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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Symtomet dyspné kan vara tecken på en mängd olika sjukdomstillstånd av 

olika allvarlighetsgrad såsom lungsjukdom, hjärtsjukdom, sepsis etcetera. Upplevelsen 

av dyspné är subjektiv och känslan av att inte få luft skapar ett obehag och ett lidande 

hos patienten. En strukturerad och väl utförd bedömning av ambulanssjuksköterskan är 

grunden för en adekvat behandling. Till ambulanssjuksköterskans hjälp finns riktlinjer 

för omhändertagande av patienter med dyspné, i dessa riktlinjer ingår primär- och 

sekundär bedömning med riktade undersökningar elektrokardiogram (EKG), 

lungauskultation och vitala parametrar (VP).  Det finns idag kunskapsluckor gällande 

ambulanssjuksköterskors följsamhet till de riktlinjer som tillhandahålls, samt i vilken 

utsträckning den prehospitala bedömningen av patientens sjukdomstillstånd 

överensstämmer med den hospitala slutbedömningen. Syfte: Att undersöka 

ambulanssjuksköterskans följsamhet till verksamhetens riktlinjer, samt hur väl bedömd 

prehospital arbetsdiagnos överensstämmer med bedömd hospital slutdiagnos.  Metod: 

Kvantitativ ansats med ett slumpmässigt retrospektivt urval. Resultat: Fyrahundratolv 

patientjournaler kodade med ESS 4, dyspné granskades. Medianåldern var 78 år och 

cirka hälften var män. Resultatet visade att bedömningen av patienter med dyspné var 

bristfällig. Det fanns en skillnad mellan könen gällande bedömning av neurologi (D), 

där kvinnor bedömdes i högre grad. Det fanns en skillnad mellan könen i bedömningen 

av besvärets karaktär (Q) med en ökad bedömning på manliga patienter. Det framkom 

också en skillnad i bedömningen mellan vuxna och äldre där besvärets karaktär (Q), 

besvärets utstrålning (R) och vad som föregick insjuknandet (E) bedömdes i högre grad 

hos äldre. Saturation bedömdes i högre grad hos vuxna än hos äldre. EKG tas i högre 

grad på äldre än på vuxna. Prehospital diagnos anges i 36,1% av fallen. Av de fallen 

överensstämmer den prehospitala arbetsdiagnosen med hospital slutdiagnos i 45,3%. 

Slutsats: ambulanssjuksköterskor brister i bedömningen av patienter med dyspné och 

följer inte de riktlinjer som finns. Ytterligare forskning behövs för att svara på varför det 

brister samt om utbildningsnivå korrelerar med följsamhet till behandlingsriktlinjer.  

 

Nyckelord: Dyspné, prehospitalt, ambulans, vitalparametrar, lungauskultation, 

elektrokardiogram, bedömning, diagnos 
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INLEDNING 

Symtomet dyspné kan vara ett tecken på en mängd olika sjukdomstillstånd, så som 

lungemboli, stroke, astma, kronisk obstruktiv sjukdom (KOL), hjärtsvikt, ångest, 

hjärtinfarkt, sepsis, pneumothorax eller malignitet. Samtliga dessa sjukdomstillstånd 

kan på ett eller annat sätt kan skapa ett obehag och ett lidande hos patienten. I 

ambulansverksamheten finns till sjuksköterskans hjälp behandlingsriktlinjer som ska 

ligga till grund för vilka vård- och bedömningsåtgärder som ska genomföras i vården av 

patienter med dyspné. Bedömning och prioritering av patienten med dyspné sker efter 

upptagning av anamnes och aktuell status; patientens vitalparametrar (VP), 

elektrokardiogram (EKG) samt auskultation av lungfälten. Dessa åtgärder ligger sedan 

till grund för vilken behandling och prioritet patienten får. Det finns kunskapsluckor i 

forskningsfältet kring ambulanssjuksköterskors följsamhet till de behandlingsriktlinjer 

som idag ligger till grund för den prehospitala vården. Det finns få studier i ämnet 

följsamhet till behandlingsriktlinjer, med fokus på patienter med dyspné. Om 

ambulanssjuksköterskan brister i de bedömningsåtgärder som förväntas av 

henne/honom finns risk för att patienter blir felaktigt bedömda, behandlade och 

prioriterade. Det är därför viktigt att öka kunskapen om patienter som upplever dyspné 

och därtill förbättra det prehospitala omhändertagandet av denna patientgrupp.   

 

BAKGRUND 

Dyspné 

Andning är fundamentalt för liv. Ett väl fungerande respirationssystem är oftast inget 

människan reflekterar över. När det däremot inte fungerar blir det hela mycket påtagligt 

och känslor av panik och dödsångest uppträder ofta (Björling 2015). Att uppleva dyspné 

inverkar dessutom negativt på livskvaliteten, inte minst hos yngre patienter (Martinez 

et. al. 2016) som söker vård. En patient som söker för dyspné kan ses ur två perspektiv, 

dels från patientens egna perspektiv, det vill säga den subjektiva upplevelsen av att vara 

dyspnoisk, men också utifrån vårdpersonalens perspektiv (Rudstam 2016, s. 284-285). 

Således är begreppet dyspné mångdimensionell och den subjektiva upplevelsen bör 

vägas samman med de objektiva fynden.  
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Upplevelser av dyspné är en av de vanligaste orsakerna till att individer söker sig till 

akutsjukvården (Prekker et. al. 2014) och under år 2016 dirigerade SOS Alarm AB 

101 594 ambulansuppdrag kategoriserade som andningssvårigheter
1
. Den 

bakomliggande genesen är dock varierande och kan bero på flertalet olika 

sjukdomstillstånd (Szummer, Hagerman & Billing 2007; Sarlöv 2016, s. 281). Det kan 

bero på övre luftvägsobstruktion (anafylaxi, epiglottit, angioödem, främmande kropp), 

kardiovaskulär orsak (hjärtsvikt, hjärtinfarkt, arytmi, lungemboli, hjärttamponad), 

respiratorisk orsak (astma/KOL, pneumoni, pneumothorax, pleurit), neuromuskulär 

orsak (alveolär hypoventilation, Guillian-Barrés syndrom, Myasthenia gravis), 

metabol/systemorsak (acidos, sepsis, anemi, hypertyreos, hyperventilationssyndrom) 

med fl. (Sarlöv 2016 s. 281), men det kan också vara symtom på psykisk ohälsa, till 

exempel vid paniksyndrom (Nyberg et. al. 2016, s. 387-388).  En bredd av tillstånd som 

kräver ett differentialdiagnostiskt resonemang hos vårdpersonalen (Sarlöv 2016, s. 281-

282). Varje sjukdomstillstånd kräver sin unika behandling och en av 

ambulanspersonalen bristfällig bedömning och diagnostik kan leda till felbehandling, 

vilket i värsta fall leder till ytterligare skada för patienten (Christie, Costa-Scorse, 

Nicholls, Jones & Howie 2016).  

 

Sjuksköterskans roll och prehospitala bedömning 

I svensk ambulanssjukvård är det enligt socialstyrelsens föreskrifter krav på att det ska 

arbeta minst en legitimerad sjuksköterska i varje ambulans. Unikt för sjuksköterskan i 

ambulans är att han/hon, utöver omvårdnadsansvar, även bär ett medicinskt ansvar för 

patienten (SOSFS 2009:10). Utöver grundutbildning kan sjuksköterskan också inneha 

en specialistutbildning, önskvärt med inriktning mot ambulanssjukvård. Jämfört med 

andra länder är detta unikt för Sverige, då det i de flesta andra länder finns specifika 

utbildningar för personal som arbetar inom ambulanssjukvården. Ett exempel på detta är 

”paramedics”, vilka inte är utbildade sjuksköterskor. I denna studie kommer termen 

ambulanssjuksköterska användas för att beskriva alla legitimerade sjuksköterskor som 

arbetar i ambulans, oavsett vidareutbildning eller inte. Ambulansorganisationerna i 

Sverige internutbildar sin personal i standardiserade konceptutbildningar såsom; 

Advanced Medical Life Support (AMLS), Trauma Nursing core course (TNCC), 

                                                 
1
 Michael Zantelid. Verksamhetsutvecklare TAB SOS AB, e-mejl 14 februari 2016.  
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Prehospital Trauma Life Support (PHTLS), Pediatric Education for Prehospital Patiens 

(PEPP) etcetera. Dessa konceptutbildningar är nationellt och internationellt etablerade. I 

konceptutbildningarna erhåller ambulanssjuksköterskan kunskaper i att via instrument 

systematisk undersöka, bedöma och behandla patienter. Strukturerna i dessa 

konceptutbildningar lärs även ut inom svenska specialistsjuksköterskeprogram med 

inriktning mot ambulanssjukvård och ses dessutom i ambulanssjukvårdens 

behandlingsriktlinjer, vilka är framtagna av Sveriges ledningsansvariga ambulansläkare 

i samverkan (SLAS). AMLS är den konceptkurs som inriktar sig mot undersökning, 

bedömning och behandling av vuxna patienter med medicinska och kirurgiska tillstånd. 

Konceptet AMLS och Västra Götalands regionen Norra Älvsborgs- och Uddevallas 

ambulanssjukvårds (VGR NU-ambulansen) behandlingsriktlinjer innebär att 

ambulanssjuksköterskan skall göra en primär och en sekundär bedömning (Bilaga 2). 

