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Abstract

Advanced Scenario Analysis for Ambulance Planning

Sebastian Sehr

This paper describes the development 
of a simulation model for the 
ambulance flow in the Västra 
Götalands-region of Sweden, and an 
analysis tool for the output of the 
simulation model. The aim of the 
simulation model was to be able to 
evaluate the outcome from changes in 
the ambulance operations, such as a 
reorganization of ambulances or an 
increase in intensity of the ambulance 
calls. This evaluation is meant to 
serve as decision support for the 
strategic planning of the ambulance 
operations. The analysis tool was 
developed to visualize the abundant 
geographical data produced by the 
simulation model in a meaningful way. 
The simulation model was validated 
against historical data which showed 
that the dispatch time for the highest 
prioritized ambulance calls 
corresponds well with historical data. 
However, other metrics indicates that 
further modelling might be required to 
increase the accuracy of the 
simulation model. Most notable, 
ambulance dispatches for ambulance 
calls of lower priority differed 
significantly from historical data. 
Specific modifications to the model to 
correct this difference are mentioned. 
Finally, there are some suggestions 
for improving the accuracy of the 
simulation model and a brief 
discussion about future development.
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Sammanfattning 

Denna uppsats behandlar utvecklingen av en simuleringsmodell över ambulansverksamheten i 

Västra Götalands-regionen samt ett analys verktyg som visualiserar den geografiska data som 

produceras av simuleringsmodellen. Syftet med simuleringsmodellen var att kunna undersöka 

hur ambulansverksamheten påverkas av olika förändringar, till exempel en ökning av antalet 

nödsamtal eller en omstationering av ambulansfordon. Speciellt intressant är att mäta vilken 

påverkan dessa förändringar har på framkörningstiden (tiden från att ett nödsamtal ankommer 

tills att ambulansen anländer på plats). Verktyget är i framtiden tänkt att användas som 

beslutsstöd för den strategiska planeringen av ambulansverksamheten. Simuleringsmodellen 

validerades mot historiskt data, vilket visade delvis goda resultat. Framför allt 

överrensstämmer framkörningstiden för de högst prioriterade ambulansärendena väl med 

historisk data. För lägre prioriterade ambulansärenden kvarstår dock systematiska skillnader 

mellan simulerad- och historisk framkörningstid. Möjliga orsaker till dessa skillnader 

diskuteras och förslag ges på hur man kan korrigera detta. Uppsatsen avslutas med förslag på 

hur simuleringsmodellen kan förbättras samt en kort diskussion om framtida utveckling. 



2 

 

 

1 Projektbeskrivning .................................................................................................................. 4 

1.1 Bakgrund .......................................................................................................................... 4 

1.2 Syfte ................................................................................................................................. 4 

1.3 Metod och ingående delar ................................................................................................ 4 

1.4 Ambulansverksamheten i Västra Götaland ...................................................................... 5 

1.5 Avgränsningar .................................................................................................................. 5 

1.5.1 Uppdrag ..................................................................................................................... 5 

1.5.2 Sjukhus ...................................................................................................................... 6 

2 Simuleringsmodell .................................................................................................................. 6 

2.1 Övergripande beskrivning ................................................................................................ 6 

2.1.1 Modellval .................................................................................................................. 6 

2.1.2 Konceptuell modell ................................................................................................... 6 

2.2 Ingående delar .................................................................................................................. 7 

2.2.1 Zoner ......................................................................................................................... 7 

2.2.2 Körtider ..................................................................................................................... 8 

2.2.3 Ruttsökning ............................................................................................................... 8 

2.2.4 Avbruten körning ...................................................................................................... 9 

2.2.5 Exceltolk .................................................................................................................... 9 

2.2.6 Schematolk ................................................................................................................ 9 

2.2.7 Resurser ................................................................................................................... 10 

2.3 Tilldelningsmodell ......................................................................................................... 12 

2.4 Prognosmodell ................................................................................................................ 13 

2.5 Indata till simuleringsmodellen ...................................................................................... 13 

2.5.1 Variabel indata ........................................................................................................ 13 

2.5.2 Statisk indata ........................................................................................................... 13 

2.6 Utdata ............................................................................................................................. 13 

3 Applikation ............................................................................................................................ 14 

3.1 Övergripande beskrivning .............................................................................................. 14 

3.1.1 Utformande .............................................................................................................. 14 

3.1.2 Syfte ........................................................................................................................ 14 

3.1.3 Scenarioanalys ......................................................................................................... 15 

3.1.4 Referent- och jämförande scenario.......................................................................... 15 

3.2 Historisk data .................................................................................................................. 16 

3.2.1 Ursprung .................................................................................................................. 16 

3.2.2 Importering .............................................................................................................. 16 

3.2.3 Förarbete .................................................................................................................. 17 

3.3 Karta ............................................................................................................................... 18 

3.3.1 Uppbyggnad ............................................................................................................ 18 

3.3.2 Visualiseringar ........................................................................................................ 18 

3.3.3 Filtrering .................................................................................................................. 20 

3.4 Statistik ........................................................................................................................... 20 

3.4.1 Utryckningstid ......................................................................................................... 21 

3.4.2 Nyttjandegrad under veckan .................................................................................... 21 

3.4.3 Nyttjandegrad per ambulans .................................................................................... 22 

4 Resultat .................................................................................................................................. 23 

4.1 Validering ....................................................................................................................... 23 

4.1.1 Konsistens ............................................................................................................... 23 

4.1.2 Simuleringstid ......................................................................................................... 25 



3 

 

4.2 Jämförelse mellan simulerad och historisk data ............................................................. 25 

4.2.1 Målsättning .............................................................................................................. 25 

4.2.2 Metod ...................................................................................................................... 25 

4.2.3 Resultat .................................................................................................................... 26 

5 Slutsatser ............................................................................................................................... 26 

5.1 Uppfyllande av målsättning ........................................................................................... 26 

5.2 Användningsområden ..................................................................................................... 27 

5.3 Framtida utveckling ........................................................................................................ 27 

6 Referenser .............................................................................................................................. 29 



4 

 

1. Projektbeskrivning 

1.1 Bakgrund 

TUCAP (2011) är ett tekniskt utvecklingscenter som driver flera projekt inom ambulans- och 

prehospital sjukvård. Tillsammans med Linköpings Universitet (LiU), Carmenta och SOS 

Alarm initierade TUCAP projektet LOTAM (2011) vilket är ett samlingsnamn på ett antal 

olika beslutsstödsverktyg som ska bistå vid strategisk planering av den prehospitala 

ambulansverksamheten.  

 

Inom LOTAM ska tre olika typer av modeller utvecklas: 

1. En prognosmodell som svarar på hur många ambulansuppdrag av en viss prioritet som 

förväntas uppkomma i ett visst område under en viss tidsperiod 

2. En simuleringsmodell som ska användas för att testa olika scenarier och pröva olika 

frågeställningar gällande strategisk planering av den prehospitala verksamheten 

3. En optimeringsmodell som byggs på simuleringsmodellen och ska svara på var 

ambulansstationer bör vara lokaliserade och hur många ambulanser som behövs för att 

nå en viss servicenivå 

 

Detta examensarbete gäller utvecklingen av simuleringsmodellen som bygger på den redan 

befintliga prognosmodellen. 

