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I 

Förord 

Denna studie utgör mitt examensarbete på brandingenjörsprogrammet vid Luleå tekniska 

universitet. Studien påbörjades under sommaren och pågick sedan under hösten 2019. 

Innan jag påbörjade mina studier till brandingenjör arbetade jag som ambulanssjukvårdare 

under ett flertal år. Denna tidigare erfarenhet har medfört att jag upplevt de för- och 

nackdelar som finns, samt problematiken runt IVPA. Det finns således ett personligt 

intresse i valet av ämne för denna studie. 

Studien hade inte varit möjlig att genomföra utan hjälp från flera personer. Därför vill jag 

ta tillfället i akt och tacka först och främst min fru Jenny för att hon har givit mig 

möjligheten och tiden till detta arbete. Tack också till Thomas Bjerke, Daniel Langenbach 

och Mikael Edmundh vid Nerikes Brandkår för att ni har tagit er tid att diskutera med mig 

och att svara på mina frågor. Tack till Thomas Carnell ambulanschef, ambulansen Örebro, 

för den tid du spenderade på mina frågor. Tack till Per Bonerfält för din medverkan i form 

av expertis inom medicin.  

Till sist ett stort tack till min handledare Helena Klasson för all den tid du lagt ned på att 

läsa och ge mig feedback på mitt arbete.  

 Albin Backes 



II 

 

Sammanfattning 

När en person drabbas av ett plötsligt akut sjukdomsfall ställer vi krav på att samhället 

ska reagera och hjälpa den som är i behov av hjälp. Personen som är drabbad upplever en 

otrygghet och vill ha hjälp så fort som möjligt. Att ge den hjälpen åligger Sveriges 

regioner enligt hälso- och sjukvårdslagen. Med en allt mer centraliserad sjukvård och en 

trend som visar att väntetiden på en ambulans blir allt längre krävs en samverkan mellan 

samhällets trygghetsskapande och livräddande funktioner.  

Problematiken med denna samverkan mellan räddningstjänst och ambulanssjukvården när 

det handlar om hälso-och sjukvård är sedan tidigare väl känd. Svenska Kommunförbundet 

och Landstingsförbundet, numera Sveriges Kommuner och Regioner, kom ut med en 

rapport år 2001 där detta undersöktes. Efter rapporten har lagändringar genomfört för att 

förenkla samverkan och för att möjliggöra avtal som innebär att räddningstjänsten utför 

hälso-och sjukvårdsinsatser i väntan på ambulans.  

I Örebro län finns ett avtal mellan Region Örebro län och Nerikes Brandkår som innebär 

att räddningstjänsten larmas till misstänkta hjärtstopp där det finns en bedömd tidsvinst i 

att larma räddningstjänsten. Resultatet visar att räddningstjänsten larmades tillsammans 

med ambulans vid 111 av 389 misstänka hjärtstopp under 2018, vilket motsvara ca 28,5 

procent av fallen. Vid dessa gemensamma utlarmningar var räddningstjänsten enligt 

medianvärdet 9 minuter före ambulansen till den drabbade. Medicinska studier visar att 

chansen att få igång ett hjärtstopp minskar med 10 procent för varje minut.  

Ambulanssjukvårdens tillgänglighet har under senaste tiden varit föremål för medial 

uppmärksamhet i och med en ökad belastning på verksamheten. Resultatet i studien 

påvisar en markant högre belastning för ambulanssjukvården än hos Nerikes Brandkår. 

Av Nerikes Brandkår totala antal uppdrag utgjorde IVPA ca 3,8 procent under 2018.  

Det finns flera andra sjukdomsfall där tiden spelar en avgörande roll för utgången hos den 

drabbade. Två av dessa sjukdomsfall, livshotande blödning och luftvägshinder, 

undersöktes vad det gäller omfattning i länet samt huruvida räddningstjänsten skulle 

kunna genomföra en första insats i väntan på ambulans vid dessa sjukdomsfall. Om 

räddningstjänsten även skulle larmas på 28,5 procent av alla larm om livshotande 

blödning och luftvägshinder och oförändrat på misstänkt hjärtstopp skulle andelen IVPA 

öka från dagens 3,8 till 4,9 procent. Det skulle även innebära en total ökning av antal larm 

till räddningstjänsten med 1,1 procent, eller cirka 32 larm per år i hela Nerikes Brandkår. 
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Räddningstjänstens tillgänglighet och förmåga att göra snabba potentiellt livräddande 

insatser i väntan på ambulans bör tas till vara av regionen. Ambulanssjukvården och 

räddningstjänsten har ett flertal gemensamma beröringspunkter där en av dem är att skapa 

trygghet och rädda liv.  
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Abstract 

When a person suffers from sudden acute illness, we require the society to respond and 

emerge to help the person in need. The person in need experiences an insecurity and 

wants help as soon as possible. To provide with medical help is the responsibility of the 

regions of Sweden. With an increasingly centralized health care and a trend that shows 

that the waiting time for an ambulance increases, a collaboration within the community 

regarding safety-creating and life-saving functions is highly needed. 

The problems with this collaboration between the fire and rescue services and ambulance 

services when it comes to health care is well known. The Swedish Municipal Association 

and the County Council, nowadays The Swedish Association of Local Authorities and 

Regions, issued a report in 2001 in which this was investigated. Following the report, 

legislative changes have been made to simplify collaboration and to enable agreements 

that allows the fire and rescue services to perform health care while waiting for an 

ambulance. 

In Örebro County, there is an agreement between Region Örebro County and the Nerikes 

Fire Department resulting in the fire and rescue services being alerted to suspected 

cardiac arrest where there is an estimated time gain compared to the ambulance services. 

The results show that the fire and rescue services were alerted together with an ambulance 

at 111 out of 389 suspected cardiac arrest in 2018, which corresponds to about 28.5 

percent of the cases. In these joint emergencies, the fire and rescue services were on site 

at the median value 9 minutes before the ambulance. Medical studies show that the 

chance of converting a cardiac arrest to a beating heart is reduced by 10 percent for every 

minute passing by. 

The availability of ambulance services has recently been the subject of media attention as 

an increased burden is observed. The results of this study show a significantly higher 

burden for ambulance services than the fire and rescue services at Nerike´s Fire 

Department. IVPA accounted for approximately 3.8 percent in 2018 out of Nerike Fire 

Department's total number of assignments. 

There are several other illnesses where time plays a crucial role for the outcome of the 

affected person. Two of these illnesses, life-threatening bleeding and respiratory distress, 

were investigated in terms of the extent of the county and whether the fire and rescue 

services could carry out an initial response whilst waiting for an ambulance in these 

cases. If the fire and rescue services were to be alerted to 28.5 percent of all life-
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threatening bleeding and airway obstruction and unchanged amount of suspected cardiac 

arrest, the proportion of IVPA would increase from today's 3.8 to 4.9 percent. It would 

also mean a total increase in the number of alarms to the fire and rescue services by 1.1 

percent, or about 32 alarms per year throughout the Nerike´s Fire Department. 

The fire and rescue service's availability and ability to make quick potentially life-saving 

efforts whilst waiting for an ambulance should be taken advantage of by the regions.  

The ambulance service and the fire and rescue services have a number of common points, 

one of which is to create security and save lives. 
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1 Inledning  

I detta inledande kapitel beskrivs arbetets bakgrund och syfte, samt de frågeställningar 

som ligger till grund för faktainsamlingen.  

1.1 Bakgrund 

Sverige har idag 290 kommuner med varierande storlek och antal invånare, allt från stora 

glesbefolkade till små persontäta kommuner (Regionfakta, 2020). Enligt 1 kap. §3 i 

Lagen om skydd mot olyckor (LSO, SFS 2003:778) ska kommunen planera så att 

räddningsinsatser kan påbörjas inom godtagbar tid, vilket medför att räddningstjänst finns 

i samtliga kommuner. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30) åligger det 

regionerna att ge hälso- och sjukvård till invånarna. I Sverige finns det idag 20 regioner 

som vardera innehåller flera kommuner (Regionfakta, 2020). Regionerna ska enligt 3 kap. 

1§ i HSL (SFS 2017:30) ge vård på samma villkor till hela befolkningen. Det är i 

praktiken svårt för regionerna att uppfylla detta eftersom avstånden kan vara stora och 

resvägen till sjukhus eller körsträckan för ambulans till patient kan vara lång. Med en allt 

mer centraliserad vård där flera kommuner saknar egen ambulans har flera regioner valt 

att skriva avtal med den kommunala räddningstjänsten så att de påbörjar vård i det akuta 

skedet i väntan på ambulans (IVPA) (Svenska kommunförbundet & Landstingsförbundet, 

2001). Detta kräver utrustning samt utbildning av räddningspersonalen. Det skulle också 

kunna innebära att en räddningsstyrka är på ett sjukvårdslarm åt regionen när det 

uppkommer ett räddningstjänstuppdrag i kommunen.  

Det råder delade meningar från både räddningstjänst och sjukvårdens sida om huruvida 

räddningstjänsten ska bedriva IVPA-verksamhet. Detta ledde till att en utredning av 

Sveriges kommuner och landsting för att klargöra frågan (Svenska kommunförbundet & 

Landstingsförbundet, 2001). Utredningen visar att samverkan med IVPA ledde till en 

ökad trygghet för patienten. Samverkan mellan räddningstjänsten och 

ambulanssjukvården ser det ut på olika sätt i landet. Som exempel har Nerikes Brandkår, 

som är ett kommunförbund, skrivit ett avtal med Region Örebro län att bedriva IVPA 

med inriktning på hjärtstopp i flera kommuner där ambulansens insatstider beräknas 

kunna bli långa (Sachet, Svahn, Staberyd & Simonsson, 2017). Region Örebro län är en 

av de mindre regionerna i Sverige och utgör ca 2 procent av Sveriges yta (Regionfakta, 

2020). Inom Region Örebro län är det i huvudsak Nerikes Brandkår som verkar, förutom i 
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Degerfors, Karlskoga och Hällefors kommun där istället Bergslagens räddningstjänst 

verkar (Nerikes Brandkår, 2019d; Bergslagens räddningstjänst, 2020).  

1.2 Syfte 

Syftet med denna rapport är att undersöka den påverkan IVPA har på räddningstjänsten och 

befolkningen. Bland annat avses att undersöka huruvida IVPA påverkar räddningstjänstens 

tillgänglighetsgrad för räddningstjänstuppdrag, samt om möjligheter finns resursmässigt 

för räddningstjänsten att utöka uppdraget. Likaså avses att undersöka vinsten för invånarna 

av IVPA, i hur stor utsträckning IVPA anses ha påskyndat påbörjad vård för patienter samt 

om det finns ytterligare medicinska områden där IVPA skulle kunna vara aktuellt. 

