landstingsrevisorerna 1/2015. De mindre sjukhusens roll i en förändrad vårdstruktur. 
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vårdområden, beslut om ny inriktning för ambulanssjukvården och inrättande av en 
operativ koordinator vid SOS Alarm är några. Planen revideras efterhand, bl.a. i sam-
band med HSN:s arbete med budget och verksamhetsplan 2017. Ansvarig för området 
är avdelningschefen för prehospital vård och medicinsk service. 

Under HSN finns sedan 2015 ett beredningsorgan åt nämnden - utskottet för FHS - 
som samordnar och följer upp beslut rörande FHS. Utskottet har även dialog med SLL 
styrning och ekonomi på LSF.  

3.3 Inriktningen för den prehospitala verksamheten 

I fullmäktiges budget 2016 fick HSN uppdraget att göra en översyn av ambulansverk-
samheten utifrån kompetens, behov av resurser och möjligheter till effektivisering av 
icke-akuta transporter mellan boenden och olika vårdenheter. På uppdrag av HSN har 
förvaltningen tagit fram en förstudie om den prehospitala vården i den framtida sjuk-
vårdsstrukturen i SLL. Studien visar bl.a. att den prehospitala vården behöver styras 
på ett mer länsövergripande och samordnat sätt, att den läkarbemanning som erbjuds 
idag inte är tillräcklig och att det krävs en mer differentierad prehospital struktur med 
olika kompetens, utrustning och transportsätt.  

Utifrån detta beslutade HSN i april 2016 om inriktningen för den prehospitala vården 
för perioden 2017-20257 med förslag till gemensamma mål och standarder, en diffe-
rentierad prehospital struktur, samordnad prehospital läkarfunktion och en stärkt 
huvudmannastyrning. Hälso- och sjukvårdsdirektören fick samtidigt i uppdrag att 
inrätta ett länsgemensamt kliniskt träningscenter för den prehospitala vården samt 
utforma nya förfrågningsunderlag för kommande upphandlingar av akut- respektive 
jourläkarbilstjänst, vägburen ambulans och sjuktransporter. Med grund i detta har 
avtal under året tecknats med AISAB om inrättandet av tre sjuktransportenheter.  

I linje med HSN:s inriktningsbeslut att stärka HSF:s huvudmannaskap har hälso- och 
sjukvårdsdirektören beslutat8 att inrätta en strategisk koordinatorsfunktion på enhet-
en för prehospital vård och medicinsk service för att förbättra styrningen av tillgäng-
liga resurser i SLL. Beslutet innebär också att en beslutsordning för den prehospitala 
vården inom SLL ska gälla, vilken beskriver processen för beslutsfattande och förtyd-
ligar roller och mandat. HSF ska enligt beslutet också arbeta mer aktivt med att ta 
fram fler gemensamma processer, rutiner och standarder för den prehospitala vården 
samt ha en mer aktiv återkoppling till de prehospitala vårdgivarna efter avtalsuppfölj-
ningen.  

3.4 Bedömning 

Revisonen bedömer att flera väsentliga områden och aktiviteter för att realisera 
framtidsplanens ambitioner för den prehospitala vården nu finns med i HSN:s in-
riktningsbeslut och de genomförandeplaner som tagits fram av HSF under 2016. 
Endast ett fåtal av de planerade aktiviteterna har dock ännu hunnit konkretiseras, 
                                                             
7 HSN 1504-0537 
8 HSF. 2016-09-30. Verkställighetsbeslut – Stärkt huvudmannskap för hälso- och sjukvårds-
förvaltningen inom den prehospitala vården i SLL. 
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bl.a. beroende på att flera av dem är kopplade till utarbetande av nya avtal med utfö-
rare inom den prehospitala vården.  

Vidare har arbetet med anpassningen till FHS förändrats då ansvaret övergick från 
det centrala programkontoret till linjeorganisationerna under 2015. Det ledde till att 
omtag har gjorts vilket revisionen konstaterat i tidigare granskning lett till fördröj-
ning av arbetet i nämndens fokusområden. Flera punkter som i projektdirektiv tidigt 
pekades ut av programkontoret FHS som nyckelområden för att anpassa patient-
transporter i enlighet med intentionerna i framtidsplanen har ännu inte initierats 
eller slutförts. Det rör sig bland annat om identifiering av patientgrupper som ska 
styras till NKS, styrning av patienter till olika slutenvårdsområden och närakuter (se 
avsnitt 5.3) samt att ta fram förslag på en sammanhållen organisation för transporter 
av svårt sjuka patienter över länsgräns (se avsnitt 5.2).  

 

4 Prioritering och dirigering 
Prioriterings- och dirigeringstjänsten utgör den första delen av den prehospitala 
vårdkedjan där det avgörs om transport ska dirigeras till patient och med vilken prio-
ritet transporten i så fall ska ske. Samtal till 112 som bedöms vara ett vårdärende 
kopplas till länets prioriterings- och dirigeringstjänst.  

4.1 Nytt avtal med SOS Alarm 

HSN utredde 2014 förutsättningarna för att bedriva prioriterings- och dirigerings-
tjänsten i egen regi, men tog i oktober 2016 beslut9 om att istället teckna nytt avtal 
med den befintliga utföraren SOS Alarm. I samband med beslutet har skäl angetts för 
att inte upphandla10. Avtalet löper 2016-11-01—2020-10-31, med möjlighet till för-
längning. HSF:s ambition har varit att skapa ett avtal med möjlighet till utveckling 
och förändring eftersom avtalsperioden är relativt lång. Bl.a. finns enligt avtalet möj-
ligheter att låta SOS Alarm dirigera ytterligare prehospitala resurser om behov upp-
kommer och att gradvis utveckla en övergripande operativ koordinatorsfunktion. I 
avtalet framgår också att landstinget kan komma att överta strategiska funktioner 
som läkarstödet.  