 

Primär bedömning 

Den primära undersökningen innebär att ambulanssjuksköterskan gör en så kallad 

ABCDE- bedömning. Det som undersöks är patientens luftväg (A), andning (B), 

cirkulation (C), neurologi (D) och helkroppsundersökning (E) (Abrahamson & Mosesso 

2014, s. 15-40; Andersson Hagiwara & Wireklint Sundström 2016, s. 184-204; 

Ambulanssjukvården NU-sjukvården 2016, s. 9-12). 

 

Sekundär bedömning och diagnostik 

Den sekundära bedömningen innefattar kontroll av VP såsom andningsfrekvens, 

saturation, pulsfrekvens, blodtryck, medvetandegrad och temperatur. Den sekundära 

undersökningen innefattar också riktade undersökningar. Dessa riktade undersökningar 

görs baserat på anamnestiska fynd från patientens subjektiva upplevelse, men också 

utifrån sjuksköterskans objektiva fynd i den primära bedömningen. Exempel på riktade 

undersökningar kan vara plasmaglukos (p-glukos), lungauskultation, utökad neurologisk 

undersökning, EKG etcetera.  

 

I den sekundära undersökningen innefattas även anamnestagande. För att få en 

heltäckande anamnes används mnemoniken SOPQRST-AMPLE: huvudsakligt besvär? 

(S), hur och när började besvären? (O), finns det något som förbättrar eller förvärrar 
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besvären? (P), besvärets karaktär? (Q), besvärets lokalisation eller utstrålning (R), 

besvärets svårighetsgrad? (S), besvärets varaktighet? (T), allergier? (A), läkemedel (M), 

tidigare sjukdomar? (P), nutrition, elimination? (L) och vad föregick insjuknandet? (E). 

Utefter resultat av den primära och sekundära undersökningen bedömer 

ambulanssjuksköterskan vilka differentialdiagnoser som kan vara aktuella, samt en 

arbetsdiagnos och behandlar patienten utefter den. En arbetsdiagnos är den, av 

ambulanssjuksköterskan, förmodade orsaken till patientens tillstånd.  (Abrahamson & 

Mosesso 2014, s 15-40; Andersson Hagiwara & Wireklint Sundström 2016, s. 184-204; 

Ambulanssjukvården NU-sjukvården, 2016, s. 9-12).  

 

Triagering enligt RETTS 

Att triagera patienten enligt Rapid Emergency Triage and Treatment System (RETTS) 

ingår också i ambulanssjuksköterskans bedömning (Ambulanssjukvården NU-

sjukvården 2016, s. 37). RETTS som triagesystem används i 95% av Sveriges landsting 

(Predicare 2016) varav VGR är ett av dem. Att triagera patienten innebär att 

ambulanssjuksköterskan gör en prioritering och bedömning av patientens vårdbehov. 

RETTS- bedömningen är en sammanvägning mellan patientens vitala parametrar och 

patientens huvudsakliga symtombild. Anser ambulanssjuksköterskan att patientens 

huvudsakliga symtombild är dyspné väljs Emergency Symptomes and Signs (ESS) 

nummer 4, andningsbesvär/ dyspné (Bilaga 3).  

 

Utifrån fynd i primär och sekundär bedömning och dess riktade undersökningar tilldelas 

patienten en prioritet; grön, gul, orange eller röd, där grön är den lägsta och röd är den 

högsta prioriteringen. Denna prioritering är ett hjälpmedel för ambulanssjuksköterskan 

för att göra en bedömning av hur snabbt patienten skall transporteras till sjukhus, samt 

hur snabbt patienten behöver träffa läkare på akutmottagningen (Predicare 2016).  

 

Riktade undersökningar vid dyspné 

Som nämnts ovan ingår riktade undersökningar i den sekundära bedömningen som 

ambulanssjuksköterskan gör. De två kanske mest betydelsefulla riktade 

undersökningarna, som kan vara avgörande i valet av arbetsdiagnos och behandling vid 

dyspné, är lungauskultation och EKG. 
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Lungauskultation 

Lungauskultation innebär att undersökaren placerar ett stetoskop över lungfälten, helst 

posteriort med patienten sittande (Andersson Hagiwara & Wireklint Sundström 2016, s. 

201). Samtliga lungfält bör auskulteras. Ljud som kan höras är normala andningsljud, 

rassel, pip/ ronki, stridor, dämpade andningsljud eller pleurala gnidningsljud. Samtliga 

auskultationsljud kan var för sig, eller tillsammans med varandra, vara vägledande för 

ambulanssjuksköterskans bedömning. Exempelvis kan dämpande andningsljud indikera 

emfysem eller pneumothorax, inspiratorisk stridor vara tecken på högt andningshinder, 

pip och ronki kan höras vid KOL-exacerbation och rassel indikera pneumoni eller 

hjärtsvikt (Abrahamson & Mosesso 2014, s. 100-102).  

 

EKG 

EKG innebär att undersökaren placerar ett antal elektroder på patientens bröstkorg. Det 

vanligast förekommande är ett 12- avlednings EKG, vilket betyder att hjärtats elektriska 

aktivitet avläses med hjälp av tio avledningar. Fyra avledningar placeras på patientens 

extremiteter, det vill säga en på vardera arm och en på varje ben. De resterande sex 

avledningarna placeras på ett standardiserat sätt på patientens bröstkorg (Jern 2012 s. 

38). Varje elektrod mottar därefter hjärtats elektriska impulser som registreras i EKG-

apparaten. Olika kardiellt patologiska tillstånd resulterar i olika EKG-utseenden 

(Almgren, Lindström & Mehran Rad 2016 s. 244-245). Exempel kan vara taky- och 

bradyarytmier (Herlitz, Svensson & Nilsson 2016, s. 322-338) eller ischemi i form av 

att ST-sträckan är sänkt eller vid totalocklusion, ST-höjning (Herlitz, Ravn-Fischer & 

Svensson 2016, s. 313-315) etcetera. 

  

Det har visat sig att 42,7 % av patienter med ST-höjningsinfarkt (STEMI) saknade 

bröstsmärta som symtom, samt att 15,7% av dem uppvisade dyspné som enda symtom 

(Grosmaitre et. al. 2013). I takt med en ökad population av framförallt äldre patienter 

ökar också förekomsten av hjärt-kärlsjukdom. Hos patienter över 65 år har hälften 

någon form av kardiovaskulär sjukdom (Vasko 2009). Hos kvinnor saknas ofta det 

klassiska symtomet bröstsmärta vid hjärtinfarkt (Miracle 2006), utan manifesteras 

istället som trötthet eller som dyspné (Borén & Hansson 2009; Hermansson & Norlin 

2008). Således bör en frikostighet av EKG-undersökningar hos äldre och kvinnor 
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utföras.  Vid STEMI är snabbt och korrekt handläggande med tidig reperfusion av 

occkluderat kranskärl mycket viktigt för patientens utgång (Herlitz, Ravn-Fischer & 

Svensson 2016, s. 316). Enligt Ambulanssjukvården NU-sjukvården (2016, s. 37) skall 

alla patienter triageras enligt RETTS och enligt RETTS ESS 4, dyspné, skall 12-

avlednings-EKG tas för att kunna göra en fullgod bedömning och prioritering.  

 

Vikten av korrekt bedömning prehospitalt 

Det finns studier som visar på vinsten av korrekt prehospital bedömning av patienter 

med dyspné. I en studie av Garuti et. al. (2010) framkom det att tidig identifikation och 

adekvat prehospital behandling med Continuous Positive Airway Pressure (CPAP) av 

patienter med respiratorisk svikt minskade mortaliteten med 94%. En annan studie om 

prehospitalt användande av CPAP på patienter med respiratorisk svikt, påvisades 

signifikant höjning av perifer kapillär syremättnad (SPO2) samt en signifikant sänkning 

av andningsfrekvensen (Nielsen et. al. 2016, s. 121). Cameron, Pilcher, Weatherall, 

Beasley, och Perrin (2012) undersökte patienter med KOL-exacerbation som behandlats 

prehospitalt. De fann att 25% av patienterna var hyperoxinerade vid ankomst till 

sjukhus. Dessa patienter hade sämre utgång än både de hypooxinerade men framförallt 

de normooxinerade patienterna. Cameron et. al. (2012) kom fram till att vid KOL-

exacerbation ska ”lagom” mycket syrgas ges, med ett målvärde runt 90% i saturation.  

 

Ytterligare en patientgrupp med dyspnoisk symtologi är hjärtsviktspatienterna. Wuerz 

och Meador (1992) påvisade att prehospital farmakologisk behandling av patienter med 

hjärtsvikt vilka fick läkemedlen furosemid, glyceryltrinitrat och morfin uppvisade 

minskad mortalitet jämförelsevis mot att farmakologisk behandling erhölls först 

hospitalt.  

 

Problemformulering 

En stor grupp patienter uppvisar symtomet dyspné och söker vård akut. Det finns ofta 

flera olika bakomliggande diagnoser som resulterar i att patienten upplever dyspné. 

Gemensamt för dessa medicinska diagnoser är att de, oavsett genes, ger upphov till ett 

obehag och ett lidande för patienten. Utifrån anamnes och patientens status bedömer 

ambulanssjuksköterskan allvarlighetsgraden i patientens tillstånd, samt vilka 
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vårdåtgärder som ska göras enligt verksamhetens behandlingsriktlinjer. I dessa 

vårdåtgärder ingår EKG, lungauskultation och kontinuerlig kontroll av patientens VP. 

