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SAMMANFATTNING    
Bakgrund: Bröstsmärta är en av de vanligaste orsaker till varför ambulans tillkallas, ett 
symtom som kan bero på olika anledningar och vara såväl ofarlig som direkt 
livshotande. Vid bedömning och behandling finns beslutsstödet Rapid Emergency 
Triage and Treatment System (RETTS) och behandlingsriktlinjer till sjuksköterskans 
hjälp. Tidigare forskning visar att följsamhet till behandlingsriktlinjer i 
ambulanssjukvård är varierande. Brister har påvisats gällande behandling med syrgas, 
EKG, administration av läkemedel ASA och Nitro. Andra studier visar att samband 
finns mellan hjärt- och kärlsjukdomar och tid till behandling där tidigt påbörjad 
behandling minskar patientens lidande och sjuklighet. Syfte: Studiens syfte är att 
undersöka ambulanspersonalens följsamhet till behandlingsriktlinjer och 
bedömningsinstrument för patienter som söker för bröstsmärta samt vilken betydelse 
detta har för patienters efterföljande vård. Metod: Studien är en kvantitativ retrospektiv 
journalgranskningsstudie med randomiserat urval. Resultat: Totalt inkluderades 224 
patientjournaler i studien. Statistisk signifikant skillnad kunde påvisas för de patienter 
som erhöll fullständig behandling enligt behandlingsriktlinjerna (p <0,001) när 
patienten prioriterats röd enligt ESS. Statistisk signifikant skillnad kunde även ses 
gällande EKG tagning (p <0,05) och syrgasbehandling (p <0,001) för patienter som 
senare diagnostiserades med kardiell sjukdom, låg följsamhet ses till övriga riktlinjer. 
131 patienter läggs in på sjukhus varav 41 fick fullständig behandling enligt 
behandlingsriktlinjerna, 90 patienter fick det inte. Konklusion: Följsamheten till 
behandlingsriktlinjerna för patienter som söker för bröstsmärta anses förhållandevis låg. 
Vissa åtgärder och behandlingar anses underutnyttjade. Följsamheten till 
behandlingsriktlinjerna är god om patienten prioriterats röd enligt ESS. God följsamhet 
till behandlingsriktlinjerna ses vid registrering av EKG och syrgasbehandling för 
patienter som diagnostiserats med hjärt- och kärlsjukdom. Få slutsatser kan dras 
gällande vårdtid på sjukhus eller mortalitetsfrekvens eftersom andra bakomliggande 
orsaker kan ha inverkat på resultatet, även kan studiens population anses vara för liten.  
 
Nyckelord: Följsamhet, Behandlingsriktlinjer, Bröstsmärta, Ambulans, Slutdiagnos, 
Sjukhusinläggning, Mortalitet.  
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INLEDNING 

Bröstsmärta är en av de vanligaste orsaker till varför ambulans tillkallas i Sverige, ett 
symtom som kan bero på flera olika anledningar och kan vara allt från ofarliga till direkt 
livshotande för patienten (Herlitz, Ravn-Fischer & Svensson 2016 ss. 308–312).  Varje 
enskild patient har olika behov och krav på bedömning och behandling vilket 
sjuksköterskan måste förmå att hantera (Bremer 2016 ss. 59–61). I 
ambulanssjuksköterskans kompetensbeskrivning beskrivs att sjuksköterskan, utifrån 
lokala behandlingsriktlinjer självständigt ska kunna besluta om, administrera och 
utvärdera farmakologisk behandling. Vidare ska sjuksköterskan förmå att dokumentera 
och utvärdera uppdraget utifrån ett patientsäkert perspektiv för att upprätthålla bästa 
möjliga vård för patienten (Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor 2017).  

För att hjälpa sjuksköterskan vid bedömning och behandling finns triageringssystemet 
Rapid Emergency Triage and Treatment System (RETTS) samt behandlingsriktlinjer 
utformade för varje enskild ambulansorganisation.  

Tidigare forskning inom området visar att följsamheten till behandlingsriktlinjerna inom 
ambulanssjukvård för patienter som söker på grund av bröstsmärta är varierande. 
Framförallt har brister kunnat påvisas gällande tagning av elektrokardiogram (EKG), 
syrgastillförsel och administration av läkemedel som verkar blodförtunnande (ASA) 
(Figgis, Slevin & Cunningham 2009 ss.151–155). En senare studie visar också på 
könsskillnad gällande följsamhet till behandlingsriktlinjerna, där män erhåller vård 
enligt gällande riktlinjer oftare än kvinnor. Olikheter i följsamheten kan anses vara ett 
problem om det får negativa konsekvenser för patienten i det fortsatta vårdförloppet 
såsom t.ex. sämre prognos och längre vårdtid (Byrsell, Regnell & Johansson 2011 ss. 
162–166). I denna studie undersöks följsamheten till behandlingsriktlinjerna för 
patienter som söker ambulans på grund av bröstsmärta. Vidare undersöker denna studie 
om följsamheten till behandlingsriktlinjerna har någon inverkan för patienten i det 
fortsatta vårdförloppet gällande slutenvård, diagnos och mortalitet. 
 

BAKGRUND 
World Health Organization (WHO) listar hjärtkärlsjukdom som nummer ett av väldens 
10 största orsaker till mortalitet år 2015. Socialstyrelsen (2017) publicerar statistik för år 
2015 som visar att även i Sverige toppar hjärtkärlsjukdomar listan över orsaker till flest 
antal avlida personer. Cirka 35% av Sveriges avlidna, dog till följd av hjärt- och kärl-
relaterade åkommor.  I Sverige hamnar enligt WHO (2017) ca 90 000 patienter varje år 
på landets hjärtintensivavdelningar med sjukdomar relaterade till hjärta och kärl. Av 
dessa 90 000 läggs ca 35% av patienterna in då de drabbats av hjärtinfarkt och ca 30% 
av inläggningarna beror på kärlkramp (angina pectoris).  
 

Bröstsmärta 
Ischemisk hjärtsjukdom brukar definieras som två huvudgrupper; akut ST-
höjningsinfarkt och instabil kranskärlssjukdom. Instabil kranskärlssjukdom innefattar 
icke ST-höjningsinfarkt och instabil angina. Samtliga tillstånd anses vara allvarliga men 



 2 

akut ST-höjningsinfarkt det tillstånd som behöver absolut omedelbar åtgärd. Samtliga 
av nämnda tillstånd innebär att det bildats förträngningar i hjärtats coronarkärl som ger 
ett minskat eller inget flöde av syrerikt blod till hjärtats egna muskelceller. Syrebristen i 
hjärtmuskelcellerna leder till cellskada och celldöd (nekros) som i sin tur leder till 
symtom såsom bröstsmärta (Wallentin 2011 ss.10–13).  
 
Symtombilden kan vara något varierande beroende på vart i hjärtat förträngningen sitter 
och hur omfattande skada den åstadkommit. De typiska symtomen för hjärtinfarkt 
beskrivs oftast som plötslig debut av central bröstsmärta eller tryckande obehagskänsla 
centralt i bröstet som strålar ut mot vänster arm, nacke och käke. Ofta i kombination 
med att patienten blir kallsvettig, illamående, blek och känner oro och ångest (Lindahl 
2011 ss. 64–67). En studie gjord av Milner et. al (2004) konstaterades att symtomet 
bröstsmärta avtar som huvudsymtom vid stigande ålder och symtomen blir mer diffusa 
för både män och kvinnor. I studien kunde även konstateras att symtomen vid 
hjärtinfarkt kunde skilja sig mellan män och kvinnor. Män får i större utsträckning än 
kvinnor den typiska symtombilden för hjärtinfarkt med plötslig debut av kraftig smärta 
centralt i bröstet som strålar ut mot vänster arm, nacke och käke. Kvinnor får i större 
utsträckning mer diffusa symtom med smärta framförallt ner mot buken och bak mot 
rygg.  
 

Prehospitalt omhändertagande 
Triage och bedömning  
Patienter som besväras av bröstsmärta och söker ambulans är många. För att underlätta 
och hjälpa sjuksköterskan i sin bedömning och behandling av patienten finns specifika 
behandlingsriktlinjer och olika bedömningsinstrument (Herlitz, Ravn-Fischer & 
Svensson 2016 ss. 308–312). Behandlingsriktlinjerna vid central bröstsmärta för 
ambulanssjukvården som studerats presenteras i Bilaga 1. Rapid Emergency Triage and 
Treatment System (RETTS) är ett bedömningsinstrument som syftar till att vara ett 
beslutstöd och vägleda till rätt vårdhandlingar och vårdtempo inom såväl 
ambulanssjukvården som på landets akutmottagningar (Widgren 2012 ss. 6–7).  

Antalet patienter som söker akutsjukvård såväl på sjukhus som via ambulans ökar för 
varje år som går. För att möjliggöra en fungerande akutsjukvård behöver de patienter 
som söker akutsjukvård initialt prioriteras och bedömas utifrån sitt aktuella tillstånd 
(Gilboy, Travers & Wuerz 1999 s. 468). Detta kallas triage. Ordet triage härstammar 
från franskans ”trier” som betyder sortera (Nationalencyklopedin, 2015). En triagering 
görs vanligtvis av en sjuksköterska som utifrån bedömningsinstrument bedömer hur 
akut patientens behov av läkarbedömning är. Denna bedömning baseras på den 
medicinska risken som finns utifrån det identifierade vårdbehovet och anledningen till 
varför patienten söker akutsjukvård (Gilboy, Travers & Wuerz 1999 s. 468; Oredsson et 
al. 2011 ss. 19–20). RETTS är ett bedömningsinstrument som ska ge en bild av 
patientens respiratoriska och cirkulatoriska förmåga, samt fånga upp de specifika 
symtom patienten uppvisar. Bedömningen leder till en trigeringsnivå utifrån vilken 
patienten behandlas (Widgren 2012 ss. 24–26). Behandlingsriktlinjerna som är specifikt 
formade för varje landsting är utformade för att ge sjuksköterskan stöd i 
omhändertagandet utifrån patientens specifika symtom. Här får sjuksköterskan 
vägledning i framför allt vilken medicinsk behandling patienten skall erhålla och andra 
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åtgärder som åligger sjuksköterskan att vidta i undersökande eller behandlande syfte 
(Andersson-Hagiwara 2016 ss. 237–238). Utmaningen vid omhändertagandet av akut 
sjuka patienter innebär bland annat för ambulanssjuksköterskan att vara uppmärksam på 
förnyade eller förvärrade symptom eftersom symptombilden snabbt kan förändras och 
förvärras, samtidigt som behovet av lugn och trygghet ökar hos patienten för att lindra 
den ångest patienter med bröstsmärta ofta upplever (Svensson, Herlitz, Bång & Bremer 
2009 ss. 274–275). 

