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Sammanfattning    
Ambulansbaserad vård utgör idag en kvalificerad vårdresurs med högutbildad personal 

som utför medicinska bedömningar och behandling utanför sjukhus. Ambulans-

sjuksköterskan arbetar utifrån behandlingsriktlinjer och bedömningsinstrument. 

Bröstsmärta är en av de vanligaste larmorsakerna för ambulanssjuksköterskan och den 

vanligaste orsaken till bröstsmärtor är akuta koronara syndrom. Det är av stor vikt att 

behandlingsriktlinjerna följs för att patienterna ska få en likvärdig vård oavsett kön. 

Syftet var att utvärdera ambulanssjuksköterskans prehospitala omhändertagande av 

patienter med bröstsmärta. Frågeställningarna var att undersöka vilka skillnader i 

undersökning, bedömning och behandling avseende patientens kön finns, samt i vilken 

utsträckning behandlingsriktlinjerna följs gällande undersökning, bedömning och 

behandling. Designen var en retrospektiv journalgranskningsstudie med kvantitativ 

ansats och ett randomiserat urval. Ett datainsamlingsformulär arbetades fram och en 

granskning av 379 patientjournaler i journalsystemen Ambulink och Melior utfördes. 

Totalt ingick 152 kvinnor och 227 män i studien. Insamlade data analyserades i 

statistikprogrammet Statistical Package for the Social Sciences. Resultatet visade låg 

följsamhet till behandlingsriktlinjerna gällande behandling med Acetylsalicylsyra och 

Nitroglycerin. Det framkom även att kvinnor erhåller mindre läkemedel än män 

generellt sett, inga kvinnor transporterades direkt till percutan koronar intervention samt 

att kvinnor triageras lägre än män. En hög andel av patienterna erhöll dock ett 

prehospitalt EKG. Av dessa var nära hälften bedömda av sjuksköterska på HIA eller av 

medicinjour. Studien visade också att få patienter smärtskattades i samband med 

bröstsmärta. En tänkbar anledning till att Acetylsalicylsyra och Nitroglycerin inte givits 

kan enligt författarna vara att det inte förelåg någon misstanke om underliggande 

hjärtischemi. Påvisade könsskillnader skulle kunna vara att kvinnor och män uttrycker 

smärta på olika sätt. En anledning till att ett fåtal patienter blivit smärtskattade kan 

exempelvis vara språkförbistringar, stress och rädsla. Följsamheten till 

behandlingsriktlinjerna hos patienter med bröstsmärta är relativt låg och 

läkemedelsbehandlingen i samband med bröstsmärta kan anses underutnyttjade. Mer 

forskning behövs gällande behandling relaterat till symtomskillnader mellan kvinnor 

och män i samband med hjärtinfarkt.    

Nyckelord: bröstsmärta, ambulanssjuksköterska, prehospital, bedömning, 

behandlingsriktlinjer, hjärtinfarkt, EKG, behandling, genus 
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INLEDNING 

Bröstsmärta är en av de vanligaste orsakerna till att ambulans tillkallas i Sverige. 

Symtomet bröstsmärta kan vara tecken på en mängd olika sjukdomstillstånd, allt från 

ofarliga till direkt livshotande tillstånd hos patienten. Det kan exempelvis handla om 

hjärtinfarkt, angina pectoris, lungemboli, aortaruptur, gastrit eller ångest. Alla dessa 

sjukdomstillstånd kan skapa ett obehag och ett lidande för patienten, vilket ställer krav 

på ambulanssjuksköterskan som har vårdaransvaret. I bedömningen av en patient med 

bröstsmärta är det alltså av yttersta vikt att fastslå om smärtan är orsakad av 

hjärtsjukdom eller om den beror på någon annan bakomliggande orsak. 
Ambulanssjuksköterskan har behandlingsriktlinjer till hjälp, bland annat sådana som är 

specifika för patienter med akuta bröstsmärtor. Dessa riktlinjer ska ligga till grund för 

den vård och den behandling som patienten erhåller, exempelvis beslut gällande 

bedömning, åtgärder och farmakologisk behandling. Ambulanssjuksköterskan ska även 

kunna bedöma patientens tillstånd enligt ABCDE, använda medicinteknisk utrustning 

och utvärdera vårdåtgärderna. Smärtlindring är en central del i vårdandet för att lindra 

patientens lidande. Området prehospital smärtlindring av patienter med bröstsmärta har 

därför väckt författarnas speciella intresse. Med denna studie vill författarna undersöka 

hur väl patienter med bröstsmärta smärtlindras prehospitalt och om alla patienter, 

oavsett kön, får vård på lika villkor.  
 

BAKGRUND 

Ambulanssjuksköterskans kompetens och yrkesutövning  

Sjuksköterskans yrkesutövning inom ambulanssjukvård utgör ett specialområde 

(Socialstyrelsen 1997). Detta innebär att det ställs krav på specialisering utöver ett 

generellt kunnande. För att bli specialist inom prehospital akutsjukvård behövs en 

utbildning på avancerad nivå: specialistutbildning med inriktning mot 

ambulanssjukvård. Idag är denna specialistutbildning en ettårig utbildning och omfattar 

60 högskolepoäng. Idag erbjuder 12 universitet i Sverige denna specialistutbildning. 

Utbildningsprogrammet regleras av Högskoleverket och tillhandahåller en professionell 

examen, en skyddad yrkestitel som ambulanssjuksköterska. De flesta av universiteten 

kan också ge en magisterexamen i omvårdnadsvetenskap (Sjölin, Lindström, Hult, 

Ringsted & Kurland 2015). 

 

Ambulansbaserad vård i Europa har utvecklats från att vara en transportorganisation till 

att vara en kvalificerad vårdresurs med högutbildad personal som utför specialvård, 

avancerade medicinska bedömningar och ger behandling utanför sjukhus. 

Ambulanspersonalen måste kunna samla relevant information från patienten, närstående 

och vittnen för att bedöma patientens behov av vård och transport (Sjölin et al. 2015). 

Att arbeta som ambulanssjuksköterska är på flera sätt ett självständigt arbete. 

Ambulanssjuksköterskan måste kunna använda sig av ett kreativt och flexibelt tänkande 

och ha en problemlösningsförmåga för att kunna planera och bedöma vårdåtgärder vid 

olika scenarier i hem samt på skade- och olycksplatser. Ambulanssjuksköterskan bör 

skaffa sig en bred kunskapsbas inom området (Suserud & Rådestad 2009, s. 61).  
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Wihlborg (2018) visar att ambulanssjuksköterskans kompetens består av ett flertal 

delkompetenser och den är komplex och multidimensionell. Kommunikationsförmåga, 

samarbetsförmåga och stresshantering var av stor vikt för ambulanssjuksköterskans 

kompetens. Vidare menar Wihlborg (2018) att ambulanssjuksköterskans funktionella 

kompetens var beroende av en väl fungerande ambulanssjukvårdsorganisation och 

adekvata professionella riktlinjer.   

 

Bedömning är en central del i den prehospitala vårdprocessen. Bedömning utförs i en 

kontinuerlig process där patienten är delaktig. Enligt kompetensbeskrivningen för 

ambulanssjuksköterskor ska ambulanssjuksköterskan kunna bedöma patientens tillstånd 

enligt ABCDE samt utföra undersökningar, fatta beslut om samt utföra och utvärdera 

åtgärder. Därtill ingår att kunna tolka värden och vitalparametrar som underlag till 

beslut om vårdåtgärder, självständigt besluta om, administrera och utvärdera 

farmakologisk behandling utifrån lokala behandlingsriktlinjer samt använda 

medicinteknisk utrustning och utvärdera funktionen (RAS 2012).    
 

Det är viktigt att det finns dokumenterade beslutsstöd i form av medicinska riktlinjer 

och behandlingsanvisningar. Dessa riktlinjer och anvisningar är nödvändiga för att 

vägleda vårdteamet i ett systematiskt omhändertagande, framförallt i situationer som 

präglas av stress och där patientens liv är hotat. Ambulanssjuksköterskan bedömer den 

individuella patienten med alla sina sinnen utifrån medicinska kunskaper och beprövad 

erfarenhet (Hagiwara & Wireklint Sundström 2009, s. 117 - 118).   

 

Teamarbete  

Vårdteamet i ambulansen bestämmer vem som ska göra vad under uppdraget, alltså en 

rollfördelning. Detta innebär att en förste- respektive andrevårdare utses, båda har dock 

ett omvårdnadsansvar. Att rollerna är tydliga är avgörande för att en optimal 

vårdkvalitet och säkerhet i omhändertagandet ska uppnås och att patienten får ett 

likvärdigt omhändertagande oavsett vilket vårdteam som kommer. Förstevårdaren är 

patientansvarig sjuksköterska och den som ansvarar för den patientnära vården, både på 

hämtplatsen och på vägen in till mottagande vårdenhet. Andre vårdaren fokuserar på 

andra uppgifter i vårdarbetet som till exempel kontakten med närstående (Hagiwara & 

Wireklint Sundström 2009, s. 120 - 121). I ambulansmiljön är förtroende mellan 

kollegor viktigt (Axelsson, Herrera & Bång 2016). 

 

Ambulanssjuksköterskans kompetensutveckling påverkas starkt av förmågan och 

möjligheten att reflektera över praktiken på professionell och personlig nivå, särskilt i 

samarbete med kollegor. Erfarenheter och kommunikationsförmåga anses av 

ambulanssjuksköterskor vara avgörande i utmanande kliniska situationer (Wihlborg 

2018). 

 

Prehospitalt vårdmöte – primär- och sekundär bedömning 

När vårdteamet är framme på hämtplatsen kan den egentliga bedömningen påbörjas, om 

möjligt i samråd med patienten. Målet är att skapa förtroende samt en trygg och säker 

miljö för patienten. Ambulanspersonal måste ta itu med alla slags medicinska och 

traumatiska tillstånd utan att veta deras medicinska historia och oftast utan 
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expertmedicinskt stöd. I en del fall är patienterna aggressiva eller medvetslösa kanske 

påverkade av droger eller så har de psykiatriska diagnoser. Ambulansvård finns dag och 

natt, i alla miljöer (Axelsson, Herrera & Bång 2016). Direkt då ambulanssjuksköterskan 

möter patienten görs en första övergripande, primär bedömning enligt ABCDE 

(Abrahamson & Mosesso 2014, s. 15 - 40).  
 