I granskningen har företrädare för den prehospitala vården och specialitetsråd för 
akut omhändertagande uttryckt förväntningar på inrättandet av en central operativ 
funktion i landstinget. En funktion med ett övergripande ansvar för att hålla inform-
ation om beläggning, vårdutbud, öppettider och direktstyrningsprocesser för att 
kunna ge rekommendation till ambulanspersonalen om var patienten bör köras efter 
triageringen11 på plats. I det nya avtalet med SOS Alarm har en roll för operativ koor-
dinering införts. Syftet är enligt avtalet att förbättra utnyttjandet av prehospitala re-
surser, t.ex. genom att ta fram, följa upp och förbättra styrdokument för prioriterings- 
                                                             
9 HSN 1509-1097 
10 Revisionen har inte inom ramen för detta projekt granskat om förfarandet skulle kunna 
anses strida mot regelverket för upphandling. 
11 Triage = en snabb förstahandsbedömning av medicinskt sjuka och skadade på en akutmot-
tagning eller en katastrofplats (Nationalencyklopedin, 2008) 
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och dirigeringsfunktionen, följa upp avvikelser och göra riskanalyser. I avtalet anges 
inte närmare hur koordineringsrollen ska utvecklas. Tanken är att beställaren och 
SOS Alarm gemensamt ska komma överens om hur denna roll ska utvecklas. 

I tjänsteutlåtandet inför HSN:s beslut om avtal med SOS Alarm framgår att tjänsten 
på sikt även ska utvecklas för att kunna ta ett övergripande ansvar för hänvisning och 
styrning av akuta vårdärenden till rätt vårdnivå. Detta framgår dock inte av själva 
avtalet. Idag har ambulanspersonalen det medicinska ansvaret efter ankomst till pati-
ent och bestämmer utifrån medicinsk bedömning, patientens önskemål och persona-
lens kunskap och preferenser vilken vårdgivare de ska åka till. Det framgår inte av 
vare sig avtalet eller i tjänsteutlåtandet hur ansvar och mandat kan se ut i en kon-
struktion där SOS Alarm har en övergripande roll i styrning och hänvisning. Samti-
digt planerar HSF att införa en strategisk koordinatorfunktion inom förvaltningen (se 
avsnitt 3.3) som ska samverka med den operativa koordinatorn12. 

I en underlagsrapport kring prehospital styrning från det tidigare programkontoret 
FHS13 liksom i HSF:s förstudie 2016 om den prehospitala vården i FHS betonas vik-
ten av tillgång till läkarresurser. Det gäller läkare med erfarenhet av både prehospital 
vård och akut vård för såväl prioriteringstjänstens som ambulanspersonalens be-
dömningar. I granskningen framkommer att nuvarande stöd inom den prehospitala 
vården ofta utförs av allmänläkare som hyrs in tillfälligtvis vilket kan leda till brist på 
akutläkarkompetens, kontinuitet och tillgänglighet. Läkarstöd vid prioritering och 
dirigering ska liksom tidigare tillhandahållas av SOS Alarm dagtid, men kommer 
enlig det nya avtalet nattetid att ersättas med läkarkompetens via landstingets jour-
läkarbilar. Option finns i avtalet om att landstinget helt kan överta SOS Alarms an-
svar för läkarstöd. För att öka läkarmedverkan i den prehospitala vården planeras 
också att landstingets jourläkarbilar ska kunna stödja ambulanspersonalen i bedöm-
ningen av vårdnivå. Beslut om ny upphandling av jour- och akutläkarbilar har tagits 
med förväntad avtalsstart 1 juni 2018.  

En korrekt bedömning av vilken vårdnivå och vilken transportresurs som krävs för-
utsätter rätt kompetens och beslutsstöd hos prioriterings- och dirigeringstjänsten. 
Enligt tidigare avtal med SOS Alarm ska samtliga vårdärenden bedömas av lägst 
sjuksköterska. HSF:s avtalsuppföljning av bemanningen vid SOS Alarm under 2015-
2016 visar att den faktiska hanteringen av ärenden utförd av sjuksköterska har varie-
rat mellan 20-40 procent under perioden. I det nya avtalet framgår istället att sjuk-
sköterskor eller läkare ska involveras i vårdärenden i ”så stor utsträckning som möj-
ligt”. Årliga målnivåer för bemanning med sjuksköterskor finns angivna, där målet är 
att successivt öka från 40 procent i november 2016 till 70 procent i november 2019. 
Den ekonomiska incitamentsstrukturen är inte kopplad till att målnivåerna ska vara 
helt uppfyllda utan till hur stor andel sjuksköterskor eller läkare som hanterar vård-
ärenden totalt sett. Ökar andelen sjuksköterskor leder det direkt till en högre ekono-

                                                             
12 HSF. 2016-09-30. Verkställighetsbeslut – Stärkt huvudmannskap för hälso- och sjukvårds-
förvaltningen inom den prehospitala vården i SLL. 
13 Programkontoret för framtidens hälso- och sjukvård, 2012. Prehospital styrning i framti-
dens akuta omhändertagande.  
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misk ersättning, men inget vite eller extra ersättning utgår om målnivån för året 
uppnås eller inte.  

Andelen utlarmningsärenden av den högsta prioriteringsgraden prio 114 har ökat 
under den senaste 10-årsperioden och antal ärenden överstiger riksgenomsnittet 
med över 10 procentenheter15. År 2015 inkom ca 250 000 samtal till SOS Alarm, av 
vilka 85 procent ledde till utlarmning av ambulansresurs. Vid utlarmning av ambu-
lanstransport från SOS Alarm fick 52 procent prio 1 år 2015. Efter ambulanspersona-
lens bedömning på plats skedde 17 procent av transporterna sedan med priorite-
ringsgrad 1 till sjukhus. Enlig uppgift är detta en hög diskrepans även med hänsyn till 
att viss överprioritering bör ske av säkerhetsskäl16 och att ambulanspersonalens in-
satser i sig innebär att patientens tillstånd kan stabiliseras och transporten till sjuk-
hus ske med en lägre prioritet. Orsakerna till den relativt höga nivån av högpriorite-
rade utlarmningar är oklar och har inte utretts.   