Förhoppningen är att studiens resultat ska kunna ligga till grund för fortsatta 

förbättringsarbete inom området.  

1.2.1 Frågeställning  

- Vad krävs av räddningstjänsten för att bedriva IVPA avseende utbildning och 

bemanning? 

- Finns tillräckligt med resurser inom räddningstjänsten för att bedriva IVPA med 

bibehållen tillgänglighet för räddningstjänstuppdrag? 

- Finns det förutsättningar att utöka IVPA? 

-  Finns resurserna inom räddningstjänsten? 

-  Finns medicinska områden lämpliga för IVPA? 

- Förkortar räddningstjänstens insatser vid IVPA väntan på vård vid hjärtstopp? 

1.3 Avgränsningar 

Datamaterialet från SOS Alarm AB gällande antalet larm för de olika verksamheterna 

inklusive IVPA bedöms vara stort och tiden för arbetet begränsad varför arbetet kommer 

att avgränsas till år 2018 och att innefatta de delar av Region Örebro län där IVPA utförs 

av Nerikes Brandkår. Detta innebär att studien omfattar 9 av länets 12 kommuner. 
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1.4 Disposition 

 

Kapitel 1 Inledning 

I det inledande kapitlet presenterar studiens bakgrund, syftet samt studiens 

frågeställningar. Här presenteras och motiveras även de avgränsningar som 

gjorts. 

 

Kapitel 2 Metod 

I metoden redovisas tillvägagångssättet som använts för att samla 

information och hur detta använts för att uppnå studiens syfte. Dessutom 

diskuteras studiens tillförlitlighet samt en utvärdering av dess källor. 

 

Kapitel 3 Teori 

Kapitlets avsikt är att ge en bakgrund till dagens IVPA-verksamhet samt att 

ge grundläggande kunskaper i gällande regelverk som rör räddningstjänst 

och sjukvård. En översiktlig beskrivning av Region Örebro län presenteras i 

syfte att skapa förståelse för förutsättningarna gällande IVPA. 

 

Kapitel 4 Resultat 

I resultatet presenteras insamlad fakta från litteraturstudien, material från 

SOS Alarm AB samt de genomförda intervjuerna. 

 

Kapitel 5 Analys och diskussion 

I detta kapitel analyseras och diskuteras resultatet kopplat till frågeställning 

och teori. Här diskuteras även tillförlitligheten i studien samt förslag på 

vidare studier 

 

Kapitel 6 Slutsatser 

I det avslutande kapitlet sammanfattats resultatet från studien och studiens 

slutsatser presenteras.  
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2 Metod 

I kapitlet redogörs vilket tillvägagångsätt som har använts för att insamla information. 

Kapitlet tar även upp tillförlitligheten i metodvalet samt dess källkritik. 

2.1 Metodval 

För arbetet har litteraturstudier, insamling av statistik samt semi-strukturerade intervjuer i 

form av personliga intervjuer används som metoder för att samla information. 

Litteraturstudier ligger till grund för kartläggningen kring den kunskap som redan finns 

inom och kring området. Björklund och Paulsson (2012) påtalar att all information från 

litteraturstudier är att betrakta som sekundärdata, med detta menas att informationen 

tagits fram i ett annat syfte än det för den aktuella studien. För information framtagen 

med syftet för den aktuella studien, så kallad primärdata, används här i stället insamling 

av statistik och intervjuer. 

Intervjuer kan utformas som antingen strukturerade, semi-strukturerade eller 

ostrukturerade. Strukturerade benämns de med förutbestämda intervjufrågor som tas upp i 

en förbestämd ordning. Semi-strukturerade intervjuer innebär att ämnen är bestämda i 

förväg men frågornas utformning till viss del följer de svar som fås av respondenten. 

Ostrukturerade intervjuer benämns de intervjuer vilka mer utformas som ett vanligt 

samtal. Intervjuer kan också genomföras på flera olika sätt, exempelvis genom personlig 

kontakt, telefonsamtal eller mailkonversation. (Björklund & Paulsson, 2012).  

De intervjuer som genomförs i den här studien är begränsade till antal och därför används 

strukturen semi-strukturerade intervjuer eftersom det tillåter ett mer utvecklande och 

anpassningsbart intervjusätt än strukturerade och ändå genererar överskådlig mängd 

information på grund av antalet intervjuer som genomförs.  

Studien inleddes med att identifiera problematiken gällande IVPA genom litteraturstudier. 

Vidare undersöktes om det finns en medborgerlig nytta med IVPA. Detta resulterade i en 

förfrågan till SOS Alarm AB samt Nerikes Brandkår gällande utdrag i form av statistik. 

Samtidigt påbörjades en utökad litteraturstudie för att undersöka gällande lagstiftning. För 

att få förståelse för varför IVPA bedrivs genomfördes också en medicinsk litteraturstudie.  

2.2 Datainsamling 

Till studien har flera olika metoder använts för att samla indata. Metoderna som användes 

utgjordes av litteraturstudier, insamling och analys av statistik och intervjuer, respektive 

metod redogörs nedan.  
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2.2.1 Litteraturstudie  

Inledningsvis genomfördes litteraturstudier med syfte att kartlägga tidigare studier kring 

IVPA både från räddningstjänstens perspektiv samt från patienters och sjukvårdens 

perspektiv. Vetenskapliga artiklar eftersöktes för att utreda de medicinska och 

resurspåverkande för- eller nackdelarna med IVPA. För att få en bild av vad som krävs av 

räddningstjänsten granskades även de lagar som berör räddningstjänst och sjukvård. För 

att utreda samhällets beredskap vid akut sjukdom studerades ambulanssjukvårdens och 

räddningstjänstens uppbyggnad och struktur.  

2.2.2 Statistikgranskning 

Statistik efterfrågades hos SOS Alarm AB och Ambulansen Region Örebro län gällande 

Region Örebro län och från Nerikes Brandkår för att undersöka respektive verksamhets 

belastning i form av antal larm. Detta för att undersöka hur verksamheternas beläggning 

och därmed tillgänglighet för medborgarna ser ut. För att undersöka eventuell nytta i form 

av tidsvinst undersöktes tider från respektive verksamhet från det att larm inkommer till 

dess att den larmade personalen är framme på olycksplatsen.  

2.2.3 Intervjuer 

Under arbetet med studien genomfördes intervjuer för att få utlåtande från expertis 

gällande såväl akutsjukvård som räddningstjänst i regionen. Personerna nedan 

intervjuades via personlig direktkontakt enligt en semi-strukturerad metod. 

- Thomas Bjerke, utredare räddningsavdelningen, Nerikes Brandkår 

- Daniel Langenbach, operativ planering, Nerikes Brandkår 

- Mikael Edmundh, sjukvårdsutbildning, Nerikes Brandkår 

- Thomas Carnell, ambulanschef, Region Örebro län 

- Per Bonerfält, läkare inom anestesi och intensivvård, Region Örebro län 

2.3 Bearbetning av statistik 

Det efterfrågade materialet från räddningstjänsten och från SOS Alarm AB mottogs som 

datablad i Microsoft Excel-format varpå arbetet med att bearbeta och analysera materialet 

valdes att utföras i Microsoft Excel.  
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2.4 Källkritik  

Inom det valda området finns det få tidigare studier och de studier som finns inom orådet 

IVPA är mestadels studentarbeten och därmed ej ifrågasatta i större sammanhang.  

För att säkerställa larmfrekvensen hos de olika verksamheterna över tid skulle en längre 

studie vara nödvändig. För att dra slutsatser nationellt skulle även flera regioner och 

räddningstjänster behöva inkluderas. 

Det mottagna datamaterialet är hämtad från olika register vilket innebär att det finns en 

risk för felaktig inmatning, dubbelinmatning etcetera. Då materialet kommer från olika 

register finns också möjligheten att strategin för inmatning skiljer sig mellan registren. 

Hela studien bygger på mänskliga faktorer, intervjuer är genomförda med enskilda 

individer. Det finns därmed alltid en risk att de åsikter som presenters kan se annorlunda 

ut hos olika individer inom de olika verksamheterna. Det kan inte uteslutas att fel begått i 

det insamlade datamaterialet. Under arbetets gång har det påträffats brister vid 

tidsrapportering vid ett flertal tillfällen. Detta kan bero på att materialet bygger på 

handlingar som indexering, utlarmning och tidsrapportering som personer utfört medan 

de befinner sig i en stressituation  
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3 Teori 

Avsikten med kapitlet är att ge en bakgrund till området och det som ligger till grund för 

studiens problemområde. Kapitlet ger också en grundläggande beskrivning av gällande 

regelverk kopplat till IVPA. 

3.1 Regelverk för räddningstjänst och ambulanssjukvård 

Räddningstjänsten och ambulanssjukvården har olika regelverk som styr respektive 

verksamhet. Räddningstjänsten styrs huvudsakligen av Lag om skydd mot olyckor (LSO, 

SFS 2003:778), för att möjliggöra uppdrag såsom IVPA finns regelverk som tillåter 

räddningstjänsten att utföra uppdrag som inte faller under LSO. Ändringar i dessa 

regelverk under senaste åren har tydliggjort IVPA i syfte att förenkla samverkan mellan 

de olika verksamheterna. De övergripande regelverken redovisas nedan.  

3.1.1 Lag om skydd mot olyckor (LSO, SFS 2003:778) 

Den övergripande lagen som styr räddningstjänstens utformning och organisation är 

Lagen om skydd mot olyckor (LSO, SFS 2003:778).  

Övergripande beskrivs att: 

Lag om skydd mot olyckor 1 kap. 2 § ”Med räddningstjänst avses i lagen de 

räddningsinsatser som staten eller kommunerna skall ansvara för vid olyckor och 

överhängande fara för olyckor för att hindra och begränsa skador på människor, egendom 

eller miljön.” 

Lag om skydd mot olyckor 1 kap. 3 § ”Räddningstjänsten skall planeras och organiseras 

så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett 

effektivt sätt.” 

En ändring i Lagen om skydd mot olyckor gjordes 2017 (Lag om ändring i lagen 

(2003:778) om skydd mot olyckor, SFS 2017:53) med tillägget:  

Lag om skydd mot olyckor 1 kap. 4 § ”Lagen gäller inte hälso- och sjukvård som avses i 

Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Lag (2017:53).” 
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3.1.2 Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30) 

Hälso- och sjukvården regleras av den övergripande ramlagen Hälso- och sjukvårdslagen 

(HSL, SFS 2017:30). Syftet med denna lag är inte att detaljstyra vården utan innehåller 

övergripande mål och riktlinjer för hälso- och sjukvården för att lämna viss frihet att 

utforma insatserna efter lokala och regionala behov. I bestämmelser för all hälso- och 

sjukvård definieras: 

Hälso- och sjukvårdslagen 3 kap. 1 § ”Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa 

och en vård på lika villkor för hela befolkningen.” 