I den sekundära bedömningen ingår kontroll av vitalparametrar såsom 

andningsfrekvens, syrgassaturation, pulsfrekvens, blodtryck, medvetandegrad samt 

temperatur. Den sekundära bedömningen innefattar även riktade undersökningar. Dessa 

utförs baserade på anamnestiska fynd från patientens subjektiva upplevelse samt utifrån 

ambulanssjuksköterskans objektiva fynd i den primära bedömningen. Riktade 

undersökningar kan vara auskultation av lungor, registrering av EKG, mätning av p-

glucos, utökad neurologisk undersökning. I den sekundära bedömningen ingår även 

anamnestagande. En systematisk intervju kan hjälpa ambulanssjuksköterskan att 

eliminera differentialdiagnoser, inrätta en arbetsdiagnos och bestämma 

behandlingsåtgärder. Minnesramsorna OPQRST (aktuell sjukhistoria) och SAMPLE 

(tidigare sjukhistoria) kan vara till god hjälp för att strukturera frågorna till patienten. 

Började besvären gradvis eller plötsligt? (O), Vad gör symtomen bättre/sämre? (P), 

besvärens karaktär? (Q), besvärens lokalisation/utstrålning? (R), besvärens 

svårighetsgrad? (S), besvärens varaktighet? (T), huvudsakliga besvär? (S), allergier? 

(A), eventuella läkemedel? (M), tidigare sjukdomar? (P), nutrition, elimination? (L), 

vad föregick insjuknandet? (E) (Abrahamsson & Mosesso 2014, s. 21 - 22). De flesta 

patienter behöver tidig och noggrann bedömning eftersom detta har en betydande 

inverkan på deras efterföljande vård. Tidig bedömning och triage har visat sig minska 

patientens väntetider och öka patientflödet vid akutmottagningarna (Axelsson, Herrera 

& Bång 2016). 

 

Triage och behandlingsriktlinjer 

Begreppet triage beskrevs redan på 1700-talet i Frankrike. Ordet kommer från franskans 

trier och betyder sortera och prioritera. Metoden har sitt ursprung från Napoleons armé i 

Frankrike där läkaren Dominique Jean Larrey utvecklade en metod för att rangordna de 

skadade soldaterna i olika kategorier. Detta kallade han triage (Bergqvist, Bohlin, 

Karlsson & Pettersson 2014, s. 1 - 17). Idag är det huvudsakliga syftet med triage att 

bestämma hur snabbt en patient behöver läkarbedömning. Det gör man genom att 

värdera allvarlighetsgraden i uppvisade symptom och att kategorisera patienten (Nissen, 

Kirkegaard & Perez 2014). 

 

För patienter som larmar ambulans på grund av bröstsmärta finns flera specifika 

behandlingsriktlinjer och bedömningsinstrument för att hjälpa ambulanssjuksköterskan i 

sin bedömning och behandling av patienten (Herlitz, Ravn-Fischer & Svensson 2016, s. 

308 – 312). Rapid Emergency Triage and Treatment System, RETTS, är ett 

bedömningsinstrument för akutsjukvård som syftar till att vara ett beslutstöd och 

vägleda till rätt vårdhandlingar och rätt vårdtempo inom såväl ambulanssjukvården som 

på akutmottagningar i landet (Widgren 2013, s. 6 - 7). Framför allt vilken medicinsk 

behandling patienten skall erhålla och andra åtgärder som åligger sjuksköterskan att 

vidta i undersökande eller behandlande syfte. Behandlingsriktlinjerna är specifika för 

varje landsting (Andersson Hagiwara 2016, s. 237 - 238).  
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RETTS består av två delar, bedömning av kontaktorsak och vitalparameterar. 

Kontaktorsaken benämns som Emergency Symptoms and Signs, (ESS). Algoritmen för 

varje ESS utgår från patientens uppvisade huvudsymtom och besvär, till exempel 

bröstsmärta. RETTS består av fem prioriteringsnivåer utifrån allvarlighetsgrad där röd 

innebär högst prioritet och definieras som livshotande tillstånd. Därefter följer orange, 

gul, grön och blå i fallande ordning (Andersson Hagiwara & Wireklint Sundström 2016, 

s. 184 - 195). Först kontrolleras patientens vitalparametrar. Vitalparametrarna bygger på 

begreppet ABCDE som är en systematisk bedömning av; Airways (luftväg), Breathing 

(respiration), Circulation (cirkulation), Disability (vakenhetsgrad) och Exposure 

(helkroppsundersökning) (Andersson Hagiwara & Wireklint Sundström 2016, s. 184 – 

195) och innefattar andningsfrekvens, syrgassaturation, puls, blodtryck, 

medvetandegrad samt kroppstemperatur. Dessa syftar till att bedöma patientens vitala 

funktioner och allmäntillstånd för att tidigt fånga upp svikt i ett eller flera organsystem 

och anses vara den viktigaste delen i bedömningsinstrumentet RETTS (Widgren 2012, 

s. 31 - 36). Därefter värderas patientens kontaktorsak och uppvisade symptom, det vill 

säga ESS (Bergqvist et. al. 2014, s. 1 - 17). Den slutgiltiga prioritetsnivån är en 

kombination av resultatet av vitalparametrar och värdering av subjektiva symtom i ESS. 

ESS kan ge en högre prioriteringsnivå även i de fall där vitalparametrarna ligger inom 

normala gränser. Detta innebär att patienter med normala vitalparametrar, men som har 

vissa risksymtom, inte riskerar att få en för låg prioritetsnivå (Widgren 2013, s. 1 - 9).  

 

Patienter som söker för bröstsmärta bedöms enligt vitalparametrar och ESS-kod 

nummer 5 som innefattar bröstsmärta och bröstkorgssmärta (Widgren 2012, s. 64). 

Prioriteringen enligt ESS är av stor vikt för en riktig prioritering och triagering då 

patienter med bröstsmärta många gånger har normala vitalparametrar. Om patienten blir 

undertriagerad kan det få katastrofala följder och innebära en stor risk för patienten. 

Därför är det av vikt att de symtom som patienten uppvisar reevalueras med jämna 

mellanrum för att upptäcka förändringar i symtombilden samt att 

åtgärdsrekommendationerna utförs (Armstrong, Hammond, Hirshberg & Frykberg 

2008, s. 4 - 5). 

 

Att patienten plötsligt kan uppvisa nya eller förvärrade symtom eller att symtombilden 

hastigt kan förändras innebär en utmaning för ambulanssjuksköterskan vid 

omhändertagande av akut sjuka patienter, samtidigt som behovet av lugn och trygghet 

ökar hos patienten för att lindra den ångest som patienter med bröstsmärta ofta upplever 

(Svensson, Herlitz, Bång & Bremer 2009, s. 274 – 275).  

 

Smärtskattning 

Smärta kan inte mätas utan endast skattas. Detta ska ske regelbundet och resultatet ska 

dokumenteras. En skattning av smärtans intensitet är ett minimikrav vid all form av akut 

smärtbehandling. Det är en förutsättning för att bedöma behandlingsbehovet och för att 

kunna utvärdera effekten av given behandling (Blomberg 2009, s. 226). 
 

Det vanligaste instrumentet inom smärtforskning är visuell analogskala (VAS). Denna 

skala introducerades i slutet av 1960-talet och är en 10 cm lång horisontell linje. Vid 

den vänstra änden står det "ingen smärta" vilket motsvarar 0 och vid den högra "värsta 
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tänkbara smärta" vilket motsvarar 10. Patienten sätter en markering på linjen, sedan 

mäts var markeringen hamnat, alternativt uppger patienten en siffra mellan 0 och 10 

vilket motsvarar smärtintensiteten (Rolfsson, 2009).   
 

Vanligen anses värdet 4 eller mer på skalan uttrycka behandlingsbehov. Effekten av 

given behandling värderas sedan genom upprepad smärtskattning efter ca 10 - 30 

minuter. Skulle smärtskattningen då fortfarande vara 4 eller mer ges ytterligare 

behandling. I de fall där det inte är möjligt att få siffermässiga uttryck för patientens 

smärtupplevelse får behandlingen baseras på klinisk värdering (Blomberg 2009, s. 135 - 
136). 
 

Patienter med akuta koronara syndrom  

Akut hjärtinfarkt 

Hjärtsjukdomar är en av de främsta orsakerna till att människor söker vård och 

bröstsmärta är en av de vanligaste larmorsakerna för ambulanssjuksköterskan. Den 

vanligaste orsaken till bröstsmärtor är akuta koronara syndrom och debuterar ofta urakut 

med hjärtinfarkt/hjärtstopp som följd och den prehospitala handläggningen i 

ambulansen har stor betydelse för utgången. Akuta koronara syndrom är en grupp 

sjukdomar som uppkommer till följd av plötsligt försämrat blodflöde i en koronarartär 

med åtföljande ischemi i den myokarddel som försörjs av denna (Svensson et al. 2009, 

s. 264 - 266). Akuta koronara syndrom delas in i STEMI, NSTEMI samt instabil angina 

pectoris. Det krävs att ett 12-avlednings EKG tas och tolkas för att skilja dem åt. Vid 

STEMI är ocklusionen av koronarkärlet oftast total medan vid de två senare tillstånden 

är ocklusionen oftast partiell. Diagnosen akut hjärtinfarkt kräver minst två av följande 

fynd:  
 

• Ischemiska symtom - ihållande bröstsmärtor, utstrålande smärtor, illamående, 

kräkningar och kallsvettighet 
• EKG-förändringar  
• Förhöjda serummarkörer (Troponinstegring; TNT-stegring) 

 
Prehospitalt finns i nuläget endast möjlighet att identifiera de två första fynden, 

ischemiska symtom och EKG förändringar. Riskfaktorer för att drabbas av akuta 

koronara syndrom inkluderar ålder, kön och ärftlighet och kan i stort sett inte påverkas. 

Riskfaktorer som kan påverkas inkluderar högt blodtryck, rökning, högt kolesterol, 

diabetes, fetma, stress och brist på fysisk aktivitet (Abrahamsson & Mosesso 2014, s. 

197).   
 

Prehospital bedömning könsskillnader 

Den typiska patienten som drabbats av hjärtinfarkt är blek, kallsvettig, illamående och 

kraftigt smärtpåverkad. Patienten uttrycker ofta även ångest och andnöd förekommer. 