För att ambulanssjuksköterskor ska kunna få kunskap om vilket vårdbehov patienten har 

är det viktigt att alla delar i behandlingsriktlinjerna följs upp och dokumenteras. 

Prehospital arbetsdiagnos utgår från den primära och sekundära bedömningen av 

patienten, vilket sedan ligger till grund för den prehospitala behandlingen.  

 

Det finns idag kunskapsluckor kring hur väl ambulanssjuksköterskor följer gällande 

behandlingsriktlinjer vid vård av patienter med dyspné, samt hur väl den bedömda 

prehospitala arbetsdiagnosen överensstämmer med den hospitala slutdiagnosen. 

Författarna önskar med denna studie bringa mer kunskap i ämnet och därmed bidra till 

utvecklingen av det prehospitala omhändertagandet av patienter med dyspné.  

 

SYFTE 

Syftet med studien var att undersöka ambulanssjuksköterskans följsamhet till 

verksamhetens riktlinjer, samt hur väl bedömd prehospital arbetsdiagnos 

överensstämmer med bedömd hospital slutdiagnos.   

Specifika frågeställningar 

1. Bedöms patienter med dyspné utifrån verksamhetens behandlingsriktlinjer?  

- Bedöms ABCDE?  

- Bedöms SOPQRST-AMPLE, EKG och lungauskultation?  

- Bedöms VP?  

- Är det någon skillnad i bedömning av patienten med dyspné i förhållande 

till kön och ålder?   

 

2. Hur väl överensstämmer den bedömda prehospitala arbetsdiagnosen med den 

bedömda hospitala slutdiagnosen?  

- Finns det några gruppskillnader mellan män och kvinnor samt mellan vuxna 

och äldre vuxna? 
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METOD 

Ansats 

Studien är en retrospektiv journalgranskningsstudie med kvantitativ ansats och 

randomiserat urval. Data samlades in från perioden 1 januari 2016 till 31 december 

2016 i ambulanssjukvården i NU-området. 

Datainsamling 

Efter verksamhetschefens godkännande (Bilaga 1) söktes journaler fram via 

ambulansjournalsystemet Ambulink. I Nu-området finns 23 ambulanser dagtid och 18 

nattetid i vilka 192 sjuksköterskor är anställda. Totalt hade ambulansverksamheten i 

NU-området 49 728 uppdrag under år 2016. Av dessa gav ambulanssjuksköterskan 

2974 ESS-kod 4. Då en del av syftet med studien var att jämföra prehospital 

arbetsdiagnos med hospital slutdiagnos, begränsades sökningen till uppdrag som lett till 

transport till sjukhus. Således exkluderades journaler till patienter som kvarstannade i 

hemmet samt de som transporterades till vårdcentraler eller jourcentraler. Kvar blev då 

1785 journaler. Av dessa randomiserades 500 journaler ut med hjälp av datorsystemet 

Microsoft Office Excel, varav 88 exkluderades (Figur 1). De inkluderade 

ambulansjournalerna skrevs ut i pappersform och motsvarande patients journal söktes 

direkt upp inom mottagande sjukhus journalsystem Melior. Detta för att erhålla läkares 

hospitala slutdiagnos innan journalerna kodades och avidentifierades av författarna.  

 

Urval 

Inklusionskriterier 

Journaler till patienter som från 1 januari år 2016 till 31 december år 2016 

transporterats till Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL) med ambulans, samt 

varit bedömda som ESS 4 enligt RETTTS.  

 

Exklusionskriterier 

Journaler till patienter under 18 år exkluderades. Likaså har journaler tillhörande 

patienter som transporterats som sekundärtransporter uteslutits. Med 

sekundärtransport menas exempelvis transport mellan två sjukhus eller från 

vårdcentral/jourcentral till sjukhus. Exkluderats har också de journaler 
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Ambulansuppdrag i Norra 

Älvsborg och 

Uddevallaområdet 2016 

(n=49728) 

Patienter som kodats dyspné, 

ESS 4 (n=2974) 

Randomiserat urval (n=500) Exkluderade: 

Sekundärtransport (n=83) 

Under 18 år (n=1) 

Ofullständigt personnummer (n=4) 

Inkluderade (n=412) 

Uppdrag som lett till transport 

till sjukhus (n=1785) 

tillhörande patienter som redan bedömts av läkare eller sjuksköterska från till 

exempel hemsjukvård. Likväl har patientjournaler med ofullständigt 

personnummer i kombination med saknat reservnummer inte kunnat användas i 

studien.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Flödesschema över urvalsprocessen. 

 

Undersökningsinstrument 

Granskning av journalerna gjordes med hjälp av en redan existerande granskningsmall 

(Andersson & Bolin 2016) som modifierats för att passa studiens syfte (Bilaga 4). 

Grunderna i mallen, bestående av registrering av primär bedömning, VP och sekundär 

bedömning var densamma. Modifieringar som gjordes var att exkludera strokespecifka 

variabler såsom vald strokediagnos och FAST-test (face, arm, speech och time). Istället 

ersattes dessa med dyspnéspecifika variabler såsom lungauskultation, dyspnédiagnoser, 

behandling, etcetera. Mall användes för att granskningen skulle ske på ett strukturerat 

sätt. Följande uppgifter registrerades i granskningsmallen: patientens kön, ålder, 

vitalparametrar, symtom, bedömning av patienten enlig A-E, genomförda eller icke 

genomförda riktade undersökningar samt eventuell tolkning av dessa, given behandling, 
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prioriteringsfärg enligt RETTS, eventuell journalförd prehospital arbetsdiagnos samt 

hospital slutdiagnos. Vidare registrerades den tidpunkt på dygnet när patienten sökte för 

sina besvär, samt hur lång tid sjuksköterskan vårdade patienten, från framkomst till 

patient till avlämning på sjukhus.  

 

Dokumentation av genomförda undersökningar kan i Ambulink genomföras på två sätt; 

antingen via redan förprogrammerade aktivitetsfält, där genomförda undersökningar kan 

markeras, eller via journalens fritext, båda dessa fält granskades. Dokumenterade A-E 

undersökningar och riktade underökningar (EKG, lungauskultation, p-glukos och 

visuell analog skala; VAS) har i granskningsmallen registrerats med dikotoma svar, det 

vill säga som utförda eller icke utförda. Detsamma gäller för tolkning av den 

undersökning som genomförts. Värden på VP och vilken behandling som getts har 

redovisats i fritext i granskningsmallen. Dygnet delades in i tre delar; dag (07-15), kväll 

(15-23) och natt (23-07). Huruvida ambulanssjuksköterskan bedömt anamnes enligt 

SOPQRST-AMPLE registrerades även det som dikotomt svar, det vill säga som bedömt 

eller icke bedömt.  Prioritet sorterades i fyra steg; grön, gul, orange eller röd. 

Prehospital arbetsdiagnos och hospital slutdiagnos noterades med fritext i 

granskningsmallen.   

 

Dataanalys 

Statistikprogrammet Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) version 23,0 

användes vid analys av data. Undersökta variabler har presenterats med deskriptiv 

statistik som absolut frekvens och procent. Samband mellan variablerna kön, ålder, 

primär bedömning, vitalparametrar och riktade undersökningar analyserades med chi-

två-test. P-värde för statistisk signifikans bestämdes till 0,05, alpha 5%. För att 

förtydliga resultatet presenteras aktuell data i tabeller och diagram med tillhörande 

förklarande text.  

 

Etiska övervägande 

Författarna presenterade på ett tydligt sätt studiens tillvägagångssätt och syfte för NU-

ambulansens verksamhetschef och fick därefter skriftligt godkännande att påbörja 

undersökningen (Bilaga 1). Vetenskapsrådet (2016) presenterar fyra etiska 
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grundprinciper; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet och samtyckeskravet syftar till att informera 

undersökningsdeltagaren om syftet med studien, möjligheten att tacka ja respektive nej 

till deltagandet samt rätten att dra sig ur, utan att behöva ange orsak. Vetenskapsrådet 

(2016) menar dock att vid studier där undersökningsdeltagaren inte aktivt deltar, 

exempelvis vid journalgranskningar, får beslut tas från fall till fall om informerat 

samtycke är aktuellt, således är detta inget krav. Konfidentialitetskravet innebär att 

personuppgifter skall hanteras och förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta 

del av dem. Nyttjandekravet innebär att insamlat forskningsmaterial endast används för 

studiens syfte och ingenting annat.  

 

Samtliga journaler, både Ambulink- och Meliorjournaler kodades och avidentifierades. 

Vare sig patienternas eller vårdpersonalens identitet går att spåras i den slutgiltiga 

rapporten.  Endast forskarna av studien kommer ha tillgång till personuppgifterna vilka 

kommer hanteras konfidentiellt. Samtliga journaler kommer att förvaras i låst kassaskåp 

som endast forskarna ha nyckel till. 

  

Det fanns en risk att undersökningsdeltagarnas integritet kränktes i samband med 

studien. Dock ansågs den risken liten och att nyttan med studien övervägde risken. 

Enligt Vetenskapsrådets (2016) skrivelse finns som ovan nämnt inget krav på 

informationskrav och samtyckeskrav vid denna typ av studie. Enligt Lagen om 

etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) 2 § innefattas inte 

studier som utförs inom ramen för högskoleutbildning på avancerad nivå i kravet på 

etikprövning, varför studien var genomförbar. Forskarna till denna studie resonerade 

och ställde forskningskravet gentemot individskyddskravet, det vill säga nyttan med 

studien kontra risken, och ansåg nyttan stor och risken liten.  