Vilket innebär att sjukvården ska vara på lika villkor för hela befolkningen oavsett var i 

landet man bor.  

Vidare definieras kraven på god vård i 5 kap.: 

Hälso- och sjukvårdslagen 5 kap 1 § ”Hälso- och sjukvårdsverksamhet ska bedrivas så att 

kraven på en god vård uppfylls. Det innebär att vården särskilt ska 

   1. vara av god kvalitet med en god hygienisk standard,  

   2. tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet,  

   3. bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet,  

   4. främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen, och 

   5. vara lätt tillgänglig.” 

3.1.3 Lag om vissa kommunala befogenheter (SFS 2009:47) 

I lagen om vissa kommunala befogenheter (SFS 2009:47) regleras samarbeten mellan 

kommuner och landsting (nuvarande regioner) inom ett flertal områden, däribland rätten 

att bedriva vissa typer av näringsverksamhet i lagens 3 kap.  

Lag om vissa kommunala befogenheter 3 kap 2 § andra stycket. ”Kommuner får även 

utföra hälso- och sjukvård i väntan på sådana transporter.”  

Denna lag möjliggör från kommunens sida att teckna avtal som IVPA.  

3.1.4 Socialstyrelsens föreskrifter om ambulanssjukvård m.m. (SOSFS 2009:10) 

Från sjukvården och ambulansens sida regleras möjligheterna till IVPA i Socialstyrelsen 

föreskrifter om ambulanssjukvård m.m. (SOSFS 2009:10). Föreskriftens 7 kap omfattar i 

väntan på ambulans.   
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SOSFS 2009:10 7 kap. ”Första hjälpen i väntan på ambulans (IVPA) 

1 § Ett avtal om första hjälpen i väntan på ambulans enligt 3 kap. 2 § lagen (2009:47) om 

vissa kommunala befogenheter, ett IVPA-avtal, ska säkerställa att den som utför ett 

IVPA-uppdrag kan 

1. ge första hjälpen med enkla hjälpmedel, 

2. ge den vårdbehövande trygghet, och 

3. hålla kontakt med hälso- och sjukvårdspersonalen i ambulansen. 

Av IVPA-avtalet ska det framgå om defibrillering och behandling med medicinsk oxygen 

ingår i IVPA-uppdraget. Det ska även framgå av avtalet om det i uppdraget ingår 

behandling med läkemedel som innehåller naloxon och som enligt sitt godkännande kan 

administreras av andra personer än hälso- och sjukvårdspersonal. (HSLF-FS 2018:38) 

2 § Den personal som inom ramen för ett IVPA-avtal ger behandling med läkemedel 

enligt 1 § andra stycket ska anses som hälso- och sjukvårdspersonal och omfattas av 

Inspektionen för vård och omsorgs tillsyn. (HSLF-FS 2018:38) 

Dokumentation 

3 § Varje utfört IVPA-uppdrag ska dokumenteras. Dokumentationen ska endast innehålla 

uppgifter om 

1. ärendenummer, 

2. datum, tidpunkt och plats för uppdraget, samt 

3. vidtagna åtgärder enligt 1 § och vem som har vidtagit dem. 

Dokumentationen ska överlämnas till hälso- och sjukvårdspersonalen i ambulansen 

samtidigt med patienten. 

Uppföljning 

4 § De landsting och kommuner som har ingått IVPA-avtal ska löpande följa upp dessa 

vad gäller patientsäkerhet och dokumentation.” 

3.2 Beskrivning av räddningstjänst 

Räddningstjänstens ursprungliga huvudsakliga uppgift var fram till 1970-talet att 

förebygga och ingripa vid brand, då under benämningen brandkår. År 1974 regleras för 

första gången räddningstjänstens ansvar vid andra olyckor än bränder i brandlagstiftning 
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och begreppet räddningstjänst myntades. I 1986 års räddningstjänstlag utvecklades detta 

ytterligare, bland annat till att det skulle bli enklare att samverka och nyttja de olika 

resurser som fanns i samhället samt att kommunerna skulle främja annan olycks- och 

skadeförebyggande verksamhet utanför brandområdet. Detta för att göra 

räddningstjänsten mer effektiv. (Svenska kommunförbundet & Landstingsförbundet, 

2001). 

Räddningstjänst delas upp i statlig och kommunal. Statlig räddningstjänst förekommer i 

speciella fall så som fjäll-, flyg- och sjöräddningstjänst, försvunna personer och utsläpp 

av radioaktiva avfall. För den kommunala räddningstjänsten, som står för majoriteten av 

alla utryckningar, ansvarar respektive kommun. (Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap [MSB], 2019). 

Kommunal räddningstjänst kan organiseras på olika sätt beroende på kommunens storlek 

och invånarantal. Vid kommunens brandstationer kan heltidsbrandmän, deltidsbrandmän 

eller frivilliga med tjänsteplikt vara anställda. 

I takt med att räddningstjänsten effektiviseras har det blivit allt vanligare att kommunerna 

samverkar inom räddningstjänst. I flera fall har kommunerna gått samman och bildat 

kommunalförbund gällande räddningstjänst, det innebär att ett förbund med en 

förbundsledning leder räddningstjänsten i flera kommuner för att på så vis få en mer 

effektiv och mer kostnadseffektiv räddningstjänst (Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap [MSB], 2014).  

3.2.1 Heltidsbrandman 

En räddningstjänst med heltidsbrandmän har brandmän i beredskap dygnet runt som är 

placerade på en brandstation. En heltidsbrandman har en anspänningstid på 90 sekunder, 

vilket innebär en maximal tid på 90 sekunder innan styrkan ska vara på väg till händelsen. 

En heltidsbrandman har räddningstjänsten som sin huvudarbetsgivare (Nerikes Brandkår, 

2019a). 

3.2.2 Deltidsbrandman (RIB) 

Deltidsbrandman, formellt benämnt räddningstjänstpersonal i beredskap (RIB-anställd), 

bemannar inte brandstationen i normalfallet utan finns istället på sin ordinarie arbetsplats. 

RIB-anställda har till skillnad från heltidsbrandmän en annan huvudarbetsgivare än 

räddningstjänsten. Arbetsgivaren på den ordinarie arbetsplatsen ska också ge sitt 

godkännande för att den anställde ska kunna arbeta som RIB eftersom ett larm innebär 
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frånvaro från den ordinarie arbetsplatsen. Vid händelse av larm träder RIB-anställd in i 

rollen som räddningstjänstpersonal. Vanligtvis har RIB-anställda en anspänningstid på 

fem minuter (Nerikes Brandkår, 2019b). Tidigare studier har visat att det råder 

svårigheter på flera håll i landet att rekrytera RIB personal (Håkansson & Luther Wallin, 

2018).  

3.2.3 Frivillig med tjänsteplikt/ Räddningsvärn 

Personal vid räddningsvärn har ingen beredskap utan tas ut med tjänsteplikt. Samtliga 

personer som är anslutna till värnet larmas och de personer som har möjlighet svarar på 

larmet och åker till stationen för att medverka vid räddningsinsats (Nerikes Brandkår, 

2018). 

3.3 Beskrivning av ambulanssjukvård 

Ambulanssjukvård är hälso- och sjukvård som utförs av hälso-och sjukvårdspersonal i 

eller i nära anslutning till en ambulans (Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor, 

2019). Ambulanssjukvården organiseras och styrs som övrig sjukvård på regionnivå i 

Sverige (Föreningen för Ledningsansvariga Inom Svensk Ambulanssjukvård [Flisa], 

2018).    

3.3.1 Indexering och larmnivå 

För att prioritera de sjukvårdslarm som inkommer till SOS Alarm AB använder de sig av 

ett beslutsstödsystem kallat medicinska index (SOS Alarm AB, 2019b). Medicinskt index 

bygger på att den hjälpsökande svara på givna frågor från larmoperatören utifrån det som 

har inträffat. Efter att frågorna är besvarade fås en slutgiltig prioritering hos SOS Alarm 

AB. Larmen delas in i olika nivåer, nivå 1-3, för att särskilja akuta larm från mindre 

brådskande larm (SOS Alarm AB, 2019b). De mest akuta larmen benämns prio 1-larm, 

vilket innebär akut livshotande symtom eller olycksfall. Larm om misstänkt hjärtstopp är 

ett prio 1-larm.  

3.3.2 Sjuksköterska i ambulans 

Bemanningen i en ambulans består av minst en sjuksköterska. En sjuksköterska i 

ambulans är en legitimerad sjuksköterska med delegering från ambulansläkaren att bland 

annat administrera läkemedel (Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor, 2019).  
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Sjuksköterska i ambulans vid Region Örebro län har även delegerats att avstå från att 

påbörja HLR i de förutbestämda fall detta ej bedöms vara meningsfullt, för att uppfylla 

det krävs (Region Örebro län, 2020): 

- Total avsaknad av elektrisk hjärtaktivitet samt minst ett av följande: 

- Säkra dödstecken (likfläckar, likstelhet, skador oförenliga med liv). 

- > 15 minuter har gått sedan hjärtstopp och HLR ej är påbörjat. 

3.4 Örebro län 

I Örebro län bor cirka 300 000 personer fördelat på 12 kommuner. Största kommunen i 

länet är Örebro med cirka 150 000 invånare (Regionfakta, 2020). Av länets invånare är 

cirka 260 000 bosatta i Nerikes Brandkårs upptagningsområde som innefattar 9 

kommuner. I övriga 3 kommuner (Degerfors, Karlskoga och Hällefors kommun) verkar i 

stället Bergslagens räddningstjänst. Figur 1 visar en bild av Örebro län. 

 

Figur 1 visar kommunerna som ingår i Örebro län (Region Örebro län, 2019a) 
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3.4.1 Nerikes Brandkår 

Nerikes Brandkår är ett kommunalförbund som bildades 1998 mellan Örebro, Kumla, 

Hallsberg och Lekebergs kommuner. Syftet med förbundet var att samverka om 

räddningstjänst och olycksförebyggande verksamhet. Idag består förbundet av cirka 450 

personer i sammanlagt 9 medlemskommuner. Förbundet har idag 2 heltidsstationer, 17 

deltidstationer samt 10 räddningsvärn, från Kopparberg i norr till Olshammar i söder. 

(Nerikes Brandkår, 2019d) 

3.4.2 Bergslagens Räddningstjänst 

I Karlskoga, Degerfors och Hällefors kommun är det kommunalförbundet Bergslagens 

Räddningstjänst som ansvarar för räddningstjänsten. 