1.2 Syfte 

Examensarbetet har genomförts i syfte till att utveckla en prototyp av ett verktyg som ska 

simulera ambulansflöden i Västra Götalands-regionen (VGR) upp till 9 månader. Verktyget 

ska fungera som beslutsstöd vid strategisk ambulansplanering och för scenarioanalyser. 

Exempel på frågeställningar verktyget ska svara på är:  

 

Hur kommer patienternas väntetider förändras om… 

 …antalet ambulansuppdrag öker med en viss procent? 

 …antalet ambulanser ökar eller minskar? 

 …ambulanser omstationeras mellan olika ambulansstationer? 

 …ambulansstationer flyttas geografiskt eller tas bort? 

 …sjukhus läggs ned, flyttas eller nya tillkommer? 

1.3 Metod och ingående delar 

Verktyget består dels av en simuleringsmodell där ambulansverksamheten kan simuleras efter 

en given verksamhetskonfiguration (en uppsättning ambulanser, sjukhus, stationer etc.) och 

dels en applikation där resultatet av simuleringar kan analyseras med hjälp av olika typer av 

visualiseringar, statistik och diagram. 

 

Den konceptuella modellen av ambulansverksamheten i VGR är framtagen och utvecklad vid 

LiU under ett tidigare projekt inom TUCAP med benämningen SHOTAM (2011). SHOTAM 

utvecklades för att kunna förutspå vart ambulanser kommer att befinna sig och sannolikheten 

att de är tillgängliga med en prediktiv horisont på upp till två timmar (Andersson, 2007). 

Detta projekt har utgått från den konceptuella modellen i SHOTAM men byggt ut och 

anpassat den till nya faktorer som uppstår under längre simuleringsperioder. Arbetet med att 
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bygga ut den konceptuella modellen har gjorts av exjobbaren tillsammans med LiU. Vidare 

organisatoriska flöden och processer i ambulansverksamheten som behövts modelleras har 

gjorts med hjälp av intervjuer med SOS Alarm och AmbuAlarm av examensarbetaren och 

LiU. 

 

Applikationen är designad och utvecklad av examensarbetaren för att sköta databashantering, 

visualisering, historisk data och simulering. Simuleringsmodellen och applikationen är 

skapade i C# och databashanteringen av simuleringar sker med hjälp av MYSQL. 

Kartvisualiseringar har skapats med Carmentas egen produkt Carmenta Enginge 5 SDK.  

1.4 Ambulansverksamheten i Västra Götaland 

I VGR svarar SOS Alarm för prioritering och dirigering av ambulansfordonen som 

landstinget tillhandahåller. Ambulansuppdragen hos SOS Alarm kommer i regel in genom 

nödnumret 112 där en SOS-operatör bedömer huruvida ambulans ska sättas in och i så fall 

uppdragets prioritet. SOS-Alarm använder sig av 4 prioriteringsgrader med följande 

definitioner: 

 Prio 1 Akut livshotande symptom eller olycksfall 

Uppdrag med högsta prioritet där patient bedöms ha akuta livshotande symtom. 

 

 Prio 2 Akut men ej livshotande symptom 
Uppdrag med hög prioritet där patient bedöms ha akuta men ej livshotande symtom 

 

 Prio 3 Övriga ambulansuppdrag 
Prioriterat uppdrag där tillsyn och vård kan behövas av medicinsk utbildad personal 

och där rimlig vänteperiod inte bedöms påverka patients tillstånd. 

 

 Prio 4 Sjuktransport/sjukresor 
Sjuktransport av patient från hämtplats till destination. Uppdrag där det inte krävs 

tillsyn eller vård av medicinsk utbildat personal under transporten. 

 

Uppdrag av prioritetsordning 4 kräver ingen ambulansbil utan utförs vanligtvis av 

sjuktransport eller taxi. Utöver ambulansuppdrag inkomna genom nödnumret 112 finns även 

möjligheten för icke akuta ambulanstransporter med övervaknings- eller vårdbehov. Dessa 

prioriteras och planeras vanligen i förväg på särskilt telefonnummer och behandlas av SOS-

operatörerna beroende på det aktuella beredskapsläget.  

 

1.5 Avgränsningar 

1.5.1 Uppdrag 

Simuleringsmodellen har avgränsats till uppdrag av prioritet 1, 2 samt 3. De ambulansuppdrag 

som inte tas med är 

 Ambulansuppdrag av prioritetsordning 4 

 Ambulansuppdrag utförda av ambulanshelikopter 

 Icke akuta ambulanstransporter  
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Dessa typer av uppdrag har uteslutits eftersom de inte bedöms påverka framkörningstiden för 

uppdrag av prioritet 1 och 2 varvid simuleringsmodellens huvudsakliga syfte ligger. 

 

1.5.2 Sjukhus 

Efter att en ambulans anlänt till plats bedömer ambulanspersonalen patientens eventuella 

vårdbehov och i så fall vilket sjukhus som är aktuellt. Valet av sjukhus beror på tiden på 

dygnet samt ärendetyp men eftersom den tillgängliga prognosmodellen enbart visar ärendets 

prioritet och inte ärendetyp går det inte i nuläget att match sjukhus med ärenden.  

2 Simuleringsmodell 

2.1 Övergripande beskrivning 

2.1.1 Modellval 

Ambulansverksamheten i VGR har modellerats som en diskret händelsestyrd simulering 

(DES) vilket är en simuleringsmodell som använts vid liknande projekt under lång tid. Två 

relevanta modeller som bör nämnas är Lubicz och Mielczarek (1987) och Henderson och 

Mason (2004). DES modellerar ett komplext system som en diskret kedja av tidsstämplade 

händelser. Dessa händelser triggas igång av en intern klocka under simuleringens gång. 

Händelserna svarar mot ändringar i systemets tillstånd vilka sker momentant. Under en 

simulering plockas de tidsstämplade händelserna ut och exekveras kronologiskt ur en 

händelselista med hjälp av den interna klockan. När en händelse exekverats hoppar den 

interna klockan fram till tidpunkten för nästa händelse i händelselistan tills den interna 

klockan passerat en bestämd tidpunkt då simuleringen avslutas. En bra sammanfattning av 

DES ges av White och Ingalls (2009). 

2.1.2 Konceptuell modell 

I denna simuleringsmodell kallar vi ett ambulansuppdrag som tas emot av SOS Alarm för  

 

Figur 1: Konceptuellt flödesschema över simuleringsmodellen 
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ett ärende. Ett ärende karaktäriseras av en tidpunkt när ärendet inkom samt en prioritet och 

position. Eftersom ett ärende hos SOS Alarm går igenom många faser (ett samtal tas emot, en 

ambulans skickas ut, en ambulans anländer till plats osv.) simuleras detta ärende som en kedja 

av händelser knutna till ärendet. Dessa händelser exekveras under simuleringen och ändrar 

ärendets interna tillstånd (t.ex. från att ha lastat patient i ambulans till att ha lastat av patient i 

sjukhus) ända tills att ärendet betraktas som slutfört och kan arkiveras. Eftersom ambulanser 

kan avbrytas och omprioriteras under pågående ärende kan denna händelsekedja inte 

genereras upp i förväg innan simuleringen startar utan först när en händelse exekverats kan 

nästföljande händelse genereras beroende på systemets momentana tillstånd. Ett exempel på 

tillstånden ett ärende kan passera under ett ambulansuppdrag ges i Figur 2. Det konceptuella 

flödesschemat i Figur 1 visar hur dessa ärenden passerar genom simuleringen och vilka 

åtgärder som utförs beroende på ärendets status. Tilldelningsmodellen (markerad blå i Figur 

1) representerar den beslutsprocess ambulansdirigenter följer när det knyter en ambulans till 

ett ärende och är den del som skiljer sig mest från SHOTAM. Denna modell har utvecklats av 

LiU och examensarbetaren. 