RETTS – VP och ESS  
RETTS är ett triagerings- och beslutstöd som används inom akutsjukvård och på 
akutmottagningar i majoriteten av landets landsting och regioner. RETTS är utformat 
för akutsjukvård men inte specifikt för ambulanssjukvården. RETTS består av två 
bedömningsinstrument: Vitalparameteralgoritm (VP) och Emergency Symtoms and 
Signs (ESS). De två olika delarna är till för att komplettera varandra och fånga upp 
sådant som kan vara akut och allvarligt för patienten utifrån en objektiv och subjektiv 
symtombild samt utifrån den specifika sökorsaken (Widgren 2012 ss. 22–28).  

VP innefattar undersökningar och inhämtning av faktiska mätvärden av patientens 
respiratoriska förmåga och cirkulation. VP bygger på det sedan tidigare kända begreppet 
ABCDE som bygger på en systematisk bedömning av; Airways (luftväg), Breathing 
(respiration), Circulation (cirkulation), Disability (vakenhetsgrad) och Exposure 
(helkroppsundersökning) (Andersson-Hagiwara & Wireklint-Sundström 2016 ss. 184–
195). Mätvärden som är obligatoriska för en korrekt bedömning av VP är; 
andningsfrekvens (AF), syremättnad, puls, blodtryck, kroppstemperatur och 
vakenhetsgrad (RLS/GCS), se Bilaga 2. VP anses vara den viktigaste delen i 
bedömningsinstrumentet RETTS och syftar till att bedöma patientens vitala funktioner 
och allmäntillstånd och tidigt fånga upp svikt i ett eller flera organsystem (Widgren 
2012 ss. 31–36). 
 
Bedömningsinstrumentet ESS är textbaserat och bygger på algoritmer utifrån patientens 
primära sökorsak. ESS bedöms som en andra del i RETTS-triageringen för att fånga 
upp de patienter som är kritiskt sjuka men uppvisar normala VP. Den textbaserade ESS-
bedömningen ser olika ut beroende på patientens sökorsak. Utifrån den prioriteringsnivå 
som patienten får enligt ESS-bedömningen följer även en åtgärdsmodul där specifika 
åtgärder kan rekommenderas (Widgren 2012 s. 57). RETTS som bedömningsinstrument 
ger efter fullständig bedömning av VP och ESS en prioritering utifrån fyra färger; röd, 
orange, gul och grön. Färgerna representerar hur akut och riskfyllt det är för patienten 
att vänta på läkarbedömning och vårdåtgärd (Gilboy, Travers & Wuerz 1999 s. 468; 
Oredsson et al. 2011 s. 19–20). Röd ger högsta prioritet och grön lägsta (Widgren 2012 
ss. 24–26)  
 
Patienter som söker för bröstsmärta bedöms enligt VP och ESS-kod nummer 5. ESS 5 
innefattar bröstsmärta och bröstkorgssmärta, se Bilaga 3 (Widgren 2012 s. 64). Ofta 
uppvisar patienter som söker för bröstsmärta normala VP vilket innebär att ESS-
prioriteringen är av stor vikt för en korrekt prioritering och triagering. Om patienten 
undertriageras kan detta innebära en stor risk för patientsäkerheten och få förödande 
konsekvenser, det är därför viktigt att åtgärdsrekommendationerna utförs och att 
patientens symtom och tecken reevalueras med jämna mellanrum för att tidigt upptäcka 
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förändringar i symtombilden (Armstrong et. al 2008 ss. 4–5; van Beek et al. 2014 s. 
448–453; Widgren 2012 s. 64).    
 

Åtgärdsrekommendation 
Åtgärdsrekommendationen i ambulans för ESS 5, bröstsmärta och bröstkorgssmärta är 
bland annat att ta EKG. Inom ambulanssjukvården har tekniken senaste åren gått framåt 
vilket möjliggjort att man i majoriteten av dagens ambulanser kan ta EKG och 
elektroniskt skicka detta till sjukhus för läkarbedömning (Almgren, Lindström & 
Mehranrad 2016 ss. 243–244). Genom att tidigt upptäcka en ST-höjningsinfarkt kan 
behandling av patienten påbörjas redan i ambulansen. Patienten kan vidare transporteras 
till rätt enhet, utan att passera akutmottagningen, för vidare behandling med trombolys 
eller PCI (Percutan Coronar Intervention) (Herlitz, Ravn-Fischer & Svensson 2016 s. 
256). Med en systematisk vårdkedja optimeras tiden till påbörjad behandling vilket 
anses gynnande för patienten (Garvey et. al 2006). Brice et al. (2009) menar att optimalt 
omhändertagande av kardiella åkommor i ambulans, kan tillsammans med förkortning 
av tid till behandling minska risken för sjuklighet, förbättra chanserna till överlevnad 
och minska lidandet för patienterna (Brice et al. 2009 s. 65). 
 

Följsamhet 
Ordet följsamhet kan även beskrivas utifrån engelskans complience eller adherence. I en 
artikel av Aronson (2007) beskrivs hur begreppen compliance och adherence är nära 
släkt med varandra men har viss betydelseskillnad. Complience kan förknippas med en 
patients vilja att agera efter medicinska råd medan adherence avser en större valfrihet att 
följa de givna riktlinjerna samt definierar en bredare betydelse, som innefattar såväl 
hälsosjukvård som social, ekonomiska och patientrelaterade faktorer (Aronson 2007 ss. 
282–283). För ambulanssjuksköterskan kan följsamhet förstås utifrån den grad 
behandlingsriktlinjerna efterlevs i ambulans, när samtliga råd och instruktioner som 
anges i behandlingsriktlinjerna och bedömningsinstrumentet RETTS följts har således 
en hög följsamhets uppnåtts (Gardner 2015). Behandlingsriktlinjer och 
bedömningsinstrumenten som används i ambulans är ett sätt att ge lika vård för 
patienter som söker för bröstsmärta (SFS 1982:763). Om följsamheten till dessa 
riktlinjer varierar, riskerar även variationer uppstå i vården av patienter som exempelvis 
underbehandling (Aronson 2007 ss. 282–283). 
 
Följsamhet till behandlingsriktlinjerna i ambulans- tidigare forskning. 
En journalgranskande studie utförd av Byrsell, Regnell & Johansson (2011) grundad på 
862 ambulansjournaler från södra Sverige, visar att följsamheten till 
behandlingsriktlinjerna varierar från låg till mycket hög inom framförallt farmakologisk 
behandling. Syrgastillförsel >10 l/min var den variabeln som visade lägst följsamhet 
enligt journalgranskningen, endast 34% av patienterna erhöll denna behandling medan 
EKG tagning visade hög följsamhet (95%) (Byrsell, Regnell &Johansson 2011 s. 164). 
Tydliga följsamhetsvariationer återfanns dessutom mellan könen där män erhöll vård 
enligt gällande riktlinjer oftare än kvinnor. Blodförtunnande läkemedel, intravenös 
infart samt smärtskattning gavs i högre utsträckning till män än till kvinnor (Byrsell, 
Regnell & Johansson 2011 s. 163). I en studie av Rittenberger, Beck & Paris (2005) 
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utfördes en journalgranskning av 300 journaler till patienter som alla vårdats i ambulans 
på grund av bröstsmärta, där man fann en låg följsamhet till samtliga behandlingar som 
riktlinjerna uppmanade till. Blodförtunnande läkemedel gavs till 50% av patienterna och 
kärlvidgande läkemedel gavs till 73% (Rittenberger, Beck & Paris 2005 ss. 2–5). 
 
Figgis, Slevin & Cunningham (2009) kunde i sin studie påvisa låg följsamhet till 
åtgärder såsom EKG tagning, syrgastillförsel, kärlvidgande läkemedel (Nitroglycerin) 
och blodförtunnande läkemedel (ASA) till patienter som vårdats för bröstsmärta i 
ambulans. Detta trots att patienterna i stor utsträckning inte föreföll ha 
kontraindikationer mot att ge ovanstående beskriven behandling (Figgis, Slevin & 
Cunningham 2009 ss. 151–155). En tidig diagnostik av kardiell åkomma med hjälp av 
EKG i ambulans, och därefter snabb behandling ger patienten bättre förutsättningar till 
minskad sjuklighet och död (Brice et.al. 2009 s. 70). 
 