4.2 Bedömning 

Fler avlämningsställen och vårdnivåer i FHS ställer ökade krav på en koordinerande 
funktion vilket ska tillgodoses genom att det i det nya avtalet med SOS Alarm införts 
en roll för operativ koordinering. Innehållet i funktionen är ännu inte helt klar och 
hur ansvar och mandat ska se ut finns inte uttalat. Det är exempelvis oklart om an-
svaret för central dirigering från larm till sjukhus ska ligga inom denna funktion. Att 
ansvar och roller är tydliga är viktigt inte minst då HSF samtidigt planerar att införa 
en strategisk koordinatorfunktion inom förvaltningen som ska samverka med den 
operativa koordinatorn. Revisionen bedömer därför att det inte finns en tydlig styr-
ning av hur koordinatorfunktionerna ska utvecklas och samverka. HSN bör formali-
sera hur ett övergripande ansvar för styrning och hänvisning till rätt vårdnivå ska ske 
eftersom avtalet saknar skrivningar om detta. Frågor om koordinatorns ansvar och 
mandat bl.a. relativt den strategiska funktionen behöver också formaliseras.  

Revisionen kan konstatera att ett antal insatser för att öka kompetensen i den pre-
hospitala vården har vidtagits som beslut om införande av ett kliniskt träningscenter 
samt ett ökat uppdrag till jour- och akutläkarbilarna. Ingen av åtgärderna styr dock 
mot en ökad tillgång till läkarresurser med erfarenhet av akutläkarvård och prehospi-
tal vård, vilket bl.a. av HSF själva pekats ut som avgörande för utvecklingen av kom-
petensen i den prehospitala vården som en förutsättning för ett omhändertagande på 
rätt nivå.   

Det nya avtalet med SOS Alarm innebär en ändring där kraven på sjuksköterskekom-
petens för prioritering- och dirigeringstjänstens hantering av ärenden är lägre jäm-
fört med i det tidigare avtalet. Revisionen uppfattar att avtalet innebär en anpassning 
                                                             
14 Samtal till prioriterings- och dirigeringstjänst bedöms av operatören enligt fastställda pri-
oriteringsgrunder där prio 1 avser akut livshotande symptom eller olycksfall, prio 2 akut men 
ej livshotande symptom och prio3 övriga ambulansuppdrag.  
15 HSF. Årsrapport 2015 – Prehospitala verksamheter i SLL 2015. 
16 Enligt programkontorets rapport Prehospital styrning i framtidens akuta omhändertagande 
bör ca 30 procent av prio 1 uppdragen vara sådana som efter bedömning inte visar sig vara av 
den högre prioriteringsgraden.  



LANDSTINGSREVISORERNA REVISIONSKONTORET 

STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING DATUM 2016-12-08 

  

 

13 

av kompetenskraven till hur utförare hittills klarat att möta ställda krav. Vidare sak-
nas tydlig koppling i avtalets ekonomiska incitamentsstruktur till de mål för gradvis 
ökande nivåer av sjuksköterskebemanning som överenskommits. Revisionen bedö-
mer att de ändrade kraven inte bidrar till att uppnå fullmäktiges ambition om att 
utveckla kompetensen inom den prehospitala organisationen. 

Revisionen konstaterar att andelen högprioriterade uppdrag som larmas ut från SOS 
Alarm är högre än riksgenomsnittet och att den överprioritering som sker av säker-
hetsskäl är relativt hög. Med begränsade ambulansresurser riskerar en omotiverat 
hög utlarmning av högprioriterade uppdrag bland annat medföra långa väntetider till 
de lägst prioriterade ambulanstransporterna. Detta riskerar att motverka målen om 
rätt resurs i rätt tid, varför orsakerna ytterligare bör utredas.  

 

5 Styrningen av patienttransporter i den nya 
vårdstrukturen  

Öppnandet av NKS och den nya vårdstrukturen som det innebär ställer ökade krav 
på tydlighet och överenskommelser kring vilka patienter som ska omhändertas var 
samt på tydliga riktlinjer och beslutsstöd för styrningen av ambulanserna. Utveckl-
ingen av den prehospitala styrningen17 är kopplad till hur vårdutbudet kommer att se 
ut i framtiden, vilket beskrivs i den s.k. vårdutbudskartan i landstingsdirektörens 
planeringsunderlag Mål och budget 201618. Vårdutbudskartan omfattar bl.a. NKS 
verksamhetsinnehåll, etableringen av närakuter och övriga vårdgivares profilering. 
Utvecklingen inbegriper även de särskilda direktstyrningsprocesser där ambulans-
personal har möjlighet att transportera patienter med vissa symptom direkt till speci-
fika vårdgivare eller slutenvårdsverksamheter.  

Sedan 2014 har ett projekt bedrivits där ambulanser med patienter från upptag-
ningsområden i Botkyrka/Salem omdirigerats till Södertälje sjukhus istället för att 
som tidigare köras till Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge (Karolinska Hud-
dinge). Omstyrningen permanentas nu under hösten 2016 men implementeringen 
har tagit längre tid än först beräknat. Omdirigeringen sker via SOS Alarm.  

5.1 Styrning till NKS respektive övriga sjukhus akutmottagningar 

I november 2016 öppnade NKS för barnsjukvård samt område hjärta-kärl och 2018 
flyttar resterande del av vården in. Vuxenakutmottagningen på NKS öppnar 2018 och 
kommer att vara anpassad till intag via ambulans och helikopter, där de patienter 
som är i behov av sjukhusets högspecialiserade resurser prioriteras. Antal patienter 
som kommer att tas omhand vid NKS akutmottagning beräknas uppgå till ca 25 000 
jämfört med de ca 80 000 patienter som idag kommer själva eller med ambulans till 
akutmottagningen på Karolinska universitetssjukhuset i Solna (Karolinska Solna).  
                                                             
17 Med prehospital styrning menas i denna rapport beslutet om att inte nödvändigtvis styra 
patient som omhändertagits i den prehospitala vården till närmaste akutmottagning utan till 
annan vårdgivare, enligt överenskommelser och medicinska indikationer. 
18 LS 1509-0039, LS 1312-1542. 
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Ett stort antal av ambulanstransporterna kommer därmed att behöva styras till andra 
vårdgivare. I granskningen framkommer att kriterier för vilka patientgrupper, utöver 
de med s.k. stort trauma (se nedan), som ska styras till NKS respektive till annat 
sjukhus inte är klara. Enligt uppgift pågår ett arbete vid Karolinska universitetssjuk-
huset med att ta fram kriterier för vilka patientgrupper som ska styras dit. En annan 
fråga som enligt uppgift ännu inte är fullt klarlagd är till vilken akutmottagning 
vuxna patienter från Solna och Sundbyberg, som tidigare kördes till Karolinska 
Solna, ska köras när vuxenakuten vid NKS öppnar.  

