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Sammanfattning    

 

Bakgrund: Fysiskt trauma är den vanligaste dödsorsaken bland människor under 40 år i 

västvärlden. Spinal immobilisering är en viktig del i det prehospitala omhändertagandet 

av traumapatienter där skada på kotpelare och ryggmärg kan misstänkas. Spinal 

immobilisering praktiseras i stora delar av världen men insatsen tar tid och innebär 

risker för patienten. Det saknas tydlig evidens för nytta med prehospital spinal 

immobilisering och behovet är stort av att veta mer om skadeutfall av traumapatienter 

som är vårdade i ambulans. 

Syfte: Syftet med studien är att undersöka förekomsten av spinal immobilisering i 

ambulanssjukvård av patienter som utsatts för trubbigt eller penetrerande våld samt vad 

för verifierade skador dessa patienter har. 

Metod: Kvantitativ design med retrospektiv datainsamling från ambulans- och 

sjukhusjournaler. 

Resultat: Trehundrasjutton patienter bedömda med RETTS ESS 39 granskades, 

medelåldern var 42 år och det var ingen skillnad i antal mellan män och kvinnor. 229 

patienter spinalimmobiliserades och 27 av dessa visade sig ha någon typ av spinalskada. 

Resultatet visar att ingen statistiskt signifikant skillnad förelåg mellan spinal 

immobilisering och verifierad spinal skada. Det sågs inte heller något samband mellan 

andra verifierade skador och val av spinal immobilisering eller inte. Typ av trauma 

påverkar inte utfall av spinal immobilisering. Den vanligaste indikationen för spinal 

immobilisering var smärta/ömhet över kotpelaren och det var också denna indikation 

som visade sig vara starkast associerad till spinal skada. 

Diskussion: Varför så många patienter utan skada har spinalimmobiliseras kan denna 

studie inte svara på men slutsatsen dras att algoritmen för spinal immobilisering bör 

göras snävare. Detta för att undvika att spinal immobilisering utförs mer än nödvändigt. 

Samtidigt bedöms vidare forskning inom ämnet som nödvändigt.  
 

Nyckelord: Spinal immobilisering, trauma, prehospital, ambulans, prehospitalt 

omhändertagande, spinal skada 
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INLEDNING 

Fysiskt trauma vid fall, dykning, trafikolycka och annat trubbigt eller penetrerande våld 

kan orsaka skada på kotpelaren och ryggmärgen hos den drabbade. Av denna anledning 

helkroppsimmobiliseras traumapatienter i hög grad prehospitalt för att undvika rörelse 

och eventuell sekundär skada på spinalkanalen (Jansson & Lundberg 2016, ss. 420-

423). En patient som drabbats av trubbigt eller penetrerande våld och som bedöms ha 

varit utsatt för trauma av sådan dignitet att det föreligger en risk för fler än de skador 

som syns utifrån eller är uppenbara vid första anblick behöver på ett säkert och 

strukturerat sätt transporteras till lämpligt sjukhus för fortsatt omhändertagande 

(National Association of Emergency Medical Technicians, NAEMT 2015, s.160). 

Ambulanssjuksköterskans bedömning av patientens tillstånd har stor betydelse för om 

patienten blir spinalimmobiliserad eller inte (NAEMT 2015, s. 246). Den forskning som 

finns idag gällande fördelarna med spinal immobilisering baseras främst på riskerna 

med rörelse i spinalkanalen vid ryggmärgsskada. Evidensen gällande spinal 

immobiliserings påverkan på rörelse i spinalkanalen är låg (Kwan, Bunn & Rodgers 

2001; Zideman et al. 2015). Om prehospital spinal immobilisering utförs i större 

utsträckning än nödvändigt kan det innebära att åtgärden tar tid och fokus från till 

exempel blödningar och neurologiska skador (Hauswald, Ong, Tandberg & Omar 1998; 

Haut, Kalish, Efron, Haider, Stevens, Kieninger, Cornwell & Chang 2010; Jansson & 

Lundberg 2016, s. 421; Kornhall, Jörgenssen, Brommeland, Hyldmo, Asbjörnssen, 

Dolven, Hanssen & Jeppesen 2017; Malik et al. 2008).  

 

BAKGRUND 

Att utsättas för trauma innebär att kroppen drabbas av trubbigt eller penetrerande våld. 

Enligt Socialstyrelsen (2012) är död till följd av trauma den vanligaste dödsorsaken i 

västvärlden hos människor under 40 år. Jansson och Lundberg (2016, s. 410) skriver att 

det i Sverige avlider 3000 personer till följd av trauma varje år. Traumat kantas av 

lidande på såväl själslig som fysisk nivå för patienten (Arman 2012, s. 191) och upplevs 

som mer dramatisk och livsomvälvande än vanliga plötsliga och oväntade händelser 

(Wiklund Gustin 2015, s. 250). Traumat i sig kan ge direkt livshotande konsekvenser - 

bland annat genom skada av olika allvarlighetsgrad på kotpelaren. I Sverige drabbas 

varje år cirka 4000 patienter av frakturer i nacke och rygg och upp till 4 % av dessa 

ådrar sig en ryggmärgsskada.  25 % av dessa i sin tur får neurologiska bortfall innan 

ankomst till sjukhus (Jansson & Lundberg 2016, ss. 420-421). Den första kontakten 

med sjukvård de drabbade möter efter ett trauma är i de flesta fall en sjuksköterska med 

specialistutbildning inom ambulanssjukvård eller en grundutbildad sjuksköterska 

(Johansson & Svensson 2014, s. 80). I aktuellt arbete kommer benämningen 

ambulanssjuksköterska användas oavsett om sjuksköterskan har 

specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot ambulanssjukvård eller inte.  

 

Mötet mellan patient och ambulanssjuksköterska är ofta kort och intensivt (Elmqvist, 

Fridlund & Ekebergh 2008) vilket kan försvåra för ambulanssjuksköterskan att 

identifiera och tillgodose patientens behov av trygghet - ett behov som ses som särskilt 

stort vid situationer där patientens livsvärld plötsligt kastats om. Något oväntat och 

omfattande har hänt och identitet, integritet och självbestämmanderätt blir särskilt 

blottade och sköra då fara för liv och hälsa hotar (Wiklund Gustin 2015, s. 250). 
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Konsekvenserna av ryggmärgsskada är stora, NAEMT (2015, s. 290) menar att 

ryggmärgsskada kan resultera i oåterkalleligt och livslångt fysiskt handikapp om skadan 

inte prehospitalt upptäcks och hanteras korrekt. Av denna anledning, anser de, är spinal 

immobilisering en viktig del i det prehospitala omhändertagandet av patienter med 

misstänkt spinal skada. 