Vårdmötet med patienter som söker för bröstsmärta 
Ett vårdmöte kan förklaras utifrån förmågan att kunna skapa ett vårdande möte mellan 
patienten och vårdaren utifrån patientens hälsosituation, oavsett omfattningen av 
relationen (Dahlberg & Segersten 2010, s. 192). Vårdmöten i ambulans definieras ofta 
av kortare möten, där tiden för etablering av en vårdrelation kan vara begränsad 
(Elmqvist, Fridlund & Ekebergh 2008 s. 186). Ambulanssjuksköterskan ställs inför 
utmaningen att på kort tid lyckas bjuda in patienten till mötet och skapa den tillit som är 
viktig för att upprätta en relation mellan vårdare och patient (Arman, Dahlberg & 
Ekeberg 2015). Upplevelse av bröstsmärta, eller obehag i bröstet skapar inte sällan 
rädsla och oro hos patienten. Dessa patienter kan även uppleva att de befinner sig i 
direkt livsfara och dessutom vara helt beroende av andra för att påkalla ambulans. 
Därför är ångest en vanlig upplevelse man som ambulanssjuksköterska stöter på i 
vårdmötet. Här gäller det för ambulanssjuksköterskan att skapa tillit och trygghet för 
patienten genom sin närvaro och sinnen; lyssna, känna och förstå (Dahlberg & 
Segersten 2010, s. 184) Bremer & Bång beskriver vikten av tydlighet i samtalet med 
patienten, där utrymme ges att svara på patientens frågor och förmedla ett lugn genom 
ögonkontakt, kroppskontakt och sin närvaro (Bremer & Bång 2009, s. 276). 
 
Omvårdnaden av patienter med bröstsmärta oavsett dess allvarlighetsgrad ska ske 
stödjande och stärkande (Dahlberg & Segersten 2010, s. 195). Patienten bör aldrig 
lämnas ensam och ambulanssjuksköterskan bör uppträda lugnt och förtroendeingivande. 
Det är viktigt att informera patienten och dess anhöriga fortlöpande kring 
händelseförloppet, forskning visar att patienter var som mest sårbara, osäkra och 
förvirrade när de inte kände mental närvaro med sjuksköterskan, något som skapade 
ökad oro och ångest hos patienterna (White 2003 se Bremer & Bång 2009 s. 277). Målet 
för ambulanssjuksköterskan med omvårdnaden blir att minska lidandet som följer av 
oro och ångest och kunna skapa förutsättningar för trygghet. Slutligen upplevde 
patienterna att humorn och leendet från ambulanssjuksköterskan spelade en stor roll i 
den stödjande och förtroendeingivande funktionen (Bremer & Bång 2009 s. 276). 
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Det fortsatta vårdförloppet på sjukhus 
Efter avslutad vård i ambulans kan nästa led i vårdkedjan för patienter med bröstsmärta 
bli ett besök på akutmottagningen. Ambulanssjuksköterskan överrapporterar vården av 
patienten till personalen på akutmottagningen, där görs en ny bedömning och 
prioritering av allvarlighetsgrad utifrån rapport, patientens tillstånd och symptom. 
Behandlande läkare kan därefter träffa patienten, ställa diagnos och fatta beslut huruvida 
patienten är i behov av inläggning på vårdavdelning för fortsatt behandling eller kan 
återgå till sitt hem (Siebens et al 2007 ss 266–270). Oavsett den fortsatta 
handläggningen kan upplevelsen som föregåtts vara omtumlande både fysiskt och 
psykisk för patienten. Förmågan att se till patienten som individ och inte som en 
patientgrupp som sökt för bröstsmärta beskrivs viktig för patientens upplevelse av 
fortsatt trygghet (Muntlin & Kurland 2009 s. 113). I de fall där orsakerna till 
bröstsmärtan inte krävde fortsatt vård på sjukhus beskriver Siebens et al. (2007) 
betydelsen av sjuksköterskans roll gällande den information som ges till patienterna vid 
hemgång. Patienterna upplevde det betydelsefullt att få adekvat information kring 
vården som getts och vad patienten själv kunde tänka på i framtiden i form av egenvård 
och förbyggande åtgärder (Siebens et al. 2009 s. 269).  
 

PROBLEMFORMULERING 
För att kunna ge en god och säker vård till patienter som drabbats av bröstsmärta och 
behandlas i ambulans används behandlingsriktlinjer och bedömningsinstrument. 
Tidigare forskning visar bristande efterlevnad till riktlinjer och bedömningar där åtgärd 
och behandlingar i ambulanssjukvård tenderar vara underutnyttjade. Detta kan innebära 
en ökad patientrisk och få negativa konsekvenser för patienten med fördröjd tid till 
diagnos och behandling som resultat. Den initiala bedömningen och behandlingen i 
ambulanssjukvården är betydelsefull för att utvärdera vårdbehovet och kvalitetssäkra 
patientomhändertagande innan ankomst till sjukhus vilket kan bidra till reduktion av 
sjuklighet hos patienterna. Studien kan bidra med kunskap som utvecklar 
ambulanssjukvård genom att undersöka hur det går för patienterna i det fortsatta 
vårdförloppet utifrån hur behandlingsriktlinjerna och bedömningsinstrumenten använts. 
 
 
SYFTE 

Studiens syfte är att undersöka ambulanspersonalens följsamhet till 
behandlingsriktlinjer och bedömningsinstrument vid bröstsmärta samt vilken betydelse 
detta har för patienters efterföljande vård på sjukhus. 

Specifika frågeställningar för studien är: 

1) Hur är följsamheten till behandlingsriktlinjerna och bedömningsinstrumenten i 
ambulanssjukvården? 

2) Påverkas följsamheten till behandlingsriktlinjerna av den prioritering patienten 
får enligt RETTS - ESS och VP? 
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3) Vilken betydelse har följsamhet till behandlingsriktlinjerna och 
bedömningsinstrumenten för patientens fortsatta vård, gällande förekomst av 
inläggning, tid på sjukhus, mortalitet och slutdiagnos?                         

 

METOD 

Studiedesign 

Studien är en kvantitativ retrospektiv journalgranskningsstudie med randomiserat urval. 
Kvantitativ metod valdes för att möjliggöra framtagning av statistiska data. Insamling 
av data har skett via ambulansjournaler som dokumenterats från juni till december, år 
2016 vid en ambulansorganisation i södra Sverige. Journaler från samtliga 
ambulansstationer inom organisationen har inkluderats vid datainhämtning. 

Valet av studiedesign anses lämpligt för att svara an studiens syfte och specifika 
frågeställningar. En retrospektiv journalgranskning gjorde det möjligt att granska 
dokumentation bakåt i tiden för att finna svaren på frågeställningarna samt vilka 
faktorer som kan ha inverkat på dessa (Polit & Beck 2008 ss.272–273).  
 

Urval 
Ambulansjournaler med kontaktorsak bröstsmärta enligt RETTS ESS 5 inkluderades 
slumpmässigt i studien. Randomiseringsförfarandet gjordes av verksamhetsutvecklare 
inom ambulanssjukvården i regionen som låg till grund för studien. Utav 1261 
ambulansuppdrag under vald tidsperiod slumpades 250 ambulansjournaler fram i 
Statistical Package for the Social Science, SPSS,version 23.0. 
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Figur 1. Flödesschema över urvalsprocessen.  
 

Inklusionskriterier  

• Sökorsak bröstsmärta, ESS 5 enligt RETTS. 
• Patienter över 18 år med fullständigt svenskt personnummer.  
• Patienter folkbokförda i ambulansorganisationens upptagningsområde. 
• Vårdad i ambulans av grundutbildad sjuksköterska, ambulanssjuksköterska eller 

anestesisjuksköterska. 
• Ambulansuppdrag som fått prioritering 1, 2 eller 3 av larmcentral. 
• Ambulansuppdrag som kodats som primäruppdrag av sjuksköterskan (vilket 

innebär att ambulansen är patientens första vårdkontakt). 
• Patienten har transporterats till akutmottagning eller direkt till PCI i eller utanför 

ambulansorganisationens upptagningsområde. 
• Uppdrag som daterats mellan 2016-06-01 till 2016-12-31. 

Patienter som kodats enligt ESS 5 
Bröstsmärta, primäruppdrag i Halland, 

2016-01-01 till 2016-12-31 
(n=1554) 

Transporterade till sjukhus 
(n=1261) 

Randomiserat urval 
(n=250) 

Exkluderade: 
Sekundäruppdrag (n=4) 
Ambulanssjukvårdare (n=5) 
Utländskt personnummer (n=2) 
Folkbokförd utanför gällande 
upptagningsområde (n=15)  
 

Inkluderade 
(n=224) 
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Exklusionskriterier 

• Patienter under 18 år. 
• Vårdad av ambulanssjukvårdare. 
• Patienter folkbokförda utanför den studerade ambulansverksamhetens 

upptagningsområde. 
• Patienter med ofullständigt eller inget svenskt personnummer. 
• Ambulansuppdrag som avsåg sekundäruppdrag. 

 

Datainsamling  

Utifrån studiens syfte och problemområde skickades en förfrågan om tillstånd att 
granska journaler till verksamhetschefen för ambulanssjukvården i den aktuella 
regionen (Bilaga 4). Därefter erhölls ett skriftligt godkännande som innefattade ett 
tillfälligt administrativt inlogg till ambulanssjukvårdens patientjournalsystem 
Ytterligare ett tillstånd inhämtades från verksamhetschefen för akutkliniken på 
anslutande sjukhus för tillåtelse till datainhämtning ur sjukhusjournaler från 
journalsystemet VAS (Bilaga 5).   

Data hämtades från ambulanssjukvårdens digitala patientjournalsystem Paratus Ambos. 
Ett datainsamlingsformulär skapades i Microsoft Word 2016 (Bilaga nr 6) Från varje 
enskild journal inhämtades uppgifter gällande patientens kön, ålder, folkbokföring, 
prioritet från larmcentral, prioritet från ambulanssjuksköterskan enligt RETTS, 
destination för avlämning, EKG, given farmakologisk behandling i ambulans. 
Vitalparametrar samlades in som fullständiga eller ofullständiga och sorterades enligt 
RETTS kategorisering av vitalparametrar i färger grön, gul, orange och röd där de 
sedermera kodades till siffror. I de fall där patientens vitalparametrar föll ut i olika 
kategorier valdes alltid den högsta prioriteringskategorin. Vid ofullständig insamling av 
vitalparametrar insamlades och kodades de vitalparametrar som saknats. I fritexten 
söktes anledningar till avsteg från behandlingsriktlinjerna och kodades efter angivna 
orsaker.  