Den kliniska bilden varierar dock. Utstrålning i armarna är vanligt. Utstrålning till rygg, 

hals, käke och buk förekommer också och anses vara vanligare hos kvinnor. Ord som 

ofta används för att beskriva smärtan är ”tryckande eller åtstramande”. Smärtan beskrivs 

som konstant och varar oftast längre än 15 minuter (Svensson et. al. 2009, s. 264 - 266). 
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Forskning visar att kvinnor har högre mortalitet i akuta koronara syndrom än män när 

hänsyn ej tagits till ålder. Yngre premenopausala kvinnor är mindre benägna att lida av 

bröstsmärtor på grund av kardiella orsaker och kardiella orsaker uppkommer vanligen 

senare hos kvinnor. Behandlande läkare lutar sig också mot det traditionella som de lärt 

sig; att kranskärlssjukdom är en sjukdom som bland kvinnor i första hand drabbar de 

som passerat menopausen (Bangalore et al. 2012).  
 

Kvinnor utgör ca 40% av alla patienter med diagnosen akuta koronara syndrom och ca 

25% av de med STEMI. Det är allmänt känt att kvinnor och män med akuta koronara 

syndrom uppvisar olika symtom och smärtintensiteten kan upplevas annorlunda. 

Sammantaget tyder detta på att färre kvinnor än män har bröstsmärta som huvudsymtom 

vid hjärtinfarkt (Melberg, Kindervaag & Rosland 2013).  

 

EKG och perkutan koronar intervention  

Elektrokardiografi (EKG) innebär att det elektriska impulsförloppet registreras med 

hjälp av elektroder som appliceras på patientens kropp (Jern 2012, s. 14). Vanligast 

förekommande är ett 12 - avlednings EKG vilket innebär att hjärtats elektriska aktivitet 

avläses med hjälp av 10 avledningar, fyra extremitetsavledningar (Figur 1) och sex 

prekordialavledningar (Figur 2) (Jern 2012, s. 43). Extremitetsavledningar placeras på 

patientens handleder och vrister enligt de färgmarkeringar som finns på kablarna. 

Prekordialavledningarna placeras på ett standardiserat sätt på patientens bröstkorg (Jern 

2012, s. 36). Patienten får inta ett avslappnat läge liggande på rygg i samband med 

registreringen (Jern 2012, s. 42).  

 

 

En noggrann och effektiv tolkning av det prehospitala 12-avlednings EKG:t har visat 

sig vara avgörande för hanteringen av patienter med misstänkt STEMI. Tidig diagnos 

optimerar sannolikheten för ett positivt resultat och minskar fördröjningen till snabb 

reperfusion genom fibrinolys eller perkutan koronar intervention (PCI) (Tanguay, 

Lebon, Lau, Hébert & Bégin 2018). 

Figur 2. 

Extremitetsavledningar. 
Figur 1.  

Prekordialavledningar. 
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PCI är det vanligaste invasiva hjärt- och kärlingreppet som utförs över hela världen. 

Denna behandling leder till ökad överlevnad hos patienter med akuta koronara syndrom 

och möjligen även bland patienter med hjärtstillestånd. PCI rekommenderas också för 

att förbättra symtomen hos patienter med kronisk stabil kranskärlssjukdom som är 

symptomatiska (trots maximalt tolererad målinriktad medicinsk behandling).  

 

Primär PCI är överlägsen trombolys (metod att med läkemedel lösa upp en blodpropp 

som täpper till ett blodkärl) för behandling av patienter med STEMI. I jämförelse med 

trombolys minskar primär PCI kort- och långtidsmortalitet, stroke, reinfarkt, 

återkommande ischemi och behovet av kranskärlsoperation (CABG-operation). Den 

största fördelen sågs hos patienter som behandlades inom 12 timmar efter symtomdebut. 

Patienter med akut koronart syndrom med STEMI ska omedelbart behandlas med 

primär PCI (Khera, Bhatt & Kolte 2016). 

 

Genom PCI är det möjligt för kardiologen att öppna den ockluderade artären och 

återställa blodflödet. En ledare och kateter förs in i det drabbade kranskärlet. Ledare 

förflyttas genom den aterosklerotiska lesionen och en dilatationskateterballong införs 

över styrtråden. Ballongen blåses sedan upp, med målet att komprimera det 

aterosklerotiska placket. Resultatet blir en utvidgning av både lumen och kärlets totala 

diameter. Ballongen töms sedan och en angiografi upprepas för att utvärdera effekten av 

ingreppet. Oftast förstärks kärlväggen med ett metallnät av rostfritt stål, ett så kallat 

stent. Detta minskar risken för komplikationer efter ballongvidgningen och minskar 

även risken för nya förträngningar i kärlet. Patienten administreras blodförtunnande 

läkemedel för att minska risken för trombbildning och nitroglycerin kan administreras i 

kransartären för att förhindra vasospasm. Denna behandling kan vid behov upprepas 

eller utförs på andra drabbade kranskärl (Wells 2014).  

 

PROBLEMFORMULERING 

Att arbeta som ambulanssjuksköterska ställer höga krav på kunskap om vårdande och 

kunskap om olika sjukdoms- och skadetillstånd. Ambulanssjuksköterskan ska kunna 

genomföra avancerade bedömningar, ge ändamålsenlig behandling, prioritera åtgärder 

och hjälpa patienten till optimal vård. Då det gäller att vårda patienter med bröstsmärta 

krävs det snabbhet och prioritering i hela omhändertagandet för att minimera obehag, 

risken för följdsjukdomar och mortalitet. Speciellt viktigt är ett snabbt beslutsfattande 

och en god följsamhet till behandlingsriktlinjer. Att följa behandlingsriktlinjerna för att 

alla patienter med bröstsmärtor ska få likvärdig vård inom ambulanssjukvård oberoende 

av vem som vårdar, är därför av största vikt. För att ambulanssjuksköterskan ska kunna 

fatta livsavgörande beslut krävs det att hålla sig uppdaterad om eventuella förändringar i 

behandlingsriktlinjerna. Bröstsmärta är ett symtom som kan vara ett tecken på en 

livshotande hjärtsjukdom och är ofta mycket obehagligt och ångestskapande för 

patienten. Ambulanssjuksköterskans förmåga att i dessa vårdmöten tolka patientens 

symtom och tecken på ett korrekt sätt är viktig då behandling och smärtlindring kan 

påbörjas prehospitalt och därmed tidigt minska patientens obehag. Tidigare forskning 

visar varierande grad av följsamhet till behandlingsriktlinjer samt att kvinnor med 

bröstsmärta prioriteras lägre och ofta upplever förseningar till vård och behandling. Det 

finns ett behov av att studera detta vidare då sådan kunskap är betydelsefull i arbetet för 



8 

 

att skapa en patientsäker vård. Den aktuella studien avser således att studera om 

patienter med bröstsmärta prehospitalt erhåller smärtlindring utifrån 

behandlingsriktlinjer samt likvärdigt oavsett kön.  
 

SYFTE 

Syftet med studien är att utvärdera ambulanssjuksköterskans prehospitala 

omhändertagande av patienter med bröstsmärta.  
 

Frågeställningar: 

• Vilka skillnader finns i undersökning, bedömning och behandling avseende 

patientens kön? 

• I vilken utsträckning följs behandlingsriktlinjerna gällande undersökning, 

bedömning och behandling? 

 

METOD 

Design  

Studien genomfördes som en retrospektiv journalgranskningsstudie med kvantitativ 

ansats och ett randomiserat urval. En retrospektiv journalgranskning gjorde det möjligt 

att granska dokumentationen bakåt i tiden. Kvantitativ metod valdes för att möjliggöra 

framtagning av statistiska data vilket anses lämpligt för att svara på studiens syfte och 

specifika frågeställningar samt vilka faktorer som kan ha inverkat på dessa (Polit & 

Beck 2012, s. 274 – 275). 

 

Studien har genomförts inom NU-sjukvårdens sjukhusområde med 23 ambulanser 

dagtid och 18 nattetid, fyra single responders, sju sjuktransporter samt en IVA-

ambulans. I ambulansverksamheten arbetar 197 sjuksköterskor eller specialistutbildade 

sjuksköterskor och 73 ambulanssjukvårdare. Ambulansverksamheten hade totalt 50 070 

uppdrag under år 2017.  

 

Utöver data till resultatet samlade författarna även in uppgifter gällande personalen 

såsom kön och utbildning (Tabell 1). Förteckning över personalens utbildning samlades 

in från avdelningscheferna då det inte finns något samlat register. Två av områdena 

saknas det information från. Av förstevårdarna var 190 (50%) kvinnor och 189 (50%) 

män. Andelen specialistsjuksköterskor var 140 (37%). I de fall då förstevårdaren haft 

mer än en vidareutbildning valde författarna att ange den som arbetsgivaren lönemässigt 

räknar som vidareutbildning i ambulans, det vill säga ambulanssjuksköterska, 

anestesisjuksköterska och intensivvårdssjuksköterska, n = 132 (35%).  
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Tabell 1. Förstevårdare fördelat på kvinnor och män samt utbildning.  

Utifrån studiens syfte och problemställning skickades en förfrågan om tillstånd att 

granska journaler till verksamhetschefen för ambulanssjukvården inom NU-sjukvården 

(Bilaga 1). Ett skriftligt godkännande och en tillfälligt utökad behörighet till 

journalsystemet Ambulink erhölls. Författarna har som legitimerad personal i 

ambulanssjukvården i NU-sjukvården sedan tidigare läsbehörighet i sjukhusets 

journalsystem, Melior, på patienter där de själva haft en vårdkontakt. Tillstånd att 

granska journaler, där tidigare vårdkontakt ej fanns, erhölls.  

 

Urval 

Under undersökningsperioden identifierades 3636 ambulansuppdrag i Ambulink med 

ESS-kod 5 bröstsmärta/bröstkorgssmärta (Bilaga 2) utifrån studiens inklusionskriterier 

som var: 

 

1. Patienten skulle ha registrerats i Ambulink från och med 1 januari 2017 till 31 

december 2017 och transporterats med ambulans till vårdcentral, jourcentral 

eller sjukhus alternativt vårdats på plats i hemmet inom NU sjukvården.  

