
Ambulant bedömning
– ett utvecklat samarbete mellan  
Vårdval Halland och ambulanssjukvården

Resultat
Det nya arbetssättet Ambulant 

bedömning har visat sig ge väldigt 

positiva resultat. Fler patienter kan 

vårdas och stanna kvar i hemmet 

och färre behöver transport till och 

vård på akutmottagning. 

 
Under år 2012 vårdades totalt 268 st 
patienter enligt modellen Ambulant 
bedömning. Flertalet av dessa patien-
ter (74 %) kunde stanna kvar hemma, 
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Mer information
Verksamhetsutvecklare  
Glenn Larsson, tfn 070-843 64 67
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Ambulanssjuksköterska  
Madelaeine Holmström, tfn 035-13 42 20
madelaeine.holmstrom@regionhalland.se
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Uppdaterad febr 2013
med kort resultatdel.

Resultat år 2012
Antal Ambulant bedömning

som utfördes totalt: 268 st
Resultat av bedömningarna:
• 74 % stanna kvar hemma*
• 16 % kör till vårdenhet
• 10 % kör till akutmottagning

* efter att ambulanspersonalen tagit hand om 
patienten i hemmet.

efter att ambulanspersonalen gett dem adekvat vård i hemmet (år 2011 var 
motsvarande andel endast 3 %). 
Andelen transporter till vårdenheter ökade något till 16 % (11 % år 2011).  
Men, andelen körningar till akutmottagning minskade drastiskt: endast 10 % 
kördes till akutmottagning (jämfört med 86 % år 2011). 
Arbetsmodellen ska under våren 2013 utvärderas i ett forskningsprojekt.

2013



Grön patient

enligt RETTS

Dialog med distriktsläkare  

dagtid. Kväll o natt: bakjour.
 Beslut om åtgärd

• åtgärd i hemmet

• till vårdenhet

• till akutmottagning

• insats av kommunen

Ambulanssjukvården i Halland har sedan hösten 2011 arbetat efter  
en ny arbetsmodell: Ambulant bedömning av sjuksköterska. Modellen
syftar till att förbättra omhändertagandet av äldre patienter och att 
utveckla samarbetet med vårdenheterna i Vårdval Halland. Det nya 
arbetssättet har visat sig fungera mycket bra.

Målgruppen är personer som är 75 år eller äldre med omfattande vårdbehov.  
Det handlar om att förbättra omhändertagandet av dessa äldre patienter, i hela 
vårdkedjan. Triageverktyget RETTS* är vägledande.  
 
Vad innebär ambulant bedömning?
Ambulant bedömning av patienter över 75 år innebär att när ambulanssjuk-
sköterskan klassificerat patienten som ”grön” enligt RETTS, ska ambulanssjuk-
sköterskan ta kontakt med läkare på den vårdenhet där patienten är listad, för 
dialog och beslut om lämplig åtgärd.

Olika alternativ 
För patientens del kan detta innebära olika alternativ. Patienten ska:

• få åtgärd i hemmet
• till vald vårdenhet inom Vårdval Halland
• till akutmottagning
• få insats av kommunens hälso- och sjukvård.

RETTS
RETTS  är ett system  som används för att ange prioriteringsnivå. Inom ambu-
lanssjukvården i Halland används systemet RETTS vid bedömning av patienters 
hälsotillstånd. I stora drag handlar det om att mäta och ange olika värden, för 
att avgöra hur svårt sjuk/skadad patienten är.  
Patienten får en färgkod: röd, orange, gul eller grön.

* RETTS = Rapid Emergency, Triage and Treatment System.

Patienten körs till 
akutmottagning

Röd, Orange och Gul  
patient enligt RETTS

”Målgruppen är personer över 75 år och äldre, där ambulanssjuksköterskan bedömt patienten grön enligt RETTS”

RETTS