Fullständig behandling enligt ambulansverksambetens behandlingsriktlinjer har 
inneburit journaldokumentation till samtliga åtgärder angivna i behandlingsriktlinjerna. 
I några fall har utebliven behandling av farmakologisk smärtlindring och 
oxygenbehandling ändå räknats som utförd behandling då dessa två åtgärder endast ska 
ges på indikation av VAS (Visuell Analog Skala) >4 eller saturation <95%. Data 
överfördes sedan från datainsamlingsformuläret till ett Exceldokument, där samtliga 
uppgifter kodades till siffror. Kodningen fördes sedan in i statistikprogrammet 
Statistical Package for the Social Science (SPSS, version 23.0).  

Uppgifter om inläggning på sjukhus, vårdtid inom slutenvården, mortalitet och 
slutdiagnos hämtades från patientjournalsystemet VAS med hjälp av 
verksamhetsutvecklare från ambulanssjukvården och statistisk sakkunnig inom den 
studerade regionens FoU-enhet (Forskning och utbildning). Samtliga 
systemdatauppgifter kodades därefter in i SPSS. Inläggning på sjukhus kodades utefter 
förekomst och icke förekomst. Vårdtid inom slutenvården kodades som numeriska 
värden utifrån antal dagar. Förekomst av mortalitet kodades enligt tidsintervallet 0-7 
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dagar, 8-30 dagar samt mer än 30 dagar efter ambulanstransporten. Slutdiagnoskoderna 
studerades och delades in i tre kategorier, diagnos av kardiell ischemisk åkomma, 
kardiell åkomma utan förekomst av ischemi samt diagnos av annan genes, där kardiell 
orsak till bröstsmärtan uteslutits.  
 

Dataanalys  
För att beskriva stickprovet och hur följsamheten till behandlingsriktlinjerna och 
bedömningsinstrument såg ut användes deskriptiv statistik som angavs i antal och andel 
(procent) och medelvärde. Data som presenterades deskriptivt innefattande ålder, kön, 
VP, åtgärder enligt behandlingsriktlinjerna, prioritet, inläggning på sjukhus, mortalitet 
och slutdiagnoskod. Resultaten presenteras och förtydligas med hjälp av diagram, 
tabeller och text (Polit & Beck s. 272). 
 
Sedermera gjordes en jämförelse på gruppnivå mellan följsamheten till 
behandlingsriktlinjerna och bedömningsinstrument mot variabler såsom kön, ålder och 
prioritet enligt RETTS (VP och ESS), inläggningsfrekvens, mortalitetsfrekvens, och 
skillnader i slutdiagnoskod. Samtliga data kategoriserades som nominaldata och 
jämförelse gjordes genom chitvåtest (Polit & Beck 2008 s. 592). Sist jämfördes 
följsamheten i behandlingsriktlinjerna mot antal inläggningsdagar på sjukhus (kvotdata) 
med hjälp av ett oberoende t-test. P-värde för statistisk signifikans bestämdes till 0,05 
vilket vanligen används inom statistisk analys (Polit & Beck 2008 ss. 592–593).  
 
  
Forskningsetiska överväganden 

Inför studien lästes lagtext om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 
2003:460). Under denna författningssamling beskrivs möjlighet till undantag från 
informerat samtycke om forskningen innebär en obetydlig risk för skada samt ett 
obetydligt obehag för forskningspersonen (SFS 2003:460; World Medical Association 
2008). I vetenskapsrådet rapportserie (2011) beskrivs att forskning anses angeläget för 
samhället och dess medborgare genom de förbättringar av t.ex. hälsa, miljö och 
livskvalitet som forskning kan leda till. Nyttan måste därför avvägas mot riskerna för de 
individer som studien innefattar. Avvägning nytta mot risk är betydelsefullt och viktigt 
inom all forskning (Polit & Beck 2008 ss. 168–169).  I lagen beskrivs undantag till 
etiskt godkännande vid arbeten som utförs inom ramen för högskoleutbildning på 
grundnivå eller på avancerad nivå (SFS 2003:460).  

I patientdatalagen (SFS 2008:355) står att personuppgifter får behandlas inom hälso- 
och sjukvård om det behövs för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra 
kvaliteten i verksamheten samt framställa statistik om hälso- och sjukvården. 
Författarna har även tagit hänsyn till offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) där 
man finner att sekretess gäller i verksamhet som avser förande av register för forskning, 
och även i verksamhet som avser omhändertagande av patientjournal inom enskild 
hälso- och sjukvård för uppgift om en enskilds hälsotillstånd.  

Patienternas identitet har varit synliga endast av journalansvariga inom ambulansen som 
försedde författarna med journaler samt författarna själva. Journaler som använts i 
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studien avidentifierades under processens gång och ersattes med ett individnummer. 
Insamlad data behandlades konfidentiellt och med respekt. Varken patienterna eller 
vårdarna har gett samtycke till medverkan i studien. Det finns en potentiell risk att 
patienterna och vårdarna kan uppleva sig kränkta av journalintrånget och att 
självbestämmanderätten åsidosatts. Risk för skada av den enskilda individen har noga 
övervägts och bedömts inför studien. Nyttan av resultatet ansågs större för gruppen än 
den enskilde individen, således har ingen ansökan av etiskt godkännande inlämnats till 
etikprövningsnämnden. 
 

RESULTAT 
Utav 250 ambulansjournaler exkluderades 26 stycken eftersom patienten var 
folkbokförd utanför ambulansorganisationens upptagningsområde (n=15), vårdad av 
ambulanssjukvårdare (n=5), sekundäruppdrag (n=4) och utländskt personnummer (n=2). 
I studien inkluderades 224 ambulansjournaler, 159 (71%) av patienterna gavs ej 
fullständig behandling enligt behandlingsriktlinjerna när de vårdades för bröstsmärta i 
ambulans medan 65 (29%) patienter erbjöds och/eller fick fullständig behandling enligt 
behandlingsriktlinjerna. Av studiens 224 patienter var 122 (54,5%) kvinnor och 102 
(45,5%) män. Det fanns en åldersspridning från 20 till 100 år bland patienterna, med en 
medelålder på 69,87 år för båda grupperna (fullständig behandling och ofullständig 
behandling enligt behandlingsriktlinjerna). Demografiska data över patienterna som 
inkluderats i studien presenteras i Tabell 1. Resultatet visar att fullständig behandling 
enligt behandlingsriktlinjerna i högre utsträckning gavs till kvinnor (57%) än män. 
(43%). Ingen statistisk signifikant skillnad kunde påvisas mellan könen (p=0,637).  
 
Tabell 1. Klinisk patientdata för ålder och kön, prioritet, vårdtid, diagnos och mortalitet. 

*Analys genomförd med Chi-två-test. 
**Analys genomförd med oberoende T-test. 
 
Om patienten fått röd prioritering via ESS gavs fullständig behandling enligt 
behandlingsriktlinjerna i högre uträckning (18%) än vid röd prioritering via 
vitalparametrar (VP) där endast 5% av patienterna erhöll fullständig behandling enligt 
behandlingsriktlinjerna. Statistisk signifikans kunde påvisas (p<0,001) när patienten 
prioriterats röd via ESS. 

 
 
 

Fullständig 
behandling  
(n=65, 29%) 

Ofullständig 
behandling 
(n=159, 71%) 

Totalt 
(n=224, 100%) 
 

P-värde 

Ålder, år (SD) 
Medel 
Median 
Range 
 
Antal (%) 

 
69,74 (±13,21) 
67 
42–95 

 
69,92 (±17,42) 
73 
20–100 

 
 
 
20–100 

 
= 0,057** 

Man  
Kvinna 
 

28 (43) 
37 (57) 

74 (47) 
85 (53) 

102 
122 

= 0,637* 
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Av de patienter som erhållit fullständig behandling enligt behandlingsriktlinjerna lades 
41 (63%) in på sjukhus och 18 (28%) av dessa fick sedermera en diagnos av ischemisk 
karaktär. Av de patienter som erhållit ofullständig behandling enligt 
behandlingsriktlinjerna lades 90 (57%) in på sjukhus, 30 (19%) av dessa patienter 
diagnostiserades sedermera med en diagnos av ischemisk karaktär. Ingen statistisk 
signifikans kunde påvisas (p=0,094) mellan de undersökta grupperna. Diagnoser som 
inkluderades i diagnos av ischemisk karaktär var kärlkramp, akut hjärtinfarkt, akut 
perikardit, kronisk ischemisk hjärtsjukdom. Diagnoserna kategoriserades i tre 
huvudgrupper; kardiell diagnos med ischemi, kardiell diagnos utan ischemi och icke 
kardiell diagnos. Diagnoser av kardiell genes utan ischemi var diagnostiserade som akut 
takykardi, förmaksflimmer, förmaksfladder, hjärtinsufficiens, hypotoni och 
aortaaneurysm. Av patienterna som vårdats för bröstsmärta i ambulans fick 133 (59%) 
en diagnos av icke kardiell karaktär, vilka innefattades av diagnoser som pnemoni, 
pleurit, malign tumör, gastroesofageal refluxsjukdom, ulcus, gastrit, inflammation i 
magsäck och/eller tolvfingertarm, gallstenssjukdom, spinal stenos i thorakalryggen, 
ryggvärk, ospecifik värk från buk, bäcken, strupe och bröstkorg, svimning samt fraktur 
på bröstkorg och revben (Tabell 2). 
  