2  Patienten skulle ha blivit bedömd som ESS 5 enligt RETTS och vårdats av 

grundutbildad sjuksköterska, specialistutbildad sjuksköterska eller 

ambulanssjukvårdare samt 

3 Ambulansuppdraget skulle ha fått prioritet 1, 2 eller 3 av larmcentral. 

 

Av de 3636 journalerna randomiserades 400 journaler ut med hjälp av dataprogrammet 

Microsoft Office Excel. Ambulansjournaler där patienten sekundärtransporterats mellan 

olika sjukhus exkluderades (n=21) och därefter kvarstod 379 journaler (Figur 3).  

 

 Kvinnor 
n (%) 

Män 
n (%) 

Totalt 
n (%) 

Ambulanssjuksköterska 44 (23) 36 (19) 80 (21) 

Anestesisjuksköterska 22 (12) 13 (7) 35 (9) 

Barnmorska 4 (2) 0 (0) 4 (1) 

Distriktssjuksöterska 4 (2) 0 (0) 4 (2) 

Intensivvårdssjuksköterska 8 (4) 9 (5) 17 (4) 

Ambulanssjukvårdare 1 (1)   13 (7) 14 (4) 

Grundutbildad sjuksköterska 57 (30) 65 (34) 122 (32) 

 140 (74) 136 (72) 276 (73) 

Ej angiven utbildning 50 (24) 53 (28) 103 (27) 

Totalt 190(50) 189 (50) 379 (100) 
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Datainsamlingsformulär och datainsamling  

Ett datainsamlingsformulär (Bilaga 3) arbetades fram. Formuläret testades på 10 

journaler innan datainsamlingen påbörjades och några justeringar gjordes därefter i 

formuläret. Dessa journaler inkluderades inte i den senare studien. 

 

De inkluderade ambulansjournalerna granskades således systematiskt och uppgifter 

fördes sedan in i ett Exceldokument. Efter detta söktes patientens sjukhusjournal upp i 

journalsystemet Melior. Detta för att erhålla information om den hospitala slutdiagnosen 

och vårdförloppet på sjukhus. I vissa fall kompletterades även andra uppgifter såsom 

hälsohistoria som ej framkommit av dokumentationen i Ambulink. 

 

Från ambulansjournalerna inhämtades och registrerades följande data: datum, 

ärendenummer, prioritet från larmcentral, prioritet från ambulanssjuksköterskan, 

ambulansorganisation, fordon, kön och utbildning på vårdarna, destination för hämtning 

och avlämning, patientens ålder och kön, symtom och symtomdebut, sjukhistoria, 

vitalparametrar, bedömning av patienten enligt RETTS, åtgärder och given behandling. 

Från sjukhusjournalerna i Melior inhämtades och registrerades följande data: hospital 

slutdiagnos, vårdförlopp och mortalitet inom 30 dagar från larm.  

 

Figur 3 

Flödesschema över urvalsprocessen. 
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Dataanalys 

Den data som samlades in och bokfördes i Exceldokumentet analyserades sedan i 

statistikprogrammet Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) version 25. 

Variablerna presenteras med deskriptiv statistik för att beskriva stickprovet utifrån 

ålder, kön, vitalparametrar, vårdtid, hjärtinfarkt och dödlighet (inom 30 dagar från 

vårdtillfället). Analyserna gjordes dels utifrån kön (kvinna/man) och dels utifrån 

slutdiagnos hjärtinfarkt/annan bröstsmärta i korstabeller med prioritering SOS, 

prioritering ambulans, triagering, vårdkedja, läkemedel, EKG taget och EKG 

bedömt. Sambanden analyserades med Chi-två-test och P-värde för statistisk signifikans 

bestämdes till 0,05 alpha 5%, p-värdet anges endast i de fall där statistisk signifikans 

uppmättes. För att presentera resultatet fördes aktuella data in i tabeller med tillhörande 

förklarande text. Procentsatserna i tabellerna avrundades enligt gällande 

avrundningsregler. Detta innebar att det i något fall blev en sammanlagd procentsats på 

mer än 100% vid sammanräkning. 

 

Forskningsetiska överväganden  

Studiens syfte och tillvägagångssätt presenterades på ett tydligt sätt för 

verksamhetschefen för NU-ambulansen och författarna erhöll därefter ett skriftligt 

godkännande att påbörja undersökningen (Bilaga 1). Födelsenummer, det vill säga 

endast de första sex siffrorna i patientens personnummer, skrevs in i Excel. I de fall 

granskningen inte kunde ske i båda journalsystemen samtidigt antecknades patientens 

fulla personnummer tillfälligt på papper som sedan makulerades. Detta var en 

nödvändig åtgärd för att senare kunna hitta rätt patient i Melior. Patienternas identitet 

har endast varit synlig för författarna av studien. Insamlade data behandlades 

konfidentiellt och med respekt. Vare sig patienternas eller vårdarnas identitet går att 

spåra i den slutgiltiga rapporten. Samtliga uppgifter har förvarats i dator med lösenord 

som endast författarna haft tillgång till.  

 

Det fanns en viss risk att undersökningsdeltagarnas integritet skulle kunna kränkas i 

samband med studien och att självbestämmanderätten åsidosatts då ingen patient 

tillfrågats om deltagande i studien. Risk för skada av den enskilda individen har 

övervägts och bedömts noga. Risken ansågs liten och att nyttan med studien övervägde 

denna eventuella risk.  

 

Lagen SFS 2003:460 innehåller bestämmelser om etikprövning av forskning som avser 

människor och biologiskt material från människor. Den innehåller också bestämmelser 

om samtycke till sådan forskning. I denna lag avses vetenskapligt experimentellt eller 

teoretiskt arbete för att inhämta ny kunskap och utvecklingsarbete på vetenskaplig 

grund, dock inte sådant arbete som utförs inom ramen för högskoleutbildning på 

grundnivå eller på avancerad nivå. Etikansökan är alltså inte nödvändig för studier på 

högskolenivå och har heller inte inhämtats.  
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RESULTAT 

Resultatsammanfattning 

Resultatet visade hög följsamhet till initial bedömning av vitalparametrar men att en 

stor andel av patienterna ej sekundärbedömts. Inga kvinnor kom direkt till akut PCI och 

de triagerades och prioriterades lägre än män av ambulanssjuksköterskan. Resultatet 

visade även att följsamheten till behandlingsriktlinjerna gällande behandling med 

Acetylsalicylsyra och Nitroglycerin var låg. Gällande läkemedelsbehandling framkom 

även att kvinnor överlag erhåller mindre läkemedel än män. En hög andel av patienterna 

erhöll dock ett prehospitalt EKG. Av dessa angavs nära hälften bedömda av 

sjuksköterska på HIA eller av medicinjour. Resultatet visade också att få patienter 

smärtskattades i samband med bröstsmärta. 

 

Baseline karakteristik  

Totalt ingick 379 patienter i studien varav 152 var kvinnor och 227 var män, i åldrarna 

16 - 101 år och medelåldern var 66 år (Tabell 2). Tolv av patienterna var avlidna inom 

30 dagar från granskat vårdtillfälle. Det framkom att 112 patienter slutdiagnosticerats 

med hjärtrelaterad sjukdom och 54 med någon form av hjärtinfarkt. De som 

slutdiagnostiserats med hjärtinfarkt var mellan 42 och 101 år. Sextiofyra patienter 

saknade helt slutdiagnos och 111 hade diagnosticerats med ospecificerad bröstsmärta 

vilket innebär att det inte hittats någon orsak till bröstsmärtan. Totalt genomgick 31 

patienter (8%), varav 29 män och 2 kvinnor, PCI under vårdtiden, 10 stycken gick 

direkt till akut PCI.  

 

Bedömning av vitala parametrar och vårdtid 

Totalt fick mer än 90% av patienterna en primär bedömning av vitalparametrar angivna 

(Tabell 3). Uppföljande bedömning gjordes i varierande grad, mellan 28% och 46%. 

Således saknades sekundär bedömning av vitalparametrar i upp till 72% av fallen. 

Vårdtiden angavs från det att ambulanspersonalen var framme hos patienten tills de 

lämnade patienten på vårdinrättning eller kvar i hemmet, tiderna varierade från elva 

minuter till två timmar och 27 minuter. 

Tabell 2. Fördelningen mellan kvinnor och män, ålder, andel patienter med slutdiagnos hjärtinfarkt och 

patienter avlidna inom 30 dagar. 

 

 Antal 
n (%) 

Ålder  
Min – max (medel) 

Infarkt 
n (%) 

Avliden inom 30 dagar 
n (%) 

Kvinnor 152 (40) 16 - 101 (66) 9 (6) 5 (3) 

Män 227 (60) 16 - 97 (66) 45 (20) 7 (3) 

Totalt 379 (100) 16 - 101 (66) 54 (14) 12 (3) 
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Vårdkedja fördelat på kön och slutdiagnos 

I Tabell 4 sågs vid analysen av kön och vårdkedja en statistiskt signifikant skillnad (p = 

0,007) och det avvikande värdet gäller att inga kvinnor kördes direkt till PCI. Den 

patient med slutdiagnos hjärtinfarkt som i Tabell 4 anges som vårdad på plats har initialt 

vårdats av sjuksköterska i single responder. Patienten har sedan lämnats över till 

ambulans så snart en sådan anlänt och därefter vårdats och transporterats till sjukhus i 

denna. Av de övriga 45 som angetts vårdade på plats har ytterligare 4 vårdats av single 

responder. En av dessa har överlämnats till ambulans och en har angetts vilja stanna 

hemma.  

 

 

 

 

 

Tabell 3. Översikt över parametrar vid ankomst och avlämning samt vårdtid. Andningsfrekvens är 

angivet med andetag/minut, syresättning i %, hjärtfrekvens i slag/minut, systoliskt blodtryck i mmHg. 

Kolumnerna antal och saknas visar hur många patienter som bedömts/saknas såväl i antal som i %. 

Tabell 4. Vårdkedja fördelat på kvinnor och män och fördelat på patienter med slutdiagnos hjärtinfarkt 

och för övriga med bröstsmärta.  

