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Sammanfattning 
 

Ambulanssjukvården har gått från att ha varit en ren transportenhet till att vara en i det 

närmaste rullande akutmottagning. Till sin hjälp har ambulansbesättningen 

behandlingsriktlinjer som de bör följa. Behandlingsriktlinjer är sammanställningar av 

praktisk information som bistår vårdare och patienter i att ta sjukvårdsgrundande beslut 

under vissa specifika kliniska omständigheter, som även gäller som generella 

läkemedelsordinationer. Syftet med denna undersökning är att granska och jämföra 

variationer i Västra Götalands behandlingsriktlinjer inom ambulanssjukvården med 

avseende på patienter som drabbats av höftfraktur samt hur de överensstämmer med 

vetenskap och beprövad erfarenhet. 

De fem ambulansområdenas behandlingsriktlinjer i Västra Götalandsregionen avseende 

omhändertagandet av patienter med misstänkt höftfraktur undersöktes. Granskningen av 

behandlingsriktlinjerna utfördes med hjälp av granskningsinstrumentet AGREE II. 

Dessutom jämfördes behandlingsriktlinjerna avseende likheter och skillnader i 

rekommenderad behandling. 

Resultat visade att de som arbetar med framtagandet av behandlingsriktlinjer bör vara 

tydligare med att synliggöra evidensen som ligger till grund för de olika 

rekommendationerna. Dessutom bör det framgå vilka som varit delaktiga i framtagandet 

av behandlingsriktlinjen samt vilken funktion de hade i processen. 

Behandlingsriktlinjerna för höftfraktur i regionen har i stort sett lika rekommendationer 

men lokala skillnader förekommer. 

Det är viktigt att få med patientgruppens åsikter och preferenser i framtagande av 

behandlingsriktlinjer för att ge dem möjlighet att vara delaktiga i vården redan i 

framtagandet av behandlingsriktlinjen. Att inte ange evidens gör att man bortser från 

ambulanssjuksköterskan som forskningskonsument. Detta ger ambulanssjuksköterskan 

sämre möjlighet att kritiskt granska den ordinerade behandlingen utifrån den forskning 

som finns tillgänglig och som det antas att behandlingsriktlinjerna bygger på. 
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Abstract 
 

The ambulance service has gone from being a pure transport unit to be an almost 

revolving emergency department. The ambulance crew is supported by clinical 

guidelines they should follow. Clinical guidelines is a compilation of practical 

information that assists caregivers and patients to take care founding decisions under 

specific clinical circumstances, which also act as general drug prescriptions. The 

purpose of this study is to compare variations in Västra Götalands clinical guidelines 

within the ambulance service for patients suffering from hip fracture and how they 

conform to science and proven experience. 

The clinical guidelines of five ambulance regions in the Västra Götalandsregionen 

regarding the care of patients with suspected hip fracture were investigated. The review 

of clinical guidelines was carried out using the audit instrument AGREE II. Moreover, a 

comparison of clinical guidelines regarding the similarities and differences in 

recommended treatment was done. Results showed that those working on development 

of clinical guidelines should be clearer to draw attention to the evidence underpinning 

the various recommendations. In addition, the state which has been involved in the 

development of clinical guidelines, and what function they had in the process. Clinical 

guidelines for hip fracture in the region have essentially the same recommendations, but 

local differences occur. 

It is important to involve the patient group's opinions and preferences in the 

development of clinical guidelines to enable them to be involved in the care already in 

the development of clinical guidelines. Failure to provide evidence means that 

ambulance nurses is ignored as consumer of research. This gives the ambulance nurses 

less opportunity to critically examine the prescribed treatment and the research it is 

assumed that clinical guidelines are based up on. 
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INLEDNING 

Dagens ambulanssjukvård är en specialiserad enhet som gör att ambulanssjuksköterskor 

kan ge avancerad sjukvård med hjälp av medicinteknisk sjukvårdsutrustning och 

specifika läkemedel. Utvecklingen har gjort stora framsteg sedan de första 

ambulanserna togs i drift i Sverige tills idag. Ambulanssjukvården har gått från att ha 

varit en ren transportenhet till att numer vara en i det närmaste rullande akutmottagning 

(Gårdelöv, 1998; 2009). Till sin hjälp har ambulansbesättningen behandlingsriktlinjer 

som de skall följa. Dessa fungerar också som generella ordinationer vid administration 

av läkemedel.  

Syftet med denna undersökning är att granska och jämföra variationer i Västra 

Götalands behandlingsriktlinjer inom ambulanssjukvården med avseende på patienter 

som drabbats av höftfraktur samt hur de överensstämmer med vetenskap och beprövad 

erfarenhet. 