 

RESULTAT 

Totalt slumpades 500 patientjournaler ut ur den totala undersökningsgruppen på 1785. 

Av dessa visade sig 83 vara sekundärtransporter mellan vårdenhet till sjukhus, men som 

ändå dokumenterats som primärtransporter, fyra saknade fullständiga personnummer 

och en journal tillhörde en patient som var under 18 år, dessa exkluderades. Av de 
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resterande 412 var 202 kvinnor (49,0%) och 210 män (51,0%). Patienterna var mellan 

19 och 99 år (medelvärde 74,94 och medianvärde 78,00). De undersökta patienterna 

delades in i två grupper; vuxna (18-65 år) och äldre vuxna (66-99 år).  

 

Primär bedömning 

Kön 

I resultatet av primär bedömning av patienter med dyspné framkom en signifikant 

skillnad mellan könen gällande bedömning av neurologi (D). Ambulanssjuksköterskor 

bedömer i högre grad neurologin hos kvinnor än hos män. Ingen signifikant skillnad 

sågs i resterande delar av den primära bedömningen (Tabell 1).  

 

Tabell 1: Primär bedömning i relation till patientens kön.  

 Totalt 

(n=412) 

Män 

(n=210) 

Kvinnor 

(n=202) 

P-värde 

A 143 (34,7%) 72 (34,2%) 71 (35,1%) NS
* 

B 362 (87,8%) 182 (86,6%) 180 (89,1%) NS 

C 389 (94,4%) 198 (94,2%) 191 (94,5%) NS 

D 288 (69,9%) 136 (64,7%) 152 (75,2%) <0,05 

E 101 (24,5%) 48 (22,8%) 53 (26,2%) NS 

*Not Significant 

 

Ålder 

I undersökningen gällande skillnader av primär bedömning mellan åldersgrupperna 

visade resultatet ingen signifikant skillnad mellan vuxna och äldre vuxna (Tabell 2). 

Primär bedömning skedde i samma utsträckning oavsett ålder.  
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Tabell 2: Primär bedömning i relation till patientens ålder. 

 Totalt  

(n=412) 

Vuxna  

(n=81) 

Äldre vuxna 

(n=331) 

P-värde 

A 143 (34,7%) 31 (38,2%) 112 (33,8%) NS 

B 362 (87,8%) 68 (83,9%) 294 (88,8%) NS 

C 389 (94,4%) 75 (92,5%) 314 (94,8%) NS 

D 288 (69,9%) 58 (71,6%) 230 (69,4%) NS 

E 101 (24,5%) 16 (19,7%) 85 (25,6%) NS 

 

Sekundär bedömning 

Kön 

Vid undersökning av bedömning av anamnesens olika delar framkom det en signifikant 

skillnad mellan könen gällande bedömning av besvärets karaktär (Q), med en ökad 

förekomst hos de manliga patienterna. I resultatet framkom ingen signifikant skillnad i 

övriga undersökta delar (Tabell 3). 

.  

Tabell 3: Sekundär bedömning i relation till patientens kön. 

 Totalt 

(n=412) 

Män 

(n=210) 

Kvinnor 

(n=202) 

P-värde 

S 393 (95,3%) 201 (95,7%) 192 (95,0%) NS 

O 248 (60,1%) 129 (61,4%) 119 (58,9%) NS 

P 91 (22,0%) 52 (24,7%) 39 (19,3%) NS 

Q 212 (51,4%) 120 (57,1%) 92 (45,5%) <0,05 

R 95 (23,0%) 47 (22,3%) 48 (23,7%) NS 

S 74 (17,9%) 42 (20,0%) 32 (15,8%) NS 

T 298 (72,3%) 156 (74,2%) 142 (70,2%) NS 

A 220 (53,3%) 104 (49,5%) 116 (57,4%) NS 

M 313 (75,9%) 163 (77,6%) 150 (74,2%) NS 

P 394 (95,6%) 199 (94,7%) 195 (96,5%) NS 

L 85 (20,6%) 46 (21,9%) 39 (19,3%) NS 

E 161 (39,0%) 88 (41,9%) 73 (36,1%) NS 
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Ålder 

I resultatet framkom en signifikant skillnad mellan de två åldersgrupperna gällande 

ambulanssjuksköterskors bedömning av besvärets karaktär (Q), besvärets lokalistation 

eller utstrålning (R) samt vad som föregick patientens insjuknande (E). Bedömningen 

av Q, R och E skedde i högre grad hos vuxna patienter än hos äldre vuxna. I övriga 

undersökta delar påvisades inga signifikants skillnader mellan de båda åldersgrupperna 

(Tabell 4). 

 

Tabell 4: Sekundär bedömning hos vuxna och äldre vuxna. 

 Totalt 

(n=412) 

Vuxna 

(n=81) 

Äldre vuxna 

(n=331) 

P-värde 

S 393 (95,3%) 79 (97,5%) 314 (94,8%) NS 

O 248 (60,1%) 54 (66,6%) 194 (58,6%) NS 

P 91 (22,0%) 19 (23,54%) 72 (21,7%) NS 

Q 212 (51,4%) 56 (69,1%) 156 (47,1%) <0,01 

R 95 (23,0%) 28 (34,5%) 67 (20,2%) <0,01 

S 74 (17,9%) 13 (16,0%) 61 (18,4%) NS 

T 298 (72,3%) 63 (77,7%) 235 (70,9%) NS 

A 290 (70,3%) 39 (48,1%) 181 (54,6%) NS 

M 313 (75,9%) 62 (76,5%) 251 (75,8%) NS 

P 319 (95,6%) 78 (96,2%) 316 (95,4%) NS 

L 85 (20,6%) 14 (17,2%) 71 (21,4%) NS 

E 161 (39,0%) 41 (50,6%) 120 (36,2%) <0,05 

 

Vitalparametrar 

Kön 

Vid underökning av bedömda VP framkom att det i 80 fall (19,4%) av de totalt 412 

granskade patientfallen bedömts fullständiga VP på patienten.  Det påvisades ingen 

signifikant skillnad mellan män och kvinnor gällande bedömda VP (Tabell 5). 
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Tabell 5: Vitalparametrar hos män och kvinnor. 

VP Totalt 

(n=412) 

Män 

(n=210) 

Kvinnor 

(n=202) 

P-värde 

AF 393 (95,3%) 201 (95,7%) 192 (95,0%) NS 

Saturation 406 (98,5%) 207 (98,6%) 199 (98,5%) NS 

Puls 405 (98,3%) 205 (97,6%) 200 (99,0%) NS 

Blodtryck 

systoliskt 
402 (97,5%) 207 (98,6%) 195 (96,5%) NS 

Blodtryck 

diastoliskt 
394 (95,6%) 205 (97,6%) 189 (93,5%) NS 

RLS/GCS 85 (20,6%) 45 (21,4%) 40 (19,8%) NS 

Temp 370 (89,8%) 186 (88,5%) 184 (91,0%) NS 

 

Ålder 

I resultatet framkom att saturation bedömdes i högre grad hos vuxna än hos äldre vuxna. 

I bedömning av resterande VP påvisades inga signifikanta skillnader mellan 

åldersgrupperna (Tabell 6).  

 

Tabell 6: Vitalparametrar i relation till patientens ålder.  

VP Totalt 

(n=412) 

Vuxna 

(n=81) 

Äldre vuxna 

(n=331) 

P-värde 

AF 396 (96,1%) 79 (93,8%) 317 (95,7%) NS 

Saturation 406 (98,5%) 81 (100%) 325 (98,1%) <0,01 

Puls 405 (98,3%) 81 (100%) 324 (97,8%) NS 

Blodtryck 

systoliskt 
402 (97,5%) 79 (97,5%) 323 (97,5%) NS 

Blodtryck 

diastoliskt 
394 (95,6%) 79 (97,5%) 315 (95,1%) NS 

RLS/ GCS 85 (20,6%) 17 (20,9%) 68 (20,5%) NS 

Temp 370 (89,8%) 71 (87,6%) 299 (90,3%) NS 
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EKG  

Kön 

Resultatet visar att EKG insamlades i 295 fall (71,6%) av de 412 granskade 

patientfallen. Andelen tolkade EKG av de 295 insamlade uppgick till 176 (59,6%).  I 

resultatet påvisades ingen signifikant skillnad mellan könen. (Tabell 7).  

 

Tabell 7: Insamlade och tolkade EKG hos män och kvinnor.   

 Tagna och 

tolkade totalt 

(n=412) 

Män 

(n=210) 

Kvinnor  

(n=202) 

P-värde 

EKG insamlat 295 (71,6%) 155 (73,8%) 140 (69,3%) NS 

EKG tolkat
a 

176 (59,6%) 93 (60,0%) 83 (59,2%) NS 

a 
Andelen tolkade EKG av de insamlade 

 

Ålder 

I resultatet framkom en signifikant skillnad mellan åldersgrupperna i antalet insamlade 

EKG, då de äldre vuxna patienterna i högre utsträckning undersöktes med EKG än de 

vuxna.  Dock påvisades ingen signifikant skillnad mellan åldersgrupperna gällande 

andelen tolkade EKG av de insamlade (Tabell 8).  