2.2 Ingående delar 

2.2.1 Zoner 

I simuleringen representeras VGR som ett antal angränsande zoner. Dessa zoner är 

kvadratiska och täcker vardera ett område av ungefär 44  km. Undantag till dessa 

kvadratiska zoner är vid kusten. Här har zoner som går ut i vattnet skurits enligt kustlinjen och 

större öar fått egna zoner, se Figur 3. Totalt finns 1759 zoner vilket är en avvägning mellan 

prestanda och upplösning (Magnusson, 2007). 

Ett ärende inkommer 

En ambulans knyts till ärendet 

Ambulansen beger sig till olycksplatsen 

Ambulansen anländer till olycksplatsen 

Ambulansen har lastat patient 

Ambulans anländer till sjukhus 

Ambulans återgår till station 

Figur 2: Exempel på tillstånd ett ärende kan passera 
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Figur 3: Zonrepresentation av VGR 

 

Zoner är vidare att betrakta som modellens upplösning då ingen position under simuleringen 

specificeras närmare än till vilken zon den ligger inom.  

 

2.2.2 Körtider 

Körtiden mellan två zoner är central i simuleringen. Eftersom simuleringsmodellen består av 

zoner har en redan tillgänglig ruttsökningsalgoritm baserad på punkter på vägnätet 

specialiserats för att hantera körning mellan två zoner där punkterna är icke-specificerade. 

Tillvägagångssättet förklaras nedan. 

 

2.2.3 Ruttsökning 

 

Tiden det tar att köra mellan två zoner A  och B  i simuleringen beräknas genom att sätta ut 

två punkter, a  och b , i respektive zons mittpunkt. Sedan betraktas vägnätet: punkterna a  

och b  motsvaras av de punkter på vägnätet som ligger närmast punkterna a  och b . Från a  

och b görs sedan en ruttsökning som hittar den snabbaste vägen där hastighetsgränser har 

räknats in. Hela denna algoritm illustreras i Figur 4. Ett specialfall som uppkommer är en 

Figur 4: Exempel på körtidsberäkning mellan två zoner 
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körning inom samma zon (från zon A  till zon A ). Eftersom vi inte kan veta mellan vilka 

punkter i zonen körningen gjorts används här istället en schablontid som tagits fram genom att 

beräkna medelutryckningstiden inom samma zon utifrån historisk data. För att snabba upp 

simuleringen har alla körtider beräknats i förväg. En nackdel med detta tillvägagångssätt är att 

det inte går att säga något om den väg en ambulans har valt under en körning. 

 

2.2.4 Avbruten körning 

I de fall då en ambulans under pågående utryckning från zon A  till zon B  blir avbruten för ett 

ärende av högre prioritet i zonC  behövs en ruttsökning från ambulansens nuvarande position 

göras. Eftersom denna position är okänd behöver den uppskattas och eftersom vi inte känner 

till vilken rutt ambulansen har valt att köra måste detta göras implicit. Detta sker genom att 

dra en linje zon A  till zon B  och markera en punkt ab på linjen på ett avstånd relativt den tid 

av den totala körtiden som avverkats. Från punkt ab  hittas den zon AB som innehåller punkt 

ab . Därefter görs en ruttsökning mellan zon AB och zon C . Se Figur 5 för ett exempel av 

denna algoritm.  

 

2.2.5 Exceltolk 

Med utgångspunkt i att användaren ska kunna ställa upp och simulera ett tänkt scenario har 

det inom examensarbetet lagts stor vikt på att göra det enkelt att specificera modellens 

resurser: Vilka stationer, sjukhus och ambulanser ska användas? Vilka scheman ska 

ambulanser köra på? Vart ska ambulanserna stationeras? Resurser specificeras i tre excel 

dokument: ett för sjukhusen, ett för stationerna och ett för ambulanserna. Inläsningen sker 

med hjälp av ett program som tolkar innehållet i exceldokumenten och skapar motsvarande 

objekt i simuleringsmodellen. Inläsningen av resurskoder, positioner etc. är trivial medan 

inläsning av scheman utförs med hjälp av en specialskriven schematolk. Denna schematolk är 

utformad för att kunna tolka alla de formaten som ambulansverksamheten använder när de 

formulerar sina ambulansscheman. Nedan följer en beskrivning av schematolken. 

 

2.2.6 Schematolk 

Ett angivet arbetspass i excelformat kallar vi ett schemainlägg. För att skapa schemaobjekt i 

simuleringsmodellen av dessa schemainlägg skapas först atomer som är delar av 

schemainläggen på någon av följande former: 

 Dag 

Figur 5: Exempel på körtidsberäkning vid avbruten körning: En ambulans är på utryckning från zon A 

till zon B och den totala utryckningstiden är beräknad till t minuter. När t/2 minuter gått omdirigeras 

ambulansen till zon C. En linje (A,B) dras och sätts till längden t. Vid t/2 markeras en punkt ab. Körtiden 

till zon C beräknas som körtiden från den zon AB som innehåller punkten ab till zon C. 
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 Dag-Dag 

 Tid-Tid 

 

Exempel på hur ett schemainlägg ser ut och vilka atomer som det tolkas som visas i Tabell 1.  

 

Exempel på schemainlägg Översatt till atomer 

Mån - Tor 07:00-18:00 / 18:00-07:00 Dag-Dag, Tid-Tid, Tid-Tid 

07:30-17:30/17:30-07:30 Tid-Tid, Tid-Tid 

08:00-08:00 Tid-Tid 

23-06 må Tid-Tid, Dag 

09:00-17:00 Ons-Fr Tid-Tid, Dag-Dag 

Må-To 08:00-18:00 / 18:00-07:00, Fre 08:00-

19:00 

Dag-Dag, Tid-Tid, Tid-Tid, Dag, Tid-Tid 

Tabell 1: Exempel på schemainlägg och hur de tolkas som atomer 

 

Med dessa schemainläggsvarianter som bakgrund formulerades sedan följande algoritm: 

 

1. Läs in ett schemainlägg, plocka ut atomerna och spara dem i en lista. 

2. Plocka ut de 3 första atomerna ur listan och kontrollera om de är på formen: (atom 1, 

atom 2, atom 3) = (Dag eller Dag-Dag, Tid-Tid, Tid-Tid). Om sant, skapa 

schemaobjekt av utplockade atomer och ta bort atomer ur listan.  

3. Om det inte stämmer, plocka ut de två första atomerna istället och kontrollera om de är 

på formen (Dag eller Dag-Dag, Tid-Tid) eller (Tid-Tid, Dag eller Dag-Dag) eller (Tid-

Tid, Tid-Tid). Om sant, skapa schemaobjekt av utplockade atomer och ta bort atomer 

ur listan. (Tid-Tid, Tid-Tid) tolkas som att de gäller samtliga arbetsdagar. 