 

Spinal immobilisering 
Immobilisering av nacke och rygg prehospitalt initierades under 60-talet (Geisler, 

Wynne-Jones & Jousse 1966). Indikationen för spinal immobilisering har förändrats 

genom åren från nödvändigheten av uppenbara symtom och tecken på spinal skada till 

att det idag räcker med misstanke att ryggen är skadad (Domeier 1999). Sveriges 

medicinskt ledningsansvariga ambulansläkare i samverkan (SLAS 2016) har tagit fram 

nationella behandlingsriktlinjer för spinal immobilisering. Dessa behandlingsriktlinjer 

är övergripande och SLAS (2016) hänvisar till att regionala riktlinjer skall följas i första 

hand. Skademekanism och patientens medicinska tillstånd vävs samman enligt en 

algoritm (se Bilaga 1) som i sin tur har sin grund i konceptet PreHospital Trauma Life 

Support (PHTLS) utvecklat av NAEMT (2015, s. 300) och är ett allmänt vedertaget 

koncept för prehospital akutsjukvård i många delar av världen. Denna typ av algoritm 

för spinal immobilisering som beslutsstöd för ambulanssjuksköterskan kan minska 

riskerna för ryggmärgsskada (Jansson & Lundberg 2016, ss. 420-424; Armstrong, 

Simpson, Crouch & Deakin 2007). Principen innebär att vid trubbigt våld och då 

patienten har sänkt medvetandenivå skall patienten spinalimmobiliseras. En fullt vaken 

patient som uppger smärta i nacke eller rygg, neurologiska bortfall eller har anatomisk 

felställning i ryggen är vidare indikationer för interventionen. Spinal immobilisering ska 

också utföras om ovan angivna fynd inte uppfylls men då patienten har varit utsatt för 

en typisk skademekanism och är drog- eller alkoholpåverkad, har oförmåga att 

kommunicera eller har någon typ av distraherande skada. Vid minsta tveksamhet hos 

ambulanssjuksköterskan ska patienten alltid om möjligt spinalimmobiliseras. Hos de 

patienter som varit utsatta för penetrerande våld lyder algoritmen att spinal 

immobilisering endast är indicerat om patienten har neurologiska bortfall. 

 

Spinal immobilisering innebär att placera patienten på eller i någon typ av fixerande 

material i en anatomiskt riktig ställning, det vill säga med nacke och rygg i ett neutralt 

läge (Jansson & Lundberg 2016, ss. 422-424; NAEMT 2015, s. 303). 

Tillvägagångssättet vid misstanke om spinal skada efter trauma är att huvudet på 

patienten stabiliseras manuellt av exempelvis ambulanssjuksköterskan medan nackkrage 

appliceras och övrig immobiliseringsutrustning förbereds av övrig personal (Kornhall et 

al. 2017; Jansson & Lundberg 2016, ss. 422-424; NAEMT 2015, ss. 302-306). Patienten 

placeras på ryggbräda, scoopbår, vacuummadrass eller i en Kendrick Extrication Device 

(KED-väst) (Kornhall et al. 2017; Jansson & Lundberg 2016, ss. 422-424; NAEMT 

2015, ss. 302-306). Den hårda ryggbrädan används frekvent inom spinal immobilisering 

och låter patienten ligga plant och stabilt. Den tros minska riskerna för ryggmärgsskada 

för patienten vid förflyttning, men är också ett hjälpmedel för ambulanssjuksköterskan 

att förflytta patienten med från svårtillgängliga utrymmen eller underlag. Ryggbrädan är 

gjord av hårdplast eller metall Istället för ryggbräda kan en vacuummadrass för hela 

kroppen användas. Luft pumpas ur materialet då patienten ligger på det så att underlaget 

blir hårt och stabilt format runt patienten. Vacuummadrassen har visat sig bidra med 
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mycket högre komfort än ryggbrädan (NAEMT 2015 ss 301-302). Luscombe och 

Williams (2003) fann i sin studie utöver ökad komfort ett signifikant större skydd mot 

rörelse i spinalkanalen vid användandet av vacuummadrass vid jämförelse med 

ryggbräda. Scoopbår är också en typ av helkroppsimmobiliserande material och är 

också den gjord av hård plast eller metall men består av två delar som fästs ihop vid 

patientens huvud- och fotända. De två delarna går inte helt ihop under patienten utan 

lämnar hålrum för sacrum och utskjutande delar av ryggkotorna. Scoopbåren skapar 

möjligheter att spinalimmobilisera patienten utan att stockvända eller lyfta denne för att 

få immobiliseringsmaterialet under den skadade och anses vara mer bekväm och skapa 

mindre rörelse vid immobiliseringsförfarandet än ryggbrädan (NAEMT 2015, ss 301-

302; Crell, McCoy, Sparto, Fisher, Stoy & Hostler 2006). Till skillnad från både 

ryggbrädan och vacuummadrassen är scoopbåren inte utformad för att ligga kvar på 

under transport till sjukhus eller vid väntan på röntgen utan skall ses som ett hjälpmedel 

vid förflyttning från olycksplats till annan immobiliseringsutrustning (NAEMT 2015, 

ss. 301-302). Vid omhändertagande av sittande traumapatienter är KED-västen ett 

alternativ vid förflyttning till fullskalig immobiliseringsutrustning. Västen spänns runt 

patienten och motverkar rörelse i nacke och bål och används med fördel i 

svårtillgängliga utrymmen (NAEMT 2015 ss. 320-323; Ferno 2016; Bucher, Dos 

Santos, Frazier & Merlin 2015). Som komplement till ovanstående 

immobiliseringsutrustning ska nackkrage appliceras och ses som ett stöd som motverkar 

rörelse i nacken men får inte ses som ett alternativ till helkroppsimmobilisering 

(NAEMT 2015 ss. 303). Den spinala immobliseringen skapar ett första möte mellan 

patient och ambulanssjuksköterska. Även i ett kort ögonblick som detta kan patienten 

tillåtas öppna upp om sina känslor (Arman 2012, s. 191) och ambulanssjuksköterskan 

kan i vårdrummet möta en individ som bär på känslor av kaos, hjälplöshet och rädsla. 

Patienten har inte sällan gått från autonom och självständig till skadad och utan 

möjlighet att själv påverka sin situation eller utfallet av traumat de just blivit drabbade 

av. Vårdsituationen handlar för patienten om mer än att upprätta vitala funktioner. De 

mest avgörande känslorna för patienten just där och då kan vara känslor av overklighet 

och förlust av kroppskontroll (Elmqvist, Fridlund & Ekebergh 2008). Dessa känslor 

måste ambulanssjuksköterskan kunna se och möta även i ett tidsbegränsat möte som 

under en spinalimmobilisering efter trauma. 

 

Risker med spinal immobilisering 
Metoderna som används vid prehospital spinal immobilisering anses vara baserade mer 

på konsensus och antaganden snarare än evidens (Kwan et al. 2001; Zideman et al. 

2015). Under tiden patienten är spinalimmobiliserad behöver ambulanssjuksköterskan 

vara uppmärksam på att olika patienters reaktion på traumat de utsatts för kan komma 

upp till ytan. Något som passerar nästintill obemärkt förbi för den ene individen kan 

upplevas som traumatiskt för en annan och där somliga söker stöd känner andra sig 

utlämnade till sitt öde åt andra att besluta om (Wiklund Gustin 2015, ss. 248-249). Bara 

för att patienten förflyttas från skadeplatsen är traumat och patientens lidande inte över 

utan denna process kan vara långt mer utdragen (Elmqvist, Fridlund & Ekebergh 2008) 

och dessa känslor kan yttra sig i form av rädsla, oro och ångest (Malm 2012, s. 147) En 

god kommunikationsförmåga och känsla för patientens sinnesstämning behövs därför av 

ambulanssjuksköterskan för att kunna möta patienten i sin unika sinnesstämning med 

målet att kunna lindra lidande (Bremer & Wireklint Sundström 2014, ss. 27-29). 
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Forskning visar att trots ett felfritt spinalt immobiliseringsutförande kan denna metod 

medföra risker som anges nedan (Hauswald et al. 1998; Kornhall et al. 2017; Kwan & 

Bunn 2005; Mobbs, Stoodley & Fuller 2002; Totten & Sugarman 1999; Zideman et al. 

2015). 

