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1. Inledning 

 

Den modell som används för bestämma och följa upp servicenivån har fastställts i 

förordningen om den prehospitala akutsjukvården, men har kompletterats med en instruktion 

som utfärdats av SHM. Efter introduktionen av modellen har rikligt med kritik riktats mot 

den, och SHM har meddelat att ministeriet strävar efter att korrigera upptäckta brister då 

förordningen uppdateras. 

 

Förutom att den i förordningen beskrivna modellen som används för att bestämma och följa 

upp servicenivån är förknippad med talrika problem är även det material som används vid 

handläggning och analysering förknippad med många felkällor. Ytterligare är den 

prehospitala akutsjukvården förknippad med flera definitioner och faktorer som påverkar 

bedömningen av servicenivån. 

 

Vid statistikföringen fördelas de kommunspecifika uppdragen enligt riskklassområden, varför 

antalet uppdrag kan bli synnerligen ringa. I de kommunspecifika analyserna består 27 % av de 

granskade urvalen av under 50 uppdrag. För att kunna dra några slutsatser av materialet måste 

man göra en statistisk analys för att man ska kunna fastställa hur stor den slumpmässiga 

variationen är i ett så ringa urval. En ungefärlig bedömning av de realiserade 

procentenheterna förmedlar inte en korrekt bild av den betydelse som fynden avspeglar. 

 

En meningsfull bedömning av servicenivån förutsätter en kännedom av ovan nämnda 

faktorer, varför man i den här rapporten strävat efter att ge tillräckliga bakgrundsuppgifter. 

Utan dessa bakgrundsuppgifter blir en granskning av de realiserade procentenheterna inte 

meningsfull. 

 

I denna rapport handläggs enbart brådskande prehospitala akutsjukvårdsuppdrag (A-C), 

eftersom uppföljningen av de responstider som är förknippade med icke-brådskande 

prehospitala akutsjukvårdsuppdrag inte kan göras på ett vederbörligt sätt. I analyserna har 

responstiderna uträknats på det sätt som fastställts i förordningen, dvs. från larm tills det att 

patienten har nåtts, men i praktiken har uppdragen i allmänhet ställts i kö då samtalet har 

mottagits, varefter ambulansen har larmats först senare. Således ger analysen ingen faktisk 

bild av de responstider som är förknippade med D-uppdrag. 

 

 

 

 



2. Definitioner 

 

2.1. Prioritering av uppdrag 

 

Nödcentraljouren gör en riskbedömning utgående från de uppgifter som jouren får per telefon. 

Nödcentraljouren fastställer utöver arten av uppdraget (t.ex. bröstsmärta, medvetslöshet eller 

fallolycka) även en prioriteringsklass för uppdraget (A, B, C tai D), dvs. den tid inom vilken 

patienten borde nås. Fastställandet av prioriteringsklass är förknippat med uppdragsspecifika 

särdrag, men rent allmänt kan prioriteringsklasserna beskrivas enligt följande.  

 

Patient i prioriteringsklass A: 

o omedelbar livsfara 

o allvarlig störning i de vitala livsfunktionerna, eller ett uppenbart hot om en 

sådan störning 

o högenergisk mekanism för olycka eller skada 

o eventuellt behov av akutvård av läkare 

 

Patient i prioriteringsklass B: 

o tecken på störning eller hot som är förknippade med de vitala funktionerna 

o misstanke om skada som antas leda till en störning i de primära vitala 

funktionerna 

o uppskattat behov av snabb transport utöver primär akutvård 

 

Patient i prioriteringsklass C: 

o liten eller lindrig störning i de vitala funktionerna, där en försämring av 

hälsotillståndet inte är att förvänta 

o behov av en bedömning av akutvård eller behov av transport 

 

I uppdrag som fastställs som tillhörande prioriteringsklass D har en störning i de vitala 

funktionerna med säkerhet kunnat uteslutas. 

 

2.2. Enheternas verksamhetsnivåer 

 

En enhet för första insatsen förmår tillhandahålla livräddande första hjälpen, vilket innebär 

t.ex. stillande av externa blödningar, påbörjande av basal hjärt-lungräddning (inklusive 

användning av defibrillator) och öppnande av luftvägar hos en medvetslös patient. En enhet 

för första insatsen får inte ge intravenös vätske- eller läkemedelsbehandling, eller transportera 



en patient till sjukhuset. Två personer i manskapet i en enhet för första insatsen ska ha en för 

uppgiften lämplig utbildning i första hjälpen. Enheterna för första insatsen befinner sig i regel 

i beredskap utanför tjänstetid, vilket innebär att responstiden före ett uppdrag påbörjas kan 

uppgå till flera minuter. För tillfället är kostnaden för användningen av en enhet för första 

insatsen 230 €/larm. Med iakttagande av den diskussion som förts om 

beredskapsersättningarna inom räddningsväsendet kan det komma att ske stora 

verksamhetsmässiga och/eller kostnadsmässiga förändringar i den verksamhet som är 

förknippad med första insatsen. 