4. Om det inte stämmer, pocka ut den första atomen ur listan och kontrollera om den är 

på formen: (Tid-Tid). Om sant, skapa schemaobjekt av utplockad atom och ta bort 

atom ur listan. 

5. Kontrollera om listan är tom. Om inte, återgå till steg 2. 

 

2.2.7 Resurser 

2.2.7.1 Ambulanser 

Ambulanser betecknas i simuleringsmodellen som dynamiska resurser eftersom tillgången på 

ambulanser varierar under simuleringens gång. Ambulanser har tre egenskaper; ett namn 

(ambulanskod), en hemstation och körscheman.  

 

För simuleringar i upp till 9 månader behövs ambulansers scheman iakttas. Upplägg och 

format på dessa scheman har utretts och implementerats av examensarbetaren med hjälp av 

intervjuer med SOS Alarm och förklaras närmare under rubriken Schematolk. Varje ambulans 

har ett reguljärt- och ett jourhavande schema som sträcker sig över en arbetsvecka och 

bestämmer om ambulansen är disponibel eller inte. Att en ambulans kör under reguljärt 

schema innebär att den är disponibel från det ögonblick passet börjar tills att de går av. Om ett 

uppdrag inkommer strax innan en ambulans ska avsluta sitt pass kommer ambulansen att 

fortsätta sitt uppdrag på övertid tills den hunnit hem utan att bli utkallad. Det jourhavande 

schemat innebär att ambulansen är avsatt för uppdrag av högre prioritet. Dessa pass innebär i 

praktiken att ambulanspersonalen sover över på ambulansstationen och för deras skull kallas 

därför jourhavande ambulanser inte ut på uppdrag som inte är akuta utan enbart på uppdrag av 

prioritet 1 eller 2.  
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En statuskod beskriver i vilket tillstånd ambulansen befinner sig i under sitt pass. En 

ambulans som påbörjar sitt pass har statuskod D/DS (Disponibel/Disponibel Station) medan 

en ambulans under utryckning kommer att genomgå ett flertal olika statuskoder beroende på 

vilken fas av uppdraget de befinner sig i. Statuskoden är viktig för ambulansdirigenter för att 

få en överblick över vilka ambulanser som är tillgängliga och vilka ambulanser som snart 

kommer att bli tillgängliga. I simuleringsmodellen används tidsintervallet ambulansen varit i 

olika status för att bilda statistik efter en simulering. Statusen används även för att avgöra 

vilka ambulanser som kan avbrytas från sitt uppdrag för att ta ett ärende med högre prioritet. 

En tabell över statuskoder, vad de innebär och om de tillåts bli omprioriterade finns i Tabell 2. 

 

Statuskod Förklaring Kan avbrytas för uppdrag av högre prioritet? 

D/DS Disponibel/Disponibel Station - 

T Tilldelad Ja 

U Utkvitterad Ja 

F Framme på platsen Nej 

L Lastat patient Nej 

S Snart klar Nej 

H Hemåt - 

Tabell 2: Exempel på statuskoder, vad de betyder och om det är möjligt att bryta ambulansens uppdrag 

för ett uppdrag av högre prioritet. 

 

En ambulans position beskrivs av i vilken zon ambulansen befinner sig i. En ambulans som 

påbörjar sitt pass positioneras i den zon ambulansens hemstation befinner sig i. Positionen 

används vid ambulanstilldelning och vid val av sjukhus. En ambulans position sparas endast 

ner under simuleringen när ambulansen anländer till utryckningsplats, sjukhus och station. 

Alltså finns ingen information om vilka vägar ambulansen har kört under simuleringen. 

2.2.7.2 Stationer 

En station är en statisk plats där ambulanser tillbringar sin tid medan de väntar på uppdrag 

och behöver nödvändigtvis inte vara en ambulansstation utan kan vara vilken plats som helst. 

En station beskrivs av ett namn, en bokstavskod och en zon och har inga övriga parametrar. 

Alla ambulanser knyts till dessa stationer som hemstationer. En ambulans knuten till en 

station dyker upp på stationens position det ögonblick ambulansen påbörjar ett arbetsskift och 

försvinner samma ögonblick som skiftet löper ut. Efter varje ärende återvänder ambulansen 

till stationen och inväntar ett nytt uppdrag. 

2.2.7.3 Sjukhus 

Ett sjukhus är en statisk plats där ambulanser lämnar av patienter och beskrivs av ett namn, en 

bokstavskod, en zon och öppettider. Vilket sjukhus varje patient fraktas till avgörs momentant 
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när patienten lastats i ambulansen med hjälp av sjukhusens öppettider och positioner. I 

nuläget körs alla patienter till närmaste öppna sjukhus. 

2.3 Tilldelningsmodell  

En viktig del i simuleringsmodellen är att så realistiskt som möjligt modellera den process 

som ambulansdirigenter följer dagligen vid tilldelning av en viss ambulans till ett visst ärende. 

Denna modell har utformats och kontrollerats efter intervjuer med en tidigare 

ambulansdirigent (C. Rumin, 2011) utförda av examensarbetaren och LiU och är en 

påbyggnad av en tidigare tilldelningsmodell utformad för SHOTAM.  

 

När ett ärende inkommer betraktas samtliga ambulanser i simuleringen som potentiella. Sedan 

sorteras ambulanser i följande tillstånd bort: 

 Ambulanser som inte är i reguljärt schema (om det inkomna uppdraget är av prioritet 

3) 

 Ambulanser som redan är på uppdrag med en högre prioritet än det inkomna ärendet 

 Ambulanser som redan är på uppdrag och har status F (framme på plats) eller L (lastat 

patient) 

 

För de kvarvarande ambulanserna tilldelas den ambulans med kortast uppskattad 

framkörningstid ärendet. Beräkningen av den uppskattade framkörningstiden beskrivs under 

rubriken Körtider. Denna princip gäller i alla ärenden av prioritet 1 och 2, oavsett om 

tilldelningen medför att ett annat ärende får avbrytas. I de fall en ambulans tvingas avbryta ett 

pågående uppdrag för en tilldelning anropas tilldelningsfunktionen rekursivt för det avbrutna 

uppdraget. I de fall då ingen ledig ambulans hittats för ett ärende placeras ärendet i en kö för 

att anropas så fort en ambulans blir ledig i simuleringsmodellen. Ett detaljerat flödesschema 

över denna tilldelningsfunktion kan ses i Figur 6. I de fall två eller fler ambulanser har samma 

utryckningstid prioriteras den ambulans som har längst tid kvar tills den går av sitt pass för att 

undvika övertid.  

Figur 6: Flödesschema över tilldelningsprocessen 
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2.4 Prognosmodell  

Under simulering används prognosmodellen, som redan utvecklats inom ramen för LOTAM, 

för att generera nya uppdrag. Prognosmodellen innehåller en stor uppsättning vikter tzw ,  som 

visar hur många ambulansuppdrag/minut som uppkommer i zon z under timme t  i veckan där 

 168,1t . Underlaget till dessa vikter kommer från SOS Alarm (Magnusson, 2007).  

2.5 Indata till simuleringsmodellen 

2.5.1 Variabel indata 

Simuleringsmodellen konfigureras genom att specificera resurserna (ambulanser, stationer 

och sjukhus) som ska användas under en simulering. En uppsättning ambulanser, stationer 

och sjukhus kallas en verksamhetskonfiguration och specificeras med hjälp av excelfiler. 