 

Ökat intrakraniellt tryck 

Patienter som drabbats av skallskada löper en stor risk för att också ha drabbats av en 

samtidig spinal skada. Av denna anledning spinalimmobiliseras patienter med misstänkt 

skallskada i hög grad då det kan antas att även kotpelaren har blivit utsatt för 

högenergivåld (Jansson & Lundberg 2016, ss. 419-420). I en prospektiv studie utförd på 

tio patienter med skallskada vårdade på intensivvårdsavdelning utfördes mätningar av 

det intrakraniella trycket (ICP) före och efter applicering av nackkrage. Resultatet visar 

att i 9 av 10 fall steg det intrakraniella trycket efter applicering (Mobbs, Stoodley & 

Fuller 2002). Sundström, Asbjörnsen, Habiba, Sunde och Wester (2014) förklarar att 

den hårda kragen trycker mot jugularisvenen vilket stryper återflödet av blod från 

huvudet, därav ett ökat ICP. Hos en patient med svår skallskada till följd av ökat ICP så 

ökar riskerna för patientens hälsa (Kornhall et al. 2017). Studien som påvisar detta 

kommer i sitt resultat fram till ett antal rekommendationer gällande användande av 

nackkrage. En av dessa rekommendationer är att hos patienter med svår skallskada kan 

nackkragen fästas på patienten vid förflyttning men ska genast avlägsnas efter 

förflyttningen vilket styrks av Carter, Dunham, Castro och Ericksons (2011) studie om 

spinal immobilisering av patienter med traumatisk skallskada. Viktigt i denna situation 

är ändå att försöka stabilisera och hålla huvudet i neutralt läge, antingen utan hjälpmedel 

eller med mjuk krage (Kornhall et al. 2017). 

 

Försämrad andningsförmåga 

Att ligga immobiliserad plant på rygg och utan möjlighet att ändra läge kan försämra 

den respiratoriska förmågan, framför allt hos äldre patienter eller patienter som redan 

har en nedsatt respiratorisk förmåga (NAEMT 2015, s. 306). En randomiserad 

crossoverstudie lät friska frivilliga deltagare ligga på plant hårt immobiliseringsmaterial 

och fann att en signifikant försämring i respiration förelåg hos deltagarna (Totten & 

Sugarman 1999). En annan prospektiv studie utförd i skarpt läge på patienter  fullt 

vakna och inte allvarligt skadade jämförde den respiratoriska förmågan hos patienterna 

under tiden de bar nackkrage samt efter avlägsnande av kragen. Även denna studie kom 

fram till att den respiratoriska förmågan försämras gällande lungkapacitet men belyser 

att för att få ett applicerbart resultat behövs studier på traumapatienter som är 

medvetandesänkta och utsatta för trauma av större magnitud (Ala et al. 2016).  

 

Hot mot luftvägarna kan förekomma då patienten ligger fastspänd på 

immobiliseringsutrustning i form av risk för aspiration. En patient som ligger fastspänd 

i planläge kan inte vända sig om och kräkas och om inte ambulanssjuksköterskan på ett 

adekvat sätt hinner vända över patienten på sidan så finns en risk för att maginnehåll 

hamnar i luftvägarna. Patienten kan alltså inte själv skydda sina luftvägar utan måste 

övervakas noggrant under transport för att undvika risk för aspiration (Jansson & 

Lundberg 2016, s. 423). En artikel som jämför immobiliserade och icke immobiliserade 

traumapatienters utfall av neurologiska skador lyfter fram hotet mot luftvägarna som en 
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av de största riskerna med spinal immobilisering (Hauswald, Ong, Tandberg & Omar 

1998), något som en litteraturöversikt gällande användande av olika 

immobiliseringsutrustning av Kwan och Bunn (2005) styrker i sitt resultat.  

 

Trycksår 

Vidare skapar det hårda materialet som används vid spinal immobilisering samt det 

faktum att patienten själv inte kan ändra anatomisk position en ökad risk för trycksår 

(Kwan & Bunn 2005), speciellt vid användning av nackkrage och då patienten är 

medvetslös eller har neurologiska bortfall (Hauswald et al. 1998). Nackkragen är 

potentiellt smärtsam för patienten, framför allt över ben och brosk där också risken för 

trycksår är som störst (Ham, Schnoonhoven, Schuurmans & Leenen 2014). Trycksåren 

som uppkommer ger kraftigt ökad risk för infektion vilket i sig då blir en av sjukvården 

orsakad vårdskada (Kornhall et al. 2017; Malik, Murphy, Conolly & O’Byrne 2008). 

Enligt NAEMT (2015, ss. 303-304) skall ambulanssjuksköterskan av denna anledning 

sträva efter minimerad tid immobiliserad och om möjligt lägga något avlastande mellan 

patient och det hårda materialet. Detta då tiden patienten ligger på hårt 

immobiliseringsmaterial kan vara upp till flera timmar (Vaillancourt, Charette, 

Kasaboski, Maloney, Wells & Stiell 2011). Den tid som patienten ligger fastspänd 

försvårar undersökning vilket kan leda till att andra skador blir svåra att upptäcka 

(Hauswald et al. 1998). Enligt Jansson och Lundberg (2016, s.422) finns en tidsgräns 

för att ha en patient fixerad på ryggbräda, denna tid är uppmätt till 2h, och skulle längre 

transport förekomma ska patienten vändas för att undvika trycksår. Att ligga fastspänd i 

planläge skapar utöver de direkta riskerna med situationen obehag för patienten, många 

patienter upplever att immobilisering av ryggraden är ansträngande och obehaglig 

(Lindsten & Ivarsson 2013, s. 95; NAEMT 2015 s. 305).  

 

Rörelse i spinalkanalen 

Cirka 5 % av alla patienter med ryggmärgsskada försämras i anslutning till det initiala 

omhändertagandet. Den kliniska bilden av ryggmärgsskada beror på skadenivån och 

även en instabil kotkompression kan ge risk för sekundärskada i spinalkanalen 

(Lindsten & Ivarsson 2013, ss. 94-98). I en studie jämförs patienter utsatta för trauma 

som blev spinalimmobiliserade med en grupp som inte blev det. Studien fann att fler av 

de immobiliserade hade neurologisk påverkan vid ankomst till sjukhus än de patienter 

som inte blev det. Forskarna i denna studie menar att det är en mycket liten möjlighet att 

spinal immobilisering gör nytta för patienten och skyddar en skadad nacke och rygg 

(Hauswald et al. 1998). Vidare forskning gällande spinal immobiliserings påverkan på 

rörelse i spinalkanalen är en studie där fotografier togs i täta bildsekvenser på patienter 

under uttag ur fordon. Denna studie visade att då patienten själv tog sig ut ur fordonet 

framkallades färre och mindre rörelser i spinalkanalen än då patienten blev uttagen med 

hjälp av immobilisering i form av nackkrage och KED-väst eller ryggbräda (Shafer & 

Naunheim 2009). Enligt Jansson och Lundberg (2016, s. 420) kan ett bristfälligt 

omhändertagande av en patient med instabila kotfrakturer orsaka neurologiska bortfall. 
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Bedömning RETTS 
Rapid Emergency Triage and Treatment System (RETTS), är ett standardiserat men inte 

validerat bedömningsinstrument där användaren samlar in vitalparametar (VP) och 

kombinerar med anamnes och kontaktorsak med hjälp av Emergency Symptomes and 

Signs (ESS). RETTS används av en stor majoritet av Sveriges ambulansorganisationer 

och akutmottagningar. Utifrån VP och ESS får patienten en prioritetsnivå (Predicare 

2017) och instrumentet skall ge ett snabbare och säkrare omhändertagande där såväl de 

allra sjukaste som de minst sjuka upptäcks tidigt (Widgren, Örninge, Grauman & Thörn 

2009). ESS 39 Traumalarmsaktiveringsalgoritm (se Bilaga 2) används då en patient har 

varit utsatt för fysiskt trauma och misstänks ha fler än en skada. Patienten kan som lägst 

bli orange enligt denna ESS. ESS 39 utgår från ESS 38 Multitrauma men används då 

ambulanssjuksköterskan vill aktivera ett mottagande traumateam på akutmottagningen. 