Medelvårdtiden på sjukhus var 3,03 dagar för de som erhållit fullständig behandling 
enligt behandlingsriktlinjerna jämfört med 2,41 dagar för de som erhållit ofullständig 
behandling enligt behandlingsriktlinjerna. Mortalitet inom 7, 30 och över 30 dagar var 
högre för de patienter som erhållit ofullständig behandling enligt behandlingsriktlinjerna 
(8 patienter) jämfört med de patienter som erhållit fullständig behandling enligt 
behandlingsriktlinjerna (3 patienter) men ingen statistisk signifikant skillnad kunde 
påvisas mellan grupperna gällande medelvårdtid eller mortalitet (tabell 2).  
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Tabell 2. Klinisk patientdata för prioritet, vårdtid, diagnos och mortalitet. 

* Analys genomförd med Chi-två-test. 
** Analys genomförd med oberoende T-test. 
 
God följsamhet till att dokumentera patienters vitalparametrar kunde ses då 207 (92%) 
journaler innehöll dokumentation över samtliga vitalparametrar. Det fanns även en god 
följsamhet till EKG tagning och syrgasbehandling där 151 (67%) respektive 209 (93%) 
patienter erhöll denna åtgärd och behandling. Nitroglycerin och smärtlindring var enligt 
journalerna de åtgärder som tenderar att vara underutnyttjade där bara 135 (60%) 
respektive 138 (62%) patienter erhöll dessa läkemedel. Lägst följsamhet till behandling 
sågs för behandling med ASA där endast 86 (38%) av patienterna erhöll detta läkemedel 
(Figur 2). 
 
 

 
 
 

Fullständig 
behandling  
(n=65, 29%) 

Ofullständig 
behandling 
(n=159, 71%) 

Totalt 
(n=224, 100%) 

P-värde 

Prio ESS (%) 
Röd 
Orange 
Gul 
Grön 
 
Prio VP(%) 
Röd 
Orange  
Gul 
Grön 
 
Inlagd på sjukhus (%) 
Ja 
Nej 
 
Ischemi 
Annan kardiell sjukdom 
Icke kardiell sjukdom 
 
 
Medelvårdtid på sjukhus, 
dagar, (sd) 
 
Mortalitet, dagar (%) 
<7   
8–30   
>30 
 

 
12 (18) 
40 (62) 
13 (20) 
0 (0) 
 
 
3 (5) 
16 (25) 
14 (22) 
32 (49) 
 
 
41 (63) 
24 (37) 
 
18 (28) 
14 (22) 
33 (51) 
 
 
3,03 (±5,01) 
 
 
 
1 (2) 
0 (0) 
2 (3) 

 
7 (4) 
90 (57) 
60 (38) 
2 (1) 
 
 
16 (10) 
16 (10) 
22 (14) 
105 (66) 
 
 
90 (57) 
69 (43) 
 
30 (19) 
29 (18) 
100 (63) 
 
 
2,41 (±4,09) 
 
 
 
3 (2) 
1 (1) 
5 (3) 

 
19 (8) 
130 (58) 
73 (33) 
2 (1) 
 
 
19 (8) 
32 (14) 
36 (16) 
137 (61) 
 
 
131 (59) 
93 (41) 
 
48 (21) 
43 (19) 
153 (59) 
 
 
2,59 (±4,37) 
 
 
 
4 (2) 
1 (1) 
7 (3) 

 
< 0,001* 

 
 
 
 

 
= 0,060* 

 
 
 
 

 
= 0,372* 

 
 
= 0,094* 
 
 
 
 
= 0,336** 
 
 
 
= 0,931* 
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Figur 2. Följsamhet till specifika åtgärder enligt behandlingsriktlinjerna för samtliga 
224 journaler (n=antal patienter). 
 
 
I 17 (8%) journaler saknades dokumentation om registrering av fullständiga 
vitalparametrar (VP), främst saknades dokumentation av blodtryck, temp och RLS men 
endast två (1%) journaler saknade fler än en VP. Orsaker till avsaknad dokumentation 
återfinns inte i journaltext. Låg följsamhet ses särskilt till administrering av ASA men 
resultatet visar även att smärtlindring uteblir till 86 (42%) trots att patienten uppgett 
pågående bröstsmärta (Figur 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

207 

151 

209 

135 

86 

138 

17 

73 

15 

89 

138 

86 

SAMTLIGA VITALPARAMETRAR  

EKG SKICKAT OCH RINGT 

SYRGAS 

NITROGLYCERIN 

ASA 

SMÄRTLINDRING 

Följsamhet till behandlingsriktlinjerna 

Följer behandlingsriktlinjerna Följer inte behandlingsriktlinjerna
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Tabell 3. Utförda eller icke utförda åtgärder enligt ambulanssjukvårdens 
behandlingsriktlinjer presenterade inom respektive diagnosgrupp. 

* Analys genomförd med Chi-två-test. 
 
I Tabell 3 specificeras vilka åtgärder som i enighet med riktlinjerna utförts eller 
saknades mot vilka slutdiagnoser patienterna sedermera fick av läkare på sjukhus.  
Analysen visade att 12 (25%) av patienterna där EKG ej tagits eller läkare ej kontaktats 
sedermera diagnostiserades med en ischemisk hjärtsjukdom. De patienter som inte fick 
syrgas trots saturation <95% och samtidig bröstsmärta, hade sedermera 8 (4%) en 
kardiell åkomma. Signifikanta resultat kunde påvisas för både EKG tagning och 
syrgastillförsel i ambulans när åtgärderna jämfördes mot slutdiagnoser av kardiell och 
icke kardiell karaktär (tabell 3). 
 
I de fall som Nitroglycerin uteblev hade sedermera 15 (7%) en kardiell sjukdom med 
ischemi. Resultatet visar även att patienter som sedermera diagnostiseras med en 
kardiell sjukdom med ischemi oftare blir utan behandling med ASA än de som faktiskt 
erhåller denna behandling (tabell 3). 
 

Dokumenterade 
åtgärder enligt 
riktlinjer 

Kardiell 
med 
ischemi 
(n=48) 

Kardiell 
utan 
ischemi 
(n=43) 

Totalt kardiell 
med och utan 
ischemi 
(n=91) 

Icke kardiell  
(n=133) 

P-värde 

Samtliga VP (%) 
Ja 
Nej 
 
EKG (%) 
Ja 
Nej 
 
Syrgas (%) 
Ja 
Nej 
 
Nitroglycerin (%) 
Ja  
Nej 
 
ASA (%) 
Ja 
Nej 
 
Smärtlindring (%) 
Ja 
Nej 

 
46 (96) 
2 (4) 
 
 
36 (75) 
12 (25) 
 
 
43 (90) 
5 (10) 
 
 
33 (69) 
15 (31) 
 
 
22 (46) 
26 (54) 
 
 
34 (71) 
14 (29) 

 
41 (95) 
2 (5) 
 
 
34 (79) 
9 (21) 
 
 
40 (93) 
3 (7) 
 
 
22 (51) 
21 (49) 
 
 
32 (74)   
29 (26) 
 
 
17 (40) 
26 (60) 

 
87 (96) 
5 (4) 
 
 
70 (77) 
21 (23) 
 
 
83 (91) 
8 (9) 
 
 
55 (60) 
36 (40) 
 
 
30 (33) 
61 (67) 
 
 
51 (56) 
40 (44) 

 
120 (90) 
13 (10) 
 
 
81 (61) 
52 (39) 
 
 
126 (95) 
7 (5) 
 
 
80 (60) 
53 (40) 
 
 
29 (22) 
104 (78) 
 
 
78 (59) 
55 (41) 

 
= 0,327* 
 
 
 
< 0,05* 
 
 
 
< 0,001* 
 
 
 
= 0,918* 
 
 
 
= 0,341* 
 
 
 
= 0,071* 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Studien har genomförts som en kvantitativ retrospektiv journalgranskningsstudie. 
Kvantitativ design kan anses lämplig för undersökning av ett specifikt fenomens 
förekomst (Polit & Beck 2012 s. 14) vilket i denna studie innefattar förekomsten av 
följsamheten till de specifika behandlingsriktlinjerna. Studiens författare valde att 
randomisera ut 250 ambulansjournaler för datainsamling till studien. Randomisering 
anses vara bästa möjliga metod för att undvika att slumpen påverkar studiens 
slutresultat vilket bidrar till god validitet (Polit & Beck 2008 ss.272–273). 
 
Inklusionskriterierna för patienter som tilläts ingå i studien utformades för att 
möjliggöra såväl uppföljning av patienterna som möjlighet till korrekt bedömning och 
behandling. Ambulansjournaler som exkluderades var uppdrag som felkodats som 
primäruppdrag men faktiskt var sekundäruppdrag, dvs. uppdrag där patienten 
transporteras mellan vårdenheter och avlämnande läkare är ansvarig för patienten under 
transport vilket hindrar sjuksköterskan i ambulansen att tillämpa rådande 
behandlingsriktlinjer. Patienter vårdade av ambulanssjukvårdare exkluderades eftersom 
ambulanssjukvårdare inte besitter rättighet att ge farmakologisk behandling vilket 
omöjliggör följsamhet till behandlingsriktlinjerna. Vidare exkluderades patienter 
folkbokförda utanför ambulansorganisationens upptagningsområde samt patienter med 
utländskt personnummer, detta eftersom uppföljning av patienterna blir svår och i vissa 
fall omöjlig. De ambulansjournaler som inkluderades i studien var dokumenterade 
mellan 1 juni till 31 december 2016. Tidsperioden valdes eftersom kodning av 
uppdragen förändrades i ambulansjournalsystemet Paratus Ambos den 1 juni 2016. 
Således ledde tidsperioden till att samtliga journaler var dokumenterade på samma vis 
vilket kan ses som en fördel vid journalgranskningen.  
 