HIA = Hjärtintensivavdelning, MÄVA = medicinsk äldrevårdsavdelning, PCI =Percutan Coronar 

Intervention 

 Antal  
n (%) 

Medel 
n 

Min - max 
n 

Saknas 
 n (%) 

Andningsfrekvens vid ankomst 352 (92) 17,8 10 - 48 27 (7) 

Andningsfrekvens vid avlämning 108 (28) 17,7 12 - 32 271 (72) 

Syresättning vid ankomst 373 (98) 96,9 80 - 100 6 (2) 

Syresättning vid avlämning 132 (35) 96,9 88 - 100 247 (65) 

Hjärtfrekvens vid ankomst 377 (99) 83,0 40 - 215 2 (1) 

Hjärtfrekvens vid avlämning 163 (43) 80,7 45 - 215 216 (57) 

Systoliskt blodtryck vid ankomst 374 (99) 147,2 79 - 244 5 (1) 

Systoliskt blodtryck vid avlämning 173 (46) 139,6 79 - 230 206 (54) 

     

Vårdtid i timmar 343 (90) 0:40 0:11 - 2:27 36 (10) 

 

 Kvinnor  
n (%) 

Män 
 n (%) 

Bröstsmärta  
n (%) 

Hjärtinfarkt 
 n (%) 

Totalt  
n (%) 

Akutmottagningen 123 (81) 177 (78) 263 (81) 37 (68) 300 (79) 
HIA 0 (0) 3 (1) 0 (0) 5 (6) 3 (1) 

MÄVA 6 (4) 4 (2) 9 (3) 1 (2) 10 (3) 
Akut PCI 0 (0) 15 (7) 3 (1) 12 (22) 15 (4) 

Vårdats på plats 22 (6) 24 (11) 45 (14) 1 (2) 46 (12) 
Vårdcentral 1 (1) 4 (1) 5 (2) 0 (0) 5 (1) 

Totalt 152 (40) 227 (60) 325 (86) 54 (14) 379 (100) 

 



14 

 

Primär och sekundär smärtskattning 

Totalt hade 154 (41%) patienter, 56 kvinnor (36%) och 98 män (64%), angetts 

smärtskattade i samband med den primära bedömningen och för 225 (60%) patienter 

saknades smärtskattning (Tabell 5). En uppföljande smärtskattning (Tabell 5) hade 

gjorts hos 89 patienter (24% av totala antalet patienter, 40% av de tidigare 

smärtskattade). Vid den primära smärtskattningen hade 44% (18% av totala antalet 

patienter) av de smärtskattade patienterna 3 eller mindre på den visuella analoga skalan 

och vid den sekundära smärtskattningen var motsvarande siffra 73% (17% av totala 

antalet patienter).  

 

Författarna gjorde även en sammanställning av det som angavs i fritext angående smärta 

vid avlämning då det vid avlämning/sekundärbedömning i stor utsträckning saknades 

smärtskattning enligt VAS. En något större andel av patienterna (24% av totala antalet 

patienter) angavs här vara smärtfria och i 54% av fallen fanns inget angivet.  

 

Tabell 5. Smärtskattning av patienter i samband med den primär och sekundär bedömning. 

Tabell 6. Smärta/smärtfrihet angett i fritext i journalen 

 Kvinnor 
n (%) 

Män 
n (%) 

Bröstsmärta 
n (%) 

Hjärtinfarkt 
n (%) 

Saknas 
n (%) 

Smärta 30 (44) 55 (31) 66 (45) 19 (66)  

Smärtfri 38 (56) 52 (30) 80 (55) 10 (34)  

 68 (39) 107 (61) 146 (83) 29 (17) 204 (54) 

 

 Smärtskattade vid  
primär bedömnig  

n (%) 

Smärtskattade vid sekundär 
bedömning/avlämning  

n (%) 

VAS    0 41 (27) 33 (37) 

1 6 (4) 5 (6) 

2 8 (5) 14 (16) 

3 12 (8) 13 (15) 

4 12 (8) 7 (8) 

5 13 (8) 5 (6) 

6 16 (10) 6 (7) 

7 14 (9) 2 (2) 

8 17 (11) 3 (3) 

9 7 (4) 0 (0) 

10 8 (5) 1 (1) 

Total antal 

skattade 

154 (40) 89 (24) 

Saknas 225 (59) 290 (77) 
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Prioritering och triagering fördelat på kön och diagnos 

Analysen av kön relaterat till prioritering i ambulans visar ett p-värde på 0,000 och det 

gäller den låga andel kvinnor som erhöll prio 1 av ambulanssjuksköterskan. En statistisk 

signifikant skillnad, p = 0,05, kunde även ses i analysen av kön och ESS 5. Även där 

hade kvinnorna triagerats lågt och få erhöll röd triagering.  

Läkemedelsbehandling fördelat på kön och diagnos 

Totalt har 39% av patienterna som hospitalt slutdiagnostiserats med hjärtinfarkt erhållit 

Acetylsalicylsyra prehospitalt. 18% av det totala antalet patienter med ESS 5 har erhållit 

Acetylsalicylsyra prehospitalt. Av de 17 patienter (5%) där ambulanssjuksköterskan i 

Ambulink angett hjärtinfarkt som bedömt tillstånd har 15 stycken (88%) erhållit 

acetylsalicylsyra.   

  

Tabell 7. Prioritering och triagering fördelat dels på kvinnor/män och patienter med 

bröstsmärta/hjärtinfarkt. 

 Kvinnor 
n (%) 

Män  
n (%) 

Bröstsmärta  
n (%) 

Hjärtinfarkt  
n (%) 

Saknas  
n (%) 

SOS                Prio1 111 (73) 156 (69) 221 (68) 46 (85)  

Prio2 39 (26) 71 (31) 102 (31) 8 (15)  

Prio3 2 (1) 0 (0) 2 (1) 0 (0)  

 152 (40) 227 (60) 325 (86) 54 (14) 0 (0) 

Ambulans     Prio1 2 (2) 34 (17) 14 (5) 22 (42)  

Prio2 111 (86) 146 (72) 229 (82) 28 (54)  

Prio3 16 (12) 20 (10) 34 (12) 2 (4)  

Prio4 0 (0) 2 (1) 2 (1) 0 (0)  

 129 (39) 202 (61) 279 (84) 52 (16) 48 (13) 

ESS 5                Röd 6 (4) 27 (12) 13 (4) 20 (38)  

Orange 84 (55) 122 (54) 177 (55) 29 (55)  

Gul 48 (32) 58 (26) 102 (32) 4 (7,5)  

Grön 12 (8) 17 (8) 29 (9) 0 (0)  

Blå 1 (1) 0 (0) 1 (1) 0 (0)  

 151 (40) 224 (60) 322 (86) 53 (14) 4 (1) 
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EKG taget och bedömt utifrån kön och diagnos 

Av de 379 granskade journalerna har det i 361 fall (95%) angetts att EKG är taget, av 

dessa har 170 angetts som bedömda av sjuksköterska på HIA eller av jourhavande 

medicinläkare. Det vill säga 47% av antalet tagna EKG eller 45% av samtliga granskade 

journaler har blivit bedömda.  

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Design 

En retrospektiv journalgranskningsstudie med kvantitativ ansats och ett randomiserat 

urval genomfördes. Det innebär att det är tidigare dokumenterad information som sökts 

och sammanställts. Således är det vad ambulanssjuksköterskan dokumenterat att 

han/hon bedömt och utfört, inte per automatik vad som faktiskt utförts. En risk med 

retrospektiv journalgranskning kan vara att ambulanssjuksköterskan gjort 

undersökningar och gett behandlingar som sedan av olika skäl inte dokumenterats och 

även det motsatta skulle kunna förekomma, att det dokumenterats sådant som ej blivit 

utfört.  

 

Urval 

Ett randomiserat urval har använts då en studie på magisternivå är tidsbegränsad och för 

att tillgodose att alla har samma chans att inkluderas i studien. I samråd med handledare 

Tabell 9. EKG taget och EKG bedömt fördelat på kön och diagnos. 

Tabell 8. Givna läkemedel fördelat på kön och diagnos. Dosintervall av givna läkemedel specificeras 

under respektive läkemedel. 

 

 Kvinnor  
n (%) 

Män  
n (%) 

Bröstsmärta  
n (%) 

Hjärtinfarkt  
n (%) 

Totalt  
n (%) 

EKG taget 147 (97) 214 (94) 308 (95) 53 (98) 361 (95) 

EKG bedömt 58 (38) 112 (49) 127 (39) 43 (80) 170 (45) 

 

Läkemedel  
(given mängd) 

Kvinnor 
n (%) 

Män 
n (%) 

Hjärtinfarkt 
n (%) 

Bröstsmärta 
n (%) 

Behandlade 
n (%) 

Ej behandlade 
n (%) 

Acetylsalicysyra 
(150 – 320 mg) 

22 (14) 45 (20) 21 (39) 46 (14) 67 (18) 312 (82) 

Nitrolingual 
(0,4 - 2,4 mg) 

54 (36) 83 (37) 37 (68) 100 (31) 137 (36) 242 (64) 

Syrgas 
(1 - 15 l/m) 

23 (15) 45 (20) 25 (46) 54 (17) 79 (21) 300 (79) 

Morfin  
(1 – 20 mg) 

31 (20) 59 (26) 28 (52) 62 (19) 90 (24) 289 (76) 

Midazolam 
(1 – 5 mg) 

5 (3) 4 (2) 2 (4) 7 (2) 9 (2) 370 (98) 
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bedömdes att 400 journaler var rimligt att granska på magisternivå. Detta motsvarar 

11% av antalet patienter bedömda med ESS 5 under 2017. Enligt riktlinjerna för 

examensarbete på magisternivå vid Högskolan i Borås (2017, s. 7) rekommenderas 30–

50 journalgranskningar vid denna typ av studie. Stickprovet i denna studie bör alltså ses 

som relativt stort.   

 

Ytterligare exklusioner kunde eventuellt gjorts för att få mer specifika data. Exkludering 

av patienter vårdade på plats, remitterade från vårdcentral, under 18 år, utan slutdiagnos 

eller avsaknad av dokumentation i Melior kunde också gjorts. Författarna valde dock att 

inte exkludera fler patienter ur studien de som var sekundärtransporter mellan sjukhus. 

vilket gett ett stort material med många uppgifter kring den prehospitala bedömningen 

och behandlingen. Nackdelen med detta tillvägagångssätt torde vara tidsåtgången. 