Detta beskrivs närmare under rubriken Exceltolk. De excelfiler som behövs och vad de 

innehåller anges i Tabell 3. 

  

Excelfil Informationsfält 

Ambulanser.xls Ambulanskod, Hemstationskod, Reguljärt 

schema (mån-fre), Reguljärt schema (lör-

sön), Jourhavande schema (mån-fre), 

Jourhavande schema (lör-sön) 

Stationer.xls Stationsnamn, Stationskod, X-koordinat, Y-

koordinat, Referenssystem,  Bokstavskod, 

Zon 

Sjukhus.xls Sjukhusnamn, Sjukhuskod, X-koordinat, Y-

koordinat, Referenssystem, Öppettider (mån-

sön) 
Tabell 3: Variabel indata 

 

2.5.2 Statisk indata 

Den indatan som simuleringsmodellen behöver för att kunna simulera en 

verksamhetskonfiguration visas i Tabell 4. 

 

 

2.6 Utdata 

En simulering sammanfattas i en databas där samtliga ambulansuppdrag som hanterats under 

simuleringen sparats ned med tillhörande information som bedömts nödvändig för statistisk 

Data Funktion 

Ruttsökningsmatris Innehåller avståndet i minuter mellan 

samtliga zoner 

Uppdragsvikter Innehåller de vikter över ärendeintensitet 

som används i prognosmodellen 

Zondata Innehåller information om de polygoner som 

beskriver zonerna samt namnen på zonerna 

Tabell 4: Statisk indata 
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analys och geografisk visualisering. Utöver denna databas tillkommer ett antal databaser för 

att beskriva simuleringars verksamhetskonfigurationer. En översikt över dessa databaser visas 

i Tabell 5. 

 

Databasnamn Innehåller 

simcases Samtliga ärenden som inträffat under en 

simulering samt ambulanser knutna till 

ärenden, tidpunkter för statusbyten etc. 

simhospschedule Samtliga sjukhus som används under en 

simulering. 

simname Generell information om varje simulering 

såsom namn, information och ID. 

simstat 

 

Samtliga stationer som används under en 

simulering. 
Tabell 5: Databaser som skapas av en simulering 

3 Applikation 

3.1 Övergripande beskrivning 

3.1.1 Utformande 

Applikationen är designad och utvecklad av examensarbetaren. Förbättringar och förändringar 

har gjorts efter diskussioner med personer involverade i TUCAP samt efter förslag från 

handledare. 

 

3.1.2 Syfte 

Applikationen kan liknas vid ett lager ovanpå simuleringsmodellen där användaren sköter 

simulering, hantering och visualisering av olika scenarion. Ett scenario är det simulerade 

resultatet av en specifik verksamhetskonfiguration. Historisk data som importerats till 

applikationen betecknas också som ett scenario. Scenarion analyseras i applikationen med 

hjälp av geografiska visualiseringar, diagram och statistik. Applikationen är även designad för 

att kunna jämföra två scenarion med varandra. 
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3.1.3 Scenarioanalys 

 
Figur 7: Flödesscheman över två tillvägagångssätt för scenarioanalys   

Enkel scenarioanalys 

Applikationens två centrala analysmetoder är enkel scenarioanalys och jämförande 

scenarioanalys (se figur 7). Enkel scenarioanalys börjar med att ett specifikt scenario ställs 

upp och simuleras. Den färdiga simuleringen analyseras sedan med hjälp av olika 

visualiseringar för att försöka svara på frågor som Var beredskapen tillräcklig i detta 

scenario? När analysen är klar dras en slutsats om detta scenario hanterats tillfredställande 

eller inte och om det finns någon lämplig åtgärd att sätta in. I sådant fall skapar användaren ett 

nytt scenario med denna åtgärd och utför samma steg igen.  

Jämförande scenarioanalys 

I en jämförande scenarioanalys nyttjas applikationens stöd för att hantera två scenarier 

parallellt. Detta kan användas för att optimera användandet av resurser. För detta skapas först 

ett referensscenario som antingen kan baseras på historisk data eller på ett specifikt scenario 

(som t.ex. den nuvarande verksamhetskonfigurationen i VGR). Till detta skapas sedan ett 

jämförande scenario där resurserna har organiserats annorlunda. Dessa två scenarion jämförs 

och analyseras sedan med hjälp av olika typer av visualiseringar för att se om ett bättre 

resultat har uppnåtts med någon av verksamhetskonfigurationerna. En slutsats dras vilket 

scenario som var mest tillfredställande och möjliga åtgärder utforskas som t.ex. att skapa ett 

nytt jämförande scenario eller att använda det mest tillfredsställande scenariot som 

referensscenario och upprepa processen igen. 

 

3.1.4 Referent- och jämförande scenario 

Applikationen är designad för att kunna jämföra två scenarion med varandra. Vid jämförande 

visualiseringar måste därför användaren bestämma vilket scenario som ska fungera som 

referensscenario. All jämförande statistik beräknas då som skillnaden från det jämförande 

scenariot till referensscenariot. 



16 

 

 

3.2 Historisk data 

3.2.1 Ursprung 

Historisk data över ambulansuppdragen i VGR mellan 2009-01-04 och 2011-12-20 har 

tillhandahållits av SOS Alarm. I applikationen finns möjligheten att, utöver scenarion, öppna 

och visualisera denna historisk data. Historiska scenarion öppnas och behandlas av 

applikationen precis som simulerade scenarion med skillnaden att användaren måste ange ett 

tidsintervall för den historiska datan som ska öppnas.  

 

3.2.2 Importering 

Den historiska datan som tillhandahålls av SOS Alarm innehåller information om vilket typ 

av ärenden som inkommit, vilken ambulans som tilldelats ärendet och utförlig information om 

tider och positioner som är knutna till ärendet. En tabell över hur ett inlägg i 

uppdragshistoriken ser ut ges i Tabell 6. 

 

Informationsfält Beskrivning 

CaseId Uppdragets Id-nummer 

Station Hemstation för tilldelad ambulans 

Resource Ambulanskod 

CreatedDateTime Tidpunkt när uppdraget inkom 

CasePriority Alarmoperatörens prioritetsbedömning 

StatusAssigned Tidpunkt då ambulans tilldelats uppdrag 

StatusAccepted Tidpunkt då ambulans påbörjat utryckning 

StatusAtSite Tidpunkt då ambulans nått olycksplats 

StatusLoadedPatient Tidpunkt då ambulans lastat patient och begett sig till 

sjukhus (ej nödvändig) 

StatusSoonReady Tidpunkt då patient lastats av vid sjukhus (ej nödvändig) 

StatusHomeStation Tidpunkt då ambulans begett sig från sjukhus eller tidpunkt 

då ambulans återkommit till hemstation (ambivalent) 

Position Ärendeposition givet i WGS84 koordinater (!) 
Tabell 6: Tabell över tillgängliga värden i historisk data 

 

För att kunna öppna den historiska datan i applikationen mappas dessa fält mot varandra 

(Asplen, 2011) enligt Figur 8. Dock förekommer ett par undantag som beskrivs nedan:  

 isToHospital 

Denna booleska variabel svarar på om patient fraktats till sjukhus eller inte. Detta går 

inte att säga direkt från den historiska datan utan kontrolleras implicit genom att se 

om fältet StatusLoadedPatient har ett värde eller inte. StatusLoadedPatient är den 

tidpunkt då patient lastats i ambulans för att fraktas till sjukhus, har detta fält inget 

värde betyder det att ärendet är avklarat på plats. 