Beslut har även tagits om att behandling med mekanisk trombektomi (”propp-
utdragning”) på vissa strokepatienter endast ska utföras vid NKS. En nätverksgrupp 
har bildats för att, inom ramen för en forskningsstudie, ta fram ett bedömningsverk-
tyg för ambulanssjukvårdens triagering och styrning av dessa patienter. Det är ännu 
inte tydliggjort var strokepatienter som styrts till NKS men som sen visar sig inte 
vara i behov av trombektomi ska vårdas och vilken konsekvens det får för dessa pati-
enter.   

Styrning av patienter med s.k. stort trauma till länets traumacenter vid Karolinska 
Solna är sedan många år tillbaka en rutin i ambulanssjukvårdens medicinska riktlin-
jer. Traumacentrum kommer under våren 2018 att flyttas till NKS och där få en utö-
kad kapacitet. En revision utförd av LÖF19 visar att 150-200 patienter med stort 
trauma årligen styrts till vårdgivare utanför traumacentrum. Registreringen av stort 
trauma vid länets akutsjukhus är dock bristfällig vilket innebär antalet troligen är 
större än så. Företrädare för traumavården menar att det finns behov av kompetens-
inventering och beskrivning av vilken roll traumacentrum respektive de övriga sjuk-
husen har i länet och att det saknas ett forum för att tillsammans med den prehospi-
tala organisationen löpande utveckla de medicinska direktiven för prioritering och 
styrning av traumapatienter.  

5.2 Regional samordning 

Idag saknas samarbetsavtal med andra län och en sammanhållen organisation för 
transport av trauma- och intensivvårdspatienter till och från andra landsting. Detta 
menar företrädare för traumavården begränsar möjligheterna till direkt transport 
från skadeplats till traumacentrum av hjärn- och ryggmärgsskadade patienter med 
från omkringliggande landsting utan egna möjligheter till sådan vård. Idag får SLL:s 
helikopter endast användas inom det egna länet och SOS Alarm har inte heller möj-
lighet att dirigera SLL:s intensivvårdsambulanser över länsgräns.  

En annan fråga är om transporter till den rikssjukvård som Karolinska universitets-
sjukhuset bedriver på andra landstings uppdrag ska utföras med ordinarie prehospi-
tala resurser eller om en egen transportorganisation ska upprättas inom Karolinskas 

                                                             
19 LÖF 2016. Säker traumavård – Återföringsrapport och åtgärdsöverenskommelse gällande 
landsting/region Stockholms läns landsting, Gotland, landstinget Västmanland och lands-
tinget Sörmland.  
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verksamhet. Redan idag tar Karolinska emot ECMO-patienter20 och PETS (pediatrisk 
neonatalvård) från andra landsting.  

Enligt projektdirektivet från det tidigare programkontoret FHS skulle förslag till en 
sammanhållen organisation för transport av patienter till och från andra landsting 
tas fram. I HSN:s nuvarande arbete finns dock inte något sådant arbete planerat.  

5.3 Direktstyrning till andra vårdgivare  

Den prehospitala verksamhetens förmåga att göra tidiga bedömningar, liksom möj-
ligheten till direktintag till andra vårdgivare än akutsjukhus, benämns i framtidspla-
nen som viktiga utvecklingsområden för att styra patienten till rätt vårdinrättning 
direkt.  

År 2015 avlämnades, enligt den prehospitala vårdens årsrapport, ca en procent av 
patienterna till geriatrik eller närakut21. Andelen låg ungefärligen på samma nivå 
2014. Redovisad statistik är dock inte fullständig då uppgift om avlämningsställe för 
många ambulansuppdrag saknas. Årligen genomför hälso- och sjukvårdsförvaltning-
en en enkätundersökning ställd till ambulansutförarna enligt vilken ett något högre 
antal styrningar har skett, men den visar också på en markant minskning mellan 
2014 och 2015 av antalet patienter som styrts direkt till geriatrisk klinik (-17 procent) 
och till närakut (-48 procent). 

I granskningen har revisionen inte kunnat se att någon nämnd eller styrelse fått ett 
uttalat uppdrag att ansvara för utveckling av direktstyrningsprocesser i den prehospi-
tala vården. I AISAB:s ägardirektiv finns generella skrivningar om samverkan med 
bl.a. beställare, närsjukvård och akutsjukvård för att säkerställa snabbt omhänderta-
gande och säker transport till rätt vårdnivå samt medverkan i forskning och utveckl-
ing. AISAB har tolkat ägardirektiven som att speciell vikt ska läggas vid utvecklingen 
av vårdkedjor22 och har sedan 2005 bedrivit projekt med utveckling av styrning mot 
närsjukvård och senare mot geriatriska kliniker samt till specialistvård för infekt-
ionspatienter.  

Utveckling av styrningsprocesser har också skett i lokala samarbeten mellan olika 
sjukhus och ambulanssjukvården. För vissa av de styrningsprocesser som utvecklats 
under åren har AISAB och HSF under perioder haft ett delat ägar- och förvaltarskap, 
men granskningen har visat att för huvuddelen av processerna saknas idag ett tydligt 
uttalat förvaltarskap. Nedan redogörs för vilken status revisionen uppfattar att be-
fintliga styrningsprocesser, implementerade såväl som i projektform, befinner sig i 
idag och var processerna drivs och förvaltas.  