3.4.3 Region Örebro Län 

Region Örebro län bildades 1 januari 2015 och ersatte därmed Örebro läns landsting och 

övertog ansvaret för hälso- och sjukvården i regionen. Inom regionen finns tre sjukhus, 

varav ett universitetssjukhus i Örebro samt två länsdelssjukhus i Lindesberg respektive 

Karlskoga (Region Örebro län, 2011) 

Ambulanssjukvård i Region Örebro län 

Ambulanssjukvården i Region Örebro län är idag uppdelade på 9 stationer, från 

Kopparberg i norr till Askersund i söder. Regionens ambulansresurser är uppdelade i 3 

områden, norr, väster och Örebro/söder (Bergvall & Carnell, u.å). Förutom de 3 

huvudstationerna finns ambulanser på flera satellitstationer. Dessa är till för att minska 

framkörningstiden till svårt sjuka patienter utanför de 3 huvudstationerna (Region Örebro 

län, 2019b). Inom Nerikes Brandkårs område är 7 av regionens 9 stationer placerade. 

Dygnet runt finns 9 ambulanser i tjänst och ytterligare 4 under dagtid på dessa stationer.  

3.5 IVPA  

1992 startade dåvarande Räddningsverket ett projekt kallat ”glesbygdsprojektet” i Torsby. 

Projektet innebar att räddningstjänstens deltidsstyrkor genomgick femton timmars 

sjukvårdsutbildning och fick därefter åka på IVPA-larm. Styrkan larmades då ut i de 

områden där räddningstjänsten antogs komma före ambulans. Räddningstjänsten 

genomförde då enklare åtgärder för att patienternas tillstånd inte skulle försämras i väntan 

på ambulans. Räddningsverket genomförde därefter en utvärdering under 1993 av cirka 

80 insatser mellan juni 1992 och februari 1993. Ett av syftena med utvärderingen var att 

undersöka om det fanns en tidsvinst i att larma räddningstjänsten tillsammans med 
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ambulans. Utvärderingen visade då att räddningstjänsten i genomsnitt kom 12 minuter 

före ambulansen vid IVPA-larm. (Svenska kommunförbundet & Landstingsförbundet, 

2001). 

IVPA startade i Region Örebro län (dåvarande Örebro Läns Landsting) år 1999. 

Brandstationen i Kumla (numera Byrsta) skrev då ett avtal med regionen gällande IVPA.  

Avtalet gällde då första hjälpen vid skadad eller sjuk person utomhus, alltså ej på 

hemadress. Under 1999 larmades räddningstjänsten i Kumla 50 gånger på IVPA-larm 

(Svenska kommunförbundet & Landstingsförbundet, 2001). Från 2000 har även 

deltidsstationen i Fellingsbro ett avtal att åka på IVPA, detta avtal skiljer sig dock då detta 

innefattar att åka på samtliga prio-1 uppdrag där räddningstjänsten bedöms vara snabbare 

än ambulansen. Sedan 2014 finns ett heltäckande avtal mellan Nerikes Brandkår och 

Region Örebro län gällande IVPA. Avtalet innebär att samtliga stationer inom Nerikes 

Brandkår larmas vid misstänkt, bevittnat hjärtstopp inom sitt upptagsområde. Avtalet 

uppdaterades senast 2017 (Sachet et al., 2017). I Fellingsbro gäller enligt T. Bjerke 

(personlig kommunikation, 10 september 2019), fortsatt avtalet från år 2000.  

3.5.1 Avtal gällande IVPA 

Det gällande samarbetsavtalet mellan Region Örebro län och Nerikes Brandkår avseende 

IVPA skrevs 2017. Avtalet innebär att SOS Alarm AB kan larma ut en enhet från Nerikes 

Brandkår tillsammans med en ambulans vid larm om misstänkt bevittnat hjärtstopp då det 

inte finns tillgång till ambulans i tillräcklig utsträckning, eller då ambulansens 

framkörningstid är lång. Nerikes Brandkår förbinder sig i och med avtalet till att ställa tre 

personal till förfogande för primär insats tillsammans med ambulans eller i väntan på 

ambulans vid sjukvårdslarm. All personal som deltar i IVPA ska ha genomgått D-HLR, 

se D-HLR under kapitel 3.5.2 Hjärtstopp, med godkänt resultat och genomgå 

repetitionsutbildning två gånger per år Nerikes Brandkår ansvarar för utbildningen via 

egna instruktörer. Region Örebro län erbjuder utbildning av tre huvudinstruktörer för 

vidare intern utbildning. Nerikes Brandkår åtar sig att anskaffa defibrillator och annan 

nödvändig utrustning i enlighet med direktiv från Region Örebro län och stå för dess drift 

och underhåll. (Sachet et al., 2017). 

3.5.2 Hjärtstopp 

I Sverige omkom år 2018 74 personer i bränder och 325 personer i trafiken. Varje år 

drabbas cirka 10 000 personer av hjärtstopp utanför sjukhus, av dessa överlever cirka 600 

personer (Hjärt-Lungfonden, u.å). 
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Vid hjärtstopp har tiden en avgörande betydelse. Både nationella och internationella 

riktlinjer rekommenderar att hjärt-lungräddning påbörjas inom 1 minut samt att 

defibrillator används inom 5 minuter från att hjärtstoppet har inträffat, för bästa möjlighet 

till överlevnad. I de fall detta uppnåtts har 49 till 75 procents överlevnad rapporterats 

(Svensson et al., 2009). Forskning visar att överlevnadschansen minskar med cirka 10 

procent för varje minut som går innan defibrillering (HLR-rådet, 2020b).  

För hjärtstopp som inträffar utanför sjukhus ses en ökad överlevnad från 4.4 procent år 

2000 till 10.3 procent år 2018 (Svenska Hjärt-Lungräddningsregistret, 2019). Enligt 

Svenska Hjärt-Lungräddningsregistrets årsrapport (2019) bedöms denna bero på flera 

faktorer, bland annat: 

1) En ökad andel livräddaringripanden före ambulans, 76% år 2018. 

2) Minskad tid från kollaps till larmsamtal  

3) Minskad tid till att hjärt-lungräddning startas 

4) Allt fler personer defibrilleras före ambulansens ankomst.  

Ambulansens responstid ökar dock vid hjärtstopp, vilket förmodas bero på för få 

ambulansresurser. Trots detta ökar inte tiden från kollaps till defibrillering, viket kan bero 

på räddningstjänsten och polisens insatser före ambulans, liksom på en ökad andel 

lekmän som använt hjärtstartare. (Svenska Hjärt-Lungräddningsregistret, 2019). 

D-HLR 

HLR står för hjärt-lungräddning, det vill säga kompressioner av bröstkorg samt 

inblåsningar vid misstänkt hjärtstopp, som utförs enligt HLR-rådets riktlinjer. Det finns 

flera olika nivåer av HLR beroende på plats, situation och utbildningsnivå hos 

inblandade. I avtalet för IVPA är utbildning med D-HLR överenskommet. D-HLR 

innebär att basal HLR utförs med tillägg av hjärtstartare, så kallad defibrillator (HLR-

rådet, 2020a). 

3.6 Potentiellt åtgärdbara medicinskt livshotande tillstånd 

Begreppet livshotande tillstånd är ett brett begrepp innehållandes många olika medicinska 

tillstånd där flertalet kräver större medicinska insatser, läkemedel och eventuellt kirurgi. 

Några livshotande tillstånd kan enligt P. Bonerfält (personlig kommunikation, 21 oktober 

2019) ibland dock åtgärdas med mindre insatser och utan högre medicinsk kunskap, 
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däribland livshotande yttre blödning, se 3.6.1 Livshotande blödning, och luftväg hotad av 

främmande kropp, se 3.6.2 Hotad luftväg. 

3.6.1 Livshotande blödning 

Livshotade blödning är en blödning som utan snabb åtgärd bedöms vara direkt 

livshotande, ofta i samband med någon form av trauma. Trauma är den främsta 

dödsorsaken i världen i åldersgruppen 15 till 35 år (Søreide, 2009). Runt om i värden 

omkommer cirka 5 miljoner personer årligen av trauma, en siffra som väntas öka (Spahn 

et al., 2013). Trauma är ett brett begrepp innefattande ett flertal olika skademekanismer 

där trafikolyckor tillhör en av de vanligaste (Aldridge, Sethi & Yon, 2017). Vid 

trafikolyckor larmas redan räddningstjänsten då dessa händelser ofta kräver ett samarbete 

mellan räddningstjänst, polis och ambulans. Vid flertalet andra typer av olycksfall som 

kan leda till exempelvis stora livshotande blödningar larmas ej räddningstjänsten. 

Okontrollerad blödning bedöms vara en av de största orsakerna till potentiell undvikbara 

dödsfall vid trauma (Spahn et al., 2013). Vid allvarlig blödning är tidsfaktorn och det 

initiala omhändertagandet av avgörande betydelse för utgången. Tidig kontroll av yttre 

blödningar på skadeplats kan åstadkommas med till exempel avsnörande förband, så 

kallad tourniquet, eller blodstillande förband. Det utgör tillsammans med snabb transport 

till skadekontrollerande kirurgi samt tidig vätsketillförsel med blodprodukter 

hörnstenarna i behandlingen av massiv blödning vid trauma (Widmark & Johansson, 

2016). Tourniquet och blodstillande förband är relativt enkla hjälpmedel som inte kräver 

någon avancerad utbildning för handhavandet.  

3.6.2 Hotad luftväg 

Hotad luftväg av främmande kropp kallas tillståndet då ett föremål fastnat i luftvägen och 

förhindrar en optimal andning så att endast en begränsad mängd eller ingen luft kan 

passera. Vid 65-80 procent av fallen är det födoämnen som fastnat i luftvägen och hindrar 

luften från att komma ner i lungorna (Uddman & Davidsson, 2020). 

Detta är ett akut tillstånd, där tiden till att den främmande kroppen avlägsnas spelar en 

stor roll. Den akuta behandlingen utanför sjukhuset av dessa fall är Heimlich manöver 

eller mun mot mun-andning. Båda dessa åtgärder kan göras utan avancerad utrustning.  
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3.7 Tidigare studier 

Studier har tidigare genomförts för att utreda de olika inblandades upplevelser av IVPA. 

Dessa tidigare studier visar att patienterna upplever brandmännen som professionella och 

att de har bra kunskap, patienterna känner stor tilltro till att brandmännen har rätt 

kompetens för uppgiften. Adolfsson och Jardenius (2014) genomförde en studie som även 

visar att patienterna blev lugnare och kände trygghet att hjälpen kom snabbt. Ett problem 

som framkommer i studien är hygienen. En patient reagerar på smutsig och ohygienisk 

klädsel hos brandmännen. 