En totalundersökning med datainsamling och dataanalys utifrån samtliga journaler från 
vald undersökningsperiod eller ett helt år skulle vara önskvärt men ej genomförbart. 
Utifrån studiens syfte skulle datainsamlingen resultera i en icke hanterbar mängd data. 
En totalundersökning skulle kräva en granskning av 1554 ambulansjournaler för vald 
tidsperiod. Därför ansågs stickprovsundersökning vara lämplig att genomföra. Ett 
stickprov utifrån urvalsramen togs fram för att representera hela populationen (Eliasson, 
2013; Polit & Beck, 2008).  
 
Ett datainsamlingsformulär skapades som en del i processen för datainsamlingen. 
Datainsamlingsformuläret skapades utifrån studiens syfte och de frågeställningar 
studien hade för avsikt att undersöka, vilket medförde kvantitativ inhämtning av data. 
Formuläret skapades eftersom ett redan validerat instrument för undersökningsområdet 
ej fanns att tillgå. Validiteten och reliabiliteten för datainsamlingsformuläret var ej 
säkerställd eftersom granskningsformuläret ej var validitets- och reliabilitetstestat. 
Validitet avser att studien undersöker det som ämnat undersökas och reliabilitet anser 
att studien utförs på ett tillförlitligt tillvägagångssätt med rätt metod för det som skall 
undersökas (Patel & Davidsson 2003). Det kan anses finnas såväl för- som nackdelar 
med journalgranskning. Genom att använda ett datainsamlingsformulär säkerställs att 
samma typ av data inhämtas från varje enskild journal. Nackdelen är att den som 
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granskar datamaterialet kan såväl omedvetet som medvetet påverka datainsamlingen 
och förändra den utifrån eget tycke. Granskning av löpande text i journalföringen ger 
granskaren större möjlighet till egen tolkning av texten jämfört med numeriska värden 
som i minimal utsträckning ges utrymme för alternativa tolkningar. När data inhämtats 
till datainsamlingsformuläret kodades det in i ett Excel-dokument. För att säkerställa att 
felinmatningar ej skett gjordes stickprov av data vilket kan anses stärka reliabiliteten 
(Eliasson 2013 s.16). Diagram av insamlad data togs fram och granskades i syfte att 
tidigt upptäcka eventuella extremvärden som skulle kunna påverka vidare resultat. Inga 
extremvärden upptäcktes (Ejlertsson 2003 ss.100–106).  
 
I Sverige styrs dokumentationen inom sjukvården av patientdatalagen (SFS 2008:355). 
Den syftar till att hälso- och sjukvården ska vara organiserad och tillgodose 
patientsäkerhet och god kvalitet. Vid all patientvård ska journalföring hållas. 
Journalföring ska även kunna fungera som informationskälla vid forskning (SFS 
2008:355). En ökande del av forskningen inom akutsjukvård förlitar sig på data som 
inhämtas från ambulansjournaler, dock framförs kritik då journalföringen i ambulans 
inte sällan är inkomplett och det blir således svårt att få en korrekt bild av följsamheten 
till rådande riktlinjer (Coventry, Bremner, Williams, Jacobs & Finn 2014 s. 394). En 
icke dokumenterad åtgärd anses i studien vara en ej utförd åtgärd (Hartwig, Fröberg & 
Ericsson 2004 s. 60). Troligtvis finns det ett mörkertal för åtgärder som genomförts men 
ej dokumenterats. Exempelvis saknas det dokumentation om patientens medvetandegrad 
i tre av de granskade journalerna, mest troligt är att patienten är fullt vaken men 
eftersom ingen dokumentation gjorts tolkas bedömningen som ej utförd. Tidigare 
studier har konstaterat bristande dokumentation i studier gällande ambulanssjukvården 
(Laudermilch, Shiff, Nathens & Rosengart 2010 s. 220–227; Staff & Søvik 2011) vilket 
troligtvis är ett rådande bekymmer även i denna studie. Orsaker till bristfällig 
dokumentation kan antas vara många såsom t.ex. korta transportsträckor där tidsbristen 
gör att dokumentationen inte fullföljs eller sviktande patienter där behandling och 
omhändertagande av patienten prioriteras. Även den mänskliga faktorn kan ha en 
avgörande roll vid dokumentationen av utförda åtgärder eftersom sjuksköterskan 
oavsiktligt kan glömma att dokumentera åtgärder som faktiskt utförts.  
  
Studien har genomförts utifrån etiska ställningstaganden och överväganden. 
Journalgranskning kan anses kränkande och ge den enskilda patienten obehag. I denna 
studie ansågs journalintrång utan samtycke från patient och vårdare medföra en 
obetydlig risk och minimalt obehag för samtliga inblandade eftersom vetskapen om att 
journalgranskning pågått ej framgått och kommit till patientens eller vårdarens 
kännedom. Studien anses vara av större nytta för den stora populationen än den skada 
den kan åstadkomma för den enskilda individen. Nyttan har vägts mot risken som 
ansågs minimal och obefintlig för de inblandade.  
 
Beroende variabler så som förekomst av följsamhet till de enskilda 
behandlingsriktlinjerna analyserades och presenterades deskriptivt. Jämförelser mellan 
följsamhet till behandlingsriktlinjerna och slutdiagnos, vårdtid samt mortalitet 
genomfördes med chitvå-test. Denna metod ansågs lämplig för att beräkna förekomst 
statistiska skillnader (Ejlertsson 2012 s. 155–156 & s. 195–196; Eliasson 2013 s. 92). 
Vid analys med chitvå-test kodades ischemi och icke ischemisk kardiell åkomma som 
kardiell åkomma för att säkerställa en hållbar metod för att ta fram p-värde. Vid 
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jämförelse av följsamheten till behandlingsriktlinjerna mot RETTS-bedömningen valdes 
endast de med röd prioritering ut för att ta fram p-värde och därmed påvisa eventuella 
statistiska skillnader. Endast de med röd prioritet valdes ut eftersom denna patientgrupp 
anses vara livshotande och kritiskt sjuka.  
 

Resultatdiskussion 
Resultatet visade att följsamheten till rådande behandlingsriktlinjer var tämligen låg. Av 
totalt 224 patienter fick 159 patienter (71%) inte den behandling som riktlinjerna 
uppmanar till.  Resultatet visade på en statistiskt signifikant skillnad (p=0,001) när 
följsamhet till behandlingsriktlinjerna jämfördes mellan prioritet röd via ESS och 
prioritet röd via VP. Resultatet visade vidare att 41 (63%) av de 65 patienter som fått 
fullständiga behandlingsriktlinjer blev sedermera inlagda på sjukhus och 90 (57%) av 
159 patienter som inte fick fullständig behandling enligt gällande riktlinjer lades in på 
sjukhus. Medeltid på sjukhuset var 3,03 dagar mot 2,41 dagar för de patienter som 
erhållit fullständig behandling jämfört med ofullständig. Ingen statistisk signifikans 
kunde påvisas (p=0,931) när mortalitetsfrekvensen jämfördes mellan de patienter som 
behandlats enligt fullständiga behandlingsriktlinjer jämfört med ofullständiga. Totalt 
sett fick 91 patienter (41%) av studiens 224 sedermera en slutdiagnos kopplad till 
hjärtkärlsjukdom, av dessa hade 32 (14%) patienter erhållit fullständiga 
behandlingsriktlinjer i ambulansen. 
 
Följsamhet till rådande behandlingsriktlinjer vid bröstsmärta har studerats tidigare. I 
enighet med tidigare forskning kan det anses vara ett problem om följsamheten är låg då 
studier visat att tidig upptäckt och behandling av ishemisk hjärtsjukdom reducerar 
sjuklig och dödlighet hos patienterna (Siebens et al. 2007; Figgis, Slevin & 
Cunningham, 2009). En jämförande slutsats utifrån aktuell studie är svår att göra. 
Förvisso visar resultatet att patienter som inte fick fullständig behandling enligt 
behandlingsriktlinjerna hade en högre mortalitetsfrekvens, men antalet patienter är så få 
att slumpens inverkan är stor  och omständigheterna kring mortaliteten för oklara för att 
dra tillförlitliga slutsatser. Vårdtiden för de patienter vars bröstsmärta orsakats av 
kardiell åkomma var dessutom något längre än hos de som fick slutdiagnos utan kardiell 
genes (3,03 dagar mot 2,41 dagar) vilket talar emot Sibens et al. (2007) och Figgis, 
Slevin och Cunninghams (2009) resultat. Dock har ingen hänsyn tagits till 
omständigheter som kan ha inverkat på vårdtiden, därför kan ingen tillförlitlig slutsats 
dras utifrån studiens resultat som avser vårdtid. 
  