                                                             
20 Extracorporeal Membrane Oxygenation. Hjärt- och lungmaskin som ger syresättning utan-
för kroppen vid sjukdomar som ger nedsatt lungfunktion.  
21 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Årsrapport 2015 – prehospitala verksamheter i SLL.  
22 AISAB. Kvalitetsbokslut 2014. 
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Geriatrisk direktstyrning 
Prehospital styrning av geriatriska patienter finns idag implementerad som en vård-
rutin23 i ambulanssjukvården. Detta sker till samtliga geriatriska kliniker inom länet. 
Styrningen initierades som ett samverkansprojekt mellan AISAB, Falck AB, SOS-
alarm, Stockholms prehospitala centrum Ambulans (SPC-A) och Nackageriatriken. 
Studier inom projektet har visat att ambulanspersonalen på ett patientsäkert sätt kan 
styra geriatriska patienter direkt från hemmet till specialistsjukvård med hjälp av 
givna riktlinjer och beslutstöd. Det finns även beslutsstöd och verktyg framtagna för 
att starta styrning av geriatriska patienter till närakut, något som dock inte genom-
förts. Det finns ingen central funktion för att samordna och koordinera tillgängliga 
platser för ambulansens styrning direkt till de geriatriska klinikerna utan ambulans-
personalen måste själva ringa runt till klinikerna för att hitta ledig vårdplats.  

Ansvaret för genomförandet av den geriatriska direktstyrningen ligger i dag hos geri-
atriska kliniker och ambulansföretagen. Granskningen visar att det inte finns en 
samordnad uppföljning av kvalitetsindikatorer för styrningen och att mätningar av 
antal styrningar har brister. Enligt uppgift finns en potential att öka antalet bedömda 
tillstånd som ingår i styrningen, exempelvis skulle lättare sårskador kunna hanteras 
vid geriatrisk klinik, men det finns ingen utsedd förvaltare och därmed bedrivs ingen 
utveckling.  

Styrning till närakut 
Styrning till närakuter och husläkarmottagningar har bedrivits som samarbetsprojekt 
mellan AISAB och olika samarbetsparter sedan 2005. Under 2013 genomfördes ett 
gemensamt projekt vid AISAB och den privata utföraren av ambulanstransporter 
Samariten AB med styrning av patienter till fyra närakuter (Nacka, Handen, Järva 
och Löwenströmska). Enligt uppgift finns ett beslutsstöd för styrningen framtaget, 
men efter att projektet avslutades har inga steg tagits mot ett vidare breddinförande 
och implementering av processen som en vårdrutin för samtliga tre aktörer inom 
ambulanssjukvården. Samariten har sedan 2015, i ett eget projekt, påbörjat styrning 
av sina egna ambulanser till närakuten i Järva, men det saknas en utsedd aktör för 
att driva en övergripande implementering i landstinget. Det finns inte heller någon 
samordnad uppföljning av kvalitet och volymer av de direktstyrningar till närakuter 
som ändå utförs av ambulanserna idag. 

Implementering av styrning till närakuter har också kopplingar till etableringen av en 
framtida närakutstruktur, där nya och enhetliga närakuter ska utgöra en tydlig nivå 
mellan vårdcentral och akutmottagning. Tidplanen för den av HSN beslutade fram-
tida närakutstrukturen har förskjutits från 2017 till 2018. Beslut om att tidigarelägga 
starten för tre närakuter, genom uppdrag till SLSO, togs av HSN i maj 2016. Detta för 
att kunna hantera de förändringar i det akuta omhändertagandet som stängningen av 
vuxenakutmottagningen vid Karolinska Solna vid årsskiftet 2017/2018 innebär. I 
november 2016 har ännu inte något vårdavtal slutits med SLSO om drift av de tre 
närakuterna. Intervjuade i granskningen menar att styrning till de planerade näraku-
                                                             
23 Kriterierna för styrning till geriatrisk klinik återfinns i Medicinska riktlinjer för ambulans-
sjukvården, 2015- 02-01. 
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terna förutsätter nya överenskommelser mellan ambulans och närakuter kring vilka 
tillstånd som kan styras dit, vilket kan fastställas först när vårdutbudet vid näraku-
terna bestämts.  

Övriga direktstyrningar 
Genom lokala samarbeten mellan vårdgivare och prehospitala aktörer har ytterligare 
ett antal direktstyrningsprocesser initierats. De styrningsprojekt som identifierats i 
granskningen är styrning till PCI-labb (hjärtinfarkt), strokeenhet, röntgen (höftfrak-
turer), avancerad sjukvård i hemmet (ASiH), primärvård samt styrning av infekt-
ionspatienter till specialistvård.  

Den styrning av strokepatienter direkt till strokeenhet som sker vid Danderyds sjuk-
hus (benämnd BRAIN) sker i samarbete med Samariten. Studier av direktstyrningen 
av strokepatienter har visat att tiden till vård förkortats och att träffsäkerheten i den 
prehospitala triageringen är hög. Styrningen har utvecklats helt på lokalt initiativ och 
finns än så länge bara för Samaritens ambulanser.  

Styrning av prehospitala patienter med höftfraktur direkt till röntgen har förekommit 
vid Danderyds sjukhus och Södersjukhuset, men enligt uppgift har tidigare planer på 
vidare expansion till andra sjukhus inte genomförts och idag sker inte heller någon 
aktiv styrning till SÖS och DS.  

En annan form av styrning sker inom psykiatriskt omhändertagande av patienter, 
där SOS Alarm har möjlighet att larma en särskild ambulansenhet, bemannad med 
psykiatrisjuksköterskor och ambulanssjukvårdare, för psykiatrisk bedömning och 
eventuell transport. Driften av enheten sker genom ett samarbete mellan AISAB och 
psykiatriska länsakuten vid S:t Görans sjukhus. Enheten används enbart för dessa 
uppdrag.  

Gemensamt för dessa styrningar är att de förekommer eller har förekommit i lokala 
samarbeten mellan vissa vårdgivare och ambulansföretag och därmed inte införts vid 
samtliga akutsjukhus och inte för samtliga ambulanser. Det finns inte heller någon 
samlad bild av vilka styrningsprocesser som är aktiva eller antal patienter som hante-
rats i dessa processer.  

Problem har funnits med en enhetlighet i de direktstyrningsprojekt som bedrivits för 
bl.a. patienter med höftfraktur direkt till röntgenavdelning vid sjukhus samt av 
hjärtpatienter till PCI-labb. Sjukhusen har haft olika, och över tid varierande, förut-
sättningar i form av mottagningsrutiner, öppettider m.m. för att ta emot dessa pati-
enter, vilket försvårat för ambulanspersonalen att orientera sig kring styrningarna. 
Diskussioner har förts mellan representanter från akutsjukhusen och HSF under 
2016 om hur en enhetlig process skulle kunna se ut. 