 

En ambulans på basnivå är till sin utrustning identisk med en ambulans på vårdnivå. När 

ambulansen är bemannad med en personal på basnivån kan den emellertid inte genomföra 

intravenös läkemedelsbehandling. På basnivå har man en beredskap att sörja för patientens 

vitala funktioner på olycksplatsen och under transport. En av förstavårdarna ska vara en 

utbildad yrkesperson inom hälso- och sjukvården, vilket betyder att den andra förstavårdaren 

kan ha avlagt en räddningsmannaexamen. 

 

Åtminstone en av förstavårdarna i en ambulans på vårdnivå ska ha avlagt en 

yrkeshögskoleexamen för förstavårdare, eller vara en legitimerad sjukskötare som avlagt en 

tilläggsutbildning på 30 sp i prehospital akutsjukvård. På vårdnivå har ambulanspersonalen en 

höjd beredskap att sörja för en allvarligt sjuk eller skadad patient och patientens 

livsfunktioner såväl på ort som under transport. En prehospital akutsjukvårdsenhet på 

vårdnivå kan bemöta flera, även krävande prehospitala akutvårdskrav, samt börja ge patienten 

en vård som motsvarar intensivvård. Manskapet i en enhet på vårdnivå kan exempelvis 

administrera prehospitala akutsjukvårdsmediciner som har en väsentlig effekt på patientens 

hälsotillstånd, ta och tolka 12-kanalers EKG, leda och hantera en situation som kräver hjärt-

lungräddning samt behandla rytmstörningar vid behov med extern pacemaker. Därutöver 

förväntas en förstavårdare på vårdnivå förmå fastställa en arbetsdiagnos utgående från 

undersökningar och en intervju samt välja vederbörliga vårdlinjer på basis av dem. 

 

2.3. Larmanvisning 

 

Den aktör som ansvarar för den prehospitala akutsjukvården (sjukvårdsdistriktet) utarbetar en 

larmanvisning för nödcentralen. Såväl inom specialansvarsområdena som inom 

nödcentralkretsarna har man som mål att förenhetliga verksamhetsområdenas larmanvisningar 

så långt som möjligt. I och med att gränserna för nödcentralernas verksamhetsområden och 

specialansvarsområdena avviker från varandra använder man nära nog identiska 

larmanvisningar i den största delen av Finland. 



Enligt tolkningen i förordningen om prehospital akutsjukvård ska alla patienter som anses 

utgöra A- och B-uppdrag nås på likvärdiga grunder, dvs. så snabbt som möjligt och vid behov 

genom användning av en enhet för första insatsen. I den omfattande uppdateringen av 

larmanvisningarna som genomfördes efter att förordningen hade trätt i kraft har man 

emellertid kommit fram till att det medicinska utbudet som enheter för första insatsen kan 

tillhandahållas bör prövas. Det här har lett till en prövningsbaserad användning av enheter för 

första insatsen i jämförelse med den tidigare praxisen där dylika enheter larmades 

automatiskt. 

 

Med tanke på de synnerligen begränsade vårdmöjligheterna som enheter för första insatsen 

kan tillhandahålla, får man ingen avsevärt utbyte av att använda sig av dessa enheter förutom 

i samband med en del uppdrag. Därför larmar nödcentralen i enlighet med larmanvisningen 

en enhet för första insatsen omedelbart enbart i vissa A-uppdrag. I fråga om övriga A-uppdrag 

samt alla B-uppdrag larmas en enhet för första insatsen enbart på begäran av en fältchef för 

den prehospitala akutsjukvården eller på begäran av en prehospital akutsjukvårdsenhet som 

tilldelats uppdraget. Beslutet om användning av en enhet för första insatsen baserar sig på de 

preciserande tilläggsuppgifter om omständigheterna på händelseplatsen och patientens 

hälsotillstånd som nödcentralen fått, men även på den förmodade responstiden. 

 

Uppdateringen av larmanvisningen har lett till en kraftig minskning i antalet larm av enheter 

för första insatsen. Det här märks framförallt som en längre responstid i B-uppdrag i de 

områden där det finns bara en enhet för första insatsen i närheten men ingen ambulans. En 

enhet för första insatsen används efter prövning, dvs. då en användning av en dylik enhet ens 

potentiellt kan ge något utbyte. 

 

Från ett verksamhetsmässigt perspektiv vore det meningsfullt att analysera A- och B-

uppdragen separat, såsom man gör till exempel i HNS-regionen. Men i och med att antalet A-

uppdrag i de flesta kommunerna i Vasa sjukvårdsdistrikt är så ringa skulle det inte vara så 

ändamålsenligt att göra en dylik statistisk uppföljning. 