Det har också studerats hur brandmännen upplever att vara först på plats vid hjärtstopp 

(Holm & Tongur, 2012). Enligt den studien har brandmännen en förståelse kring vad som 

krävs av dem vid IVPA-uppdrag. Brandmännen har en stark vilja att vara en 

samhällsresurs och ett komplement till ambulanssjukvården. Studien visar dock att 

brandmännen upplever en typ av utsatthet på framförallt minder orter där det kan finnas 

personliga kontakter mellan dem och den drabbade. Brandmännen känner lättnad när 

ambulans kommer till platsen och övertar det medicinska ansvaret. Detta ger då 

brandmännen möjlighet att ge stöd till anhöriga, vilket kan vara svårt initialt eftersom 

resurserna är begränsade.  

Dehre och Törnbrink (2014) studerade ambulanspersonalens upplevelser vid samarbete 

med räddningstjänst vid hjärtstopp. Studien visar att ambulanspersonalen upplever ett bra 

samarbete med räddningstjänsten. Vid ambulansens framkomst och övertagande av 

medicinsk ansvaret riktar räddningsstyrkan in sig på de delar där de då behövs. Allt från 

medicinska åtaganden så som bröstkompressioner till att stötta anhöriga och skapa en så 

bra vårdmiljö som möjligt för ambulanspersonalen. Samarbetet med räddningsstyrkan för 

att förflytta patienten och göra klart för avtransport är också något som uppskattas av 

ambulanspersonalen. 
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4 Resultat 

Avsnittet redovisar resultatet från litteraturstudien, statistikinhämtning samt genomförda 

intervjuer. Därtill redovisas en sammanställning av statistiken och intervjuerna.  

4.1 Lagkrav för att bedriva IVPA i Örebro län 

Lagmässigt är det regionernas skyldighet att tillhandhålla akutsjukvård till invånarna. 

Vården ska vara tillgänglig och likvärdig i hela regionen. Därtill är regionen skyldig att 

tillgodose patientens behov av trygghet (HSL, SFS 2017:30). För att räddningstjänsten 

ska kunna utföra IVPA-uppdrag krävs ett avtal med regionen. Enligt lagen om vissa 

kommunala befogenheter (SFS 2009:47) och Socialstyrelsens föreskrifter om 

ambulanssjukvård m.m. (SOSFS 2009:10) kan avtal om första hjälpen i väntan på 

ambulans tecknas mellan kommun och region (IVPA-avtal). Avtalet ska säkerställa att 

den som utför ett IVPA-uppdrag kan  

1. ge första hjälpen med enkla hjälpmedel,  

2. ge den vårdbehövande trygghet, och 

3. hålla kontakt med hälso- och sjukvårdspersonalen i ambulansen.  

I avtalet ska framgå om defibrillering och/eller behandling med medicinsk oxygen och 

läkemedlet naloxon ingår i uppdraget. Varje utfört uppdrag ska dokumenteras med 

adekvat information och dokumentationen överlämnas till ambulanspersonal 

(Socialstyrelsens föreskrifter om ambulanssjukvård m.m., SOSFS 2009:10).  

I det avtal som finns mellan Nerikes Brandkår och Region Örebro län finns 

överenskommet i vilka situationer räddningstjänst ska larmas, att defibrillator ingår i 

uppdraget, hur utbildning ska genomföras, bemanning vid IVPA-uppdrag, inköp och 

underhåll av utrustning samt dokumentation. Det finns ej överenskommet angående 

medicinsk oxygen och läkemedlet naloxon. (Sachet et al., 2017). I intervju med D. 

Langenbach (personlig kommunikation, 17 september 2019) framkommer att medicinsk 

oxygen och naloxon ej används vid IVPA inom Region Örebro län och Nerikes Brandkår.  

4.2 Resurser inom Örebro län 

För att kunna hjälpa personer vid olyckor och sjukdomsfall finns flera olika verksamheter 

inom Örebro län. Två av dessa verksamheter är ambulanssjukvården Region Örebro län 

och Nerikes Brandkår. Verksamheterna har olika uppdrag och förutsättningar i regionen, 

vilket medför att placering och storlek på resurserna skiljer sig i regionen. Förutom att 
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storleken på resurserna skiljer sig inom respektive veksamhet finns även skillnad i hur 

respektive verksamhet valt att placera sig i regionen. Figur 2 visar verksamheternas 

placering i regionen. Figuren visar också hur räddningstjänsten valt att bemanna de olika 

räddningstationerna. 

 

Figur 2 Resurskarta Region Örebro län inom de delar Nerikes Brandkår verkar.  

Det finns totalt 28 räddningstjänststationer och sju ambulansstationer inom de delar av 

regionen där Nerikes Brandkår verkar. Tabell 1 visar en uppdelning av de sju 

ambulansstationerna och de räddningsstationer som finns placerade i respektive 

ambulansområde. 
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Tabell 1 Räddningsstationer kopplade till ambulansområde. 

Ambulansområde Brandstationer 

Askersund Askersund 

Mariedam 

Hammar 

Olshammar 

Byrsta Byrsta 

Pålsboda 

Hjortkvarn 

Vretstorp 

Kopparberg Kopparberg 

Laxå Laxå 

Finnerödja 

Hasselfors 

Lindesberg Lindesberg 

Fellingsbro 

Frövi 

Guldsmedshyttan 

Ramsberg 

Vedevåg 

Rockhammar 

Nora Nora 

Nyhyttan 

Örebro Örebro 

Garphyttan 

Odensbacken 

Fjugesta 

Vintrosa 

Vinön 

Glanshammar 
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4.2.1 Förmåga Nerikes Brandkår 

Av räddningstjänststationerna finns heltidsbrandmän på 2 stationer, Örebro och Byrsta. 

På station Byrsta finns både en heltids- och en deltidsstyrka. 16 av stationerna bemannas 

enbart med deltidsbrandmän och 10 av stationerna använder sig av räddningsvärn.  

För att utöva IVPA krävs fordon och utrustning. Nerikes Brandkår använder befintliga 

fordon och har inhandlat den medicinska utrustning som krävs för att utföra uppdraget. 

Det förbrukningsmaterial som används vid larm ersätts av regionen. (Sachet et al., 2017). 

4.2.2 Beredskap och bemanning Nerikes Brandkår 

Beredskap och bemanning ser olika ut på räddningsstationerna i länet. Figur 3 visar 

Nerikes Brandkårs bemanning på de olika stationerna med heltids- och deltidsbrandmän.  

 

Figur 3 Nerikes Brandkårs bemanning stationsvis, stationer med räddningsvärn är undantaget (Nerikes Brandkår, 

2019d). 

Samtliga hel- och deltidsstationer har förmågan till IVPA-verksamhet när det gäller 

resurser. Detta förutsatt att det inte pågår ett räddningstjänstuppdrag i respektive stations 

upptagningsområde. Skulle det pågå ett sådant uppdrag så är det enbart stationerna i 

Örebro och Byrsta som teoretiskt sett har bemanning för två samtida uppdrag (stationen i 

Byrsta är heltidsbemannad och har även en deltidsstyrka som larmas då heltidsstyrkan är 

upptagen). När det gäller deltidsstationerna så finns möjligheten att ”dra ett totallarm” på 

stationen. Då larmas samtliga som har en sökare och de som har möjlighet svarar då på 
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larmet. Detta innebär att om en styrka är på IVPA-uppdrag så kan troligtvis ändå en 

fulltalig styrka larmas D. Langenbach (personlig kommunikation, 17 september 2019).  

Vid larm till räddningsvärnen larmas cirka tio personer. Av de tio personerna åker de som 

har möjlighet på larmet (Nerikes Brandkår, 2018).  

4.2.3 Resurser ambulansen Region Örebro län 

Ambulanssjukvården använder gränslös dirigering vilket innebär att ambulanserna kan 

dirigeras i hela regionen. Region Örebro län har som mål att nå 90 procent av invånarna 

inom 20 minuter vid prio-1 larm enligt T. Carnell (personlig kommunikation, 8 oktober 

2019). I området där Nerikes Brandkår verkar finns sju ambulansstationer med nio 

ambulanser dygnet runt samt ytterligare fyra under dagtid vilket redovisas i Tabell 2. 

Förutom de vägburna ambulanserna finns även ett avtal med Värmland för tillgång till 

ambulanshelikopter (Bergvall & Carnell, u.å). 

Tabell 2 Antal ambulanser i Region Örebro län i det område Nerikes Brandkår verkar (Bergvall & Carnell, u.å). 

Ambulansstation Dygnet runt Dagtid 

Askersund  1 - 

Byrsta 1 1 

Laxå 1 - 

Lindesberg 1 1 

Nora 1 - 

Kopparberg 1 - 

Örebro 3 2 

Totalt 9 4 
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4.3 Sjukvårdsutbildning inom Nerikes Brandkår 

För att bedriva IVPA krävs enligt Socialstyrelsens föreskrifter om ambulanssjukvård m.m 

(SOSFS 2009:10) ett avtal som säkerställer att den som utför ett IVPA-uppdrag kan ge 

första hjälpen med enkla hjälpmedel. Föreskriften reglerar inte vid vilka medicinska 

tillstånd IVPA-uppdrag ska tillämpas, det regleras i de avtal som tecknas. I det avtal som 

finns mellan Nerikes Brandkår och Region Örebro län begränsas IVPA-uppdrag till 

misstänkt bevittnat hjärtstopp. Enligt avtalet ska all personal som deltar vid IVPA 

genomgått godkänd grundutbildning i D-HLR och därefter repetitionsutbildning i D-HLR 

2 gånger per år. Enligt M. Edmundh (personlig kommunikation, 18 september 2019) har 

samtliga brandmän inom Nerikes Brandkår en grundläggande sjukvårdsutbildning och har 

genomfört D-HLR utbildning med repetition två gånger per år. Vid denna utbildning 

utbildas även brandmännen i heimlich manöver för att kunna verka vid främmande kropp 

i luftväg. Under 2019–2020 inhandlas även tourniqueter till alla Nerikes Brandkårs 

stationer för att klara eventuella masskadescenarier, vilket innebär att personalen också nu 

genomgår utbildning i att försöka stoppa livshotande blödning enligt M. Edmundh 

(personlig kommunikation, 18 september 2019). 

För att kunna utföra HLR på det mest effektiva sättet krävs två personer. Dessa två kan då 

tillämpa den så kallade två-livräddartekniken som innebär att en person genomför 

hjärtkompressioner och den andra inblåsningar (Karlgren, 2019). Detta medför att 

räddningstjänsten bör ha minst två personer att avsätta för IVPA-larm. I avtalet som finns 

mellan Nerikes Brandkår och Region Örebro län åtar sig räddningstjänsten att skicka tre 

personer vid IVPA-larm (Sachet et al., 2017).  