Sjuksköterskan på akutmottagningen som mottar förvarningen från ambulans får utöver 

vitalparametrar och skador också information om skademekanism vilket skiljer ESS 39 

från ESS 38. Enligt senaste RETTS (2017) har ESS 39 tagits bort och istället är ESS 38 

anpassad till larmnivåer utifrån röd eller orange patient. Även kriterier för de olika 

larmnivåerna är modifierade (se Bilaga 3).  

 

Hållbart vårdande 
Ambulanssjuksköterskan har ett ansvar i att förebygga konsekvenser av trauma genom 

till exempel ett strukturerat omhändertagande då forskning bevisligen pekar på att 

trauma är ett globalt folkhälsoproblem (Eriksson 2009, s. 489). En litteraturöversikt av 

Anåker och Elf (2014) visar att brist på forskning finns gällande hållbar utveckling ur 

ett omvårdnadsperspektiv och sjuksköterskans ansvar för god global socioekonomisk 

och miljömässig utveckling är inte specificerad. Ambulanssjuksköterskan precis som 

vilken annan profession som helst har goda möjligheter att påverka nutid och framtid 

genom att medvetandegöra faktorer som hen dagligen kommer i kontakt med i mötet 

med patienten. På så vis kan sjuksköterskan påverka omgivningen ur ett lokalt, 

nationellt och globalt perspektiv. Svensk sjuksköterskeförening (2012) lyfter fram att en 

av ambulanssjuksköterskans viktigaste uppgifter är att främja hälsa och förebygga 

ohälsa och lidande hos patienten. På vilka sätt detta ska ske är inte vidare specificerat 

men kopplat till Anåker och Elf (2014) är begreppen socialt, ekonomiskt och 

miljömässigt hållbart vårdande viktiga ståndpunkter i diskursen. 

 

De individuella konsekvenserna av att drabbas av trauma med risk att förlora kontrollen 

över sig själv och sin framtid för att istället helt överlämnas i händerna på 

ambulanssjuksköterskan som första vårdpersonal innebär en obehaglig situation för 

patienten (Elmqvist, Fridlund & Ekebergh 2008) och säger i sig själv att vikten av 

kompetent, sakkunnig och påläst personal är stor. Elmqvist, Fridlund och Ekebergh 

(2008) menar vidare att patienters behov av deltagande under traumaomhändertagandet 

kan skilja sig åt. Olika individer upplever inte att det viktigaste där och då är att behöva 

vara delaktiga utan kan istället ha en önskan om att lämna över ansvaret för utfallet i 

situationen till någon annan. Den spinala immobiliseringen statuerar ett tydligt exempel 

på en situation där ambulanssjuksköterskan tar över patientens autonomi och 

handlingen ska hanteras med respekt för individens självbestämmanderätt och integritet. 

En traumapatients första miljö i vårdkedjan är skadeplatsen, här kan flera drabbade 
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tillhöra samma familjer eller vara närstående. Speciella krav ställs då på 

ambulanssjuksköterskan för att möta den oro som finns för andra skadade i samma 

olycka. Närstående i kris upplever ensamhet och skuld och är i behov att få frågor 

besvarade och genom ambulanssjuksköterskans bekräftande kan känslan av ensamhet 

och oro minskas (Bremer & Wireklint Sundström 2014, s. 24).  
 

Ur såväl ett ekonomiskt som socialt perspektiv kan den prehospitala spinala 

immobiliseringen motiveras med de potentiella risker utebliven immobilisering och 

således möjlig sekundärskada på ryggmärgen skulle kunna innebära (WHO 2016). 

Varje dag upptar cirka 440 patienter i Sverige en slutenvårdsplats på grund av trauma, 

och skador av dessa slag beräknas kosta samhället 60 miljarder kronor per år (Jansson 

& Lundberg 2016, s. 410). Förutom den individuella ekonomiska förlust ett liv med 

funktionshinder innebär för individen och dess närstående drabbas samhället i stort då 

behandling av skador, rehabilitering och bidrag är kostsamt (WHO 2016; 

Socialstyrelsen 2012). Enligt NAEMT (2015, s. 2) är den socioekonomiska kostnaden 

per traumapatient signifikant högre än per cancerpatient eller per patient med hjärt- 

kärlsjukdom. WHO (2016) menar vidare att en av de mest effektiva insatserna för att 

minska de socioekonomiska konsekvenserna av fysiskt trauma (i synnerhet i trafiken) är 

just att förbättra vården av traumapatienten.  

 

Den fysiska miljön där det prehospitala vårdandet sker ska ske strukturerat på ett 

fysiskt, psykiskt och socialt hållbart sätt för att främja säkerhet, bekvämlighet och 

integritet (Björvell & Thorell-Ekstrand 2009, s. 138). Som ambulanssjuksköterska är det 

av stor vikt att få patienten till en säker miljö där den prehospitala vården ska bedrivas. 

Det är också av betydelse att de patienter som inte är i behov av spinal immobilisering 

istället körs direkt till sjukhus för att minska lidande och obehag (Lindsten & Ivarsson 

2013, s. 95). Även efter den slutna vårdtiden kan miljön vara nog så värd att beakta. 

Skador efter traumat kan ge en påtvingad uteslutning från vardagligt liv och 

konsekventa följder som kronisk smärta kan åsamka starka känslor av lidande (Arman 

2012, s. 187). Anåker och Elf (2014) sammanfattar att hållbart vårdande innebär att 

utföra sitt arbete på ett sätt som på kort eller lång sikt inte belastar miljö och omgivning. 

Inte heller på ett sätt som kan undvika och att utföra sitt jobb för människan idag utan 

att riskera framtida individers och generationers behov. Det lämnar utrymme för att 

välja att inte spara in på några som helst materiella resurser när möjlighet att rädda liv 

finns.  

 

WHO (2016) menar att en viktig del i att minska dödsfall och livslång skada efter 

trafikolycka bland annat uppnås genom datainsamling och förbättring av traumavård. 

Att praktisera evidensbaserad vård beskrivs som både ett förhållningssätt och en process 

som tar tid att utveckla (Johansson & Wallin 2013 ss. 104-107). Vad gäller spinal 

immobilisering finns mycket kunskap men brist på evidens om hur en spinal 

immobilisering vid trauma mot kotpelaren ska utföras och vilket material som skall 

användas (Totten & Sugarman 1999; Hauswald et al. 1998; Kornhall et al. 2017; Kwan 

et al 2001, Zideman et al. 2015) men Anåker och Elf (2014) beskriver i sin artikel att en 

stor del i att bibehålla och utveckla ett hållbart vårdande är ansvaret och viljan till 

förändring. Det är lätt att förhålla sig till en metod som utövats en längre tid men 

ansvaret i att vara källkritisk och att våga förändra ska ta över rädslan för att bryta 

normer (Johansson & Wallin 2013, ss. 104-107).  
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PROBLEMFORMULERING 

Prehospital spinal immobilisering tar tid och kan medföra patientrisker såsom ökat 

intrakraniellt tryck och försämrad respirationsförmåga. Trots möjliga risker används 

spinal immobilisering i stora delar av världen. Evidens visar att det finns en patientnytta 

med denna form av immobilisering men evidensgraden är svag. Att spinalimmobilisera 

patienter trots att behov av detta inte föreligger väcker frågan huruvida patienter 

spinalimmobiliseras för mycket. Därför är det nödvändigt att undersöka förekomsten av 

prehospital spinal immobilisering och utfall av skador för att få ökad kunskap och 

förståelse för problemet. 