 

 

2.4.  Riskklasser 

 

Sjukvårdsdistriktet fördelas i celler på 1 km
2
, där riskklassen fastställs enligt ett kalkylerat 

(och förverkligat) servicebehov inom den prehospitala akutsjukvården i följande klasser: 

 



Klass Definition Exempel 

1 över 350 uppdrag per år Centrum för en stor stad 

2 50–350 uppdrag per år  Förstadsområde, småstadscentrum 

3 10–50 uppdrag per år Tätort på landsbygden 

4 under 10 uppdrag per år Bebodd landsbygd 

5 
Områden som är obebodda eller ligger 

utanför vägnätet 
Skogs-, havs- eller sjöområde, ö eller holme 

utan vägförbindelse 

 

Indelningen i områden enligt riskklass syftar till att dela in områdena i liknande områden med 

motsvarande servicebehov, varvid man kan förutsätta att likartade områden tillhandahålls en 

likartad servicenivå. Tyvärr har man inte lyckats med detta, framförallt på grund av att 

definitionen av riskklass 2 inrymmer områden av helt olika typer, för vilka det inte går att 

tillhandahålla en likartad servicenivå. Dessutom tas rutornas läge eller ansamlingen av rutorna 

inte i beaktande, vilket ger en vilseledande bild av det regionala servicebehovet. Betraktat 

från den prehospitala akutsjukvårdens perspektiv är ett område på 1 km
2
 för litet, ifall 

ansamlingen av rutor eller rutornas läge inte kan framhävas vid bedömningen av 

servicebehovet. 

 

2.5.  Fastställande av servicenivå 

 

Servicenivån fastställs genom att uppställa ett mål för hur stor procentandel av patienterna ska 

uppnås inom den fastställda responstiden. Mål fastställs för respektive riskområde, med 

beaktande av att man i lugnare områden inte kan uppnå samma responstider som i jäktiga 

områden med stor befolkningstäthet. 

Följande procentmål ges för A/B-uppdrag: 

- Patienten nås av åtminstone en enhet för första insatsen inom 8 minuter 

- Patienten nås av åtminstone en enhet för första insatsen inom 15 minuter 

- Patienten nås av en ambulans på vårdnivå inom 30 minuter 

 

För C-uppdrag ges enbar en målprocent: 

- Patienten nås med ambulans (bas- eller vårdnivå) inom 30 minuter 

 

Förutom det redan tidigare nämnda problemet (att det inte är meningsfullt att betrakta A- och 

B-uppdrag tillsammans) utgör de kategoriska tidsgränserna och den överdrivna tonvikten på 

den livräddande första hjälpen ett problem. De kategoriska tidsgränserna skapar en 

ofullständig bild av den verkliga servicenivån. Ofta placerar sig den kategoriska tidsgränsen i 

närheten av medianen för responsdröjsmålet, vilket betyder att rent av tiotals procent av 



patienterna nås inom 1-2 minuter från den fastställda tidsgränsen. En marginell överskridning 

av tidsgränserna kan inte styra planeringen och utförandet av verksamheten.  

 

Den servicenivå som fastställs i förordningen skapar inte en reell bild av nivån på servicen. 

Det som är centralt i frågan är hur snabbt en transportduglig ambulans på vårdnivå kan nå en 

patient med högrisk. Då uppföljningen av servicenivån görs i enlighet med förordningen ges 

denna kritiskt viktiga responstid ett mål på en halv timme, samtidigt som man i förordningen 

till excess betonar vikten av att den livräddande första hjälpen når fram till platsen. En 

transporterande enhet ges paradoxalt samma responstid på 30 minuter både för A/B-uppdrag 

och för C-uppdrag, trots att situationerna avsevärt avviker från varandra. 

 

I beslutet om servicenivån framförs följande mål för servicenivån: 

 

  A/B-uppdrag     C-uppdrag D-uppdrag 

RISKOMRÅDE  

Enhet som 
klarar minst 
livräddande 

första 
insatsen  

8 min 

Enhet som 
klarar minst 
livräddande 

första 
insatsen  
15 min 

Vårdnivå 30 
min 

Ambulans  
30 min 

Ambulans 2 
h 

1 90 % 99 % 95 % 99 % 99 % 

2 70 % 95 % 90 % 95 % 99 % 

3 40 % 80 % 80 % 90 % 95 % 

4 20 % 65 % 70 % 80 % 95 % 

5 10 % 50 % 60 %  75 % 95 % 

 

 

2.6. Sammanfattning av de metodiska problem som är förknippade med 

uppföljningen av servicenivån 

 

 Definitionen för riskklass 2 (oftare än en gång per vecka, mera sällan än dagligen, 

dvs. ca 50-350 uppdrag per år) är oändamålsenlig eftersom servicebehovet i de 

områden som hör till denna riskklass inte motsvarar varandra. Gaffeln är för bred för 

att målet om att skapa likartade områden ska kunna uppnås. 

 Placeringen eller anhopningen av riskrutorna tas inte i beaktande, utan en enskild 

ruta i risklass 2 borde få en motsvarande servicenivå som en anhopning av flera rutor 

i riskklass 2, eller en ruta som är belägen invid en ruta som klassificerats som 

riskklass 1. 



 En jämförelse av enskilda riskområdesrutor är i regel inte meningsfullt med tanke på 

det ringa urvalet. Området på en kvadratkilometer är för litet. 

 A/B-uppdrag borde inte betraktas tillsammans. Den förändring som på bred front 

gjorts i larmanvisningen är ett tecken på att man inom den prehospitala 

akutsjukvården förhåller sig olika till olika uppdrag. Det är i allmänhet inte 

ändamålsenligt att en patient i B-uppdrag nås med en enhet för första insatsen inom 

8 minuter.  