 

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Validitet är ett mått på om en metod mäter vad den avser att mäta, det vill säga dess 

giltighet (Borg & Westerlund 2014, s. 244). Dataformuläret som använts i studien har 

utarbetats i samarbete mellan kliniskt verksamma ambulanssjuksköterskor och forskare 

inom prehospital akutsjukvård och ansträngningar har gjorts för att täcka in begreppen 

som avsågs att undersökas. Således är det rimligt att anta att dataformuläret innehåller 

relevanta parametrar för att analysera ambulanssjuksköterskans undersökning, 

bedömning och behandling av patienter med bröstsmärta.  

 

Reliabilitet är ett mått på en metods pålitlighet, det vill säga frånvaro av mätfel. 

Upprepade mätningar under samma förutsättningar ska ge samma resultat vid olika 

tidpunkter och i olika situationer (Borg & Westerlund 2014, s. 243). I de fall där fritext 

har tolkats är det möjligt att ett annat resultat framkommit om studien haft andra 

författare. Då studien innefattar stora mängder data finns det en risk för felkällor i 

resultatet som följd av fel i datamaterialet i form av rena läs- och skrivfel i samband 

med granskningen (Polit & Beck 2012, s. 176). Några sådana fel upptäcktes och 

rättades till. Bland annat hade några ICD-koder blivit felaktiga. Exempelvis fanns kod 

R047 felaktigt med på fem ställen. Detta upptäcktes i samband med att betydelsen av de 

olika koderna gicks igenom. Då R047 står för "transplantation av stamceller" 

kontrollerades detta mot diagnosen som angetts i fritext i datamaterialet och här var 

"bröstsmärta ospecificerad" angivet på samtliga vilket motsvarar ICD-kod R074. 

Författarna hade således sluntit på tangenterna här och risken finns att det förekommit 

på fler ställen om än inte lika uppenbart. 

 

Datainsamlingen har skett inom NU-sjukvården och grunden till data var Ambulink och 

Melior. För att kunna generalisera slutsatserna för hela populationen skulle möjligen 

fler regioner inkluderats i studien. Dels har regionerna sina egna riktlinjer och 

dokumentationsprogrammen skiljer sig åt vilket skulle kunna påverka resultatet. Då 

studien gjorts som ett magisterarbete har varken tid eller resurser funnits för en utökning 

av studien. Det förhållandevis stora stickprovet kan ändå anses ge en relativt god bild 

och ligga till grund för vidare forskning. 
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Datainsamling och analys 

Journaler med ofullständigt personnummer gick att läsa i Ambulink men ej i Melior. 

Detta medförde att författarna inte kunde se slutdiagnos för aktuellt vårdtillfälle men 

dessa patienter inkluderades ändå i studien då författarna valt att i huvudsak fokusera på 

den prehospitala vården. 

 

Vid några tillfällen uppstod problem i journalsystemet Ambulink. Det var ibland oklart 

om uppgift saknades eller om det inte visades av Ambulink. Anledningen till att 

författarna i några fall misstänker fel på systemet är att det ibland saknades uppgifter 

som inte går att lämna tomt vid signering av journal. På grund av det stora materialet 

som samlats in och tidsbrist har författarna inte haft möjlighet att återgå och kontrollera 

samtliga journaler vid ett senare tillfälle. 

 

Det finns med stor sannolikhet patienter som förekommer mer än en gång i 

datamaterialet, det vill säga födelsenummer som förekommer mer än en gång i 

datamaterialet. Tretton tillfällen där såväl födelsenummer, kön och även hämtort är 

dubbletter förekom varav en förekom tre gånger. Samma födelsenummer förekom fler 

gånger men då skiljde sig könet åt. Det kontrollerades inte ytterligare om det var samma 

patienter då detta skulle inneburit att journalerna behövde öppnas igen. Det var heller 

inget som lades någon vikt vid då studien syftar till att undersöka den prehospitala 

bedömningen och behandlingen. Det hade dock varit intressant med fördjupning i ämnet 

om bemötande av patienter som ofta söker prehospital vård av olika anledningar.  

 

Vid insamlingen av data gällande EKG så delades det upp i två delar. Den ena delen 

gällde huruvida EKG var taget och det innebar inte några svårigheter då det tydligt 

framgått i Ambulink genom att ambulanssjuksköterskan valt 12-avlednings EKG taget i 

dokumentationen. Den andra delen gällande om EKG var bedömt av sjuksköterska på 

HIA alternativt medicinläkare var svårare att tolka. Troligen hade en något större andel 

än angivet i denna studie fått EKG bedömt då författarna valde att ej tolka "EKG sänt" 

som att det var bedömt av sjuksköterska på HIA eller medicinläkare. Detta då det även 

används för att ange att EKG är inskickat till akutens databas för EKG. När det var 

angivet att ordination var mottagen eller tydligt angivits i text att kontakt togs med HIA 

eller medicinläkare valde författarna att tolka det som att ambulanssjuksköterskan fått 

EKG bedömt. 

 

Vid analyserna var det i flera fall svårt att avgöra den statistiska signifikansen då 

författarna hade registrerat data i stora intervaller, exempelvis givna läkemedel, i 

datainsamlingsformuläret vilket försvårade det hela. Det fanns även fall där ena 

variabeln i en korstabell var konstant vilket inte gav något p-värde. Om författarna hade 

haft mer tid och kunskap hade materialet kunnat arbetas om, alternativt registreras på ett 

annat sätt och den statistiska signifikansen hade då bättre gått att beräkna vilket hade 

gett studiens resultat mera tyngd och tillförlitlighet. 

 

Etiska överväganden 

Utöver tidigare nämnda etiska överväganden har författarna under datainsamlingen även 

reflekterat kring det faktum att de har granskat såväl sig själva som sina kollegor. 
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Författarna har dock ansträngt sig för att granska alla journaler på samma sätt. Detta för 

att inte författarnas förförståelse ska inverka på resultatet.   

 

Resultatdiskussion 

Behandling med Acetylsalicylsyra 

Resultatet visade låg följsamhet till behandlingsriktlinjerna då endast 18% av totalt 379 

patienter erhöll Acetylsalicylsyra. Alltså var det 82% som ej erhöll Acetylsalicylsyra. 

Enligt behandlingsriktlinjerna (Bilaga 4) ska alla patienter med bröstsmärta ges 300 mg 

T. Acetylsalicylsyra per os oavsett om patienten har tagit egna tabletter eller ej. 

Acetylsalicylsyra rekommenderas i riktlinjerna då det är säkert, billigt, lätt att 

administrera och har stora fördelar när det kommer till att reducera dödlighet och andra 

vaskulära komplikationer orsakade av akuta koronara syndrom. En prospektiv studie 

med 922 patienter med hjärtinfarkt (Figgis, Slevin & Cunningham 2010) visade att 

patienter som erhöll Acetylsalicylsyra före ankomst till sjukhus hade en signifikant 

lägre dödlighet än de patienter som erhöll Acetylsalicylsyra efter ankomst till sjukhus, 

både efter 7 dagar och efter 30 dagar. De hade även en lägre incidens av allvarliga 

komplikationer såsom lungödem, kardiogen chock och hjärtstopp. Andra studier har 

dock inte kunnat dokumentera betydelsen av att ge Acetylsalicylsyra före ankomst till 

sjukhus vid misstänkt hjärtinfarkt (Herlitz & Svensson 2006). 

 

Anledningarna till varför ambulanssjuksköterskan i föreliggande studie inte följde 

riktlinjerna är okända. En tänkbar anledning till att Acetylsalicylsyra inte givits är att det 

inte förelåg någon misstanke om underliggande hjärtischemi. I Figgis, Slevin och 

Cunninghams studie (2010) rapporterade 33% av ambulanssjuksköterskorna att de inte 

trodde att patientens symtom var av ”kardiell karaktär”, 26% att patienten redan hade 

tagit Acetylsalicylsyra, 9% att patienten redan var smärtfri och 15% uppgav otillräcklig 

kunskap som orsak för att inte ge Acetylsalicylsyra (Figgis, Slevin & Cunningham, 

2010).  

 

En anledning till den låga följsamheten till behandlingsriktlinjerna när det gäller 

Acetylsalicylsyra skulle enligt författarna kunna vara att det i behandlingsriktlinjerna 

står att T. Acetylsalisylsyra ska ges till patient med central bröstsmärta, dock står det i 

preparathandboken (Bilaga 5) i samma riktlinjer att T. Acetylsalisylsyra ska ges till 

patient med centrala bröstsmärtor med misstanke på akut hjärtinfarkt.  

 

Behandling med Nitroglycerin 

Även gällande behandling med Nitroglycerin visade föreliggande resultat att 

behandlingsriktlinjerna endast följs till viss del. 36% av patienterna erhöll 

Nitrosglycerin. Enligt riktlinjerna ska Nitroglycerin ges vid centrala bröstsmärtor vid 

systoliskt blodtryck >100 mmHg. Med tanke på att endast 11 patienter som ingick i 

studien hade ett systoliskt blodtryck <100 mmHg borde kanske fler ha erhållit detta. 

Nitroglycerin är rekommenderade i behandlingsriktlinjerna då de lindrar symtomen vid 

bröstsmärta och har hemodynamiska effekter. En stor randomiserad studie med 58 000 

patienter med misstänkt hjärtinfarkt visade dock att användande av Nitroglycerin inte 

hade någon signifikant effekt på minskad dödlighet (Figgis, Slevin & Cunningham, 

2010). Tänkbara orsaker till att Nitroglycerin inte givits är a) att patienten var smärtfri 
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och b) att det inte förelåg någon misstanke om underliggande hjärtischemi. Författarna 

till denna studie tror alltså att ambulanssjuksköterskan i flera fall inte tror att det finns 

någon kardiell genes till patientens besvär men ändå väljer ESS 5 för att säkra upp och 

ha ryggen fri då kardiella åkommor trots allt är viktigt att utesluta.  

 

Behandling med Morfin 

Smärtlindring med Morfin erhölls av 24% (n = 90) av patienterna. Det är svårt att dra 

några slutsatser av detta och i vilken grad det funnits behov av smärtlindring då över 

hälften av patienterna i studien inte har smärtskattats. Det hade dock varit intressant 

med en fördjupning i ämnet och titta vidare på hur de patienterna med vas 4 eller mer 

smärtlindrats.  