 

SYFTE 

Syftet med studien är att undersöka förekomsten av spinal immobilisering i 

ambulanssjukvård av patienter som utsatts för trubbigt eller penetrerande våld samt vad 

för verifierade skador dessa patienter har. 

 

Specifika frågeställningar: 

1. I vilken omfattning har patienter som utsatts för trubbigt eller penetrerande 

våld spinalimmobiliserats? 

2. Vad för slags skademekanism har patienter utsatts för? 

3. På vilka indikationer spinalimmobiliseras patienter? 

4. Finns det verifierade spinalskador hos patienter? 

5. Finns det andra verifierade fysiska skador hos patienter? 

 

METOD 

Studien är en kvantitativ retrospektiv journalgranskningsstudie och genomfördes i 

ambulanssjukvården Halland i början av 2017. Den retrospektiva metoden användes då 

det dataunderlaget som var av betydelse redan fanns tillgängligt i form av journaler 

(Ejlertsson 2012, s. 23). De granskade journalerna är från 2016 och omfattar 

sjukhusjournaler samt ambulansjournaler dokumenterade av medarbetare från Hallands 

läns fem ambulansstationer. 

 

Urval 
I Region Hallands län bor det ca 300 000 invånare och sammanlagt finns fem 

ambulansstationer med tre satellitstationer och totalt 19 ambulanser i tjänst fördelade på 

dygnets timmar. Urvalet bestod av patienter som år 2016 vårdats i ambulanssjukvården 

på grund av trauma med trubbigt eller pentrerande våld, enligt RETTS ESS 39. 

Ambulansjournaler granskades enligt inklusions- och exklusionskriterier som anges 

nedan.  

 

Inklusionskriterier 

 Bedömd enligt RETTS som traumalarmsaktiveringsalgoritm, ESS 39 
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Exklusionskriterier: 

 Transporterats utomläns 

 Avböjt vård och således inte transporterats till vårdenhet 

 Avliden på skadeplats 

 Inget ID 

 Inte möjligt att följa upp patienten i sjukhusjournal 

                             
Figur 1 Flödesschema för urvalsprocess 

 

 

 
 

 

 

Datainsamling 
Insamlandet av journaler genomfördes under vårterminen 2017. Ett 

granskningsformulär utformades i Excel för att samla in data kopplat till varje 

ärendenummer angivet i ambulansjournalen. Data samlades in från två olika typer av 

journalsystem - ambulansens journalsystem Paratus samt sjukhusets journalsystem 

VårdAdministrativ Systemutveckling (VAS). Från ambulansjournalerna hämtades data 

om kön, ålder, prioriteringsfärg enligt ESS 39, om patienten spinalimmobiliserats eller 

inte och vilka indikationer för immobilisering patienten uppfyllde (se Bilaga 1). Vidare 
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noterades vilken typ av trauma patienten utsatts för där författarna under ”Övrigt” 

placerat olyckor som drunkningstillbud, patienter som fått tunga föremål över sig eller 

misshandel. Data samlades vidare in från sjukhusjournaler där det via röntgensvar, 

epikris från vårdtillfället eller läkaranteckning från akutmottagningen samlades in fakta 

om verifierade skador, om patienten blivit inlagd på sjukhus och i så fall hur länge samt 

om patienten avlidit under vårdtiden. De patienter som skickats hem från 

akutmottagningen har inte räknats som inlagda på sjukhus och de patienter som 

dödförklarats på akutrummet har inte heller räknats som inlagda. För ytterligare 

information om granskningsformuläret, se Bilaga 5.  

 

Dataanalys 
Resultatet presenteras med deskriptiv och analytisk statistik. Variablerna kön, ESS-färg, 

inskrivning, vårdtid på sjukhus samt mortalitet presenteras med hjälp av chi2-test (Polit 

& Beck 2008, ss. 600-602). Ålder hos de två jämförda grupperna presenteras med 

oberoende t-test. P-värde för statistisk signifikans bestämdes till 0,05 vilket vanligen 

används inom statistisk analys (Polit & Beck 2008 s. 767). För att tydliggöra resultatet 

redovisas aktuell data med hjälp av tabeller samt i löpande text. Skademekanism, 

indikationer för spinal immobilisering samt skadeutfall presenteras analytiskt i 

förhållande till spinal immobilisering.  Spearmans korrelatioonsanalys samt chi2-test 

har genomförts för att ta reda på statistisk signifikans mellan de olika variablerna. Detta 

resultat är presenterat i tabell 1 och 2. Tabell 3 är deskriptiv jämförelse av grupperna. 

Data har analyserats med statistik skapad i statistikprogrammet IBM Statistical Package 

for the Social Sciences version 23 (SPSS 23). 

 

Etiska överväganden 

De forskningsetiska principer som har övervägts inför denna studie är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet enligt 

Eriksson (2017). Patienterna vars journaler används i aktuell studie har inte informerats 

och tillfrågats om samtycke enligt de forskningsetiska principer som finns (Polit & 

Beck 2008, ss. 170-174). Det finns en risk för integritetsintrång då författarna genom 

journalgranskningen tagit del av potentiellt känsliga uppgifter om individer som inte 

givit sitt godkännande för detta. Författarna har med detta i åtanke ändå övervägt att 

allmännyttan i att samla in data i syfte att kvalitetsgranska och i längden 

förhoppningsvis kunna påverka och förbättra den prehospitala sjukvården. 

Allmännyttan med framtida patienters potentiella vinning är av större nytta än de 

integritetskränkningar som det innebär att utföra journalgranskning, detta i enlighet med 

personuppgiftslagen (Centrala Etikprövningsnämnden (EPN) 2013; SFS 1998:204). 

Godkännande för tillstånd att läsa ambulans- och sjukhusjournaler har sökts från 

verksamhetscheferna för ambulanssjukvården respektive akutkliniken i Hallands Län, 

(se Bilaga 4). Då examensarbetet är ett kvalitetsutvecklingsarbete och sker inom ramen 

för examensarbete på grund- och avancerad nivå har godkännande från etisk kommitté 

inte sökts (EPN 2013; SFS 2003:460).  

 

Utöver personlig data som personnummer och andra vårdtillfällen har författarna även 

haft tillgång till patientens namn och hemadress. Ingen utomstående har haft tillgång till 

dessa uppgifter eller någon annan uppgift som rör datainsamlingen utan när data 
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presenteras i denna studie är materialet helt avidentifierat och omöjligt för läsaren att 

koppla till enskilda individer. 

 

De två av fyra krav som denna studie uppfyller är konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Att inte uppfylla informationskravet och samtyckeskravet ses som en 

brist men författarna ser inte möjligheten att utföra dessa och överväger nyttjandekravet 

framför tidigare nämnda. 

 

RESULTAT 

Efter granskning av 419 ambulansjournaler exkluderades 102 journaler. De som 

transporterats utomläns, inte medföljt till sjukhus och saknat eller haft ofullständigt ID 

exkluderades. Efter sökning i sjukhusjournal exkluderades också de patienter vars 

journal inte gick att finna. Detta gav ett totalt deltagarantal på 317 patienter.  