 De kategoriska tidsgränserna för responstiderna skapar en ofullständig bild av 

verkligheten.  

 De parametrar som uppföljs skapar en ofullständig bild av vårdnivån som helhet. Då 

det gäller A/B-uppdrag ligger tonvikten på livräddande första hjälpen, och en snabb 

tillgång till en transportduglig ambulans (på vårdnivå) betonas inte i tillräcklig grad. 

Det är svårt att på ett ändamålsenligt sätt ympa den prehospitala akutsjukvården med 

uppföljningen av servicenivån, eftersom verksamheten till sitt innehåll är 

mångsidigare än inom räddnings- och polisväsendet. 

 

I den här rapporten har den förordningsenliga uppföljningen av servicenivån kompletterats 

med en separat behandling av A- och B-uppdrag i de fall som detta ansetts vara nödvändigt, 

samt genom att presentera responstiderna både i procentenheter och minuter. 

 

3. Material 

 

Analysen baserar sig på råmaterial som insamlats av nödcentralverket, vilket sedan har 

vidarebearbetats av FinnHEMS. I nödcentralens material kan en uppgift utgör flera rader, 

eftersom tidsstämplarna för varje larmad enhet samlas på en egen rad. FinnHEMS 

sammanställer uppgifterna om uppdragen på en filrad. För varje uppdrag dokumenterar man 

tidsstämplarna för tre enheter: Den enhet som anlänt till platsen snabbast, den ambulans som 

anlänt till platsen snabbast och den enhet på vårdnivå som anlänt till platsen snabbast. Inga 

andra enheters tidsstämplar än de som fastställts i FinnHEMS algoritm finns tillgängliga. 

FinnHEMS har vidarebefordrat det material som det omarbetat till InPlace Solutions som 

tillhandahåller analyserna av servicenivån i Vasa sjukvårdsdistrikt. 

 

Behandlingen av materialet leder till inexaktheter i bägge faser, framförallt i situationer då 

flera enheter har blivit larmade. FinnHEMS algoritm väljer inte alltid de vederbörligaste 

enheterna bland de enheter som blivit larmade. Den av InPlace använda analysprocessen 

förmår inte på ett heltäckande sätt välja de enheter vars larmtid ska användas vid uträkningen 



av responstiden. Analysprocessen förmår heller inte tolka huruvida alla tidsstämplar i 

verkligheten finns till förfogande. 

 

4. Område och antal uppdrag 

 

Vasa sjukvårdsdistrikt består av sammanlagt 13 kommuner. Rutor i riskklass 1 finns enbart i 

Vasa och Jakobstad. I Korsnäs, Pedersöre och Malax finns inga rutor i riskklass 1-2. År 2015 

motsvarade det verkliga antalet uppdrag i den ruta i riskklass 2 som befinner sig i Kaskö den 

klass som användes i samband med den tidigare riskområdesklassificeringen (3), varför man i 

samband med uppdateringen av riskområdesklassificeringen kommer att ändra på 

ifrågavarande riskklass. 

 

Antalet uppdrag angivet per kommun (riskområdesklass 1-5): 

 A/B C D 

Vasa 2262 3104 1833 

Jakobstad 649 831 469 

Korsholm 462 533 225 

Närpes 310 399 237 

Laihela 288 413 188 

Kristinestad 285 334 223 

Nykarleby 240 302 138 

Pedersöre 240 218 112 

Vörå 222 293 126 

Malax 201 218 101 

Larsmo 86 90 42 

Korsnäs 70 83 29 

Kaskö 59 82 30 

 

5. Riskområdeskarta 

 

Då riskområdeskartan betraktas bör man fästa uppmärksamheten vid sjukvårdsdistriktets 

södra område (det södra prehospitala akutsjukvårdsområdet: Malax, Korsnäs, Närpes, Kaskö, 

Kristinestad) i och med att det här området betraktat från den prehospitala akutsjukvårdens 

perspektiv är det mest problematiska området. Enbart ca 16 procent av de prehospitala 

akutsjukvårdsuppdragen inträffar i det här området som till formen är långt och smalt. Inom 

det här prehospitala akutsjukvårdsområdet fördelas uppdragen mellan kommunerna enligt 



följande: Närpes 35,6 %, Kristinestad 31,6 %, Malax 19,6 %, Korsnäs 6,8 % och Kaskö 6,4 

%. Ambulansernas kapacitetsutnyttjande är lågt. På ett år inträffar det 2661 dagsuppdrag i 

området fördelat på fyra ambulanser, vilket innebär att det genomsnittliga antalet uppdrag per 

dag uppgår till 1,8/enhet. I det här antalet har man bland annat inte beaktat 

förflyttningstransporter, varför den verkliga belastningen är högre. 

 

I området finns två små kommuner med ett lågt antal uppdrag, Kaskö och Korsnäs. I dessa 

kommuner har man bara ca 5-6 A/B-uppdrag per månad. Bägge kommuner är belägna på 

kusten, på ett aning längre avstånd från riksväg 8. I Korsnäs finns en enhet för första insatsen, 

men trots försök har man inte lyckats etablera en enhet för första insatsen i Kaskö. Även den 

norra delen i Närpes (bland annat Pörtom, Övermark) är tämligen glesbefolkat. De närmaste 

ambulanserna är stationerade i Malax och Närpes. I Pörtom finns en enhet för första insatsen. 