 

BAKGRUND 

Behandlingsriktlinjer 

Inom ambulanssjukvården behövs tydliga och säkra behandlingsriktlinjer för att ge 

patienter en adekvat vård inom de tidsramar som deras tillstånd kräver. Miljön som 

ambulanspersonal kan verka i gör det inte möjligt för långa uttömmande 

behandlingsriktlinjer, utan de ska vara lätta att följa och förstå. Behandlingsriktlinjer är 

sammanställningar av praktisk information som bistår vårdare och patienter i att ta 

sjukvårdsgrundande beslut under vissa specifika kliniska omständigheter (Hanson, Hoss 

& Wesorik, 2008). Field och Lohr (1990) definierar praktiska behandlingsriktlinjer så 

här: Practice guidelines are systematically statements to assist practitioner and patient 

decisions about appropriate health care for specific clinical circumstances (a a s 99). 

Field och Lohr (1992) betonar vikten av att en behandlingsriktlinje är användbar, att ett 

noggrant och tydligt arbete föregår framtagandet av en behandlingsriktlinje och att detta 

arbete är förgäves om man inte uppnår önskat resultat med behandlingsriktlinjen. 

 

De behandlingsriktlinjer som används i ambulansen fungerar som generella 

ordinationer. Med hjälp av dessa kan ambulanssjuksköterskan få stöd i hur denne skall 

behandla olika tillstånd med en viss typ av läkemedel samt få stöd så att alla patienter 

får lika vård. Behandlingsriktlinjen som används bör vara lättillgänglig och liten nog att 

få plats i en ficka. De kan se lite olika ut, inplastade häftade eller med ringpärm. 

Användaren ska snabbt kunna inhämta kunskaper om förfarandet vid olika tillstånd för 

att minska stress och ge adekvat vård i akuta situationer. SOSFS 2000:1 3 kap 9§ anger; 

Läkemedel får ges enligt generella ordinationer till en patient endast efter att en 

ambulanssjuksköterska gjort en behovsbedömning. I de generella direktiven ska 

indikationerna anges och kontraindikationerna samt doseringen och antalet tillfällen 

som läkemedlet får ges till en patient utan att en läkare kontaktas. Ordinationer enligt 

generella direktiv ska utfärdas restriktivt och omprövas regelbundet av en läkare. 

Anvisningar för ordinationer enligt generella direktiv ska finnas i den lokala 

instruktionen för läkemedelshantering.  

 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 1982:763) ska alla patienter ha rätt till en god 

hälsa och vård på lika villkor. Burls (2010) menar att tanken med en 
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behandlingsriktlinje är att tillhandahålla en väl övervägd, evidensbaserad och 

användarvänlig sammanfattning av det nuvarande kunskapsläget. Används en sådan 

behandlingsriktlinje ska den främja god vård, vilket låter bra i teorin men är inte helt 

okomplicerat eftersom det finns många sammanfattade behandlingsriktlinjer som inte 

uppfyller målen. Behandlingsriktlinjer bör vara framtagna utifrån vetenskap och 

beprövad erfarenhet (Socialstyrelsen). Bhatsevani, Stoltz, Willman och Östman (2010) 

framhåller i sin studie att sjuksköterskor var positiva överlag till behandlingsriktlinjer 

och de såg dessa som ett stöd i deras arbete och något som gav klara direktiv vilket 

ledde till likvärdiga handlingar. En fara med behandlingsriktlinjerna ansågs dock vara 

att de kunde ge en stagnation av kritiskt tänkande och ge en falsk känsla av trygghet. 

Alanen, Kaila och Vålimäki (2009) menar att behandlingsriktlinjer tenderar att bli mer 

använda av sjuksköterskor med kortare erfarenhet och att det ger dem ett starkare stöd i 

deras profession. Å andra sidan de sjuksköterskor som har längre erfarenhet, använder 

behandlingsriktlinjer i mindre utsträckning, för att de troligtvis har större tilltro till sin 

egen kliniska erfarenhet än till skrivna behandlingsriktlinjer. Lindberg, Schöld, Tilling, 

Tunér, och Östgren (2005) skriver att medicinska behandlingsriktlinjer är en färskvara, 

varför bedömningen av en riktlinje inte får ske som en engångsföreteelse. Bedömning 

och kvalitetssäkring måste ske fortlöpande. Damsgaard och Mölbak (2010) beskriver en 

50 % förbättring av vårdarbetet efter införande av nya specifika behandlingsriktlinjer.  