 
Tabell 1 Klinisk data, vårdtid och mortalitet för patienter som prehospitalt immobiliserats 

respektive inte immobiliserats 

 
 Har 

immobiliserats 

n=229 

Har inte 

immobiliserats 

n=88 

P-värde 

Kön Man (%) 124 (54,1) 52 (59,1) 

 

0, 428 

Kvinna 105 (45,9) 36 (40,9) 

Ålder Medelåder 

(SD*= ±21,17)
 

41,665 43,852 0,394 

Medianålder 37 43 

Min-Max 0-89 0-93 

Prioritet Röd (%) 27 (11,8) 20 (22,7) 0,014 

Orange 202 (88,2) 68 (77,3) 

Skador Spinalskada (%) 27 (11,8) 9 (10,2) 0,733 

Skallskada 30 (13,1) 6 (6,8) 0,125 

Mjukdelsskada 21 (9,1) 11 (12,5) 0,350 

Extremitetsskada 28 (12,2) 7 (8,0) 0,298 

Inskrivning Ja (%) 96 (41,9) 32 (36,4) 0,366 

Nej 133 (58,1) 56 (63,6) 

Vårdtid 1-7 dagar (%) 80 (34,9) 30 (34,1) 0,246 

8-30 dagar 13 (5,7) 2 (2,3) 

Mortalitet Inom 7 dagar (%) 5 (2,2) 5 (5,7) 0,338 

Inom 30 dagar 1 (0,4) 0 (0,0) 

*SD= Standardavvikelse 

 

Av antalet inkluderade patienter i studien var 141 (44,5%) kvinnor och 176 (55,5%) 

män. Medelåldern för kvinnor oavsett immobilisering eller inte var 40 år respektive för 

män 44,1 år. Medelåldern för båda könen tillsammans var 42,26 år (SD=21,17). Totalt 

229 stycken patienter spinalimmobiliserades vilket innebär 72,2%. Det föreligger en 

procentuellt högre prioritetsgrad av icke spinalimmobiliserade och skillnaden i 

förhållande till gruppen som inte spinalimmobiliserades är statistiskt signifikant. I övrigt 

är det inga statistiskt signifikanta skillnader avseende kön, skadeutfall samt vårdtid på 
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sjukhus och mortalitet jämna mellan de patienter som spinalimmobiliserats och de som 

inte har det (tabell 1).  

 
Tabell 2 Jämförelse av indikationer och skademekanismer för patienter i studien 

 

 Har 

immobiliserats 

n=229 

Har inte 

immobiliserats 

n=88 

p-värde Internt 

bortfall 

Indikationer RLS >1 (%) 23 (10,0) 11 (12,5) 0,405 1 

 Smärta/ömhet nacke/rygg 144 (62,9) 16 (18,2) 0,000 8 

 Neurologiska bortfall 19 (8,3) 

 

0 (0) 

 

0,006 

 

8 

 

 Anatomisk felställning  0 (0) 0 (0)   

 Typisk skademekanism 226 (98,7) 82 (93,2) 0,009 2 

 Alkohol-/drogpåverkan 25 (10,9) 7 (8,0) 0,491 6 

 Distraherande skada 14 (6,1) 3 (3,4) 0,380 8 

 Kommunikationssvårigheter 15 (6,6) 6 (6,8) 0,848 7 

Skademekanism Bilolycka (%) 152 (66,4) 62 (70,5) 0,489  

 MC-/cykelolycka 24 (10,5) 8 (9,1) 0,714 

 Fotgängare/cyklist påkörd 9 (3,9) 5 (5,7) 0,498 

 Fall 27 (11,8) 2 (2,3) 0,008 

 Penetrerande våld 0 (0) 3 (3,4) 0,005 

 Övrigt 17 (7,4) 8 (9,1) 0,623 

 

Resultatet visar att smärta/ömhet i nacke och/eller rygg, neurologiska bortfall samt om 

patienten har ansetts varit utsatt för en typisk skademekanism i hög grad avgör om 

patienten blir spinalimmobiliserad eller inte. Skillnaderna är statistiskt signifikanta. 

Ingen patient hade en anatomisk felställning i nacke/rygg. Bilolycka visade sig vara den 

främst förekommande typen av skademekanism. Avseende fall förelåg en statistiskt 

signifikant skillnad mellan de jämförda grupperna. Ingen patient utsatt för penetrerande 

våld spinalimmobiliserades (tabell 2).  
 

Tabell 3 Förekomst av indikationer för spinal immobilisering hos patienter med spinalskada 

 

 

 

Indikation för spinal immobilisering Har immobiliserats n=27 Har inte immobiliserats n=9 

RLS>1 (%) 3 (11,1) 3 (33,3) 

Smärta/ömhet i nacke/rygg 20 (74,1) 2 (22,2) 

Neurologiskt bortfall 1 (3,7) 0 

Typisk skademekanism 27 (100) 8 (88,9) 

Alkohol-/drogpåverkad 3* (11,1) 0 

Distraherande skada 2* (7,4) 0 

Kommunikationssvårigheter 2* (7,4) 0 

*Tillsammans med typisk skademekanism 
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Den vanligaste indikationen för spinal immobilisering där patienten senare visat sig ha 

någon typ av spinalskada är smärta/ömhet i nacke/rygg. Två av de patienter som 

uppgivit smärta har inte blivit spinalimmobiliserade. Samtliga av de patienter som har 

bedömts vara intoxikerade, ha distraherande skada och/eller kommunikationssvårigheter 

har också bedömts varit utsatta för en typisk skademekanism. Ett fåtal patienter har trots 

att de uppfyller indikationer för spinal immobilisering och senare visat sig ha någon typ 

av spinal skada inte blivit immobiliserade. Tabellen presenterar inte vad som avgjort att 

patienten inte blivit spinalimmobiliserad.  

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Kvantitativ design har använts till denna studie och är en vedertagen metod för att 

organisera, analysera och dra slutsatser av insamlad data (Polit 2010, s. 4).  

 

Samtliga journaler under ett år och som uppfyllde studiens kriterier inkluderades. Detta 

val grundade sig på en medvetenhet om att antalet högenergetiskt trauma kan skilja sig 

åt över tid.  Genom detta urval möjliggörs en realistisk bild av förekomst av spinal 

immobilisering i Halland.  

 

Validitet 

Med validitet menas att det som är mätt är det som är tänkt att mätas (Polit 2010, s. 

217). Att inkludera samtliga patienter som kodats RETTS ESS 39 ses som en fördel 

med studien eftersom samtliga patienter med denna ESS-kod av 

ambulanssjuksköterskan har bedömts varit utsatt för trubbigt eller penetrerande våld. 

För att fånga in samtliga patienter med spinalskador, oavsett ambulanssjuksköterskans 

bedömning, hade författarna kunnat söka patienter utifrån ICD-kod och således utgå 

från patienterna med verifierade skador. Via journaler hade författarna sedan kunnat ta 

reda på skademekanism samt om patienten blivit immobiliserad eller inte. Denna metod 

hade dock inneburit att de patienter som spinalimmobiliserats men som inte haft 

spinalskada skulle ha saknats vilket stärker metodvalet för denna studie. Det är dock 

viktigt att ha i åtanke att spinalimmobiliserade patienter kan missas genom att endast 

hålla sig till en ESS-kod vilket kan innebära att en potentiellt viktig patientgrupp 

avseende ämnet för studien saknas. Detta sänker resultatets validitet. Att exkludera 

patienter som transporterats utomläns påverkar också validiteten på studien och således 

resultatet. Det kan misstänkas att flera patienter bedömda som mer tidskritiska har körts 

till ett mer närliggande sjukhus utifrån olycksplatsen sett. Dessa potentiella patienter är 

av stort intresse då det är avseende de kritiskt dåliga patienterna som valet av spinal 

immobilisering kan vara avgörande för överlevnad (Johansson & Svensson 2014, s. 99).  