 

Tabell 8: Insamlade och tolkade EKG relterat till patientens ålder 

 Tagna och 

tolkade totalt 

(n=412) 

Vuxna  

(n=81) 

Äldre vuxna  

(n=331) 

P-värde 

EKG insamlat 295 (71,6%) 48 (59,2%) 247 (74,6%) <0,01 

EKG tolkat
a 

176 (59,6%) 31 (64,5%) 145 (58,7%) NS 

a 
Andelen tolkade EKG av de insamlade 

 

 

Lungauskultation 

Kön 

Lungauskultation utfördes i 151 fall (36,6%) av 412 granskade patientfallen. Av dessa 

dokumenterades tolkning av lungauskultationen i 130 patientjournaler (86,0%). I 

resultatet framkom ingen signifikant skillnad mellan män och kvinnor i andelen 

genomförda och tolkade lungauskultationer (Tabell 9).  
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Tabell 9: Andelen genomförda och tolkade lungauskultationer relaterat till patientens 

kön. 

 Genomförda 

och tolkade 

totalt (n=412) 

Män 

(n=210) 

Kvinnor 

(n=202) 

P-värde 

Auskultation 

genomförd 
151 (36,6%) 69 (32,8%) 82 (40,5%) NS 

Auskultation 

tolkad
a 130 (86,0%) 62 (89,8%) 68 (82,9%) NS 

a 
Andelen tolkade auskultationer av de genomförda 

 

Ålder 

Vid undersökningen av skillnader mellan vuxna och äldre vuxna gällande genomförda 

och tolkade auskultationer framkom ingen signifikant skillnad mellan åldersgrupperna. 

Lungauskultationer genomförs och tolkas i samma utsträckning hos den vuxna som hos 

den äldre vuxna patienten (Tabell 10).   

 

Tabell 10: Andelen genomförda och tolkade lungauskultationer relaterat till patientens 

ålder. 

 Genomförda 

och tolkade 

totalt (n=412) 

Vuxna 

(n=81) 

Äldre vuxna 

(n=331) 

P-värde 

Auskultation 

gjord 
151 (36,6%) 28 (34,5%) 123 (37,1%) NS 

Auskultation 

tolkad
a 130 (86,6%) 25 (89,2%) 105 (85,3%) NS 

a 
Andelen tolkade auskultationer av de genomförda 

 

 

Prehospital arbetsdiagnos och hospital slutdiagnos 

Kön 

Resultatet visade att ambulanssjuksköterskan i 149 fall (36,1%) av 412 patientfallen 

angivit en prehospital arbetsdiagnos, se figur 1. Det framkom inga signifikanta 

skillnader mellan könen avseende om prehospital arbetsdiagnos och hospital slutdiagnos 

angivits eller inte (Tabell 11).  För fördelning av hospital slutdiagnos se figur 2.  
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Tabell 11: Bedömd prehospital arbetsdiagnos och hospital slutdiagnos för män och 

kvinnor. 

 Angivna 

diagnoser 

totalt (n=412) 

Män  

(n=210) 

Kvinnor  

(n=202) 

P-värde 

Angett prehospital 

arbetsdiagnos 
149 (36,1%) 67 (31,9%) 82 (40,5%) NS 

Angett hospital 

slutdiagnos 
372 (90,2%) 186 (88,5%) 186 (92,0%) NS 

 

Ålder 

Resultatet påvisade ingen signifikant skillnad mellan åldersgrupperna avseende angiven 

bedömd prehospital arbetsdiagnos. Inte heller gällande angiven bedömd hospital 

slutdiagnos påvisades någon signifikant skillnad mellan vuxna och äldre vuxna (Tabell 

12). 

 

Tabell 12: Andelen prehospitala arbetsdiagnoser och hospitala slutdiagnoser hos vuxna 

och äldre vuxna.  

 Angivna 

diagnoser 

totalt 

(n=412) 

Vuxna 

(n=81) 

Äldre vuxna 

(n=331) 

P-värde 

Angett prehospital 

arbetsdiagnos 
149 (36,1%) 27 (33,3%) 122 (36,8%) NS 

Angett hospital 

slutdiagnos 
372 (90,2%) 72 (88,8%) 300 (90,6%) NS 

 

Figur 2. Fördelning av prehospitala arbetsdiagnoser. 

 

Prehospital arbetsdiagnos 
Ej angett 52,4% (n=262) 

Hjärtsvikt 5,2% (n= 26) 

KOL 16,2% (n=81) 

Astma 1,8% (n=9) 

Hjärtinfarkt 0,2% (n=1) 

Infektion 1,2% (n=6) 

Pneumoni 1,6% (n=8) 

Lungemboli 1% (n=5) 

Hypertoni 0,2% (n=1) 

Bröstkorgsmärta 0,8% (n=4) 
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Hospital slutdiagnos 

Ej angett 9,2% (n=38) 

Kardiovaskulär genes 27,5% (n=113) 

Respiratorisk genes 39,4% (n=162) 

Neuromuskulär genes 1% (n=4) 

Infektion 8,5% (n=35) 

Malignitet 3,2% (n=13) 

Metabol genes 1,7% (n=7) 

Övre luftvägshinder 0,5% (n=2) 

Bukkirurgi 2,4% (n=10) 

Övrigt 6,6% (n=27)  

Figur 3. Fördelning och gruppering av hospitala slutdiagnoser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 visar de 59 hospitala slutdiagnoserna i grupperingar. Bortsätt från 

grupperingarna var de tre enskilt mest representerade hospitala slutdiagnoserna 

pneumoni 15% (n=75), hjärtsvikt 13,8% (n=69) och KOL12% (n=60), följt av infektion 

7% (n=35), hjärtinfarkt/NSTEMI 3,8% (n=19) och malignitet 2,6% (n= 13). För exakt 

presentation av samtliga hospitala slutdiagnoser, se bilaga 5.  

 

I tabell 13 presenteras en jämförelse av ambulanssjuksköterskans prehospitala 

arbetsdiagnoserna av patienter med läkarens hospitala slutdiagnoser. 

Ambulanssjuksköterskan hade i 45,3% av fallen (n=68), av de 150 angivna prehospitala 

arbetsdiagnoserna, diagnostiserat patienten med samma diagnos som läkaren gjort i den 

hospitala bedömningen.  
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Tabell 13: Samstämmighet mellan prehospital arbetsdiagnos och hospital slutdiagnos 

Angiven prehospital 

arbetsdiagnos 

Antal angivna 

prehospitala 

arbetsdiagnoser 

(n=150) 

Antal 

överensstämmande 

hospitala 

slutdiagnoser 

(n=68) 

Andelen i % där 

arbetsdiagnos 

överensstämmer 

med slutdiagnos 

Hjärtsvikt 25 13 52,0% 

KOL 81 39 48,1% 

Astma 9 4 44,4% 

Hjärtinfarkt 1 1 100% 

Infektion 6 2 33,3% 

Pneumoni 8 5 62,5% 

Lungemboli 5 1 20,0% 

Hypertoni 1 0 0,0% 

Bröstkorgssmärta 4 Ej angiven i Melior 0,0% 

Angina Pectoris 4 0 0,0% 

Lungödem 1 1 100% 

Högt andningshinder 2 Ej angiven i Melior 0,0% 

Ångest/ psykiatri 1 1 100% 

Malignitet 1 1 100% 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Studiedesign 

För att besvara syftet valde författarna att använda sig av en kvantitativ ansats och 

retrospektivt granska patientjournaler, vilket innebär att redan dokumenterad 

information söks. Detta till skillnad från prospektiv studie där information hämtas från 

till exempel observationer (Polit & Beck 2008, s. 210). Syftet har styrt vilken typ av 

information som samlats in men författarna har strävat efter att helt förutsättningslöst 

söka och redovisa den data som framkommit. Polit och Beck (2008, s.16) menar att en 

kvantitativ metod är lämplig att använda då syftet är att jämföra förhållanden mellan 

olika fenomen, vilket varit fallet i aktuell studie. Kvantitativ metod anses också som den 

mest objektiva och enda mätbara metoden inom forskning (Dahlberg & Segersten 2010, 

s. 16).  
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Att författarna använt sig av retrospektiv journalgranskning kan ses som en svaghet.  

Det som undersöks är vad ambulanssjuksköterskan dokumenterat att han/hon bedömt, 

vilket nödvändigtvis inte är detsamma som vad som faktiskt utförts. 

Ambulanssjuksköterskan kan ha utfört undersökningar och ställt frågor som inte 

dokumenterats samt dokumenterat sådant som inte utförts. I tidigare studier har det 

framkommit att 19 % av de vårdåtgärder som dokumenterats som genomförda inte 

genomförts, samt att 30 % av de vårdåtgärder som genomförts inte dokumenterats 

(Luck, Peabody, Dresselhaus, Lee & Galssman 2000). För att undkomma denna möjliga 

felkälla kan en prospektiv observationsstudie vara att föredra (Polit & Beck 2008, s. 

210-211).  

 

Urval 

Innan studien togs ett beslut angående hur stort stickprovet skulle vara. En studie på 

magisternivå är tidsbegränsad vilket påverkade möjligheten till ett stort stickprov. Ingen 

poweranalys är gjord för att beräkna behövd stickprovsstorlek, vilket kan ha inneburit 

en ökad risk för typ 2-fel. Det vill säga att det finns en skillnad i studiens genomförda 

analyser, men att effekten är för liten för att med stickprovets storlek påvisa signifikans 

(Borg & Westerlund 2012, s. 483-484). Femhundra journaler bedömdes, tillsammans 

med handledare, rimligt att hinna granska på magisternivå. Detta bör anses som ett stort 

stickprov då Högskolan i Borås (2016, s.7) riktlinjer för examensarbete på magisternivå 

rekommenderar 30-50 journalgranskningar vid denna typ av studie.     