I den mån det sker uppföljning och vidareutveckling av de olika direktstyrningarna 
av patientgrupper drivs dessa av de vårdgivare som varit initiativtagare och de ambu-
lansutförare som tillfrågats eller visat intresse för medverkan.  

När det gäller HSF visar granskningen att de inte anser att de har rollen att driva 
utvecklingen eller samordning av direktstyrningsinitiativen.  
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5.4 Bedömning 

Granskningen har visat att det inte är lätt att skapa fungerande styrningsprocesser. 
Redan etablerade prehospitala styrningar som traumastyrningen och omstyrningen 
till Södertälje sjukhus är, trots relativt lättidentifierade patientgrupper, ett sådant 
exempel. Omstyrningen till Södertälje sjukhus har tagit tid att införa och i trauma-
styrningen styrs årligen över 10 procent24 av patienterna till annan vårdgivare än den 
av landstinget utsedda centrala vårdgivaren för traumavård. Revisionen bedömer att 
detta är en kvarstående utmaning för HSN för att kunna skapa fungerande prehospi-
tala styrningar i syfte att uppnå intentionerna i framtidsplanen. Revisionen noterar 
att HSF menar att de inte har någon roll att samordna och driva på utvecklingen. 
Enligt HSN:s inriktningsbeslut att stärka HSF:s huvudmannaskap (se avsnitt 3.3.) ska 
dock HSF arbeta mer aktivt med att ta fram fler gemensamma processer, rutiner och 
standarder för den prehospitala vården. Revisionen menar att direktstyrningen bör 
kunna vara en sådan process.  

En fortsatt utveckling mot ett bredare införande av direktstyrning förutsätter dessu-
tom enligt revisionens uppfattning ett utsett ägar- och förvaltarskap över styrnings-
processerna. Avsaknaden av förvaltarskap innebär även att det i dag inte görs en 
gemensam uppföljning av resultaten i styrningarna för att identifiera patientsäker-
hetsrisker och andra såväl positiva som negativa konsekvenser av styrningen. Att 
styrningar sker i lokala samarbeten är i grunden positivt. Men, att det saknas gemen-
samma riktlinjer för hela den prehospitala vården innebär att patienter riskerar att få 
olika vård beroende på ambulansbolag och upphämtningsadress. Även för etablerade 
direktstyrningsprocesser, som stroke- och traumastyrningen, ser revisionen att det 
finns ett behov av ökat samarbete mellan vårdgivarna och den prehospitala vården 
för att implementera och löpande utveckla kriterierna för processerna i den prehospi-
tala vårdens medicinska riktlinjer.  

Revisionen uppfattar att flertalet direktstyrningar som tidigare bedrivits i lokala 
samarbeten idag har upphört. Det finns idag inte en samlad bild över vilka styrnings-
processer som bedrivs i länet eller tillförlitlig statistik över volymer. Utifrån den kun-
skap som finns är det dock tydligt att det är mycket små volymer som styrs idag och 
efter det avslutade projektet med styrning mot fyra närakuter kan antalet styrningar 
förväntas minska ytterligare.  

Revisionen bedömer även att den regionala samordning av prehospitala transporter 
behöver stärkas, för ett snabbt omhändertagande av patienter där SLL har ett region-
alt ansvar.  

 

6 Teknisk utrustning och beslutsstöd för styrning 
I framtidsplanen för FHS betonas vikten av utveckling av beslutsstöd och diagnos-
möjligheter i den prehospitala vården. Sedan 2012 har ett arbete skett inom SLL för 
att utveckla en ny gemensam teknisk plattform för den prehospitala vården i syfte att 

                                                             
24 150-200 patienter av ca 2000 patienter med stort trauma i SLL årligen. 
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förbättra möjligheterna till en sammanhållen information kring patienten från larm 
till mottagande enhet. Plattformen kallad FRAPP (Framtida prehospital plattform 
IT) inkluderar journalsystem, kart-och navigationsstöd, monitorering och EKG. I 
arbetet har representanter från beställare, utförare av ambulanssjukvård, teknikut-
vecklare och akutsjukvården involverats. Den ursprungliga planen för implemente-
ring har under projektets gång förskjutits med ca ett år p.g.a. en överklagad upp-
handling och försening av leveranser. Breddinförande har pågått under hösten 2016 i 
ordinarie ambulanser och vid samtliga akutmottagningar. Från februari 2017 ska 
förvaltningen av systemet ligga hos HSF. 

Den nya plattformen innebär att ambulanssjukvårdens journalföring digitaliseras, 
från att journalföringen tidigare skett på papper och sedan efterregistrerats. Ett tidigt 
önskemål från involverade parter i arbetet var att plattformen skulle stödja en sam-
manhållen journalföring, dvs. att patientuppgifter ska kunna delas mellan vårdgi-
vare. FRAPP medger delning av journaler med prioriteringstjänst och mottagande 
vårdgivare, vilka kan förbereda sig inför mottagandet av patienten eller ge stöd i be-
slut om prioritering och behandling. Integrering av ambulanssjukvårdens journalsy-
stem och övriga vårdgivares journalsystem har dock av juridiska och tekniska skäl 
ännu inte gått att realisera, vilket innebär att ambulanspersonalen fortfarande inte 
har tillgång till information om patientens sjukdomshistoria och eventuell tillhörig-
het till slutenvårdsområden som geriatrik, ASiH, etc, som stöd för beslut om behand-
ling och eventuell styrning till annan vårdnivå än akutmottagning.  

De tekniska hindren utgörs enligt uppgift av att det saknas en teknisk plattform för 
att integrera de olika journalsystemen i SLL. Detta påverkar också möjligheten att 
integrera information från andra system i SLL kring exempelvis vårdutbud, öppetti-
der, beläggning, m.m, från t.ex. 1177 vårdguiden och sjukhusens beläggningsportaler. 
SOS Alarm har på eget initiativ upprättat listor med information om vårdutbud och 
öppettider, vid t.ex. närakuter och geriatrik, som stöd vid kontakter med ambulans-
personal kring deras beslut om var patienten ska köras. 