 

Vad gäller ett fåtal avlidna patienter går det vid uppföljning endast att utläsa att 

patienten avlidit, men inte vilken typ av skador patienten har. Dessa patienter 

konstaterades avlidna på akutmottagningen och vårdades således aldrig men blev 

inskrivna. Just denna typ av patienter, med livshotande tillstånd och som kan ta skada 

av den spinala immobiliseringen i form av ökat intrakraniellt tryck, försämrad 

respirationsförmåga och fördröjd tid till kirurgi, är av stor vikt i diskursen om spinal 

immobilisering ska utföras eller inte. Hade en större omfattning än tre stycken 
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förekommit anser författarna att det vore av större vikt att ta reda på vilka skador de 

avled av.  

 

Reliabilitet 

För att besvara samtliga frågeställningar så jämfördes variabler utifrån om patienten var 

spinalimmobiliserad eller inte. De variabler som testats med analytisk statistik är av 

nominalskala och därför har författarna använt sig av chi2-test. Ålder som variabel är en 

kontinuerlig variabel på kvotskala och har således analyserats med hjälp av t-test som 

också beräknat om signifikanta skillnader mellan grupperna förelåg (Polit 2010, ss. 6-

7).  

 

Interna bortfall uppdagades då ambulanssjuksköterskan i vissa fall inte dokumenterat 

variabler som till exempel i journaler på medvetslösa patienter som ej kunnat svara på 

smärta, neurologiska bortfall, distraherande skada eller kommunikationssvårigheter. 

Detta är ett vanligt förekommande problem inom ambulanssjukvård och studier pekar 

på att data om just indikationer för eller emot spinal immobilisering saknas (IVO 2016). 

Det upplevdes av författarna till studien svårt att exakt utläsa vilka fynd som gjorts eller 

vilka interventioner ambulanssjuksköterskan utfört. Utrymmet för tolkning innebär en 

risk för felvärde – både då det ska fattas beslut om interventioner eftersom riktlinjerna 

för spinal immobilisering lämnar utrymme för tolkning men också då data samlas in 

retrospektivt och i några fall behövs tolkas. Socialstyrelsen (2016) beskriver hur 

dokumentation i journaler ska utföras och vad som ska finnas dokumenterat. Trots detta 

så skiljer det sig i stor utsträckning åt vad som går att utläsa ur en journal. I de fall då 

det inte står tydligt angivet i journalen vad som gjorts eller upptäcks men utifrån övrig 

information går att utläsa, om det rått samstämmighet i tolkningen, har det av författarna 

tagits beslut om att låta informationen ingå i den variabel den berör. Hade inhämtning 

av data gjorts på ett annat sätt – till exempel prospektivt – hade författarna kunnat fråga 

ambulanssjuksköterskan i direkt anslutning till dokumentationstillfället och fått 

förklaring. Risken för feltolkning bedöms dock som låg. 

 

Data från sjukhusjournalerna bidrar till ökad reliabilitet då läkaranteckning, röntgensvar 

och ICD-kod är det slutgiltiga svar på vad patienten haft för skador, oavsett vad 

ambulanssjuksköterskan glömt dokumentera eller inte upptäckt. Dessa data, 

tillsammans med ambulansjournal från ambulanssjuksköterskor, får ses som tillförlitlig 

data över verkligheten (Socialstyrelsen 2017).  

 

Generaliserbarhet 

Studien är avgränsad till ett län i Sverige och utgår därmed från specifika riktlinjer som 

finns för detta område, till exempel vad gäller användandet av nackkrage och scoopbår. 

Ambulansjournal och sjukhusjournal som granskats är inte rikstäckande och kan på det 

viset också skilja sig åt gentemot andra läns journalsystem, till exempel gällande 

tydlighet i dokumentation om när, var och hur vårdåtgärder har genomförts, vilket i sin 

tur skulle kunna påverka den statistiska analysen. Studiens 317 granskade journaler får 

ändå ses som tillräckligt många för att slutsatser kring Region Halland samt regioner 

med liknande riktlinjer och demografi kan dras. Studiens resultat anses generaliserbart 

på andra patienter i landet utsatta för trauma (Polit 2010, s. 366). Att retrospektivt 

granska journaler har i detta fall inneburit att behandlingar utförts utifrån gamla 

riktlinjer där vårdprocesser har förändrats vilket även det kan minska 
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generaliserbarheten. I senaste utgåvan av RETTS (2017) är ESS 39 borttagen och 

processhantering för ESS 38 är liknar den för ESS 39 i den tidigare versionen.  

 

Resultatdiskussion  
Resultatet i denna studie visar att ungefär 72 % av alla patienter med misstänkt 

spinalskada spinalimmobiliseras. Ett annat huvudfynd är att 11,8% av de som 

spinalimmobiliserats respektive 10,2% av de som inte spinalimmobiliserats visade sig 

ha en spinalskada. Det finns ingen statistisk signifikans i utfall av spinalskada mellan de 

två jämförda grupperna. Detta innebär att det inte är någon skillnad i skadeutfall mellan 

de som har spinalimmobiliserats och de som inte har spinalimmobiliserats och således 

har patienter som behöver omvårdnadsåtgärden inte fått den och vice versa. 

 

Ålder och könsfördelning  
I denna studie var medelåldern för deltagarna 42 år. Könsfördelningen visade sig vara 

relativt lika, då 55,5% var män (n=176) och 45,5% var kvinnor (n=141). Tidigare 

randomiserad forskning gjord på ämnet har liknande fördelning av kön och ålder på 

urvalet (Totten & Sugarman 1999; Hong et al. 2014). Studien bekräftar att trauma 

drabbar alla åldrar. Var patienten än befinner sig i livet kan konsekvenserna av 

ryggmärgsskada påverka framtiden och begränsa den drabbade ur ett ekonomiskt och 

socialt livsperspektiv.   

 

Omfattning av spinal immobilisering och indikationer för detta 
Majoriteten av de inkluderade patienterna spinalimmobiliserades. Smärta sågs som en 

övergripande indikation för immobilisering och kunde statistiskt signifikant kopplas till 

spinal skada och spinal immobilisering. Smärta som begrepp är högst individualiserat 

och för ambulanssjuksköterskan blir det en utmaning att bejaka patientens livsvärld. 

Även om vi människor i allmänhet upplever mycket i världen på samma sätt, har vi 

samtidigt alltid vårt eget unika sätt att uppleva företeelser (Dahlberg 2014, s.54). 

 

Vissa patienter med dokumenterad indikation för spinalimmobilisering blev inte 

immobiliserade och ett antal av dessa visade sig ha en spinalskada. Varför 

ambulanssjuksköterskan valt att avstå spinal immobilisering framgår inte. Det kan 

misstänkas att några av fallen är de patienter som haft hjärtstopp på olycksplatsen och 

således omhändertagits på vitalindikation där snabb transport in till sjukhus har 

prioriterats. Andra patienter kan ha vägrat spinal immobilisering eller uppvisat 

indikationer för spinal immobilisering först under transport in till sjukhus. Ett annat 

alternativ är att spinal immobilisering utförts men inte dokumenterats – något som 

enligt IVO (2016) är ett vanligt förekommande problem inom ambulanssjukvården. 

Myndigheten beslutar att kritisera att ambulanssjukvården avstår spinalimmobilisering 

när att indikationer för detta finns. Ambulanssjuksköterskans dokumentation är ofta 

bristfällig gällande vad som leder till att personalen tar ställning till att 

spinalimmobilisera eller inte. I ambulanssjukvården blir detta problem allvarligt då 

möjlighet till uppföljning och kvalitetssäkring försvåras om information i 

patientjournalerna är felaktiga eller saknas. Författarna till denna studie menar att om 

evidens för eller emot spinal immobilisering skall kunna anses användbart måste data på 

vilken forskningen baseras stämma. Av denna anledning anses bristfällig 

journaldokumentation som ett hot mot patientsäkerheten vilket alltså är motsatsen till 
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Socialstyrelsens (2017) uttalande om att huvudsyftet med patientjournalen är att 

säkerställa att patienten ges god och säker vård.  