 

Innan studien startades bestämdes inklusions- och exklusionkriterier för att besvara 

studiens syfte och frågeställningar. Journaler från NU- områdets upptagningsområde 

med ESS 4 under året 2016 resulterade i 2974 journaler. Av dessa valde författarna att 

randomisera 500 journaler. Polit och Beck (2008, s. 287) menar att randomisering är det 

bästa verktyget för att minska risken för att slumpen ska ge en inverkan på resultatet, 

samt för att studien ska uppnå en hög extern validitet. Författarnas tillvägagångssätt för 

genomförandet av studien är väl beskrivet, vilket också ökar dess validitet (Polit & 

Beck 2008, s. 306).  
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Datainsamling och dataanalys 

Det granskningsinstrument som har använts är i sin ursprungsform utvecklat av 

Andersson och Bolin (2016) tillsammans med professor Johan Herlitz som har 

mångårig erfarenhet av journalgranskningsstudier (Andersson & Bolin 2016). 

Instrumentet var i sin ursprungsform riktat till bedömning av strokepatienter och 

modifierades, i samråd med handledare, för att passa studiens syfte och frågeställningar 

avseende bedömning av patienter med dyspné. Att använda ett tidigare använt 

instrument för datainsamling ökar sannolikheten att undersöka det som faktiskt avses 

undersökas, det vill säga det ger en hög validitet (Borg & Westerlund 2012, s. 38). 

Initialt granskades 100 journaler gemensamt. Detta gjordes för att uppnå samsyn i 

tolkningen av journalgranskningen och för att minska risken för felkällor. Därefter 

delades de resterande 400 journalerna upp mellan författarna, som vid minsta oklarhet i 

hur en journal skulle tolkas kontaktade medförfattare för diskussion. Efter att samtliga 

journaler granskats träffades författarna för att gemensamt föra in variablerna i SPSS. 

Variablerna fördes in i SPSS enligt Brace, Kemp och Sneglars (2016). Då data var på 

nominalskalnivå användes chi-två-test för att analysera skillnader mellan män och 

kvinnor, samt mellan vuxna och äldre. Chi-två-test används för att bedöma om en 

uppmätt frekvensfördelning skiljer sig från ett av slumpen framkommit resultat (Borg & 

Westerlund 2012, s. 399)  

 

Massignifikansproblemet 

Massignifikansproblemet innebär att ju fler hypotesprövningar som utförs med en 

bestämd alphanivå, desto större blir risken för typ-1 fel, nollhypotesen förkastas trots att 

den är sann. Eftersom 60 signifikansprövningar gjorts är risken cirka 90% att minst ett 

av studiens resultat visar på signifikans av en slump (Borg & Westerlund 2012, s. 480). 

Dock kan frågan ställas om det egentligen är skillnad om 60 hypotesprövningar görs i 

en studie eller om 60 studier görs med en hypotesprövning per studie. Den 

sammanlagda risken för att begå ett typ 1-fel är ju lika stor. Således bör varje 

signifikansprövning kunna ses som enskild undersökning, utan hänseende till varandra 

(Borg & Westerlund 2012, s. 481).  
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Generaliserbarhet 

Studiens stickprov är förhållandevis stort vilket ger studien tyngd. Att journalerna som 

är granskade tillhör NU-området i VGR och inte hela Sverige kan hindra möjligheten 

till att resultatet kan generaliseras. Ambulanssjukvården och patentgruppen som 

upplever dyspné är dock likartad i hela Sverige, vilket ökar möjligheten till att kunna 

generalisera resultatet. Författarna till genomförd studie menar att resultatet kan 

generaliseras till resterande ambulansverksamheter i landet, men att ett observandum för 

lokala avvikande riktlinjer kan förekomma.  

 

För att jämföra resultatet med tidigare studier har flera magisteruppsatser inkluderats. 

Detta då vetenskapliga artiklar som behandlat den prehospitala bedömningen av 

patienter med dyspné saknats. 

 

För att kunna jämföra arbetsdiagnos med hospital slutdiagnos exkluderades 1189 av 

NU-områdets samtliga journaler som kodats med ESS 4. De uteslutna 1189 patienterna 

medföljde inte ambulansen till sjukhus. En del bedömdes av ambulanssjuksköterskan 

kunna avvakta i hemmet, andra transporterades till vårdcentral eller jourcentral etcetera. 

Här skulle en stor del av populationen kunna ha missats. Kanske är detta en 

patientgrupp med dyspné som skiljer sig från den grupp som undersökts?  Huruvida 

denna grupp undersöks, behandlas och diagnostiseras kan denna studie inte uttala sig 

om, utan studien begränsar generaliserbarheten till den patientgrupp med dyspné som 

transporterats till sjukhus.  

 

Resultatdiskussion 

Huvudfynden som framkom i aktuell studie ger en sammanlagd tolkning av att 

ambulanssjuksköterskor, i de flesta fall, inte genomför den bedömning och de 

vårdåtgärder som verksamhetens behandlingsriktlinjer kräver.  

Primär bedömning  

Vid undersökning av ambulanssjuksköterskors bedömning av patienters 

medvetandegrad framkom det att det fanns en signifikant skillnad mellan hur väl 

medvetandegraden bedömdes på manliga, respektive kvinnliga patienter. 

Ambulanssjuksköterskor bedömde i högre utsträckning medvetandegraden på kvinnor 
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än på män. Kontroll av medvetandegrad är indirekt en mätning av cerebral syresättning 

(PHTLS 2011, s. 143), vilket är av största vikt vid omhändertagandet av patienter med 

dyspné, oavsett kön. Dock kan ambulanssjuksköterskan gjort någon form av bedömning 

utan att dokumentera det. Detta tror författarna kan bero på att patienterna varit 

neurologiskt opåverkade och att ambulanssjuksköterskorna därför inte sett det som 

nödvändigt att dokumentera medvetandegraden.      

 

I resultatet framkom det vidare att genomförandet av den primära bedömningen till stor 

del utfördes efter verksamhetens riktlinjer. Det fanns dock några delar som utförts i 

mindre grad än andra. Helkroppsundersökning av patienterna gjordes i endast 101 

(24,5%) av patientfallen, av de 412 undersökta fallen. I dessa fall har 

ambulanssjuksköterskan troligtvis prioriterat andra undersökningar och vårdåtgärder, 

vilket är i enlighet med det akuta omhändertagandet, A-E, som ambulanssjuksköterskan 

ska arbeta efter (Strömberg 2013 s. 62). Dock menar Sarlöv (2016, s. 283) att en snabb 

helkroppsundersökning ingår i den initiala undersökningen av en patient med dyspné, 

medan författarna å andra sidan menar att en undersökning, vars resultat inte förändrar 

den fortsatta handläggningen av patienten, inte heller bör ta tid från mer prioriterade 

vårdinsatser. Författarna menar vidare att ambulanssjuksköterskans erfarenheter och 

kunskaper en viktig del i prioritering och motivering av de vårdinsatser som görs. 

 

Sekundär bedömning 

En väl utförd anamnestagning är en av grundstenarna inom akutsjukvården och en 

förutsättning för att dels utesluta differentialdiagnoser och dels vägleda i valet av 

arbetsdiagnos och behandling (Abrahamson & Mosesso 2014, s. 21).   

 

Studiens resultat visar att anamnesens olika delar; SOPQRST-AMPLE, bedömdes och 

dokumenterades i olika stor grad. De minst dokumenterade delarna var huruvida det 

fanns något som förvärrade eller förbättrade patientens besvär, besvärets lokalisation, 

besvärets svårighetsgrad samt tid av senaste matintag och elimationstillfälle. Kanske har 

ambulanssjuksköterskan aktivt valt bort dessa delar för att han/hon ansett att det varit 

irrelevant för den aktuella patienten eller kanske har frågorna ställts men inte 

dokumenterats. Ambulanssjuksköterskor bör dock vara medvetna om att målet med 
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frågorna i anamnesen är att ringa in och komma fram till vad som kan vara patientens 

huvudsakliga problem (Andersson Hagiwara & Wareklint Sundström, 2016 s. 200).  

 

I resultatet framkom också att besvärets karaktär dokumenterades i högre utsträckning 

hos de vuxna patienterna än hos de äldre vuxna. Författarna tror att detta kan bero på att 

den äldre vuxna patienten kan ha svårare för att förmedla hur de upplever sina symtom 

och sin situation. Dock är det viktigt att ambulanssjuksköterskan inte automatiskt räknar 

med att den äldre vuxna patienten inte kan förmedla sig. Att patienten, oavsett hälsa och 

ålder, ges möjligheten att vara delaktig i sin vård är mycket viktig och innefattas av 

patientlagen (SFS 2014:821).  

Bedömda VP 

I resultatet framkom det att ambulanssjuksköterskor i endast 80 fall (19,4%), av 412 

undersökta patientfallen, bedömde de fullständiga VP som enligt verksamhetens 

riktlinjer ska bedömas.  Nilsson och Österberg (2016) undersökte 

ambulanssjuksköterskans följsamhet till bedömningsinstrumentet RETTS hos patienter 

med dyspné, vilken påvisade att följsamheten till att ta VP på patienterna var hög. 