4.4 Larmfrekvens 

Räddningstjänst och ambulanssjukvård är uppbyggda efter olika strukturer beroende på 

de skillnader i uppdrag och organisation som finns för respektive verksamhet. 

Räddningstjänsten består till stor del av deltidsstationer och räddningsvärn då 

räddningstjänsten, som tidigare nämnts, organiseras inom kommunerna. Inom de flesta 

kommuner är underlaget för litet för att bemanna heltidsstationer. Ambulanssjukvården, 

som organiseras av regionerna, bygger istället på färre centraliserade ambulansstationer 

med dygnet-runt bemanning. Detta har som följd att antalet larm per station förväntas 

vara lägre inom räddningstjänsten än inom ambulanssjukvården. 
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4.4.1 Larmfrekvens för Nerikes Brandkår 2018 

För att kunna utföra IVPA-uppdrag krävs förutom utbildning och utrustning även 

beredskap och tillgänglighet. Då det inte är räddningstjänstens primära uppgift att utföra 

IVPA bör dessa insatser inte förhindra den ordinarie verksamheten. Figur 4 visar det 

årliga totala antalet insatser för respektive kommun inom förbundet. 

 

Figur 4 visar antalet larm i respektive kommun år 2018 (Nerikes Brandkår, 2019c). 

4.4.2 IVPA-larm inom Nerikes Brandkår 2018 

Kommunerna i förbundet skiljer sig åt, både när det gäller yta och persontäthet. Detta 

medför att det i vissa kommuner finns flera brandstationer. I Tabell 3 nedan visas det 

totala antalet larm samt IVPA-larm fördelat på respektive brandstation under 2018.  
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Tabell 3 andelen IVPA-uppdrag stationsvis [%] (Nerikes Brandkår, 2019c). 

Kommun Station Antal larm IVPA-larm Andel IVPA [%] 

Askersund Askersund 105 8 7,6 

 Mariedam 10 2 20,0 

 Hammar 18 0 0 

 Olshammar 3 0 0 

Hallsberg Pålsboda 25 1 4,0 

 Hjortkvarn 35 2 5,7 

 Vretstorp 16 0 0 

Kumla Byrsta1 401 16 4,0 

 Byrsta deltid 5 1 20,0 

Laxå Laxå 85 6 7,1 

 Finnerödja 23 1 4,4 

 Hasselfors 12 2 13,3 

Lekeberg Fjugesta 60 4 16,7 

Lindesberg Lindesberg 132 5 3,8 

 Fellingsbro2 134 11 8,2 

 Frövi 93 3 3,2 

 Guldsmedshyttan 38 6 15,8 

 Ramsberg 10 0 0,0 

 Vedevåg 9 0 0,0 

 Rockhammar 9 0 0,0 

Ljusnarsberg Kopparberg 82 6 7,3 

Nora  Nora 126 9 7,1 

 Nyhyttan 8 2 25,0 

Örebro Örebro 1290 11 0,9 

 Garphyttan 49 0 0,0 

 Odensbacken 47 9 19,1 

 Vintrosa 47 4 8,5 

 Glanshammar 34 2 5,9 

 Vinön 2 0 0,0 

Totalt 29 2908 111 3,8 

1 Stationen servar både Kumla och Hallsbergs kommun.2 Har ett eget avtal med regionen och åker på 

samtliga prio-1 larm där räddningstjänsten bedöms vara snabbare än ambulansen. 2018 larmades styrkan 

vid 100 tillfällen till sjukvårdslarm (75%) 
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Statistiken visar att räddningstjänsten utförde 111 IVPA-uppdrag under 2018. Detta utgör 

3,8 procent av det totala antalet uppdrag, vilket redovisas i Figur 5. 

 

Figur 5 Fördelning mellan räddningstjänstuppdrag och IVPA i Nerikes Brandkår 2018 (Nerikes Brandkår, 2019c). 

Det finns ingen befintlig statistik som kan visa på huruvida det vid något tillfälle 

förekommit att aktuell räddningstjänst varit på IVPA-larm när ett larm gällande 

räddningstjänst inkommit. Detta beror på att det är närmaste lediga station inom 

förbundet som larmas till aktuell händelse. Enligt T. Bjerke (personlig kommunikation, 

10 september 2019) finns det dock inget känt tillfälle i dagsläget där detta inträffat. 

4.4.3 Larmfrekvens för ambulansen i Region Örebro län 2018 

För att kunna hjälpa akut sjuka personer krävs beredskap. Utan beredskap saknas 

tillgänglighet och möjlighet att utföra akuta uppdrag. Ambulanssjukvårdens tillgänglighet 

i Region Örebro län är stundtals ansträngd och har under senaste tiden varit föremål för 

medial uppmärksamhet (Weckström, 2019). Under 2018 utförde ambulanssjukvården 25 

211 uppdrag (Ambulansen Region Örebro län, 2019), fördelat enligt Figur 6. 

 

Figur 6 visar antalet larm till ambulanssjukvården stationsvis (Ambulansen Region Örebro län, 2019). 
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4.4.4 Larmfrekvens för ambulanser i Region Örebro län avseende hjärtstopp 2018 

Under 2018 larmades ambulansen i Region Örebro län vid 389 tillfällen till misstänkt 

hjärtstopp (SOS Alarm AB, 2019a). Larmen är fördelade på de olika ambulansstationerna 

enligt Figur 7. Figuren visar antalet larm om misstänkt hjärtstopp till 

ambulanssjukvården.  

 

Figur 7 Antalet larm om misstänkt hjärtstopp för de olika ambulansstationerna (SOS Alarm AB, 2019a). 

Då det inte förekommer något index för misstänkt hjärtstopp används index enligt nedan 

vid förfrågan till SOS Alarm AB om antalet misstänkta hjärtstopp. 
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4.4.5 Jämförelse av larmfrekvenser mellan ambulans och räddningstjänsten vid 

hjärtstopp 

Andelen misstänkta hjärtstopp som resulterade i ett IVPA-larm till räddningstjänsten i 

förhållande till det totala antal misstänkta hjärtstopp som larmades till ambulansen 2018 

redovisas i Tabell 4 uppdelat på ambulansområden.  

Tabell 4 Antal misstänkta hjärtstoppslarm för räddningstjänsten och ambulansen (SOS Alarm AB, 2019a; Nerikes 

Brandkår, 2019c) 

Område Antalet larm om 

misstänkt 

hjärtstopp till 

ambulansen 

Antalet larm till 

Räddningstjänsten 

Andel som 

räddningstjänsten 

larmas till i 

Procent [%]  

Askersund 12 10 83,3 

Byrsta 50 20 40,0 

Laxå 20 9 45,0 

Lindesberg 43 25 58,1 

Ljusnarsberg 19 6 31,6 

Nora 26 11 42,3 

Örebro 219 30 13,7 

Totalt 389 111 28,5 

Statistiken visar att IVPA-larm vid misstänkt hjärtstopp i Askersundsområdet sker vid 

83,3 procent av det totala antalet misstänka hjärtstopp till ambulansen, medan IVPA-larm 

i Örebroområdet användes vid 13,7 procent av det totala antalet larm om misstänkt 

hjärtstopp.  

4.4.6 Jämförelse av den totala larmfrekvensen mellan ambulans och räddningstjänst  

Figur 8 visar att ambulanssjukvården har en betydligt högre larmfrekvens än 

räddningstjänsten. 
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Figur 8 Totala antalet larm för respektive verksamhet (Ambulansen Region Örebro län, 2019; Nerikes Brandkår, 

2019c). 

4.5 Jämförelse av framkörningstid vid IVPA  

Framkörningstid är tiden från att styrkan larmas till dess den är framme. För att undersöka 

huruvida räddningstjänsten kan minska väntan på första insats och defibrillering vid 

misstänkt hjärtstopp granskades statistik från SOS Alarm AB. Eftersom antalet larm var 

begränsat till relativt få bedömdes medianvärdet på framkörningstider vid IVPA-larm 

som det mest tillförlitliga för jämförelse. Medianvärdet på framkörningstiden för 

ambulansen respektive räddningstjänsten vid samutlarmning vid IVPA under 2018 

redovisas i Figur 9. 

 

Figur 9 Medianvärde på framkörningstid i minuter vid IVPA i Region Örebro län 2018 (SOS Alarm AB, 2019a). 
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Medianvärdet på framkörningstiden för räddningstjänsten är 13 minuter 50 sekunder, och 

22 minuter 50 sekunder för ambulansen, vilket visar en tidsvinst på nio minuter när 

räddningstjänsten larmades på IVPA-larm år 2018. 

4.6 Möjligheter till utökning av IVPA 

Enligt nuvarande avtal larmas Nerikes Brandkår endast om de bedöms vara snabbare på 

plats än ambulansen inom regionen. Det insamlade materialet visar att räddningstjänsten 

ansågs vara snabbare vid 111 av 389 misstänkta hjärtstopp under 2018, vilket utgör 

28,5%. Fördelningen på respektive ambulansstation visas i Figur 10. 

 

Figur 10 Antal larm om misstänkt hjärtstopp fördelat på de ambulansstationer de tillhör (Nerikes Brandkår, 2019c; 

SOS Alarm AB, 2019a). Fjugesta brandstation ligger geografiskt mellan flera ambulansstationer men har av praktiska 

skäl räknats till Örebros ambulansstation här.  

Frånsett att inkludera nya typer av sjukdomsbilder skulle ett sätta att utöka IVPA kunna 

vara att räddningstjänsten larmas i samtliga fall med misstänkt hjärtstopp oavsett vilken 

verksamhet som bedöms vara snabbast på plats. Det skulle med 2018 års siffror innebära 

en ökning av antal IVPA-uppdrag enligt Figur 11 för räddningstjänsten. 
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Figur 11 Andel misstänkta hjärtstopp som räddningstjänsten larmas till (Nerikes Brandkår, 2019c; SOS Alarm AB, 

2019a)  

4.6.1 Dilemma för räddningstjänstpersonal 

Vid intervju med D. Langenbach (personlig kommunikation, 17 september 2019) 

framkom att det förekommer att räddningstjänsten åker på IVPA-larm där det konstateras 

att det misstänkta hjärtstoppet visar sig vara ett dödsfall som inträffat för en tid sedan, 

exempelvis dödsfall under nattetid som upptäcks på morgonen. I dessa fall ställs 

räddningstjänsten inför ett dilemma där HLR enligt gällande riktlinjer ska påbörjas då 

räddningstjänsten saknar delegering att avstå HLR. Dessa händelser bedöms enligt 

Langenbach i nuläget som mycket få men en utökning av IVPA med samtliga hjärtstopp 

skulle oundvikligen öka även dessa händelser då de ej kan urskiljas vid larmsamtalet eller 

indexering hos SOS Alarm AB.  