 Position 
Upphämtningsplatsen för ärendet sparas med hjälp av gps i ambulansbilen och är i 

den historiska databasen angiven med en x- och y koordinat samt ett referenssystem. 

För att importera detta fält till AmbSim görs en sökning efter de zoner som innehåller 

respektive position. Denna sökning är väldigt krävande och har därför gjorts i förväg 

och sparats undan i en databas som knyter positioner till zoner. 
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 StatusHomeStation 

Definitionen på detta fält är inte vederlagt inom ambulansverksamheten i VGR utan 

används ibland som tidpunkt för hemfärd från sjukhus och ibland som tidpunkt då 

ambulansen nått fram till stationen. På grund av detta mappas detta fält mot både 

H_time och ArriveStation_time. Ambiguiteten i denna variabel gör att den inte kan 

användas till statistiska mätningar.  

 stationZone, dispatchZone, hospitalZone, hospitalName 
Den tillgängliga historiska datan saknar information om vilket sjukhus ärendet körts 

till, vilken position ambulansen befann sig på när ärendet mottogs och vilken 

hemstation ambulansen har. Detta gör att en del visualiseringar och statistiska 

mätningar i applikationen inte fungerar med historisk data.  

3.2.3 Förarbete 

I den historiska datan anges alla uppdragspositioner i x- och y- koordinater. Eftersom 

simuleringsmodellen enbart hanterar zoner har därför en databas genererats upp i förväg med 

information om vilken zon varje uppdragsposition tillhör. Detta har gjorts genom att gå 

igenom samtliga uppdrag i den historiska datan och plocka ut uppdragspositioner. Varje 

uppdragsposition har knytits till en zon genom att kontrollera vilken zon varje 

uppdragsposition tillhör. Den historiska databasen sammankopplas sedan med denna databas 

vid importering för att snabba upp processen. 

Figur 8: Mappning mellan historiskt data och simuleringsmodellens 

ärenden 

Figur 9: Lagerordning i kartan 



18 

 

3.3 Karta 

3.3.1 Uppbyggnad 

Applikationens centrala del är en karta som designats med hjälp av Carmentas egna 

programvara Carmenta Studio. Denna karta ritas upp med flera lager där ett lager över 

Sverige ligger längst ner med sjöar, gränser, städer etc. Över detta lager ritas sedan sjukhus-, 

stations- och zonlagret upp. Stations- och sjukhuslagret visar positioner på stationer och 

sjukhus som använts i det visualiserade scenariot och ger på så sätt en bra geografisk 

överblick över verksamhetskonfigurationen. Positionerna hämtas från de databaser som 

skapas för det aktuella scenariot. Zonlagret ritar upp de zoner som används i 

simuleringsmodellen men kan även färgläggas och fungerar därför som en heatmap vid 

visualiseringar. En bild på kartan samt dess lager visas i Figur 9. 

 

3.3.2 Visualiseringar 

I applikationen kan scenarion visualiseras geografiskt genom att färgsätta zonlagret. Detta 

resulterar i en heatmap över t.ex. framkörningstiden eller antal ambulansärenden. Varje typ av 

visualisering kan appliceras på scenario A, scenario B eller som differensen mellan scenario 

A och B. Nedan redogörs för de typer av visualiseringar som finns. 

3.3.2.1 Visualisera Ärendeintensitet 

Denna visualisering visar antalet uppdrag som uppkommit i respektive zon under ett scenario 

och ger en överblick över de uppdragsintensiva zoner som finns i VGR, se Figur 10. Om 

användaren väljer att visa differensen mellan scenario A och B kommer varje zon att visa 

skillnaden mellan antalet uppdrag i scenario A och scenario B utifrån valt referensscenario. 

Färglegenden sätts efter det globala maximum och minimum värdet.  

  

Figur 10: Heatmap över uppdragsintensitet 
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3.3.2.2 Visualisera Utryckningstid 

Utryckningstiden är medeltiden i minuter zt
~

 det har tagit att rycka ut till varje zon z och 

beräknas  

1759,...,2,1,
~



 z
n

t

t
z

zi

i

z  

där  

it t(Framme på plats) – t(Tilldelad) för uppdrag i 

och 

zn totalt antal uppdrag i zon z 

 

Utryckningstiden visualiseras sedan med en heatmap(se figur 11) för att analysera 

beredskapen och möjliga resursförflyttningar i ett scenario. Om användaren väljer att 

visualisera differensen mellan scenario A och B visar varje zon istället skillnaden i 

utryckningstid i minuter mellan de två scenarierna dvs. hur många mer/mindre minuter det tog 

för scenario A/B att nå fram till respektive zon. De zoner där utryckningstiden saknas i något 

av scenarierna har exkluderats.  

 

3.3.2.3 Visualisera Utryckningsmål 

Denna visualisering visar andelen lyckade utryckningar p som når fram till zon z inom målt  

minuter i procent. Andelen lyckade utryckningar 
måltz

p
,

 definieras  

 

Figur 11: Heatmap över utryckningstid 
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Heatmapen över 
måltz

p
,

 beräknas efter att användaren specificerat gränstiden målt  samt hur stor 

del lyckade utryckningar som ska anses tillfredsställande. Detta värde används för att 

färglägga heatmapen röd och grön om målet uppnåtts eller inte, se Figur 12. 

3.3.3 Filtrering 

3.3.3.1 Uppdragsfiltrering 

Samtliga visualiseringar baseras på den uppdragslista som är förknippad med varje scenario. 

Denna lista kan filtreras efter prioritet, tid på dygn, dag i veckan och datum. 

3.3.3.2 Kartfiltrering 

En geografisk filtrering går att göra genom att klicka på ett sjukhus eller en station på kartan. 

Då filtreras listan efter uppdrag som enbart innehåller vald station/sjukhus. 

3.4 Statistik 

Det finns tre typer av grafer tillgängliga för att analysera scenarion; Utryckningstid, 

Nyttjandegrad och Nyttjandetid. Graferna baseras på de uppdragslistor som tillhör scenarion 

Figur 12: Heatmap över andelen lyckade utryckningar 
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och går även att filtrera. Nyttjandegrad och nyttjandetid går inte att beräkna för historisk data 

då uppgifter om scheman saknas. 

 

3.4.1 Utryckningstid 

Denna graf visar hur stor andel av utryckningarna (y-axel) som har hunnit fram till plats efter 

t minuter (x-axel). De tre kurvorna i Figur 13 står för prioritet; 1, 2 och 3. Den karaktäristiska 

uppdelningen mellan dessa tre kurvor förklaras av prioritetsordningen, dvs. att 

ambulansuppdrag av lägre prioritet avbryts för uppdrag av högre prioritet och därför kommer 

ha en något längre utryckningstid. Den historiska datan som finns tillgänglig över VGR 

innehåller tillräcklig information för att rita upp denna graf varför den också är värdefull ur ett 

valideringsperspektiv.  

 

3.4.2 Nyttjandegrad under veckan 

Nyttjandegraden visar medelvärdet av hur stor andel av samtliga schemalagda ambulanser 

som nyttjats under timme t i veckan och beräknas enligt nedan. 