Stora variationer i följsamhet bidra till olikheter i vården, vilket behandlingsriktlinjerna 
bland annat är till för att motverka (Andersson-Hagiwara & Wireklint-Sundström 2016 
ss. 181–184; Woolf et al. 1999 s. 527). Det kan konstateras att patienter med 
bröstsmärta erhöll vård i olika stor utsträckning och att 37% av patienterna som inte fick 
full behandling i ambulans sedermera hade en slutdiagnos kopplad till hjärtkärlsjukdom. 
Enligt Figgis, Slevin och Cunningham (2009) och Sibens et al. (2007) har tid till 
behandling fördröjts och därmed ökat risken för sjuklighet och dödlighet hos dessa 
37%. Studien har svårt att finna orsaker till varför riktlinjerna inte efterlevs men en 
möjlig orsak till variationer i följsamhet kan grunda sig i att riktlinjerna ses som 
rekommendationer vilket möjliggör olika individuella tolkningar av 
behandlingsriktlinjerna. Ytterligare en orsak som Ebben, Vloet, de Groot och van 



 19 

Achterberg (2012) belyser i sin studie är att erfarenhet samt god arbetsmoral höjde 
följsamheten, även att ha en positiv attityd till införande av nya riktlinjer och 
förändringar gjorde att följsamheten förbättrades. Huruvida attityden gentemot 
införandet av nya rutiner och nivån på arbetsmoralen har inverkan på graden av 
följsamheten till behandlingsriktlinjerna har dock inte undersökts i denna studie,  
 
En viss skillnad i följsamhet sågs mellan män och kvinnor (43 % mot 57 %) där kvinnor 
fick fullständig behandling enligt behandlingsriktlinjerna i högre utsträckning än män i 
motsats till en tidigare studie (Byrsell, Regnell & Johansson 2011 s. 162–166) som visat 
att män till viss del blev överbehandlade medan kvinnor underbehandlade. Resultatet i 
denna studie kan bero på att andelen kvinnor som sökte för bröstsmärta också var något 
högre än andelen män och vidare kunde inget statistiskt signifikant resultat påvisas. 
Någon statistisk signifikant skillnad kunde dock inte påvisas. En statistisk signifikans 
mellan undersökningsgrupperna kunde däremot påvisas (p=0,001) när följsamhet 
jämfördes mot prioritering röd enligt ESS men inte då patienten fått röd prioritering från 
VP. Widgren (2012) menar att patientens VP anses vara den viktigaste delen i 
bedömningsinstrumentet (Widgren 2012 ss. 31–36). Enligt denna studies resultat verkar 
det dock mer gynnsamt för patienten att bli rödprioriterad enligt ESS än när patienten 
uppvisar försämrade vitalparametrar eftersom patienten i dessa fall erhåller fullständig 
behandling enligt behandlingsriktlinjerna i större utsträckning. 
 
Resultatet i studien visar på tämligen hög följsamhet till EKG tagning då 151 (67%) 
patienter fick sitt EKG taget enligt journalerna. I studien av Byrsell, Regnell & 
Johansson (2011 s. 162–166) visade sig följsamheten till EKG tagning uppgå till 95 %. 
Orsakerna till varför denna studie presenterade lägre följsamhet till EKG tagning kan 
eventuellt förklaras med det faktum att EKG tas och skickas, men konsulteras inte med 
läkare, varvid detta räknats som avsteg från behandlingsriktlinjerna. Ett signifikant 
resultat kunde dock påvisas vid EKG tagning hos patienter som sedermera fick en 
slutdiagnos kopplad till hjärtkärlsjukdom, vilket faller i enighet med Figgis, Slevin & 
Cunningham (2001) resultat som menar att EKG i ambulans spelar en viktig 
diagnostiserande roll, utan vilken patienten riskerar underdiagnostiseras. I studiens 
resultat ses dock 12 patienter som fick slutdiagnos ischemi men där inget EKG togs i 
ambulans. Utifrån antagande att tid till diagnos och påbörjad behandling fördröjts för 
dessa 12 patienter kan det funnits en ökad risk för sjuklighet, vårdlidande och minskat 
välbefinnande. Signifikant resultat kunde även presenteras vid syrgastillförsel till 
patienter som hade bröstsmärta till följd av hjärtkärlsjukdom. Studien visar på en 
generellt hög följsamhet för syrgastillförsel då 209 (93 %) av patienterna erhöll eller 
blev erbjuda syrgas (Figur 2). Denna studies resultat är högre än det resultatet Byrsell, 
Regnell & Johansson (2011) presenterar i sin studie men i enighet med studien gjord av 
Figgis, Slevin & Cunningham (2001). 
  
Andelen patienter som i studien erhöll ASA (38 %) är något lägre än resultaten från 
Byrsell, Regnell & Johansson (2011) och Figgis, Slevin & Cunningham (2001) studier, 
där följsamheten till administration av ASA och nitro var 58 % respektive 50 %. I 
studien saknas dokumentation i 138 fall där ingen motivering hittas till avsteg. 
Bedömningen har gjorts att patienten ej givits läkemedlet. Huruvida patienterna 
verkligen avstod behandling eller ej är svårt att bedöma. I tidigare studier påvisas att 
ASA är en behandling som till stor del uteblir. En rädsla att ge läkemedel som förtunnar 
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patientens blod innan kardiell diagnos är ställd av läkare kan möjligen vara en av 
orsakerna till avsteg då flertalet diagnoser utan kardiell genes kan gömma sig bakom 
ESS koden 5, bröstsmärta. Figgis, Slevin & Cunningham (2009) beskriver vikten av 
administrering av ASA till patienter med ischemi då det är ett effektivt, enkelt och 
hälsoekonomiskt läkemedel som har bevisad effekt mot sjuklighet och mortalitet 
(Figgis, Slevin & Cunningham 2009 s. 151). I denna studie ses att 26 patienter som 
hade en ischemi inte fick ASA i ambulans, vilket kan ha ökat risken för sjuklighet och 
dödlighet för dessa patienter. Enligt Figgis, Slevin & Cunningham (2009) behöver 
fördelarna med tidig administrering av ASA komma till kännedom hos 
ambulanspersonalen. Kanske, menar författarna till studien att den tämligen låga 
följsamheten till ASA kan vändas med hjälp av utbildning. Huruvida fördelarna med 
ASA vid kardiell åkomma är kända av ambulanspersonalen har inte undersökts i denna 
studie men skulle således kunna belysas för att öka kunskapen. 
 
Administrering av Nitroglycerin uteblev i 40 % av de undersökta fallen trots att behov 
förelåg, vilket var lägre än resultatet från Figgis, Slevin & Cunningham (2009) där man 
uppmätte följsamhet till 44,8%. Högst följsamhet påvisades i studien av Byrsell, 
Regnell & Johansson (2011) med 69 %. Anledningen till låg andel i denna studie är 
svårtolkad då hänsyn tagits vid journalgranskning huruvida patienten haft lågt 
blodtryck, allergier eller andra kontraindikationer.  
 
Smärtlindring uteblev till 86 (38%) patienter (Figur 2) trots att det borde framgå av 
ordet ”bröstsmärta” är ett av patienternas huvudproblem. Vid analysen 
uppmärksammades att tre patienter smärtskattade VAS 10 men erhöll ingen 
smärtlindring vilket kan anses allvarligt då akut, kraftig bröstsmärta orsakar frisättning 
av stresshormoner vilket ger stigande blodtryck samt en ökad hjärtfrekvens. Det kan i 
sin tur orsaka allvarliga komplikationer som till exempel lunginsufficiens. 
Smärtlindring minskar stressreaktionen och därigenom risken för komplikationer 
(Stridberg & Billing 1999). Det framkommer inte huruvida dessa tre patienter fick 
komplikationer i form av ökad hjärtrytm eller stigande blodtryck, men genom att 
undvara smärtlindring till patienter som upplever VAS 10 kan man med stor säkerhet 
dra slutsats att dessa åsamkats onödigt lidande. 
 
Orsaken om varför följsamhet till administrering av smärtlindring är tämligen låg är 
oklar, men skulle kunna bero på kommunikation och språksvårigheter som försvårar 
smärtskattning via VAS. Ytterligare en möjlig orsak kan vara problem att förklara 
metoden för patienten samt svårighet för ambulanssjuksköterskan att tolka 
smärtsymtom när patienten ej kan själv kan smärtskatta. Byrsell, Regnell & Johansson 
(2011) beskriver hur patienter hade svårigheter att förstå VAS skalan ordentligt vilket 
resulterade i att ambulanssjuksköterskan avstod från att använda den. Bristfällig 
dokumentation och därigenom tillsynes försämrad följsamhet är ett relativt outforskat 
område som behöver belysas närmare där kvalitativa studier kan bidra med ökad 
kunskap (Coventry et al. 2014; Figgis, Slevin & Cunningham 2010; Rittenberger, Beck 
& Paris 2005).  
 
Resultatet visade att 59 % av patienterna inte led av en kardiell sjukdom trots sina 
bröstsmärtor. Siebens et.al. (2007) belyser den variation av tillstånd och diagnoser som 
ryms under begreppet bröstsmärta vilket sjuksköterskan har att förhålla sig till när vård 
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ska ges. Bland annat innefattar det diagnostisering, bedömning av allvarlighetsgrad, 
behandling och kontinuerlig observation (Siebens et al. s 270). Med detta faktum i 
åtanke kan man ställa sig frågan huruvida vi orsakar patienterna onödiga risker när vi 
ger behandling för kardiell åkomma då de i själva verket lider av något annat? Trots allt 
fick nästan hälften en slutdiagnos utan kardiell genes. Det är svårt att finna svar på 
frågan via tidigare forskning. Varken Figgis, Slevin & Cunningham (2009) eller 
Byrsell, Regnell & Johanssons (2011) studier belyser problematiken. Woolf et al. 
(1999) närmar sig ämnet genom att problematisera faror med behandlingsriktlinjer. Vad 
som anses bäst för patientgruppen kan vara olämplig för patienten som individ. Vidare 
betonar Wolf et al. (1999) vikten av kontinuerlig utbildning i bedömning och skattning 
av patienter för att snabbare kunna sortera de patienter där bröstsmärtan står för en 
kardiell orsak.   
  