Medicinska riktlinjer för beslut om insatser och behandlingar i den prehospitala vår-
den nås via FRAPP. Möjligheter finns också att i FRAPP lägga in kriterierna för vilka 
sjukdomstillstånd och skador som inkluderas i olika direktstyrningsprocesser, vilket 
gjorts för vissa processer som styrning till geriatrisk klinik. Kriterierna visar om di-
rektstyrning är möjlig eller inte, men information om vilka vårdgivare som styrning 
är möjlig till framgår exempelvis inte.  

Vid enheten för närsjukvård vid HSF planeras ett arbete med att ta fram ett besluts-
stöd för enhetlig bedömning av de vårdärenden som hanteras vid prioriterings- och 
dirigeringstjänst, ambulans, jour- och akutläkarbilar, 1177 vårdguiden och husläkar-
mottagningar. Verktyget ska visa vilken vårdnivå olika medicinska tillstånd ska hän-
visas till. Hur verktyget kommer att tillgängliggöras för vårdgivarna är dock inte 
klart.  
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6.1 Bedömning 

Införandet av IT-plattformen FRAPP i den prehospitala vården bör enligt revisionens 
mening ge ökade förutsättningar för en effektiviserad och mer patientsäker ambu-
lansprocess. Inte minst genom digitaliserad journalföring och möjlighet till delning 
av journal. Samlad information om vårdutbud, beläggning och riktlinjer för styr-
ningsprocesser, liksom en lösning för en samordnad journalföring, saknas dock i 
systemet som grund för ambulanspersonalens beslut om vilken vårdgivare patienten 
ska köras till efter bedömning. Att detta ännu saknas innebär att målet om styrning 
direkt till rätt vårdnivå försvåras och att en effektiv fördelning av patientflödet till 
länets akutmottagningar inte kan nås. Revisionen bedömer att HSN som samordnare 
av anpassningen av den prehospitala vården till FHS bör ta ett utökat ansvar för att 
se till att ett sådant stöd utvecklas. Något som blir än mer aktuellt när även förvalt-
ningen av FRAPP övergår till HSN.  

 

7 Organisation och samordning av 
sekundärtransporter 

7.1 Behov och resurser  

Idag utförs inom den prehospitala organisationen icke-akuta resor mellan olika vård-
givare. Resorna kan ske med ambulans eller intensivvårdsambulans som beställs via 
SOS Alarm, liggande persontransport som beställs direkt av utföraren eller sjukresor 
som beställs via trafikförvaltningens sjukresesystem. Under senare år har också sjuk-
transporter i ambulansfordon tillfälligtvis erbjudits under sommarmånaderna, som 
en kompensation för ett minskat antal ordinarie ambulanser under semesterperi-
oden. Valet av transport styrs av behovet av vård och övervakning under själva trans-
porten.  

HSF uppskattar i sin under 2016 utförda förstudie om prehospital vård i FHS att ca 
240 000 patienter årligen kommer att behöva prehospital vård år 2025. Med den 
strukturella förändring sjukvården genomgår uppskattas därutöver ca 70 000 patien-
ter årligen behöva transport mellan olika vårdinrättningar, s.k. sekundärtransporter. 
Statistik över hur många sekundärtransporter som totalt sett utförs idag saknas. 
Endast redovisning av hur många ambulansuppdrag som sker mellan sjukhus finns, 
vilken visar att ca 5 200 uppdrag utfördes 2015 (ca 14 st per dygn). Det saknas även 
möjlighet att ta fram uppgifter om vilka vårdgivare transporterna sker mellan.  

Ambulansavtalen är utformade efter ett givet antal ambulansenheter, placering och 
drifttid och möjligheterna att utöka ambulanskapaciteten med kort varsel är mycket 
låg idag. Företrädare för den prehospitala vården menar att det inte finns någon 
överkapacitet i ambulansresurserna och att ambulansföretagen har svårt att hitta 
bemanning för utökade uppdrag, vilket påverkar möjligheten för ambulanserna att 
på sikt bidra vid ett ökat behov av sekundärtransporter.  

För att möta behovet av utökade resurser i gränslandet mellan ambulans och sjuk-
resa har HSN beslutat att en mer differentierad prehospital organisation med en 
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permanent sjuktransportorganisation ska inrättas. HSN har i oktober 2016 tagit be-
slut25 om att ge AISAB i uppdrag att organisera tre permanenta sjuktransportenheter 
för transport mellan vårdinrättningar. Detta för att underlätta vårdflödena i den nya 
sjukvårdsstrukturen och för att frigöra ambulanserna för mer akuta uppdrag. Sjuk-
transporterna ska, liksom de sjuktransporter som tidigare erbjudits under sommar-
månaderna, utnyttjas för transport av patienter dagtid måndag till fredag för lägre 
prioriteringsnivåer och mellan vårdinrättningar. Transporterna ska dirigeras av pri-
oriterings- och dirigeringstjänsten. I underlaget till beslutet saknas analys och redo-
visning av uppskattat behov av sjuktransporter samt i vilken mån de föreslagna en-
heterna tillgodoser dessa.  

7.2 På rätt vårdnivå i rätt tid? 

I granskningen har det inte framkommit någon entydig bild av vårdgivarnas förut-
sättningar att idag beställa och få tillgång till sekundärtransport på rätt vårdnivå. 
Trafikförvaltningens kundtjänst svarar på vårdpersonalens frågor och tar emot avvi-
kelser. De menar att det för vissa patienter saknas transport med en högre grad av 
assistans och omvårdnad än vad som erbjuds vid sjukresa, samtidigt som de medi-
cinskt inte kvalificerar sig för ambulanstransport eller behöver resa med liggande 
transport. Trafikförvaltningens kundtjänst har inte blivit informerad om de sjuk-
transportfordon som funnits under somrarna senare år och som nu ska permanentas. 
Även intervjuade vårdgivare vid geriatriska kliniker och akutsjukhusen har låg kän-
nedom om denna möjlighet. Enligt uppgift var sjuktransporternas nyttjandegrad 60 
procent under sommaren 2016.  