Patienter med kroniska lungsjukdomar avviker ofta från vad som, enligt RETTS, 

bedöms som normala VP, men ambulanssjuksköterskan ska vara medveten om att 

tidigare friska personer kan ha opåverkade VP, och ändå ha drabbats av ett allvarligt 

sjukdomstillstånd (Predicare 2016). Vid undersökning av bedömda VP är det främst, 

som tidigare nämnts, bedömning av medvetandegraden som brister. Bedömning av 

patientens medvetandegrad kan dokumenteras genom att ambulanssjuksköterskan i ord 

beskriver hur patienten beter sig, om patienten svarar adekvat på frågor och/eller genom 

att dokumentera värdet av Reaction Level Scale (RLS) eller Glasgow Coma Scale 

(GCS). GCS är den mest förekommande skalan världen över, men RLS är en svensk 

variant som används mycket i nationell vård (Andersson Hagiwara & Wireklint 

Sundström 2016, s. 193). Hur dokumentationen skett har betydelse för om VP kan ses 

som fullständiga, eftersom värdet av någon av dessa skalor då måste ha bedömts.  

 

Vidare framkom det att patientens saturation bedömdes i färre fall hos de äldre vuxna 

patienterna än hos de vuxna. Saturation mäts genom en icke invasiv övervakning av både 

puls och perifer syremättnad, så kallad POX, och ger ambulanssjuksköterskan möjlighet att 

http://doktorerna.com/status/glasgow-coma-scale/
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snabbt kunna identifiera potentiell försämring i patientens tillstånd (Andersson Hagiwara 

2016, s. 242). Dock kan detta leda till att ambulanssjuksköterskan försummar andra 

aspekter i sin kliniska bedömning (Walters 2007). Detta kan till exempel vara att 

ambulanssjuksköterskan väljer att inte känna efter patientens puls, eftersom pulsoximetern 

presenterar ett värde på sin display. Risken finns då att exempelvis ett förmaksflimmer 

missas eftersom pulsoximetern, av olika anledningar, kan visa ett felvärde (Almgren, 

Lindström & Mehran Rad 2016, s. 243).  Ambulanssjuksköterskan ska vid användning av 

denna metod vara väl medveten om att felvärden kan förekomma och att detta värde, 

tillsammans med andra undersökningar, ger en helhetsbild av patientens tillstånd. Huruvida 

ambulanssjuksköterskorna valt att inte dokumentera saturation, för att istället lita på andra 

aspekter i den holistiska bedömning, är svårt för författarna att veta. 

EKG 

Akuta andningsbesvär kan utlösas av många olika sjukdomstillstånd. Enligt RETTS 

(Predicare 2016) ska EKG tas på samtliga patienter som uppvisar symtomet dyspné, 

eftersom risken för kardiell genes finns. EKG är därför en bra undersökning att 

genomföra för att uppmärksamma belastningstecken på hjärtat (Sarlöv 2016, s. 284). 

Ambulanssjuksköterskorna hade i aktuell studie endast undersökt 295 patienter (71,6 %) 

av de totalt 412 patienterna med EKG. Resultatet styrks av Nilsson och Österberg 

(2016) som också påvisade att följsamheten till att undersöka patienter med EKG var 

låg.  

 

Varför ambulanssjuksköterskorna valt att inte undersöka alla patienter med EKG är 

svårt att veta, men författarna antar att det vid vissa uppdrag inte funnits tid för denna 

undersökning, samt att det vid vissa tillfällen prioriterats ner av andra viktigare 

vårdinsatser. Exempelvis ska C i primär bedömning inte bedömas innan A och B är 

bedömda och åtgärdade (Abrahamson & Mosesso 2014, s 19-21). Har då 

ambulanssjuksköterskan fullt upp med A och B är således ett EKG ej prioriterat. Om 

möjligt kan vidare forskning bidra till ökad förståelse för ambulanssjuksköterskans val 

att prioritera bort vårdåtgärder som, enligt verksamhetens riktlinjer, ska genomföras.  

 

I resultatet framkom det vidare att tolkning av insamlat EKG endast förekom i 176 

patientfall (59,6%) av de totalt 295 insamlade. Ett EKG kan ha olika utseende beroende 

på elektrodernas placering och på grund av eventuella störningar, vilket kan då försvåra 
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tolkning avsevärt (Herlitz, Svensson & Nilsson 2016, s. 322), men att endast 

dokumentera att ett EKG är insamlat ger ingen information om vilka fynd 

undersökningen gav. Herlitz, Svensson & Nilsson (2016, s. 322) menar vidare att det 

inte är förväntat att ambulanssjuksköterskan ska ha kunskap om alla typer av utseenden, 

men att han/ hon bör känna till vissa, mer allvarliga tecken på ischemi, som till exempel 

STEMI. Är ambulanssjuksköterskan osäker på vad ett EKG visar kan detta sändas till 

hjärtavdelningen eller medicinjouren för hjälp med tolkning och vidare ordinationer. 

Tidigare forskning visar att endast cirka hälften av alla patienter med STEMI inte 

uppvisade symtomet bröstsmärta, samt att 15,7% av dem uppvisade dyspné som enda 

symtom (Grosmaitre et. al. 2013), vilket gör det än viktigare att undersöka alla patienter 

med EKG.  

 

Resultatet påvisade ingen signifikant skillnad mellan könen gällande insamlande av 

EKG. Samma resultat framkom hos Nilsson och Östberg (2016), som inte heller fann 

några skillnader mellan könen i sin undersökning. Dock framkom i aktuell studie att 

ambulanssjuksköterskor tog fler EKG på äldre vuxna patienter än vuxna. Tidigare 

studier belyser samband mellan åldrandet och ökad risk för hjärtsjukdom 

(Christoffersen et. al. 2014), vilket författarna tror kan vara en bidragande orsak till 

varför insamling av EKG är vanligare vid prehospital bedömning av den äldre vuxna 

patientgruppen.  

Lungauskultation 

Lungauskultation är en värdefull undersökning för att finna tecken på vissa 

sjukdomsstillstånd (Bohadana, Izbicki & Kraman 2014). I aktuell studie genomfördes 

lungauskultation i endast 151 fall (36,6%) av de 412 patientfallen, vilket är 

anmärkningsvärt lågt med tanke på att patienterna som undersökts uppvisar symtomet 

dyspné. Att olika sjukdomstillstånd kan ge andningspåverkan är tidigare nämnt, men att 

då avstå från att auskultera lungorna och kunna innefatta dessa fynd i vidare behandling, 

tycker författarna är förvånande. Vidare framkom det att tolkning endast 

dokumenterades i 130 fall (86,0%), av de 151 genomförda lungauskultationerna. 

Således innebär detta att 21 patientbedömningar inte uppfyllde verksamhetens riktlinjer 

gällande primär undersökning av andning, där andningsljud ska beskrivas 

(Ambulanssjukvården NU-sjukvården 2016, s. 9-12).  
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Prehospital arbetsdiagnos och hospital slutdiagnos 

Studier som undersöker träffsäkerheten i den prehospitala bedömningen är begränsad. 

Fåtalet internationella och ännu färre nationella studier finns, där ambulanspersonalens 

träffsäkerhet avseende bedömning och behandling av patienter med dyspné 

framkommer. Peacock, Summers, Vogel och Emerman (2006) beskriver svårigheten att 

diagnostisera patienter prehospitalt och härleder detta till att de diagnostiska verktygen 

och undersökningarna ofta är begränsade i jämförelse med möjligheterna på ett sjukhus. 

Detta styrks av aktuell studie som påvisade att det rådde samstämmighet mellan 

ambulanssjuksköterskans prehospitala arbetsdiagnos och läkarens hospitala slutdiagnos 

i endast 68 fall (45,3%) av de 150 angivna arbetsdiagnoserna.  

 

Att ambulanssjuksköterskor väljer att inte dokumentera arbetsdiagnos tror författarna 

kan bero på att det, i sjuksköterskans roll, inte ingår att ställa medicinska diagnoser. 

Författarna anser dock att ambulanssjuksköterskans vårdåtgärder grundar sig i bedömd 

prehospital arbetsdiagnos, dokumenterad eller inte. Författarnas egna erfarenheter är 

dock att sjuksköterskor, under utbildning och i arbetet, får till sig att sjuksköterskor inte 

ska fokusera eller fundera kring medicinska diagnoser; att ställa diagnos är läkarens 

jobb. I Svensk Sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning för sjuksköterskor (2009) 

står det att sjuksköterskans professionsområde är omvårdnad. Dock innefattas också 

kunskaper inom medicinsk vetenskap för att autonomt kunna handla inom sitt 

yrkesutövande, men att ställa diagnos på patienterna nämns inte. Diagnostik berörs inte 

heller i kompetensbeskrivningen för specialistsjuksköterskor inom ambulanssjukvård 

(Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor 2012).  

 

Williams, Finn, Celenza, Teng & Jacobs (2013) påvisar svårigheter kring att ställa rätt 

diagnos prehospitalt, där studiens syfte var att jämföra ambulanspersonalens 

prehospitala bedömning av lungödem med läkarens hospitala slutdiagnos. Resultatet 

visade att det i endast 29 % av fallen förelåg samstämmighet i diagnosbedömningarna. 