Den södraste delen av sjukvårdsdistriktet (bl.a. Sideby, Ömossa) är ett område som ställer till 

med utmaningar. I det glesbefolkade området är det få uppdrag, och inga personalresurser för 

en enhet för första insatsen finns att tillgå.  

 

Det är inte ändamålsenligt att utöka ambulansresurserna i det södra prehospitala 

akutsjukvårdsområdet med beaktande av det redan nu låga kapacitetsutnyttjandet av de 

nuvarande enheterna. Det är inte ändamålsenligt att omplacera de nuvarande ambulanserna 

till dessa problemområden, ens på deltid, med beaktande av det ringa antalet uppdrag, 

framförallt gällande A/B-uppdrag. Därför strävar man efter att upprätthålla servicenivån inom 

den prehospitala akutsjukvården med hjälp av enheter för första insatsen. 

 

Även med enheter för första insatsen är det svårt att uppnå de mål som fastställts i 

förordningen som mätare. Responstiderna för enheter för första insatsen kan uppgå till flera 

minuter, varför det är svårt att nå en patient inom 8 minuter. Till exempel i Korsnäs finns det 

tre grupper av rutor i riskklass 3 som det kan vara svårt att nå ens inom 15 minuter. 

 

I Kaskö finns det för tillfället ingen enhet för första insatsen, men målet är att etablera en 

dylik enhet så fort som det finns personalresurser att tillgå. 



 



6. Statistisk analys 

 

Den observerade situationen är beroende av urvalsstorleken. Ju mindre urvalsstorlek, desto 

större slumpmässig variation. Skillnaden mellan den observerade situationen och det 

uppställda målet bör vara statistiskt signifikant för att det ska vara meningsfullt att beakta. I 

allmänhet anser man att gränsen för statistisk signifikans är ett p-värde som ligger under 0.05, 

vilket i praktiken innebär att man kan vara 95 % säker på att skillnaden är reell och inte beror 

på slumpmässig variation. 

 

Standardavvikelsen eller standarddeviationen (SD) kan bestämmas på basis av sannolikheten 

(p) och urvalsstorleken (n): SD = √(n*p*(1-p)). 

 

Gränsen för en statistisk signifikans anses vara ± 2SD. Avvikelsen kan beskrivas med 

procentenheter där urvalsstorleken har beaktats. 

 

Exempelvis om sannolikheten är 40 % (såsom den fastställda responstiden på 8 minuter i 

A/B-uppdrag) och urvalsstorleken är 150 uppdrag, blir SD = √(150*0,4*(1-0,4)) = √36 = 6. 

Då blir gränsen för en statistisk signifikans ± 2*6 = ± 12 uppdrag. Angivet i procent blir det 

här ± 12/150*100 eller ± 8 %. Då visar 40 ± 8 % eller 32 – 48 % att det realiserade antalet 

uppdrag i ett urval på 150 uppdrag inte påvisar någon statistiskt signifikant avvikelse i det 

fastställda målet på 40 %. 

 

Gränsvärdena för en statistiskt signifikant avvikelse kan avvika avsevärt från det fastställda 

målet då urvalsstorleken är litet. I den kommunspecifika handläggningen presenteras 

statistiskt signifikanta avvikelser i tabellerna med fet stil.  

 

7. Realisering 

 

De realiserade responstiderna har angivits för hela sjukvårdsdistriktet samt klassificerade per 

kommun. De realiserade responstiderna betraktas i riskområdesklasserna 1-4 till den del som 

de utgör brådskande prehospitala akutsjukvårdsuppdrag (A-C). Statistiskt signifikanta 

avvikelser presenteras i fet stil. 

 

 

 

 



7.1. Sjukvårdsdistriktet 

 

 
A/B C 

 

Minst en enhet för första 
insatsen Vårdnivå   Ambulans   

Riskområ
de 8 min 15 min 30 min n 30 min n 

Klass 1 92,8 % 99,3 % 99,9 % 984 99,4 % 
149

1 

Klass 2 68,8 % 96,0 % 99,6 % 2039 98,9 % 
284

2 

Klass 3 39,6 % 81,5 % 98,2 % 1011 93,1 % 
117

2 

Klass 4 23,3 % 71,0 % 95,6 % 1261 85,9 % 
134

1 

 

Betraktat på distriktsnivå finns det inga statistiskt signifikanta avvikelser i den fastställda 

servicenivån. 