4.6.2 Möjliga medicinska områden för utökning 

Förutom vid hjärtstopp finns det flera akuta sjukdomsfall där tiden spelar en avgörande 

roll. För att kartlägga eventuella utökningsmöjligheter av IVPA-verksamheten 

intervjuades P. Bonerfält (personlig kommunikation, 21 oktober 2019) som medicinskt 

sakkunnig angående akuta sjukdomstillstånd där räddningstjänsten eventuellt skulle 

kunna bistå ambulanssjukvården med en första insats i väntan på ambulansen. Misstänkt 

luftvägshinder och livshotande blödning bedömdes vara två rimliga områden att 

överväga. Även räddningstjänsten intervjuades för att få deras syn på en utökning, samt 

utreda om de anser sig ha möjlighet att utföra dessa uppdrag. Intervjuerna resulterade i att 
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datamaterial efterfrågades från SOS Alarm AB gällande misstänkt luftvägshinder hos 

vuxen samt vid livshotande blödning vilket redovisas i Figur 12 och Figur 13.  

  
Figur 12 Antal larm gällande misstänkt luftvägshinder för respektive ambulansområde 2018 (SOS Alarm AB, 2019a).  

INDEX: Nivå 1 -Andningssvårigheter 

 Nivå 2 -Misstanke om främmande föremål i luftvägarna/Vuxen 

 

 

Figur 13 Antal larm om misstänkt livshotande blödning för respektive ambulansområde 2018 (SOS Alarm AB, 2019a). 
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INDEX: Nivå 1  -Extremitet/Sårskador/Mindre trauma 

  -Olyckor(Trauma) 

  -Våld-misshandel 

Nivå 2  -Stor blödning som inte stoppar 

  -Stor blödning svår att stoppa 

4.6.3 Nerikes Brandkårs förmåga att utöka IVPA 

Enligt D. Langenbach (personlig kommunikation, 17 september 2019) har Nerikes 

Brandkår god förmåga att utöka IVPA. Personalen har redan erforderlig utbildning för att 

göra en första insats vid främmande kropp i luftväg. Under år 2020 kommer även 

samtliga stationer vara utrustade med hjälpmedel för att göra en första insats i väntan på 

ambulans vid livshotande blödning. En utökning enligt samtliga kriterier skulle ha ökat 

antalet larm till Nerikes Brandkår under 2018 enligt Figur 14. 

 

Figur 14 Ökning av larm vid utökning av IVPA (SOS Alarm AB, 2019a). 
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5 Analys och diskussion 

I detta avsnitt presenteras och diskuteras analysen utifrån teorin och resultatet. 

Centraliseringen av sjukvården har lett till att flera människor har långt till närmaste 

sjukhus. Ambulanssjukvården finns centraliserad till de större orterna där behovet av en 

ambulans anses vara störst. Besättningen i ambulansen utgörs i dagsläget nästan helt av 

sjuksköterskor och specialistutbildade sjuksköterskor. Eftersom organisationen bygger på 

heltidsanställd personal finns inte underlag att placera ambulanser på de mindre orterna. 

För att minska tiden till första insats i några av de mest akuta sjukdomsfallen kan istället 

räddningstjänsten bistå ambulanssjukvården då de finns utplacerade på fler stationer i 

länet. För att räddningstjänsten ska kunna utföra dessa uppdrag krävs utbildning, 

utrustning, tillgänglighet och ett fungerande samarbete. 

5.1 Räddningstjänstens förmåga att utföra IVPA  

Räddningstjänstens förmåga att utföra IVPA i nuvarande form inom Region Örebro län är 

enligt Nerikes Brandkår god. Resultatet visar att Nerikes Brandkår uppfyller kraven i 

gällande avtal och kan enligt de regelverk som styr området genomföra IVPA på ett 

korrekt vis. 

Tidigare studier i hur patienters upplevelse av att bli vårdade av deltidsbrandmän visar 

även att majoriteten av patienterna ser det som positivt att räddningstjänsten larmas. 

Patienterna upplever ett lugn i att hjälpen kommer snabbt och i vissa fall är de inte 

införstådda med att det var brandmän som var först på plats utan tror att det varit 

ambulansen då brandmännen visat på stort kunnande. Tidigare studier visar också att 

ambulanssjuksköterskor upplever ett gott samarbete med räddningstjänsten vid 

prehospitala hjärtstopp. De lagkrav för hälso- och sjukvård som finns på trygghet, 

integritet och god kontakt uppfylls på ett bra sätt av räddningspersonalen vid IVPA-larm, 

men räddningspersonalen besitter inte samma kompentens som ambulanspersonalen när 

det kommer till vissa medicinska moment.  

5.1.1 Nerikes Brandkårs resurser 

Nerikes Brandkårs uppfattning är de i dagsläget och vid en eventuell utökning av IVPA 

har en god beredskap för att utföra sitt ordinarie uppdrag. Detta påstående anses också få 

stöd av det insamlade materialet. Statistiken visar att majoriteten av brandstationerna har 

en relativt låg larmfrekvens. Under 2018 var det totala snittet på antal larm för de 29 

stationerna cirka 100 larm per station och år, vilket motsvarar 1,9 larm per vecka. 
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Värt att notera är att de två heltidsstationerna Byrsta och Örebro med sina 1691 larm är 

inkluderade i dessa siffror. För att få en bättre uppfattning av belastningen på 

deltidstationerna och räddningsvärnen där personalen har ett ordinarie arbete där de blir 

frånvarande vid larm räknas snitt för varje enskild kategori av räddningsstation. Antal 

larm i snitt var 2018 för de två heltidsstationerna 16,3 larm per vecka. Deltidsstationerna 

hade 2018 ett snitt på 1,2 och räddningsvärnen ett snitt på 0,2 larm per vecka.  

5.2 Utökning av IVPA 

En utökning av IVPA är ett önskemål från räddningstjänstens sida. Basala åtgärder vid 

luftvägshinder och första åtgärder vid livshotande blödning är ämnen som redan ingår i 

utbildningspaketet som samtliga brandmän genomför årligen. Under 2019–2020 utrustas 

även samtliga brandstationer inom Nerikes Brandkår med avsnörande förband, så kallad 

tourniquet. Den utrustning som krävs för att genomföra en utökning av IVPA inom de 

undersökta områdena finns därmed snart inom Nerikes Brandkår och personalen har 

sedan tidigare erforderlig utbildning på denna. Anledningen till att räddningstjänsten 

införskaffat utrustningen är en höjd beredskap för eventuella masskadescenarier. 

Eftersom utrustningen inhandlas under 2019–2020, och personalen är utbildad på att 

handlägga de uppgifter som ett utöka IVPA-uppdrag skulle innebära anses Nerikes 

Brandkår ha förmågan att utföra dessa uppdrag redan inom en snar framtid. 

En annan aspekt är att både räddningstjänsten och ambulansen tillhör samhällets 

beredskap för att hjälpa personer som har drabbats av olyckor eller sjukdomsfall. Båda 

verksamheterna är skattefinansierade och befolkningen förväntar sig hjälp från dessa 

verksamheter när en olycka eller sjukdomsfall har inträffat. Vid exempelvis trafikolyckor 

samarbetar verksamheterna, räddningstjänsten kan då ingripa vid en större blödning. För 

den skadade är det oväsentligt i stunden huruvida en blödning är orsakad av en 

trafikolycka eller exempelvis en motorsågsskada. En ökad samverkan skulle öka 

befolkningens trygghet, de ekonomiska aspekterna med kommunal skatt respektive 

landstingsskatt borde vara underordnad samhällsmedborgarnas trygghet. 

Vid en eventuell utökning av IVPA med luftvägshinder och livshotande blödning 

tillsammans med att räddningstjänsten larmas vid samtliga misstänkta hjärtstopp skulle 

det totala antalet larm till räddningstjänsten öka med 13,4 procent och den totala andelen 

IVPA-uppdrag skulle öka från dagens 3,8 till 15,2 procent eller från dagens 111 uppdrag 

till 390 uppdrag per år om antalet larm skulle vara oförändrat jämfört med 2018. Störst 

ökning skulle förväntas ske i Örebro-området med en ökning på 253 larm per år enligt 
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figur 14, kapitel 4.6.3. Detta är en ökning med 16,5 procent. Samtidigt skulle ökningen i 

Askersunds-området vara åtta larm vilket är en ökning med 5,9 procent. Dessa siffror 

bygger som tidigare nämnts på att räddningstjänsten larmas vid samtliga misstänkta 

hjärtstopp och vid samtliga larm om misstänkt främmade kropp och livshotande blödning 

och att antalet larm är som 2018. Då detta inte anses som ett helt önskvärt utfall användes 

också procentsatsen som räddningstjänsten larmas i fallet med misstänkt hjärtstopp under 

2018, vilket var 28,5 procent. Om räddningstjänsten skulle larmas på 28,5 procent av alla 

larm om livshotande blödning och luftvägshinder och oförändrat på misstänkt hjärtstopp 

skulle andelen IVPA öka från dagens 3,8 till 4,9 procent. Det skulle även innebära en 

total ökning av antal larm till räddningstjänsten med 1,1 procent, eller cirka 32 larm per år 

i hela Nerikes Brandkår.  

Nerikes Brandkårs uppfattning är att de även vid utökning av IVPA har en god beredskap 

för att utföra sitt ordinarie uppdrag. Räddningstjänsten framhåller också att de har 

möjligheten att larma ”total-larm” om en deltidsstyrka är på IVPA och ett 

räddningstjänstuppdrag inkommer. Detta innebär att alla brandmän som är anslutna till 

den aktuella stationen får larmet och de som har möjlighet svarar på larmet. Då det inte 

går att fastställa att en komplett ny styrka kommer svara på larmet kan detta inte anses 

som en tillförlitlig förstärkning. Med det relativt låga antalet årliga IVPA-larm inom 

Nerikes Brandkår och de uppgifter som framkommit i intervjuer med berörda finns det 

dock lite som påvisar någon stor sannolikhet för ”dubbel-larm”. 

Tidigare studier har påvisat svårigheter att rekrytera RIB- personal. Denna problematik 

beror på flera olika faktorer och finns även inom Nerikes Brandkår. En utökning av IVPA 

skulle i förlängningen kunna leda till ytterligare svårighet att rekrytera RIB- personal till 

deltidsstationerna då de ordinarie cheferna inte kan tillåta en ökad frånvaro från arbetet. 

Detta är något som bör tas i beaktning vid en eventuell utökning. 