Dock påvisar Ackerman & Waldrons (2006) en hög samstämmighet mellan prehospital 

arbetsdiagnos och hospital slutdiagnos vid bedömning av patienter med dyspné. 

Andersson och Bohlin (2016) undersökte en grupp patienter, med hospital slutdiagnos 

stroke, och jämförde med den prehospitala bedömningen som tidigare gjorts av 
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ambulanssjuksköterskan. Korrekt bedömning gjordes i 52% av patientfallen. Erlandsson 

och Häggbom (2016) undersökte ambulanssjuksköterskans träffsäkerhet i prehospital 

bedömning av infektionspatienter. Där gjordes korrekt bedömning i 92% av fallen.  

Varför olika studier ger olika resultat ger upphov till vidare forskning i ämnet. Har 

ambulanssjuksköterskor/ ambulanspersonal olika direktiv att förhålla sig till, beror 

diagnossättning på utbildningsnivå, är vissa patientgrupper lättare att diagnostisera än 

andra eller finns det andra saker som påverkar hur väl prehospital arbetsdiagnos 

överensstämmer med hospital slutdiagnos? Vad gäller bedömning av gruppen patienter 

med dyspné är det ett relativt outforskat område, vilket gör att mer forskning är önskvärt 

i ämnet. Det finns en svårighet i att preshospitalt bedöma bakomliggande orsaker till 

patientens upplevelse av dyspné. Detta beroende på att den medicinska utrustningen och 

de medicinska resurserna är begränsade i jämförelse med utrustning och resurser som 

finns på ett sjukhus.    

 

Vårdande bedömning 

Som tidigare nämnts är ambulanssjuksköterskans arbetsuppgifter unika och komplexa 

då de kräver både medicinska och vårdnadsvetenskapliga färdigheter. Andersson 

Hagiwara och Wireklint Sundström (2016, s. 179- 185) menar att genom att se patienten 

från båda det medicinska och vårdvetenskapliga perspektivet effektiviseras 

ambulanssjukvården. Ambulanssjuksköterskan bör således inte enbart följa 

behandlingsriktlinjerna utan använda alla sina sinnen i patientmötet. Att visa ett intresse 

för det unika hos patienten, att vara lyhörd, är något som kännetecknar en väl utförd 

anamnestagning och den subjektiva upplevelsen av dyspné bör väga lika tungt i 

ambulanssjukskötarens bedömning som de objektiva fynden (Rudstam 2016, s. 284-

285).  

Hållbar utveckling 

Hållbar utveckling (HU) behandlar frågeställningar i hur förutsättningar skapas för 

miljö-, socialt- och ekonomiskt hållbar samhällsutveckling (Lindh & Påhlsson 2016, s. 

7-29). Tidigare studier som undersökt prehospital bedömning och behandling har 

kunnat påvisa stor vinst av att patienter med symtomet dyspné erhåller adekvat 

behandling. Minskad mortalitet sågs vid korrekt handläggande av patienter med 
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respiratoriskt svikt (Garuti et. al. 2010), hjärtsvikt (Wuerz & Meador 1992) och 

patienter med KOL (Camerson et. al. 2012). Upplevelsen av dyspné försämrar 

livskvaliteten (Martinez et. al. 2016) och felbehandling leder till ytterligare skada 

(Christie et. al. 2016).  

 

Författarna till denna studie hoppas kunna vara bidragande till en bättre och mer korrekt 

handläggning av patienter med dyspné. Det bidrar således till en social hållbar 

samhällsutveckling med minskad upplevd dyspné och högre livskvalitet hos patienterna. 

Korrekt handläggande borde också vara bidragande för en ekonomiskt hållbar 

samhällsutveckling, kanske med mindre hospital intensivvård och förkortad vårdtid som 

följd. 

 

SLUTSATS 

Med denna studie undersöks ett outforskat område inom svensk ambulanssjukvård. De 

brister som framkommit i studien, att primär och sekundär bedömning, EKG och 

lungauskultation inte genomförs i den utsträckning som det borde göras, är viktigt att 

belysa. Kanske är det bristen i bedömningen som korrelerar med att prehospital 

arbetsdiagnos sällan uttalas. Kanske är det också bristen i bedömningen som gör att det, 

i de fall arbetsdiagnos ändå uttalats, varit felaktig i 65% av fallen. Viktigt är dock, att i 

en sådan här anklagande slutsats poängtera, att det är det som dokumenterats som 

undersökts. Ambulanssjuksköterskan kan således ha bedömt mer än vad som framgått i 

dokumentationen, dock är, i sådana fall bristen av dokumentation ett viktigt fynd att 

påtala.  

 

En möjlig orsak till att varken EKG eller lungauskultation insamlas, i den utsträckning 

som det borde göras, kan bero på kunskapsbrist hos ambulanssjuksköterskan. Att 

auskultera lungor, tolka EKG och ställa medicinska diagnoser är inga kunskaper 

sjuksköterskan erhåller under sin grundutbildning. Kontroversiellt är dock att 

grundutbildning är det som socialstyrelsen kräver för att arbeta som medicinskt 

patientansvarig i ambulans. Arbetsgivarna inom ambulanssjukvården borde kanske ta 

ett större ansvar till att internutbilda och erbjuda vidareutbildning inom 

ambulanssjukvård, för att möta dessa kunskapsbrister.  
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Intressant för vidare forskning vore att jämföra om korrelation föreligger mellan graden 

av utbildningsnivå och följsamhet till prehospital bedömning, behandling samt 

diagnostik. Intressant vore också att undersöka följsamhet till prehospital bedömning, 

behandling och diagnostik av andra patientgrupper än de som tidigare undersökts.  
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Bilaga 1- Verksamhetschefens godkännande 



38 

 

 



39 

 

Bilaga 2- Verksamhetens behandlingsriktlinjer 
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Bilaga 3- RETTS ESS 4 
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  Bilaga 4- Undersökningsinstrument 
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Bilaga 5- Hospital slutdiagnos 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ej angett 38 7,6 9,2 9,2 

hjärtsvikt 69 13,8 16,7 26,0 

pneumoni 75 15,0 18,2 44,2 

KOL 60 12,0 14,6 58,7 

Astma 9 1,8 2,2 60,9 

Inflammation i Bronkiolerna 1 ,2 ,2 61,2 

NSTEMI/hjärtinfarkt 19 3,8 4,6 65,8 

Lungödem 6 1,2 1,5 67,2 

GI-Blödning 2 ,4 ,5 67,7 

bronkit 5 1,0 1,2 68,9 

Virusinfektion 12 2,4 2,9 71,8 

komplikation till PCI 1 ,2 ,2 72,1 

gastrit 3 ,6 ,7 72,8 

infektion 21 4,2 5,1 77,9 

angina 6 1,2 1,5 79,4 

Lungemboli 4 ,8 1,0 80,3 

kronisk bronkit 1 ,2 ,2 80,6 

pneumocystisk carinii 1 ,2 ,2 80,8 

Diabetes I 1 ,2 ,2 81,1 

Anemi 4 ,8 1,0 82,0 

muskuloskeletal smärta 3 ,6 ,7 82,8 

Ångest/psykiatri 4 ,8 1,0 83,7 

aortainsuff/stenos 2 ,4 ,5 84,2 

Lungcancer 5 1,0 1,2 85,4 

Laryngospasm 1 ,2 ,2 85,7 

förmaksflimmer 4 ,8 1,0 86,7 

Pleuraempyem 2 ,4 ,5 87,1 

Pleurit 4 ,8 1,0 88,1 

Sepsis 2 ,4 ,5 88,6 

Lungfibros 1 ,2 ,2 88,8 

Ventikulär Takykardi 1 ,2 ,2 89,1 

Ryggmärgsskada 1 ,2 ,2 89,3 

Hjärtinsuff 1 ,2 ,2 89,6 

AVRNT 2 ,4 ,5 90,0 

Främmande kropp esofagus 1 ,2 ,2 90,3 

Dilaterad kardiomyopati 1 ,2 ,2 90,5 

Pankreatit 1 ,2 ,2 90,8 

Hypoglykemi 1 ,2 ,2 91,0 

Pleuravätska 2 ,4 ,5 91,5 

Malignitet 8 1,6 1,9 93,4 

Njursvikt 3 ,6 ,7 94,2 

Pickwick 5 1,0 1,2 95,4 

AV-block 1 ,2 ,2 95,6 

Buksmärta UNS 1 ,2 ,2 95,9 

Obstipation 1 ,2 ,2 96,1 

Läkemedelsbiverkan 2 ,4 ,5 96,6 

Hypertoni 1 ,2 ,2 96,8 

ALS 1 ,2 ,2 97,1 

Myasthenia gravis neuromuskulär sjd 1 ,2 ,2 97,3 

Avliden under färd 1 ,2 ,2 97,6 

Stroke 1 ,2 ,2 97,8 

Intox 1 ,2 ,2 98,1 

Hypokalemi 1 ,2 ,2 98,3 

Bukinfektion 1 ,2 ,2 98,5 

Intercostal neuralgi 1 ,2 ,2 98,8 

Fraktur sternum 1 ,2 ,2 99,0 

MS 1 ,2 ,2 99,3 

Pneumothorax 1 ,2 ,2 99,5 

Pyelonefrit 1 ,2 ,2 99,8 

Sömnapné 1 ,2 ,2 100,0 

Total 412 82,4 100,0  

Missing System 88 17,6   

Total 500 100,0   
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