 

Uppdragslistan beskärs först så att mätningen enbart innehåller hela veckor, alltså utesluts alla 

uppdrag inkomna innan första måndagen kl 00:00 och efter sista söndagen kl 23:59. Antalet 

hela veckor som mäts betecknas V och antalet timmar i en vecka är T=167. Tidsintervallen 

definieras vth ,  med v=1, 2, …, V och t=1, 1, …, T. 1,1h  tolkas som tidsintervallet [måndag kl 

00:00 vecka 1, måndag kl 00:59 vecka 1] etc. Ambulans i betecknas ia  där i 1, 2, …, K där 

K är det totala antalet ambulanser som använts i det aktuella scenariot. Nyttjandeintervallet 

vtU , beräknas  
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,, ,)(  

där  

 1,0)(, ivt af  

och 

)(, ivt af := andel av tidsintervallet vth , som ambulans ia  har nyttjats 

Figur 13: Andel utryckningar som hunnit fram till plats som funktion av tid 
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Med nyttjas räknas den tid ambulansen innehar status T, U, F, L eller S. Medelnyttjandetiden 

tU
~

 över samtliga veckor V bildas  

t
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vilket är den totala tiden samtliga ambulanser tillsammans nyttjats under intervall t. Antalet 

schemalagda ambulanser vtS ,  under samma tidsintervall beräknas 
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Nyttjandegraden tN
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 beräknas sedan enligt 
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Ett exempel på nyttjandegraden visas i Figur 14. Exemplet visar även medelantalet inkomna 

uppdrag under varje tidsintervall där man kan se sambandet mellan inkomna uppdrag och 

nyttjandegrad. Nyttjandegraden används även i SOS Alarms års- och månadsrapporter och 

kan därför användas som validering. 

 

3.4.3 Nyttjandegrad per ambulans 

Nyttjandegraden per ambulans visar hur stor del av sitt totala schema en ambulans har 

nyttjats, dvs. haft status T, U, F, L eller S. Nyttjandegraden beräknas enligt följande: 

Figur 14: Nyttjandegrad över veckans timmar 
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Denna graf ger en överblick över hur nyttjandegraden skiljer sig från ambulans till ambulans 

och kan ge en indikation på om en ambulans bör omstationeras eller ändra schema. Figur 15 

visar ett exempel på nyttjandegraden.  

 

4 Resultat 

4.1 Validering 

4.1.1 Konsistens 

Konsistensen definieras som variationen mellan scenarion med samma 

verksamhetskonfiguration. Den är nödvändig för att kunna avgöra om skillnaden mellan olika 

scenarion beror på statistisk variation eller på att verksamhetskonfigurationerna verkligen 

skiljer sig åt i den meningen att den ena eller andra verksamhetskonfigurationen ger bättre 

resultat. För att undersöka variationen har 10 simuleringar gjorts med samma 

Figur 15: Nyttjandegrad per ambulans 
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verksamhetskonfiguration för fyra olika simuleringsintervall; 70, 140, 210 respektive 280 

dagar. De mätpunkter som använts är framkörningstid och nyttjandegrad. Notera att 

framkörningstiden inkluderar samtliga prioriteter och här mäts från att en ambulans påbörjar 

utryckning tills den ankommer till plats. Figur 16 och Figur 17 visar medelvärdet och 

variationen i framkörningstid och nyttjandegrad som funktion av simuleringsintervallet. 

Variationen minskar i samtliga fall med simuleringsintervallet och ligger vid ett 

simuleringsintervall på 280 dagar på  0,02 minuter samt  0,08 procent för 

framkörningstiden resp. nyttjandegraden, vilket indikerar att resultatet från en simulering på 

ungefär 9 månader är relativt tillförlitligt och att replikering inte behövs. I Figur 17 kan 

noteras att nyttjandegraden minskar med simuleringsintervallet. Detta beror på valet av 

veckodag som simuleringen startar på. Eftersom helgdagar ger ett större tryck på 

ambulanskåren (under använd ambulanskonfiguration) kommer en simulering som startar på 

en fredag att ha en förhållandevis högre nyttjandegrad än en simulering som startar på en 

måndag. Denna skillnad minskar i takt med att simuleringsintervallet ökar.    
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Figur 16: Framkörningstid som funktion av simuleringsintervall 
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Figur 17: Nyttjandegrad som funktion av simuleringsintervall 

 

 



25 

 

4.1.2 Simuleringstid 

Ett krav på simuleringsmodellen har varit att tiden det tar att utföra en simulering ska vara 

rimlig. Vilken tid som ska anses rimlig är inte närmare definierad än till att en simulering inte 

får ta längre tid än en timma för att den tänkta användaren ska kunna laborera med olika 

scenarion utan för stora avbrott. Simuleringstiden har undersökts genom att simulera olika 

långa tidsperioder och resultatet visas i Figur 18. Simuleringstiden visar inom given tidsram 

ett nästintill linjärt beroende med simuleringsintervallet. En simulering på 9 månader tar 

ungefär 4 minuter vilket, från ställda krav, måste räknas som klart rimligt. Detta är en extra 

fördel för eventuella optimeringsalgoritmer som läggs på och som måste göra ett talrikt antal 

simuleringar.  
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Figur 18: Simuleringstid som funktion av simuleringsintervall 

 

4.2 Jämförelse mellan simulerad och historisk data 

4.2.1 Målsättning 

Att utreda hur väl simuleringsmodellen överensstämmer med den faktiska 

ambulansverksamheten är en komplicerad process som kommer att genomföras inte bara av 

programmerare och modellbyggare (tillika examensarbetare) utan också av experter inom 

domänen som i det här fallet är ambulansdirigenter och ansvariga inom 

ambulansverksamheten. Fokus i detta examensarbete har varit hur väl simuleringsmodellen 

stämmer överrens med historiska data. Detta har undersökts genom att jämföra ett simulerat 

scenario med ett historiskt scenario där det simulerade scenariot har getts en 

ambulanskonfiguration som i så stor mån som möjligt efterliknar den faktiska, historiska, 

ambulanskonfigurationen. Det innebär att sjukhus-, ambulans- och stationskonfigurationen 

ska vara densamma som under det historiska scenariot. Den historiska datamängd som är 

tillgänglig är från 2008-2011 och positioner på sjukhus och stationer har använts tillsammans 

med ett ambulansschema från 2011. Detta ambulansschema är inte samma som användes 

2008 men bedöms vara snarlikt.  

 

4.2.2 Metod 

Eftersom antalet uppdrag och ambulansernas scheman varierar under säsonger och år i den 

verkliga ambulansverksamheten medan simuleringsmodellens uppdrag och scheman enbart 
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varierar över veckodagarna har den historiska datan ändrats för att göra jämförelsen mer 

jämlik. Detta har gjorts genom att slumpmässigt välja ut lika många dagar som använts i det 

simulerade scenariet ur den historiska datan. Alltså skulle ett simulerat scenario på 100 dagar 

jämföras med 100 slumpmässigt utvalda dagar under perioden 2008-2011. Utryckningstiden 

har beräknats från att en ambulans påbörjar en utryckning tills ambulansen framkommer till 

plats istället för att beräkna den totala tiden från att ett uppdrag inkommer till SOS Alarm 

fram tills ambulans anlänt till plats. Detta görs för att ta med samtliga klockslag ur den 

historiska datan skulle introducera mer fel (eftersom den historiska datan innehåller en hel del 

felaktiga tidpunkter där ambulansförare exempelvis glömt rapportera) samt för att modellera 

tidsintervallet från att ett samtal inkommer tills en ambulans rycker ut enbart är en fråga om 

att hitta en passande fördelning och inte har något direkt samband med simuleringsmodellens 

validitet. Utryckningstiden i varje mätning har skapats genom att medelvärdesbilda över 10 

replikationer av simulerade och historiska scenarion med ett intervall satt till 270 dagar. 