 

Genusrelaterad bedömning och behandling 

Resultatet visar genomgående att kvinnor får mindre läkemedel än män generellt. Ingen 

statistisk signifikant skillnad ses men författarna kan ändå se en trend. Exempelvis har 

större andel män än kvinnor erhållit Acetylsalicylsyra, samma gäller med Morfin och 

syrgas. Jämfört med män erhöll både äldre och yngre kvinnor med STEMI mindre ofta 

vård enligt behandlingsriktlinjerna, både vid in- och utskrivning enligt en jämförbar 

studie (Khera et al. 2015). Det kan finnas flera förklaringar till könsskillnaderna, bland 

annat att kvinnor och män uttrycker smärta på olika sätt (Khera et al. 2015). Även 

Byrsell, Regnell och Johansson (2012) påvisar könsskillnader gällande 

läkemedelsbehandling. 

 

EKG-tolkning ingår inte i grundutbildningen till sjuksköterska och denna utbildning är 

endast begränsad i specialistutbildningen till ambulanssjuksköterska. Hos de få patienter 

där EKG inte är taget finns risk för ofullständig patientbedömning vilket kan bidra till 

underbehandling. En retrospektiv enkätundersökning bland ambulanspersonal på Irland, 

gällande grunden bakom deras behandlingsbeslut och deras attityder gentemot 

riktlinjerna för klinisk praxis och träning, ledde till 382 komplett ifyllda formulär 

gällande vuxna patienter med bröstsmärta. Endast hos 20,4% av patienterna hade ett 

prehospitalt 12-avlednings EKG tagits. Vidare beskrivs att 64% svarade att de hade fått 

för lite träning/utbildning i att identifiera EKG-förändringar. Ytterligare träning är 

nödvändig för att ge ambulanspersonal möjlighet att noggrant utvärdera och behandla 

patienter med akuta koronara syndrom (Figgis, Slevin & Cunningham 2010).  

 

Enligt Coventry, Finn och Bremner (2011) är den allmänna uppfattningen att en person 

med hjärtinfarkt plötsligt drabbas av stark central bröstsmärta, men att i synnerhet 

kvinnor är mindre benägna att uppvisa dessa symtom och att de istället uppvisar 

symtom som trötthet, nacksmärta, synkope, smärta ut i höger arm, yrsel och smärta i 

käken. Även denna studie visar att dessa atypiska symtom som främst kvinnor uppvisar 

kan leda till att det tar längre tid för kvinnorna att söka sjukvård och att detta kan leda 

till en behandlingsfördröjning med större skador på hjärtat och högre mortalitet som 

följd. 

 

Galdas, Johnson, Percy och Ratner (2010) menar att de klassiska symtomen vid 

hjärtinfarkt oftast uppvisades hos män och ansågs därför inom sjukvården vara manliga 
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symtom. I en studie av Isaksson, Holmgren, Lundblad, Brulin & Eliasson (2008) 

framkom det motsatta. Resultatet i denna studie visade att det vanligaste symtomet hos 

mer än 80% hos båda könen vid hjärtinfarkt var bröstsmärtor, tryck, obehag eller värk i 

bröstet. Enligt DeVon, Ryan, Ochs och Shapiro (2008) var dyspné och ihållande trötthet 

vanliga symtom hos både män och kvinnor. Resultatet visade dock att fler kvinnor än 

män upplevt hjärtklappning, domningar och illamående i större utsträckning än män.   

 

Resultatet i denna studie visar att 0 kvinnor och 15 män transporterades direkt till PCI. 

Den är oklart hur stor del ambulanssjuksköterskan har i den statistiskt signifikanta 

skillnaden som sågs avseende att inga kvinnor gått direkt till PCI. Möjligen kan den 

prehospitala handläggningen påverka genom att ambulanssjuksköterskan inte misstänkt 

hjärtinfarkt och således inte skickat EKG till HIA eller konsulterat medicinjour. 

Handläggningen av prehospitalt EKG diskuteras vidare under prehospitalt EKG och 

syrgasbehandling. Av studiens 379 patienter fick 20% (n=45) av männen slutdiagnosen 

hjärtinfarkt. Av kvinnorna fick 6% (n=9) samma slutdiagnos. Det var 31 stycken (8%), 

29 män (13%) och 2 kvinnor (1%) som genomgick PCI under vårdtiden varav 10 

stycken gick direkt till PCI. Ett antal studier har belyst värdet av att patienter med 

STEMI inkommer till PCI-laboratoriet via ett snabbspår. Detta har visat gott resultat 

inte bara för att förkorta tiden till behandling utan också för att förbättra resultatet 

(Herlitz et. al, 2010). I en prospektiv kohortstudie i USA med 1359 patienter med 

STEMI framkom att kvinnor med STEMI mindre ofta får behandling i tid och upplever 

mer förseningar än män. Tre av fem kvinnor överskred den rekommenderade 

koronarreperfusionstiden. Denna försening gällde särskilt hos unga patienter, för vilka 

överlevnadsfördelen av koronar reperfusion förlorades tidigare än bland äldre patienter. 

Bland dessa utgjorde framförallt unga kvinnor med STEMI en särskilt utsatt grupp 

(Gupta et al. 2018). Även Melberg, Kindervaag & Rosland (2013) studie visade att 

kvinnor fick senare behandling än män. Detta berodde vanligtvis på längre tid från 

symtomdebut till kontakt med larmcentral. Khera et. al. (2015) menade att lägre 

reperfusionsgrad delvis kunde förklaras med högre frekvens av alternativa tillstånd 

såsom stress, kardiomyopati, spontan kransartärdissektion och koronar vasospasm hos 

yngre kvinnor. Det framkom även att framförallt yngre kvinnor med hjärtinfarkt mindre 

sannolikt uppvisar bröstsmärta/obehag som huvudsymtom utan oftare har atypiska 

symtom. Studien visade även att det är troligt att detta kan leda till en fördröjd 

identifiering av symtom av kardiell genes och därigenom en fördröjning till den första 

medicinska kontakten och till följd av detta en fördröjd identifiering, diagnos och 

behandling.   

 

En signifikant skillnad påvisades med avseende på prioritering, vilket visar att kvinnor 

prioriteras lägre än män speciellt gällande prio 1-3. Enligt Herlitz et al. (2010) hade 

kvinnor en tidsfördröjning på ca 30 minuter jämfört med män gällande smärtdebut till 

ankomst på sjukhus. En plötslig uppkomst av symtom i samband med hjärtinfarkt har 

visat sig vara förknippat med en förkortad fördröjning till ankomst på sjukhus. Den 

ökande fördröjningen hos kvinnor har förklarats med mer atypiska symptom hos 

kvinnor. I samband med hjärtinfarkt misstänker cirka 75% av de drabbade att det rör sig 

om just en hjärtinfarkt, detta oftare bland män än bland kvinnor. Förhållandet mellan 

förväntade och upplevda symptom var viktigt för beslutsprocessen i samband med 

hjärtinfarkt och symptomigenkänning var en viktig faktor för att minska fördröjningen 

till vård. 
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Prehospitalt EKG och syrgasbehandling 

I den aktuella studien erhöll 95% av patienterna ett prehospitalt EKG, av dessa var 47% 

bedömda av sjuksköterska på HIA eller av medicinjour. I en studie av Byrsell, Regnell 

och Johansson (2012) framkom att följsamheten till behandlingsriktlinjer varierade. 

EKG-tagning visade hög följsamhet (95%) medan exempelvis administrering av syrgas 

endast gavs till 34% av patienterna. En studie visar att mer än 8% av alla patienter med 

bekräftad hjärtinfarkt saknar bröstsmärta och följaktligen riskerar att initialt bli 

feldiagnostiserad och felaktigt behandlade (Figgis, Slevin & Cunningham 2010). Alltså 

är ett prehospitalt 12-avlednings EKG viktigt för tidig identifiering och behandling av 

patienter som uppvisar atypiska symtom vid hjärtinfarkt. 

 

Tidigare studier visade att användningen av ett prehospitalt 12-avlednings EKG och en 

inlarmning till mottagande sjukhus ledde till en minskning av den genomsnittliga "dörr-

till-nåltiden" (den tid det tar från att ambulansen anländer till patienten till dess att 

patienten ankommer till PCI-laboratoriet) med 36,1 minuter för patienter med akut 

hjärtinfarkt utan att leda till betydligt längre tid på plats (Figgis, Slevin & Cunningham, 

2010).  

 

Författarnas uppfattning i samband med journalgranskningen är att det bland 

ambulanssjuksköterskorna finns individuella skillnader i hur de dokumenterar, hur de 

tolkar vad som bör dokumenteras och hur noggrann dokumentationen bör vara. Detta 

har dock inte kunnat dokumenteras i föreliggande studie. Vid dokumentation i 

journalsystemet Ambulink kan olika rutor betyda olika för olika personer eftersom alla 

tolkar riktlinjerna kring dokumentation på olika sätt. Ett sådant exempel är när ett 12-

avlednings EKG är taget. Då ska rutan "EKG taget" bockas i och därefter "EKG sänt". 

Enligt behandlingsriktlinjerna ska EKG sändas antingen till akutmottagninen eller till 

HIA, detta utifrån ambulanssjuksköterskans bedömning. Om EKG sänds till 

akutmottagningen läggs det i patientens Melior-journal. Om EKG sänds till HIA 

granskas det även av sjuksköterska på avdelningen som, vid behov i samråd med läkare, 

bedömer om patienten ska föras till akutmottagningen eller direkt till HIA/laboratoriet 

för PCI. I vissa journaler är rutan "ordination mottagen" ifylld och författarna har då 

förutsatt att EKG är granskat av sjuksköterska på HIA alternativt av medicinjour. I vissa 

fall är denna ruta inte ifylld men i löpande text finns att läsa att kontakt med 

sjuksköterska på HIA/medicinjour är tagen. Om rutan "ordination mottagen" ej är ifylld 

och inget står att läsa angående kontakt med HIA/medicinjour i löpande text så har 

författarna tolkat det som att EKG inte är bedömt av sjuksköterska på HIA/medicinjour. 

Det kan dock vara så att vissa ambulanssjuksköterskor endast bockar i rutan "EKG sänt" 

och därmed menar att EKG är bedömt. 

 

Under arbetets gång har funderingar väckts hos författarna kring huruvida 

dokumentationen skiljer sig från individ till individ. Ibland står endast några få ord och 

ibland långa journalanteckningar. Riktlinjer och instruktioner kring dokumentation finns 

men följs inte alltid. Då studien är retrospektiv är det dokumentationen som undersökts. 