 

I jämförelse med år 2014 var förändringarna angivna i absoluta procentenheter och antalet 

uppdrag följande: 

 
A/B C 

 

Minst en enhet för första 
insatsen Vårdnivå   Ambulans   

Risk-
område 8 min 15 min 30 min n 30 min n 

Klass 1 + 1,9 % + 0,6 % + 0,2 % + 4 - 0,2 % - 82 

Klass 2 + 1,5 % + 0,1 % + 0,2 % - 97 + 0,1 % + 25 

Klass 3 + 6,4 % + 5,0 % + 0,3 % - 18 + 1,5 % + 11 

Klass 4 + 2,2 % + 4,0 % - 0,5 % + 69 + 1,3 % + 155 

 

Servicenivån är väsentligen oförändrad. Den mest betydande förbättringen återfinns i 

riskområdesklasserna 3-4 för de responstider på 8-15 minuter som fastställts för A/B-uppdrag. 

Servicenivån har inte försämrats i någon avsevärd grad inom något område. 

 

7.2. Vasa 

 

 
A/B C 

 

Minst en enhet för första 
insatsen Vårdnivå   Ambulans   

Risk-
område 8 min 15 min 30 min n 30 min n 

Klass 1 93,2 % 99,5 % 100,0 % 631 99,5 % 
102

3 



Klass 2 65,8 % 97,5 % 99,9 % 1260 99,0 % 
169

9 

Klass 3 33,3 % 89,5 % 99,0 % 215 97,1 % 218 

Klass 4 31,9 % 83,7 % 99,2 % 137 93,7 % 153 

 

I Vasa kan man skönja en statistiskt signifikant avvikelse i den fastställda responstiden på 8 

minuter i A/B-uppdrag i riskområdesklasserna 2-3. 

 

 
A B 

 

Minst en enhet 
för första insatsen Vårdnivå   

Minst en enhet för 
första insatsen Vårdnivå   

Riskområ
de 8 min 15 min 30 min n 8 min 15 min 30 min n 

Klass 1 94,0 % 100,0 % 100,0 % 101 93,1 % 99,4 % 100,0 % 530 

Klass 2 74,8 % 99,5 % 100,0 % 224 63,8 % 97,1 % 99,9 % 1036 

Klass 3 41,7 % 95,8 % 97,7 % 48 30,9 % 87,7 % 99,4 % 167 

Klass 4 53,3 % 96,7 % 100,0 % 30 25,7 % 80,0 % 99,0 % 107 

 

Då responstiderna för A- och B-uppdrag betraktas separat kan man se att de fastställda 

responstiderna uppnås i samband med A-uppdrag. 

 

7.3. Korsholm 

 

 
A/B C 

 

Minst en enhet för 
första insatsen Vårdnivå   Ambulans   

Riskområ
de 8 min 15 min 30 min n 30 min n 

Klass 2 73,7 % 99,2 % 100,0 % 135 98,4 % 190 

Klass 3 31,1 % 83,3 % 98,9 % 91 87,0 % 134 

Klass 4 20,7 % 77,9 % 93,9 % 222 82,5 % 198 

 

I Korsholm finns inga statistiskt signifikanta avvikelser i den fastställda servicenivån. 

 

7.4. Laihela 

 

 
A/B C 

 

Minst en enhet för 
första insatsen Vårdnivå   Ambulans   

Riskområde 8 min 15 min 30 min n 30 min n 

Klass 2 78,8 % 90,9 % 100,0 % 139 98,2 % 234 

Klass 3 71,9 % 92,2 % 96,8 % 65 94,0 % 105 

Klass 4 27,2 % 81,5 % 100,0 % 83 89,0 % 74 



 

I Laihela kan man skönja en statistiskt signifikant avvikelse i den fastställda responstiden på 

15 minuter i A/B-uppdrag i riskområdesklass 2. Även om de realiserade responstiderna enligt 

den kategoriska gränsen underskrider målet, så är underskridningen i verkligheten marginell. I 

den ifrågavarande riskområdesklassen nås 95 % av patienterna i A/B-uppdrag inom 16 min 16 

s. Dessutom bör man lägga märke till att även om man i responstiden på 15 minuter tar i 

beaktande en enhet för första insatsen som bara förmår tillhandahålla livräddande första 

hjälpen, nås 90 % av A/B-patienter i riskområdesklass i Laihela av en ambulans på vårdnivå 

inom 17 min 16 s.  

 

7.5. Jakobstad 

 

 
A/B C 

 

Minst en enhet för 
första insatsen Vårdnivå   Ambulans   

Riskområde 8 min 15 min 30 min n 30 min n 

Klass 1 92,0 % 98,8 % 99,7 % 353 99,3 % 468 

Klass 2 80,5 % 98,9 % 98,9 % 199 100,0 % 261 

Klass 3 80,0 % 100,0 % 100,0 % 68 100,0 % 67 

Klass 4 47,8 % 91,3 % 100,0 % 26 100,0 % 30 

 

I Jakobstad finns inga statistiskt signifikanta avvikelser i den fastställda servicenivån. 

 

7.6. Nykarleby 

 

 
A/B C 

 

Minst en enhet för 
första insatsen Vårdnivå   Ambulans   

Riskområde 8 min 15 min 30 min n 30 min n 

Klass 2 71,4 % 83,7 % 98,9 % 99 99,4 % 158 

Klass 3 46,7 % 76,7 % 100,0 % 31 96,0 % 25 

Klass 4 20,2 % 73,7 % 96,0 % 103 93,8 % 118 

 

I Nykarleby finns inga statistiskt signifikanta avvikelser i den fastställda servicenivån. 