5.2.1 Problematik vid hjärtstopp 

Av de misstänkta hjärtstopp som ambulansen larmas till finns en andel av personer som 

konstaterats avlidna vid ambulansens ankomst. Det kan exempelvis röra sig om personer 

som avlidit under natten för att sedan påträffas under morgonen. I dessa fall där något av 

de tidigare nämnda kriterierna uppfylls påbörjas inte återupplivningsförsök med HLR om 

ambulansen anländer först. Vid denna typ av ärende finns det således ingen medicinsk 

vinst i att larma räddningstjänsten. Om räddningstjänsten larmas och kommer först på 

plats står personalen inför ett dilemma. Räddningstjänsten går vid IVPA-larm under 
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Hälso- och sjukvårdslagen vilket gör att de har en skyldighet att påbörja HLR. 

Räddningspersonalen saknar delegering i att avstå från att påbörja återupplivningsförsök 

enligt ambulansens kriterier, oavsett om de bedömer det tydligt att patienten är bortom 

räddning. När antalet misstänkta hjärtstoppslarm ökar till räddningstjänsten så kommer 

även dessa larm där det inte finns exakta klockslag noterat när personen drabbades av 

hjärtstopp öka. Dessa larm ställer räddningspersonalen inför svåra situationer.  

5.3 Samverkan   

I gällande avtal är det svårt att få klarhet i huruvida räddningstjänsten även larmas som 

assistans till ambulans vid hjärtstopp. Enligt ambulansens riktlinjer ska två ambulanser 

larmas vid misstänkt hjärtstopp, detta på grund av den höga arbetsbelastningen/att många 

händer behövs. Då flera av ambulansstationerna i regionen är så kallade satellitstationer 

med endast en tillgänglig ambulans behöver ytterligare enhet från ett annat område larmas 

vid. Framkörningstiden för den assisterande ambulansen kan i vissa fall vara lång. I dessa 

fall kan räddningstjänsten vara snabbare på plats och assistera. Assistans med att ta fram 

utrustning, ge hjärtkompressioner, samtal med anhöriga och bärhjälp är områden som 

räddningstjänsten då kan bistå ambulanspersonalen med. För att samarbetet ska fungera 

så bra som möjligt är det viktigt att personal från räddningstjänsten samövas tillsammans 

med ambulanspersonalen. Detta är något som även tidigare studier lyfter fram.  

Likaså framkommer vid intervju med räddningstjänsten vikten av återkoppling från 

sjukvården till räddningstjänsten efter en insats. Arbetet med detta är redan påbörjat. Vid 

varje IVPA-larm inom Nerikes Brandkår får ambulansen kännedom om detta och 

återkopplar resultatet till räddningstjänsten. Eftersom detta är något som efterfrågats från 

räddningstjänsten för kompetensutveckling är denna återkoppling viktig. 

5.4 Larmfrekvens  

Vid granskning av statistiken ses en betydligt högre larmfrekvens och därmed 

arbetsbelastning hos ambulanssjukvården jämfört med räddningstjänsten vilket visas i 

figur 8, kapitel 4.4. Ett exempel på detta är ambulansområde Askersund där ambulansen 

larmades vid 1083 tillfällen under 2018. Under samma period larmades de fyra 

räddningsstationerna som finns i området vid sammanlagt 136 tillfällen. Detta innebär att 

räddningstjänstens belastning i området är cirka 12,6 procent av ambulanssjukvårdens. 

Dessa räddningsstationer utgörs dock av personal med ett annat ordinarie arbete än 

räddningstjänsten varpå belastningen bör vara lägre än för en ambulans med 

heltidsanställd personal. I de fall ambulansen transporterar patient till sjukhus lämnas 
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dessutom området utan ambulans under en ansenlig tid då sjukhuset finns på ett avstånd 

av cirka 54 km i Örebro. Denna ojämna belastning mellan ambulans och räddningstjänst 

belyser behovet av ett gott samarbete mellan verksamheterna för bästa möjliga 

tillgänglighet för invånarna. 

5.4.1 Fellingsbro 

Det gamla befintliga avtalet i Fellingsbro bör utredas. Avtalet innebär att 

räddningstjänsten larmas vid samtliga prio-1 uppdrag där de bedöms vara snabbare på 

plats än ambulansen. Detta innebar under 2018 att av räddningstjänstens totala beläggning 

på 134 larm var 100 larm eller cirka 75 procent IVPA-uppdrag. Detta anses som en hög 

siffra och det kan inte uteslutas att en så hög IVPA frekvens påverkar eller kan påverka 

räddningstjänsten tillgänglighet för den ordinarie verksamheten.  

Vid intervju med D. Langenbach (personlig kommunikation, 17 september 2019) och T. 

Carnell (personlig kommunikation, 8 oktober 2019) framkommer också att båda 

verksamheterna anser att avtalet behöver utvärderas och eventuellt justeras i framtiden.  

5.5 Tidsvinst med IVPA  

I dagsläget larmas Nerikes Brandkår till IVPA när SOS Alarm AB bedömer att det finns 

en ”tidsvinst” med att larma dem tillsammans med ambulans vid misstänkt hjärtstopp. 

Resultatet visar att Nerikes Brandkår enligt medianen är snabbare på plats än ambulansen 

inom Region Örebro län vid aktuella IVPA-larm som genomfördes under 2018. 

Skillnaden i medianframkörningstid uppgår enligt resultatet till nio minuter. Enligt HLR-

rådet minskar chansen att få igång ett hjärta med defibrillator med cirka tio procent för 

varje minut som går vid hjärtstopp. Detta innebär att även en liten tidsvinst med att larma 

räddningstjänsten på så lite som en minut skulle kunna ge en ökad chans att få igång ett 

hjärta med upp till tio procent. Denna ”lilla” tidsvinst torde vara extremt svår för en SOS-

operatör att bedöma vid utarmning, vilket innebär att det bör ifrågasättas huruvida IVPA 

endast bör tillämpas då räddningstjänsten förväntas vara snabbare på plats eller i alla fall 

av misstänkt hjärtstopp. Tydliga riktlinjer för hur bedömningen ska göras om vilken 

verksamhet som är snabbast på plats saknas i det avtal som finns, utan det lämnas till 

svarande SOS-operatör att avgöra.  
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5.6 Studiens tillförlitlighet 

Studien var från början tänkt att innefatta flera regioner för att se likheter och skillnader i 

Sverige. Om flera regioner hade ingått i studien kan det inte säkerställas att resultatet 

blivit det samma.  

Det finns också en viss osäkerhet i datamaterialet gällande antalet IVPA-uppdrag. Detta 

beror på att SOS Alarm AB kan indexera utlarmningen på olika sätt.  

Vid genomgång av materialet påträffas flertalet uppdrag till räddningstjänsten med index 

”Annat sjukvårdslarm” då detta index är högst ospecifik kan ingen slutsats fattas om 

vilken typ av insats räddningstjänsten har genomfört. Det kan inte heller uteslutas att ett 

misstänkt hjärtstopp indexerats enligt detta. 

Studien har genomförts genom att objektivt granska datamaterial och efterfråga de olika 

verksamheternas synpunkter och aspekter på IVPA och en eventuell utökning. Resultatet 

visar på en relativt stor spridning i antalet utlarmade misstänkta hjärtstopp mellan olika 

delar av Region Örebro län. Spridningen talar för att resultatet bör vara applicerbart även 

på andra regioner i Sverige. 

5.7 Förslag på fortsatta studier 

Trenden visar att ambulansens framkörningstid blir allt längre. Detta anses motivera 

vidare studier inom detta område. Utvidgad IVPA med larm vid blödning och hotad 

luftväg är taget genom egen analys och intervjuer, vilken potentiell nytta det innebär för 

patienter är oklart då det ej finns lika mycket forskning inom detta som för hjärtstopp.   

För att kunna påvisa en reell nytta med IVPA hade det krävts insyn i sjukvårdens 

journalsystem. Detta hade medfört att varje fall av IVPA hade kunnat granskas för att 

vidare utreda om räddningstjänstens insats haft betydelse för utfallet. Studien bygger nu 

på antagande utifrån medicinska studier som visar på tidens inverkan på utfallet för 

patienten. Det hade därför varit intressant med framtida studier som granskar 

patientjournaler från ärenden med IVPA för att undersöka den reella nyttan.  
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6 Slutsatser 

I detta avsnitt presenteras slutsatserna utifrån frågeställningen, resultaten och analysen. 

Det finns ett avtal mellan Nerikes Brandkår och Region Örebro län som innebär att SOS 

Alarm AB har möjlighet att larma räddningstjänst samtidigt som ambulans vid misstänkt 

hjärtstopp om ambulansens framkörningstid bedöms lång. Detta avtal uppfyller de krav 

som ställs på IVPA-avtal enligt SOSFS 2009:10 frånsett att överenskommelse kring 

medicinsk oxygen och naloxon saknas. Avseende utbildning, bemanning och utrustning 

vid IVPA finns en tydlig överenskommelse i avtalet. Att detta uppfylls enligt avtalet 

bekräftas även vid intervjuer med inblandade. Resultatet i denna studie visar därmed att 

räddningstjänsten har en god förmåga att utföra IVPA-uppdrag vad gäller personal, 

utbildning och utrustning. 

Intervjuer och det insamlade materialet påvisar att räddningstjänsten har en god 

tillgänglighet i dagsläget och att utrymme rimligen finns för att öka antalet larm på de 

flesta räddningsstationerna. För de, i den här studien, potentiella områdena för utökning 

av IVPA-larm bedrivs redan utbildning och utrustning finns i dagsläget på flera stationer 

och kommer under 2020 finnas på samtliga. Om IVPA skulle utökas med livshotande 

blödning och hotad luftväg och det skulle utnyttjas i samma utsträckning som vid 

misstänkt hjärtstopp idag, skulle ökningen av antal larm per station vara marginell och 

bedöms ej påtagligt påverka tillgängligheten för räddningstjänsten. 

De IVPA-larm som förekommit under 2018 tycks vara vid korrekta tillfällen enligt 

gällande avtal då räddningstjänstens framkörningstid är betydligt kortare vid 

samutlarmning med ambulans till misstänkta hjärtstopp. 

Bristen på ambulanser och dess tillgänglighet är väl diskuterat i samhället och högaktuellt 

i media på senare tid. Ambulansens höga beläggningsgrad påvisas även i denna studie. 

Detta belyser vikten av ett välfungerande samarbete mellan ambulans och räddningstjänst 

inom områden som IVPA. Samarbetet bör givetvis utformas så att räddningstjänsten kan 

bibehålla sin kärnverksamhet med god tillgänglighet, men med en ökad tillgänglighet för 

individen i samhället i de akuta lägen hjälp behövs.  
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