 

Vidare presenterar studien inte vilka patienter som inte uppfyllt någon indikation för 

spinal immobilisering men ändå blivit spinalimmobiliserade. Det kan misstänkas att 

denna intervention av ambulanssjuksköterskan utförs för säkerhets skull på grund av oro 

för att felbedöma en patient. Trots risken för att missa en spinal skada anses det, baserat 

på tidigare studier om riskerna för patienten detta medför, som oförsvarbart att 

spinalimmobilisera en patient som inte behöver det. Har patienten indikation på att 

immobiliseras ska tanken om att skydda patientens eventuella skador beaktas men 

ambulanssjuksköterskan ska också ha som mål om att motverka patientens lidande i 

form av obehag och den smärta som spinal immobilisering kan medföra. I en studie 

gjord av Bruijns, Guly och Wallis (2013)  sågs smärtan hos den immobiliserade 

traumapatienten öka signifikant under denna omvårdnadsåtgärd.  

 

Skademekanism 
Bilolycka sågs som den högst förekommande skademekanismen vilket enligt WHO 

(2016) är den typ av trauma som orsakar flest dödsfall bland personer i 15-30 års ålder. 

Organisationen skriver vidare att trafikolyckor drar med sig stora kostnader både på 

individ- och samhällsnivå. Huvudsyftet ligger i att jobba preventivt med att informera 

och försöka påverka samhället och samhällsstrukturer för att öka säkerhet bland 

trafikanterna men även fortbilda sjukvårdspersonal så efterföljande skador minimeras. 

214 (67,5%) patienter av alla studiens inkluderade hade varit utsatta för denna typ av 

skademekanism. 15 (7%) av dessa patienter visade sig ha en spinal skada med eller utan 

fler verifierade skador. Just bilolycka är den typ av skademekanism som i högst grad 

drabbar flera individer samtidigt. En bil fullastad med en familj som kör av vägen och 

lämnar fyra potentiellt spinalskadade patienter ställer stora krav på 

ambulanssjuksköterskas förmåga att identifiera fynd och behov och utefter detta fatta 

beslut om fortsatt omhändertagande av patienterna. Här blir vikten av korrekt 

bedömning och behandling särskilt stor då den ene patientens behov skall vägas mot 

den andres på samma skadeplats. Enligt den algoritm för spinal immobilisering som 

används i Halland idag blir en stor del patienter utsatta för trubbigt eller penetrerande 

våld spinalimmobiliserade. Denna studies resultat visar att såväl spinalimmobilserade 

patienter som icke spinalimmobiliserade visat sig ha en spinalskada.  Enligt Armstrong, 

Simpson, Crouch och Deakin (2007) samt Jansson och Lundberg (2016) missas sällan 

patienter med spinalskada om en algoritm för spinal immobilisering följs korrekt. 

Utifrån detta kan det diskuteras huruvida algoritmen används korrekt. Mer forskning 

krävs för att ta reda på vilka specifika indikationer som leder till immobilisering samt 

vilka orsaker som bottnar i utebliven spinal immobilisering. Algoritmen kan misstänkas 

behöva omstruktureras och modifieras för att lättare fånga upp de som verkligen 

behöver spinal immobilisering men också tydliggöra för ambulanssjuksköterskan vilka 

som inte behöver det. Särskilt i de fall då det finns flera drabbade patienter samtidigt.  

 

Verifierade skador 
I studien innefattar ”skallskada” intrakraniell blödning och hjärnödem men också 

lindriga skador som hjärnskakning. De spinala skador som verifierats har förutom 

konstaterade frakturer även innefattat fissurer och färska kotkompressioner. Flera typer 

av dessa spinalskador är stabila och utgör inget hot mot ryggmärg oavsett rörelse i 
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nacke och rygg. Vilka typer av spinalskador de spinalimmobiliserade patienterna haft 

har författarna inte undersökt vilket skiljer denna studie från övriga (Hoffmann et al. 

2000; Hong et al. 2014). Samtliga skador och diagnoser är bekräftade via röntgen 

och/eller läkarundersökning. 

 

36 patienter (11,4%) av samtliga deltagare i studien hade en verifierad spinal skada. 

Vad studiens författare vill belysa med detta resultat är att endast nytillkomna skador 

som sågs på röntgen räknades som spinal skada. Till spinal skada räknas i denna studie 

utöver fraktur även kompression eller fissur, alltså en sådan skada som inte direkt 

påverkar ryggmärgen på patienten. Tidigare studier visar att frekvensen av spinala 

skador i förhållande till trauma har varit låg. I en studie gjord av Hoffman, Mower, 

Wolfson, Todd och Zucker (2000) visade det sig att endast 2,4% hade en spinal skada 

till följd av trauma. I denna studie var det spinala skadeutfallet endast i form av 

frakturer. Här skiljer sig detta utfall åt med tanke på de andra inräknande spinala skador 

som denna studie inkluderar. Om författarna till denna studie endast valt att räkna 

spinalskador som involverar ryggmärgen så hade utfallet av spinala skador minskat i 

resultatet.  Den patientgrupp som är främsta föremål för spinal immobilisering – alltså 

de som riskerar ryggmärgsskada – hade uppmärksammats.  

 

Ett bifynd som noterades i studien var att 30 av 36 (83%) patienter som blev 

immobiliserade visade sig ha en skallskada. Endast 3 (8,3%) av dessa patienter visade 

sig ha en samtidig spinalskada. Att lägga tid på spinalimmobilisering samt utsätta 

patienter med skallskada för ett potentiellt ytterligare ökat intrakraniellt tryck är en risk 

som ambulanssjuksköterskan utsätter patienter för i sitt val av omhändertagande. Med 

stöd från tidigare forskning (Mobbs, Stoodley & Fuller, 2002; Sundström, Asbjörnsen, 

Habiba, Sunde och Wester, 2014) ses det av författarna som problematiskt att 

användandet av nackkrage i denna studie har använts på patienter som inte bara inte är i 

behov utan den utan också utsatts för större risk av den.  

 

Studien bekräftar tidigare forskning; att immobilisering utförs i stor utsträckning i 

förhållande till de eventuella spinala skador patienterna har. Författarna ställer sig 

frågande till om ambulanssjuksköterskan genom spinal immobilisering i detta fall 

skapar lidande och risker för patienten istället för att främja hälsa. Vidare forskning 

inom området behövs. 

 

SLUTSATS     

Det går inte att se någon signifikant skillnad i denna studie vad gäller antalet 

spinalskador kopplat till spinal immobilisering. Ett stort antal patienter 

spinalimmobiliseras men få av dem har spinalskador. Detta kan tyda på att den algoritm 

som används i Hallands Län för beslut om spinal immobilisering kan behöva revideras 

för att bli mer lättolkad för ambulanssjuksköterskan. Inte heller föreligger någon 

skillnad gällande vårdtid på sjukhus och mortalitet mellan de studiens jämförda grupper. 

Studiens resultat tyder på att många patienter utsätts för en omvårdnadsåtgärd som 

eventuellt inte behövs och inte heller är evidensbaserad men medför flertalet risker för 

patienten. Ett förslag till framtida forskning är att undersöka hur spinal immobilisering 

påverkar intrakraniellt tryck, respiration, trycksår, tidsåtgång samt patientens 
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upplevelse. Allra viktigast är forskning om huruvida spinal immobilisering prehospitalt 

gör någon nytta alls – även för patienter med spinala skador. 
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