Detta behöver inte nödvändigtvis vara detsamma som vad som verkligen utförts. 

Studiens fynd kan därmed till viss del bero på bristande dokumentation och inte enbart 

följsamhet till riktlinjer. 
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Smärtskattning och genusskillnad 

Få patienter smärtskattas enligt VAS. Enbart 41% av patienterna (n=154) var 

smärtskattade med skalan en gång. En relativt hög andel, 59% (n=225) var alltså inte 

smärtskattade. Inför avlämning på sjukhus smärtskattades 58% (23,5% av totala antalet 

patienter) ytterligare en gång. Författarna har reflekterat över det faktum att en så liten 

andel av patienterna var smärtskattade. En anledning kan vara att det av olika skäl är 

svårt att skatta smärta. Det kan var på grund av språkförbistringar, stress, rädsla, att 

patienten helt enkelt har för ont för att klara av att skatta sin smärta. Ytterligare en 

anledning till att smärtskattning ej är utförd kan vara att ambulanssjuksköterskan 

prioriterat annat arbete med patienten. Transportsträckan till mottagande enhet kan 

exempelvis vara kort. I några journaler fanns angivet att patienten ej önskade 

smärtlindring av olika orsaker. En annan anledning till att patienten inte hade 

smärtskattats kan enligt författarna vara att patienten beskrev sina symtom som obehag 

eller tryck i bröstet och inte som smärta. I en studie av Byrsell, Regnell och Johansson 

(2012) med 862 ambulansjournaler påvisades en könsskillnad. Männen i studien erhöll 

vård enligt behandlingsriktlinjerna oftare än kvinnor. Exempelvis utfördes 

smärtskattning av männens smärta i högre utsträckning än kvinnornas och männen 

erhöll blodförtunnande läkemedel i högre utsträckning än kvinnorna. Några analyser 

utifrån kön har ej gjorts i förhållande till smärtskattning i denna studie. 

 

Hållbar utveckling  

Hållbar utveckling är ett begrepp som används för att peka ut en önskvärd 

samhällsutveckling. Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan 

att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov 

(Bruntlandkommissionen 1987). Hållbar utveckling består av tre dimensioner som 

samspelar och stödjer varandra: ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk 

hållbarhet. Vid hjärtinfarkt bör den ekonomiska och den sociala dimensionen beaktas. 

Rätt prehospital bedömning ger rätt, säkrare och snabbare vård. I slutändan leder detta 

till ekonomisk hållbarhet på grund av kortare vårdtider, sänkta kostnader för 

sjukhusvistelse och därmed kan patienten förhoppningsvis snabbare återgå till 

arbetslivet. Genom att vården arbetar hälsofrämjande kan insjuknande i olika sjukdomar 

minska och på så sätt minskas kostnaderna för samhället, exempelvis genom mindre 

läkemedelsbehov och mindre sjukskrivningar. Ett exempel är fysisk aktivitet på recept 

(FAR), blodtryckskontroll, rökstopp, mindre stress etcetera.  

 

Den sociala hållbarhetsdimensionen handlar till stor del om välbefinnande, rättvisa, 

makt, rättigheter och individens behov (Bruntlandkommissionen 1987). Rätt bedömning 

i kombination med smärtlindring ger patienten välbefinnande. Även en korrekt 

prehospital handläggning ger patienten tillit till vården och vårdaren, viket också bidrar 

till patientens välbefinnande. Alla människor har rätt till en god och jämlik vård på lika 

villkor oavsett kön, etnisk och social tillhörighet.  
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SLUTSATS 

Följsamheten till behandlingsriktlinjerna för patienter som söker för bröstsmärta och 

kodas som ESS 5 i den studerade ambulansorganisationen är relativt låg. Behandling 

med Acetylsalicylsyra, Nitroglycerin och smärtlindring kan anses underutnyttjade. 

Andelen patienter som erhöll ett prehospitalt EKG registrerat var dock relativt hög. 

Vikten av genusrelaterade frågor måste understrykas och medvetenheten fördjupas inom 

ambulanssjukvården för att inga patienter ska särbehandlas på grund av kön. Mer 

forskning behövs gällande behandling relaterat till symtomskillnader mellan män och 

kvinnor vid hjärtinfarkt.   

 

Kliniska implikationer 

Studien har utvärderat ambulanssjuksköterskans prehospitala omhändertagande av 

patienter med bröstsmärta som kodats som ESS 5. Med stöd i föreliggande resultat 

rekommenderas följande kliniska implikationer:  

 

• Medvetandegöra kunskapen om risk för genusskillnad, exempelvis i form av 

diskussioner på arbetsplatsen.  

• Följsamhet till behandlingsriktlinjer samt riktlinjer avseende Acetylsalicylsyra 

bör ses över. 

• Rutiner och riktlinjer för dokumentation bör ses över. Det är av vikt att 

dokumentationen inte blir en individuell tolkningsfråga.  

• Internutbildning i EKG-tolkning med regelbunden träning bör utökas. 
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Bilaga 1. Verksamhetschefs godkännande av datainsamling 
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Bilaga 2. Datainsamlingsformulär 

 

Bröstsmärteformulär                                               18-02-17 

   

Datum (17-01-01) 

Ärendenummer (1234567) 
  
        Prioritering 

SOS (1–3)                                                                        

-Ambulans (1–3)               
  

Organisation 

Ambulansorganisation ( (Trestad Öst (TO), Trestad Väst (TV), Bohus Norr 

(BN), Bohus Väst (BV), Dalsland Norra (DN), Dalsland Södra (DS)  )  

Fordon (t.ex. 9710, 9210 etc.) 
  

        Vårdare 

Vårdare 1. Kön (K=kvinna, M=man)               

Utbildningsnivå ((Ambulanssjukvårdare (SJV), grundutbildad 

sjuksköterska (SSK), barnmorska (BM), IVA-sköterska (IVA), 

narkossköterska (AN), ambulanssjuksköterska (AMB), 

operationssköterska(OP), distriktssköterska (DSK))  

Vårdare 2. Kön: (K=kvinna, M=man)               

Utbildningsnivå ((Ambulanssjukvårdare (SJV), grundutbildad 

sjuksköterska (SSK), barnmorska (BM), IVA-sköterska (IVA), 

narkossköterska (AN), ambulanssjuksköterska (AMB), operationssköterska 

(OP), distriktssköterska (DSK)) 
  

Hämtplats 

(Kommun) 
  

        Tider 

Larmtid (klockslag, hh:mm) 

Vänteperiod (tid från samtal till SOS tills ambulans på plats, h:mm) 

Vårdperiod (från ambulans på plats till avlämning på akuten, h:mm)  

  
        Vårdkedja 

Vårdinsats på plats hos patient (PP), Till vårdcentral (VC), Till akuten 

(AKM), Snabbspår till HIA (HIA), Snabbspår till PCI-lab (PCI)               

  

Patient 

Patientens födelsenummer (01-01-01) 

Ålder (99)                       

Kön (K=kvinna, M=man) 
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Symptomdebut 

Symptomdebut (antal dagar) 

Symptomdebut (antal timmar)   
  

Symptom (ja = 1, aktivt nej = 0)  

Vid ankomst 

Bröstsmärta/obehag/tryck                                           

Buksmärta (högt sittande)                                          

Blek, kallsvettig                                                            

Illamående, kräkning                                                  

Andnöd                                                                            

Ångest                                                                             

Yrsel                                                                                                    

Vid avlämning 

Smärta                                                                            
  

Tidigare sjukhistoria (ja = 1, aktivt nej=0)  

Hjärtinfarkt                    

Angina pectoris                                                        

Bypass op                                                                        

PCI                                                                                   

Hjärtsvikt                                                                        

Hypertoni                                                                        

Diabetes                                                                           

Rökning                                                                           

Hereditet                                                                         

Tidigare frisk                                                                  

Förmaksflimmer                                                            

     Om ja, AK-behandlat  
      

Mätdata vid ankomst till patient  

Andningsfrekvens (andetag/min)                            

Saturation (%)                                                              

Puls (slag/min)                                                             

Systoliskt blodtryck (mmHg)                                   

Diastoliskt blodtryck (mmHg)                                 

VAS (0–10)                                                                   

Kroppstemperatur (Cº)                                              

Medvetandegrad (RLS)  

Medvetandegrad (GCS)                                             
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        Mätdata vid avlämning på vårdenhet (om mer än en mätning finns) 

Andningsfrekvens (andetag/min)                            

Saturation (%)                                                              

Puls (slag/min)                                                             

Systoliskt blodtryck (mmHg)                                   

Diastoliskt blodtryck (mmHg)                                 

VAS (0–10)                                                                   

Kroppstemperatur (Cº)                                              

Medvetandegrad (RLS)  

Medvetandegrad (GCS) 
  

RETTS 

RETTS VP (1–5, Röd=1, Orange=2, Gul=3, Grön=4, Blå=5) 

RETTS ESS (1–5, Röd=1, Orange=2, Gul=3, Grön=4, Blå=5)                    
  

        Åtgärd/behandling  
EKG taget  (ja = 1, aktivt nej = 0)                                                

EKG bedömt av läkare/HIA (ja = 1, aktivt nej = 0)                                       

Syrgas (liter/min) 

Morfin (mg) 

Annat narkotiskt analgetikum (preparat, mg) 

Midazolam (mg) 

Trombyl (mg)  
Nitrolingual (mg) 

Heparin (IE) 

Annat läkemedel (preparat, mg) 

Annat läkemedel (preparat, mg) 

Annat läkemedel (preparat, mg) 
  

Diagnoskedjan 

Fältdiagnos (bedömning av ambulans)    

Hjärtinfarkt, (INF), Kärlkramp (KKR), Bröstsmärta (BRSM), Annat/övrigt 

(OVR), Ej angivet (EJ) 

Slutdiagnos 

Slutdiagnos (ICD-10)                                                                
       

        Förlopp (ja = 1) 

Hjärtstopp                                                                    

Hjärtsvikt (behandlad)                                  

Koronarangiografi                                          

PCI                                                                     

Död inom 30 dagar (från larm)                                
  

Anteckningar 

(fritext)  

(fritext) 
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Bilaga 3. ESS 5 
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Bilaga 4. Behandlingsriktlinjer vid central bröstsmärta 
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Bilaga 5. Acetylsalicylsyra 

 