Resultatet visar att av de som inte fått fullständiga behandlingsriktlinjer blev 90 
patienter (57%) inlagda på sjukhus. Resultatet visar även att 59 (37%) av dessa patienter 
fick en slutdiagnos av kardiell karaktär. Hade lika många blivit inlagda om full 
behandling getts? Hade sjukligheten minskat för patienterna som led av kardiell 
åkomma om behandlingsriktlinjerna följts? Wolf et al. (1999) beskriver att 
behandlingsriktlinjerna kan, i bästa fall förbättra vårdkvalitén och minska sjuklighet, 
vilket även studier som Figgis, Slevin & Cunningham (2009) och Byrsell, Regnell & 
Johansson (2011) visar. Ponera att det är möjligt att man med hjälp av 
behandlingsriktlinjer inte bara kan minska sjuklighet hos patienterna utan även få 
antalet inläggningar på sjukhus samt antal vårddagar att minska, således har även nyttan 
med behandlingsriktlinjerna vägts i ett hälsoekonomiskt perspektiv (Sund 2009). 
Stickprovets storlek anses dock för litet för att kunna uttala sig om tillförlitliga 
skillnader som skulle kunna implementeras på den stora populationen. Det finns 
dessutom många eventuella bakomliggande orsaker som kan inverka på vårdtid och 
mortalitet som inte tagits hänsyn till i denna studie. För att studera sambandet mellan 
följsamhet till behandlingsriktlinjerna mot vårdtid och mortalitet krävs en studie som 
går mer in på djupet på varje enskild patientjournal och kan belysa flera olika faktorer 
som inverkar, exempelvis en regressionsanalys. Vidare behövs en studie där betydligt 
fler patientjournaler granskas för att resultatet ska kunna vara representativt på den stora 
populationen.  
 
Genom att arbeta systematiskt efter definierade direktiv begränsas möjligheten till 
olikheter i vården. Ett strukturerat arbetssätt efter behandlingsriktlinjer och 
bedömningsinstrument är ett sätt att främja hållbar, likvärdig vård för patienternas 
vinning (Wolf, Grol, Hutchinson, Eccles & Grimshaw 1999 s. 527). Genom denna 
uppsats undersöks huruvida behandlingsriktlinjerna efterlevts, samt i vilken 
utsträckning de utförts hos de patienter som vårdas för bröstsmärta i ambulans. På så vis 
kan samband mellan resursfördelning och nyttan studeras. Hälsoekonomi menar Sund 
(2009) är en del av ambulanssjuksköterskans roll i att upptäcka och belysa företeelser 
som underlättar beslutsfattning av resursfördelning. Genom studiens resultat har 
resursfördelning av åtgärder synliggjorts för patienter som söker för bröstsmärta. Nyttan 
med resursfördelningen har också studerats genom att undersöka utgången för 
patienterna. Således kan det konstateras att studien lyckats belysa företeelser som kan 
bidra till hållbarhet inom ambulanssjukvården. Den kan även bidra till 
ambulanssjukvårdens utveckling genom att belysa problematiken av låg följsamhet samt 
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vikten av dokumentation. Med hjälp av resultatet i studien kan vi belysa vilka åtgärder 
som tenderar att vara underutnyttjade samt innebörden av dessa. Vi belyser 
problematiken med den stora andelen patienter som faktiskt inte har en kardiell åkomma 
trots sin bröstsmärta, vilket gör EKG tagning i ambulanssjukvården till en extra viktig 
åtgärd för att kunna sortera dessa från dem med hjärtkärlsjukdom. Wibring, Herlitz, 
Christensson, Lingman & Bång (2016) betonar i en studie vikten av 
ambulanspersonalens förmåga att tyda och tolka EKG, då ytterligare diagnosmetoder 
endast finns tillgängliga på sjukhus. Förmågan att kunna bedöma patientens tillstånd 
med hjälp av EKG och symptombild blir därför av största vikt (Wibring et al. 2016 s. 
378). Studien bidrar även med kunskap som betonar vikten av utbildning, 
kompetensutveckling och uppföljning av verksamheten i ambulanssjukvården. Studien 
av Byrsell, Regnell och Johansson (2011) som genomfördes i södra Sverige är en av de 
mest heltäckande nationella studierna där ämnet följsamhet till behandlingsriktlinjer vid 
bröstsmärta belyses men mer forskning är nödvändigt för tillförlitliga slutsatser av 
behandlingsriktlinjernas betydelse.  
 

Konklusion 
Studien visar att följsamheten till behandlingsriktlinjerna för patienter som söker för och 
kodas ESS5 bröstsmärta i den studerade ambulansorganisationen är låg. Behandling 
med ASA, Nitro och smärtlindring kan anses underutnyttjade. Vidare kan konstateras 
att följsamheten till behandlingsriktlinjerna är god om patienten prioriterats röd enligt 
ESS. God följsamhet till behandlingsriktlinjerna ses även vid registrering av EKG och 
syrgasbehandling för patienter som senare på sjukhuset diagnostiserats med hjärt- och 
kärlsjukdom där statistisk signifikant skillnad påvisats. Få slutsatser kan dras gällande 
vårdtid på sjukhus eller frekvens av mortalitet utifrån graden av åtgärder i ambulans, då 
studiens population anses för liten, för kort och risk för att många andra bakomliggande 
faktorer kan ha inverkat resultatet.  
 

Praktisk implikation 
För att förbättra följsamheten till behandlingsriktlinjerna för patienter som söker för 
bröstsmärta rekommenderas följande åtgärder:  

• Kontinuerlig utbildning av ambulanspersonalen gällande rådande 
behandlingsriktlinjer samt uppdatering vid förändringar.  

• Utbildning av ambulanspersonalen gällande symtom- och smärtskattning.  
• Utbildning av ambulanspersonalen gällande dokumentation. 

 

Förslag på fortsatt forskning 
Mer forskning inom området är nödvändig. Behovet finns av studier genomförda utifrån 
kvalitativ design för att besvara frågeställningar om orsaker till avsteg från 
behandlingsriktlinjerna. Studier som specifikt analyserar vårdtiden och vilka faktorer 
som eventuellt påverkat förekomst av mortalitet eller förlängd vårdtid anses också 
önskvärt. 
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Bilaga 2   
Schematisk skiss över beslutsprocessen enligt RETTS.  
 
A= LUFTVÄG 
 
 
B= AF och POX 
 
 
 
C= PULS och BT 
 
 
 
D= RLS och GCS 
 
 
 
 
E= TEMP 
 
 
 
ESS 
 
 
PRIORITET 
 

Ofri luftväg 
Stridor 
 
SpO2 <90% med O2 
AF >30/minut 
AF <8/minut 
 
RR* >130 
ORR** >150 
SBT*** <90 mmHg 
 
Medvetslös 
RLS >3 
GCS <8 
Pågående 
krampanfall 
 
 
 
 

 
 
 
SpO2 < 90% utan 
O2 
AF > 25/min  
 
 
Puls >120 
eller <40 
 
 
Somnolent  
RLS 2-3  
GCS 8-12 
 
 
Temp >41 
eller <35 
 

 
 
 
SpO2 90-95% utan 
O2 
 
 
 
Puls >110 
eller < 50 
 
 
Akut oklar 
 
 
 
 
Temp >38,5  

 
 
 
SpO2 >95% utan 
O2 
AF 8-25 
 
 
Puls 50-110 
 
 
 
Alert 
 
 
 
 
Temp 35-38,5 
 
 

 
Röd ESS 
 

 
Orange ESS 

 
Gul ESS 

 
Grön ESS 

 
Röd prio 

 
Orange prio 

 
Gul prio 

 
Grön prio 

 
*RR= regelbunden rytm, **ORR= oregelbunden rytm, ***SBT= systoliskt blodtryck 
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Bilaga 3  
Schematisk skiss över ESS 5 Bröstsmärta/ bröstkorgssmärta enligt RETTS. 
 

• Nytillkommet vänstergrenblock 
• ST-höjning 
• Thorakal plötslig smärta med vegetativa symtom (kallsvettig, illamående) eller syncope 

• Ischemitecken på EKG + pågående bröstsmärta  
• Nyligen/pågående bröstsmärta med vegetativa symtom  
• Bröstsmärta/ bröstkorgssmärta + dyspné 
• Bröstsmärta som kommer i vila och eller vid ringa ansträngning 
• Bröstsmärta + syncope 

• Måttlig/ lätt bröstsmärta med normalt EKG 
• Riskfaktorer 

• Inget av ovanstående 
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Bilaga 4  
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Bilaga 5 
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Bilaga 6 

Datainsamlingsformulär ESS5 Bröstsmärta 
 

Ärendenr:   
Fullständigt personnr och svensk medborgare?          Ja         Nej  
Folkbokförd (adress skriven) i Region Halland?           Ja         Nej   
Datum för uppdrag:  
Klockslag för utlarmning:       ankomst patienten:   lastat:   ankomst  

 
Kön:     man    kvinna 
Ålder:     >18år      <18år   ålder:   
Primäruppdrag ?:      ja        nej 
Vårdad av:     Sjuksköterska           Ambulanssjuksköterska           Ambulanssjukvårdare 
Prioritering på uppdrag vid utlarmning:         1          2          3          4 
Prioritering på uppdrag vid transport in:        1         2          3           4 
Hämtplats:  
Destination:      Akuten HsV          Akuten HsH          PCI HsH          Annat 

 
EKG?:       ja          nej 
Läkare kontaktad för bedömning av EKG?:      ja          nej 
Vitalparametrar: AF, saturation, puls, blodtryck, temp och RLS fullständiga?:  ja      nej 
AF:                                   Grön         Gul          Orange          Röd 
Saturation:                    Grön         Gul          Orange          Röd 
Puls:                                Grön         Gul          Orange          Röd 
Blodtryck:                      Grön         Gul          Orange          Röd 
RLS:                                 Grön         Gul          Orange          Röd 
ESS prioritering:           Grön         Gul          Orange          Röd 
VAS/NRS: 

 
Syrgas?                      Ja         Nej          Varför inte? 
Nitroglycerin?          Ja         Nej          Varför inte? 
Trombyl (ASA)?       Ja         Nej          Varför inte? 
Smärtlindring?        Ja          Nej          Varför inte? 

 
Inlagd på sjukhus?          Ja        Nej             Hur länge?:     
Mortalitet?                       Ja        Nej              När?: 
Slutdiagnos:         
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