 

7.7. Vörå 

 

 
A/B C 

 

Minst en enhet för 
första insatsen Vårdnivå   Ambulans   



Riskområde 8 min 15 min 30 min n 30 min n 

Klass 2 69,2 % 92,3 % 100,0 % 13 97,2 % 37 

Klass 3 32,2 % 57,6 % 100,0 % 60 81,7 % 86 

Klass 4 29,1 % 59,6 % 94,2 % 146 86,5 % 162 

 

I Vörå kan man skönja en statistiskt signifikant avvikelse i den fastställda responstiden på 15 

minuter i A/B-uppdrag, samt i den fastställda responstiden på 30 minuter i C-uppdrag i 

riskområdesklass 3. 

 
A B 

 

Minst en enhet för 
första insatsen Vårdnivå   

Minst en enhet 
för första 
insatsen Vårdnivå   

Riskområ
de 8 min 15 min 30 min n 8 min 15 min 30 min N 

Klass 2 50,0 % 100,0 % 100,0 % 2 72,7 % 90,9 % 100,0 % 11 

Klass 3 30,0 % 90,0 % 100,0 % 10 32,7 % 51,0 % 100,0 % 50 

Klass 4 41,4 % 75,9 % 100,0 % 29 25,9 % 55,4 % 92,8 % 117 

 

Då A- och B-uppdragen betraktas separat kan man notera att antalet A-uppdrag i 

riskområdesklass 3 enbart är 10 stycken. I dessa uppdrag har 9 stycken nåtts inom 15 minuter. 

 

Medianen för responstiden i C-uppdrag i riskområdesklass 3 är 22 min 10 s, och 90 % av 

patienterna har nåtts inom 33 min 21 s. Således överskrider den verkliga responstiden det 

fastställda målet enbart marginellt. 

 

7.8. Pedersöre 

 

 
A/B C 

 

Minst en enhet för 
första insatsen Vårdnivå   Ambulans   

Riskområde 8 min 15 min 30 min n 30 min n 

Klass 3 24,4 % 79,4 % 97,6 % 143 94,7 % 143 

Klass 4 17,4 % 60,5 % 97,6 % 96 81,2 % 75 

 

I Pedersöre kan man skönja en statistiskt signifikant avvikelse i den fastställda responstiden 

på 8 minuter i A/B-uppdrag i riskområdesklass 3. Verksamhetsmässigt betraktat finns det 

finns ingen meningsfull stationeringsort för en ambulans i kommunen, men å andra sidan kan 

den nås tillräckligt bra från stationeringsorten i Jakobstad. Den prehospitala akutsjukvården i 

kommunen stöder sig i fråga om patienter i nödsituationer på verksamhet som tillhandahålls 

med enheter för första insatsen. Med beaktande av responstiden för enheter för första insatsen 

utgör en responstid på 8 minuter en utmaning. 50 % av patienterna i A-uppdrag i 



riskområdesklass 3 nåddes dock inom 9 min 2 s. På motsvarande sätt nåddes 50 % av 

patienter i B-uppdrag inom 11 min 30 s. 

 

7.9. Larsmo 

 

 
A/B C 

 

Minst en enhet för 
första insatsen Vårdnivå   Ambulans   

Riskområde 8 min 15 min 30 min n 30 min n 

Klass 2 19,0 % 95,2 % 100,0 % 22 100,0 % 24 

Klass 3 41,7 % 91,7 % 100,0 % 25 100,0 % 25 

Klass 4 32,3 % 87,1 % 100,0 % 32 93,5 % 39 

 

I Larsmo kan man skönja en statistiskt signifikant avvikelse i den fastställda responstiden på 8 

minuter i A/B-uppdrag i riskområdesklass 2. Av dessa uppdrag var enbart tre A-uppdrag, 

varav man i två uppdrag nådde patienten under 8 minuter. I B-uppdrag nåddes 50 % av 

patienterna inom 9 min 16 s. 

 

7.10. Närpes 

 

 
A/B C 

 

Minst en enhet för 
första insatsen Vårdnivå   Ambulans   

Riskområde 8 min 15 min 30 min n 30 min n 

Klass 2 69,2 % 93,6 % 97,4 % 80 96,3 % 110 

Klass 3 36,8 % 75,4 % 98,2 % 57 96,3 % 82 

Klass 4 17,3 % 68,5 % 96,9 % 163 89,1 % 204 

 

I Närpes finns inga statistiskt signifikanta avvikelser i den fastställda servicenivån. 

 

7.11. Kristinestad 

 

 
A/B C 

 

Minst en enhet för 
första insatsen Vårdnivå   Ambulans   

Riskområde 8 min 15 min 30 min n 30 min n 

Klass 2 80,7 % 94,0 % 100,0 % 83 99,1 % 116 

Klass 3 52,9 % 92,9 % 100,0 % 87 95,5 % 68 

Klass 4 14,4 % 54,1 % 92,8 % 111 81,9 % 143 

 



I Kristinestad kan man skönja en statistiskt signifikant avvikelse i den fastställda responstiden 

på 15 minuter i A/B-uppdrag i riskområdesklass 4. I A-uppdrag nåddes dock 68,8 % inom 8 

minuter. 