Utbudet av transporter uppges av vissa vårdgivare vara svårt att orientera sig i, men 
upplevs av andra som tydligare. Vanliga frågeställningar från vårdgivare till trafikför-
valtningens kundtjänst rör omvårdnadsmöjligheter och förarens ansvar vid sjukre-
sor. Inkommande avvikelser rör ofta fall där vårdgivare har uppfattat att föraren har 
ett mer långtgående ansvar än vad uppdraget faktiskt omfattar. Framförallt är detta 
ett problem då sjukresa i taxi beställs för äldre människor som har svårt att själva 
orientera sig. Problem uppstår vid avlämnandet då föraren enligt sitt uppdrag inte 
behöver avlämna patienten till behörig personal. Det bekräftas av de geriatriska kli-
niker som intervjuats i granskningen att den resande i vissa fall har behövt en högre 
omvårdnadsnivå än vad som erbjuds vid sjukresa. 

HSF har sett en ökning av antalet sjukresor med specialfordon, där föraren har ett 
större ansvar för överlämning till behörig personal, under 2015. Ett arbete har påbör-
jats inom HSF med att analysera statistik över sjukreseflöde och patientgrupper. 
Ingen analys har, vad revisionen erfar, genomförts av utnyttjandet av övriga trans-
portslag för sekundärtransport (ambulans, sjuktransport, liggande transport och 
sjukresa med taxi) i syfte att se om de utnyttjas på ett effektivt och patientsäkert sätt.  

Beställning av liggande transporter görs direkt via utföraren. Beställningsförfarandet 
upplevs av vårdgivarna som komplicerat och tar tid, förfrågningar upplevs ofta nekas 
och väntetiderna på transporten upplevs som långa. Antalet uppdrag med liggande 
                                                             
25 HSN 1103-0236.  
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persontransport har minskat med ca 23 procent under 2009-2014, medan antalet 
ambulansuppdrag ökat med ca 30 procent under samma period. En förlängning av 
avtalet med utföraren till mars 2018 planeras för att kunna samordna liggande trans-
porter med senare upphandling av sjuktransporter. Något konkret förslag på hur 
utförandet av liggande transporter i den nya sjuktransportorganisationen ska organi-
seras finns ännu inte.  

I granskningen framkommer att vårdgivare i varierande utsträckning upplever pro-
blem med långa väntetider för transport till eller från annan vårdgivare. Eftersom 
statistik över faktiska väntetider för resor med ambulans och sjukresor mellan vård-
givare saknas är det svårt att dra slutsatser om i vilken mån långa väntetider påver-
kar patientflödena mellan vårdgivare. För liggande transport följs utförarens uppfyl-
lelse av mål för väntetider månatligen. Enligt uppföljningen har 90-95 procent av de 
liggande transporterna kommit inom avtalsenlig tid under det senaste året. 

Det finns även problem med att utförarna saknar, eller har varierande, utrustning i 
de ambulanser som utnyttjas för sekundärtransport och att vissa enheter därmed 
saknar kapacitet att ta vårdkrävande patienter vid transporter mellan vårdgivare.  

Ambulanshelikopter kan enligt nuvarande avtal inte användas vid sekundärtranspor-
ter inom SLL, utan är avdelad för utlarmningar av högprioriterade uppdrag. Detta 
gäller även för sekundärtransporter av patienter med livshotande tillstånd. Enligt 
uppgift kan detta vara en nackdel i vården av traumapatienter där helikopter mellan 
sjukhus till länets traumacentrum kan vara en förutsättning för snabbt omhänderta-
gande på rätt vårdnivå vid långa transporter eller vid rusningstrafik.  

Verksamhetsnära frågor inom den prehospitala organisationen behandlas i HSF:s 
verksamhetschefråd och medicinska råd. För mer strategiska diskussioner genomförs 
s.k. rundabordssamtal mellan HSF och ledningsrepresentanter från ambulansföreta-
gen, SOS Alarm och utföraren av liggande persontransporter, där genomförandet av 
FHS är en av programpunkterna. Trafikförvaltningen ingår sedan våren 2016 som 
samverkanspart. Det framgår att trafikförvaltningen hösten 2016 ännu inte fått in-
formation om aktuella adresser och avlämningsplatser i samband med öppnandet av 
NKS.  

7.3 Bedömning 

I granskningen framkommer exempel där det funnits svårigheter att få tillgång till 
sekundärtransport på efterfrågad vårdnivå. Det gäller såväl tillgång till liggande 
transport och helikopterresurser som ambulanstransport med rätt utrustning. Sjuk-
resa har även utnyttjas för patienter som behöver en högre omhändertagandenivå. 
Revisionen ser en risk att gränsdragningen mellan transportslagen inte är tydlig lik-
som att det kan saknas resurser för transport på rätt vårdnivå. Det indikerar också att 
samordning och samsyn kring vård- och omsorgsnivåer mellan de tre olika aktörer – 
SOS Alarm, utföraren av liggande transporter och trafikförvaltningen – som på var 
sitt håll hanterar beställningar av transporter mellan vårdgivare kan stärkas. 

Revisionen kan konstatera att HSN:s beslut om att inrätta tre sjuktransportenheter 
är ett konkret steg för att tillgodose ett ökat behov av sekundärtransporter i den nya 
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sjukvårdsstrukturen. Revisionen bedömer dock att det behövs ett vidare arbete vid 
HSF med datainsamling och analys av resurs- och vårdbehov, gränssnitt och eventu-
ella flaskhalsar som underlag för att bedöma och strategiskt fastställa hur den fram-
tida sjuktransportorganisationen som HSN beslutat om ska se ut. Kännedom om de 
sjuktransporter som nyttjats periodvis tidigare år har också varit låg både på trafik-
förvaltningen och hos vårdgivarna, vilket tyder på att informationen kring de trans-
porter som nu permanentas behöver ökas.   

Revisionen uppfattar vidare att HSF:s samordning med trafikförvaltningen kan stär-
kas, där trafikförvaltningen i större utsträckning kan engageras i det strategiska arbe-
tet med FHS och den nya sjuktransportorganisationen.  
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