 

4.2.3 Resultat 

Tabell 7 visar skillnaden i utryckningstid mellan simulerad och historisk data beräknad enligt 

ovan nämnd metod. För prioritet 1 är resultatet snarlikt med en skillnad på ungefär 24 

sekunder. Att den simulerade datan är långsammare kan bero på att hänsyn till blåljuskörning 

inte tagits i simuleringsmodellen. För prioritet 3 täcker modellen inte liggande transporter som 

är specialfall inom ambulansverksamheten och innebär körningar av låg prioritet som ofta 

avbryts. Därför är det förväntat att simuleringsmodellen borde ge en något kortare 

utryckningstid vilket stämmer, dock går inget att säga om hur stor denna skillnad borde vara 

och således om den uppmätta skillnaden är rimlig i detta läge. I övrigt kan nämnas att 

prioritet-3 uppdrag kan betraktas som en ”straffande” faktor för simuleringsmodellen 

eftersom det primära målet med verktyget är att analysera uppdrag där framkörningstiden 

bedöms vara av vikt, alltså uppdrag av högre prioritet. 

 

Prioritet 2-uppdrag tar avsevärt längre tid historiskt än simulerat. Dessa uppdrag bör ta något 

längre tid än prioritet 1-uppdrag på grund av två faktorer: dels för att blåljuskörning inte 

används i samma utsträckning och dels för att en del av uppdragen blir avbrutna för prioritet 

1-uppdrag och därför får vänta något längre på ambulans. Antalet avbrutna uppdrag under en 

simulering är ungefär 5-6 % medan historiska andelen ligger på ungefär 5-7 % vilket stämmer 

tillräckligt väl överrens för att inte vara orsaken till denna tidsskillnad. En förklaring kan 

istället vara att framkörningstiden generellt är för snabb i hela simuleringen tillsammans med 

att hänsyn inte tas till den prioritetsberoende körhastigheten som tillämpas inom 

ambulansverksamheten.  

 

5 Slutsatser 

5.1 Uppfyllande av målsättning 

Målsättningen med applikationen är dels att kunna modellera ett tilltänkt scenario. Detta 

betyder att vi har möjligheten att beskriva antalet ambulanser, scheman, stationer, sjukhus etc 

i modellen. Med utgångspunkt från de inledande frågeställningarna till rapporten så måste 

Datamängd  P1 (min) P2 (min) P3 (min) <P> (min) 

Historisk data 9,44692 13,69736 16,19991 12,67586 

Simulerad data 9,842985 10,1898 10,41706 10,06516 

Tabell 7: Skillnaden i utryckningstid mellan simulerad och historisk data 
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denna målsättning anses uppfylld. Vi kan ställa upp scenarion med olika ärendeintensitet, 

olika verksamhetskonfigurationer osv. 

 

Vidare, för att uppfylla målsättningen, måste applikationen kunna simulera ett tilltänkt 

scenario och hjälpa oss att dra meningsfulla slutsatser om vår ambulansverksamhet. Hur pass 

väl applikationen uppfyller detta är betydligt svårare att avgöra. Som valideringen visade 

skiljer sig t.ex. utryckningstiderna mellan historisk och simulerad data. Orsaker till denna 

skillnad är något som måste undersökas noggrannare innan vi kan våga dra några slutsatser 

mellan historisk data och simulerad data. 

 

Om man istället, som initierad användare, håller med om att den modell av 

ambulansverksamheten som beskrivs i simuleringsmodellen är tillräckligt representativ 

verkligheten, kan applikationen vara hjälpfull. Frågeställningar som: Vad händer om en 

ambulans flyttas? Vad händer om en ambulansstation läggs ner?, går att få fingervisningar 

till. Speciellt när man ställer olika scenarion mot varandra: Om jag måste lägga ner en 

ambulansstation - Vilken ambulansstation skulle påverka mina utryckningstider minst 

negativt? Om jag skulle flytta en ambulans från station a till station b - Skulle andelen 

ärenden där ambulanser kommit fram inom 10 minuter försämras eller förbättras?  

5.2 Användningsområden 

Applikationen är designad tillsammans med SOS Alarm med förhoppningen att kunna 

användas både vid långsiktig strategisk planering av ambulansverksamheten och i det dagliga 

operativa arbetet: Om en ambulans går sönder – Skulle det löna sig att positionera om övriga 

ambulanser? De resultat som ges av applikationen kan också fungera som beslutsstöd då de, 

efter tolkning, kan hjälpa till att motivera organisatoriska beslut och anslagsansökningar. 

5.3 Framtida utveckling 

Valideringen visade att utryckningstiderna mellan historisk och simulerad data skiljer sig 

markant för prioriteter lägre än 1. Det diskuterades om att detta kan bero på att blåljuskörning 

inte har tagits hänsyn till. Även framkomligheten i trafiken är statisk vid 

körtidsberäkningarna, trots att vi vet att rusningstrafik och skillnader mellan tätort och 

landsbygd har stor påverkan på utryckningstiden. Lägg därtill problemen med att använda lika 

stora zoner över hela VGR. Det är speciellt problematiskt i centrala Göteborg där en stor 

andel av utryckningarna görs och där körtiderna trots det oftast uppskattas schablonmässigt 

mellan ett par centrala zoner. Alltså känns det som ett viktigt steg att i fortsättningen försöka 

förfina körtidsberäkningarna. Här skulle det kunna vara en ide att försöka skapa variabla 

zonstorlekar så att varje zon innehåller ungefär samma antal invånare. För att bibehålla 

prestanda kan man fortsätta använda ruttsökningsmatriser men att skapa olika matriser för 

olika tidpunkter på dygnet för att fånga rusningstrafik och nattkörningar. 

 

Under intervjuer med SOS Alarm har det också framkommit att ärendetypen 

(drunkingstillbud, trauma, etc.) påverkar vilket sjukhus patienten lämnas på; ofta är det inte 

det närmste sjukhuset som patienten körs till. Att införa detta kommer både att förbättra 

modellen och bredda de frågeställningar applikationen kan hjälpa till med. 

 

Nästa steg i LOTAM är att försöka skapa en optimeringsmodell som använder sig av denna 

simuleringsmodell. Det är en spännande fortsättning och innebär att vi skulle kunna hitta 
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optimala verksamhetskonfigurationer för ett visst område. Det skulle kunna bli en viktig 

komponent för den långsiktiga strategiska planeringen av ambulansverksamheten i framtiden.  

Eftersom simuleringstiden är på ungefär 4 minuter finns det goda skäl att tro att en 

optimeringsmodell kommer att kunna göra tillräckligt många simuleringar för att kunna 

utforska olika verksamhetskonfigurationer. 
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