 

7.12. Malax 

 

 
A/B C 

 

Minst en enhet för 
första insatsen Vårdnivå   Ambulans   

Riskområde 8 min 15 min 30 min n 30 min n 

Klass 3 46,3 % 75,8 % 92,5 % 96 93,6 % 112 

Klass 4 26,3 % 74,7 % 92,9 % 100 81,8 % 103 

 

I Malax finns inga statistiskt signifikanta avvikelser i den fastställda servicenivån. 

 

7.13. Korsnäs 

 

 
A/B C 

 

Minst en enhet för 
första insatsen Vårdnivå   Ambulans   

Riskområ
de 8 min 15 min 30 min n 30 min n 

Klass 3 20,0 % 56,0 % 100,0 % 25 72,5 % 40 

Klass 4 20,5 % 48,7 % 87,2 % 41 45,0 % 40 

 

I Korsnäs kan man notera flera statistiskt signifikanta avvikelser. Totalt hade man enbart 10 

A-uppdrag i kommunen, dvs. bara ca 0,8/månad. I riskområdesklass 3 finns det 3 A-uppdrag, 

där alla nåddes inom 15 minuter. I riskområdesklass 4 finns det 7 A-uppdrag, där fyra (57,1 

%) nåddes inom 15 minuter. I och med att det i tre bosättningscentra finns områden i 

riskområdesklass 3 utgör det en utmaning med tanke på responstiden för en enhet för första 

insatsen att uppnå ens den fastställda responstiden på 15 minuter. 

 

Responstiderna i C-uppdrag underskrids, men i verkligheten ligger responstiderna nära det 

fastställda målet. I riskområdesklass 3 nås 90 % av patienterna i C-uppdrag inom 35 min 51 s, 

och i riskområdesklass 4 nås 75 % inom 33 min 49 s. 

 

 

 

 

 



7.14. Kaskö 

 

 
A/B C 

 

Minst en enhet för 
första insatsen Vårdnivå   Ambulans   

Riskområde 8 min 15 min 30 min n 30 min n 

Klass 2 11,1 % 33,3 % 88,9 % 9 91,7 % 13 

Klass 3 6,4 % 46,8 % 97,9 % 48 97,0 % 67 

Klass 4 0,0 % 100,0 % 100,0 % 1 100,0 % 2 

 

Enligt den nuvarande riskområdesklassificeringen finns det en ruta i riskområdesklass 2 i 

Kaskö. Enligt det realiserade antalet uppdrag inträffade det enbart 28 uppdrag i ifrågavarande 

ruta år 2015. Riskområdesklassificeringen ska uppdateras år 2016, varvid ifrågavarande ruta 

sannolikt kommer att nedgraderas till riskområdesklass 3. I hela kommunen hade man 

sammanlagt 16 A-uppdrag, dvs. bara ca 1,3/månad. 

 

Då det gäller responstiderna kan man notera att det finns ett klart behov av en enhet för första 

insatsen. I nuläget verkar det som att personalresurser finns att tillgå. Ifall man kan få ihop 

tillräckliga personalresurser kommer man att etablera en enhet för första insatsen i kommunen 

så fort som möjligt. 

 

8. Observationer 

 

Betraktat på sjukvårdsdistriktsnivå har servicenivån tillhandahållits utan några avsevärda 

avvikelser från det fastställda målet. Merparten av de upptäckta avvikelserna på kommunnivå 

är verksamhetsmässigt inte betydande och kan förklaras med faktorer som är förknippade 

med hur servicenivån uppföljs. På basis av avvikelserna kan man därför notera att det inte 

finns något behov av att förändra den nuvarande beredskapen. 

 

Korsnäs, Kaskö och de norra delarna av Närpes samt de södra delarna av Kristinestad är 

verkliga problemområden med mycket få prehospitala akutsjukvårdsuppdrag. Det årliga 

antalet uppdrag i det södra prehospitala akutsjukvårdsområdet är i sin helhet ringa, och 

belastningen på de fyra ambulanserna är lågt. Således kan en ökning av ambulansantalet inte 

med tanke på kostnadseffektiviteten anses vara motiverad. Med beaktande av tonvikten i 

uppdragen är det inte meningsfullt att ändra på stationeringsorterna för de nuvarande 

ambulanserna eller ens att på visstid placera ambulanser i dessa områden. Nya enheter för 

första insatsen ska etableras om möjligt. 

 



Regionförvaltningsverket genomförde en inspektion av den prehospitala akutsjukvården 

16.11.2015. Vid inspektionen genomgicks den realiserade servicenivån för år 2014 samt för 

1.1–30.9.2015. Regionförvaltningsverket hade inget att anmärka på den realiserade 

servicenivån. Vid diskussioner instämde Regionförvaltningsverket med de brister i 

förordningen som framförts i denna rapport, samt med de utmaningar som är förknippade 

med upprätthållandet av servicenivån i det södra prehospitala akutsjukvårdsområdet. 

 