 

Ambulansorganisationen i Västra Götalandsregionen 

Enligt Regionfakta var befolkningsmängden i Västra Götalands län 1 578 516  personer 

under kvartal 1-3 år 2010 (Regionfakta). Västra Götalandsregionens 

ambulansupptagningsområde består av storstadsområde, mindre städer och glesbygd. 

Ambulansverksamheten bedrivs både i landstingsregi och på entreprenörskap. 

I Västra Götaland finns det ca 80 ambulanser, sammanlagt i Sverige finns det ca 700 

ambulanser. 

SOS-alarms samhällsuppdrag är att de prioriterar, larmar ut och dirigerar landets 

ambulanser och är den första kontakten som patienten har med sjukvården. 

Larmcentralens uppgift är att se till att det så långt som möjligt finns en ambulans 

tillgänglig vid livshotande situationer. Larmoperatören använder sig av ett 

erfarenhetsbaserat beslutsstöd när någon ringt efter hjälp och prioriterar därefter 

uppdraget med prioritet (Prio) 1, 2, 3, eller 4. Prio 1 innebär akut livshotande symtom 

eller olycksfall. Prio 2 innebär akut men ej livshotande symtom. Prio 3 innebär övriga 

ambulansuppdrag. Prio 4 innebär ett uppdrag där det inte krävs tillsyn eller vård av 

medicinsk personal under transporten, en transport som kan genomföras av annat fordon 

än ambulans (SOS-alarm). 

Enligt Ambulink som är ett journalsystem för ambulansverksamheten för hela Västra 

Götalands län var antalet uppdrag fördelade på; prio 1: 62 951, prio 2: 78 511, prio 3: 29 

387 samt prio 4: 40174, med den totala summan på 211 023 uppdrag, under år 2010 

(Ambulink).  

Regionens ambulanssjukvård är underställd och organiserad inom respektive 

sjukhusgrupp. Sjukhusgrupperna är; Sahlgrenska Universitetssjukhus (SU), Norra 

Älvsborgs läns sjukhus och Uddevalla sjukhus (NU), Skaraborgs sjukhus (Skas), 

Kungälv samt Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) (sahlgrenska.se). 
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Vård vid höftfraktur 

Patienter med höftfraktur är en vanligt förekommande patientgrupp inom 

ambulanssjukvården. Enligt RIKSHÖFT:s årsrapport från 2009 drabbades 2644 

personer i Västra Götalandsregionen av en höftfraktur. Medelåldern var 83,6 år och 

andelen kvinnor var 67 % och män 33 %. I Ambulink har 1365 patienter med misstänkt 

höftfraktur journalförts under 2010 i Västra Götalandsregionen (Ambulink). För att en 

höftfraktur ska uppstå hos en yngre person behövs ofta kraftigt våld, men hos den äldre 

endast måttligt våld. Den äldre personen som drabbats har ofta en kombination av 

osteoporos och fall i hemmet som orsak till höftfrakturen. Ibland drabbas personen av 

en fraktur först och faller därefter.  

 

Det som ambulanspersonalen ofta möter på deras uppdrag vid höftfraktur, är en äldre 

skör människa som ramlat i sitt hem, många gånger har de legat länge innan de kunnat 

kalla på hjälp eller innan de hittas av hemvårdspersonal. De kan vara smutsiga, 

nedkylda och hungriga och har ofta mycket ont. Detta skapar stort lidande både psykiskt 

och fysiskt. Här åligger det ambulanssjuksköterskan att skapa grunden för ett bra 

vårdmöte. Dahlberg (2002) menar att ansvaret för vårdrelationen alltid ligger hos 

vårdaren. Förutsättningarna för att vi skall kunna lindra lidande är att skapa en 

vårdkultur där patienten känner sig välkommen, respekterad och vårdad (Eriksson 

1994). Dahlberg, Fagerberg, Nyström, Segesten och Suserud (2007) betonar vikten av 

patientperspektivet i den prehospitala akutsjukvården eftersom den ofta präglas av att 

patienten har ett behov av akut medicinskt omhändertagande. Det medicinska 

perspektivets dominans medför att patientens rätt att bestämma över sin hälso- och 

vårdsituation riskerar att försvagas eller försvinna i behandlingsriktlinjerna.  

 

Höftfrakturer delas in i cervikal, pertrokantär och subtrokantär höftfraktur, där den 

cervikala är den vanligaste. Det akuta omhändertagandet vid höftfraktur är ett viktigt 

skeende, för här kan man skapa förutsättningar för ett gott rehabiliteringsresultat 

(Karlsson, Olsson & Waern, 2010). En snabb operation helst inom 24 timmar med tidig 

mobilisering förbättrar prognosen både avseende överlevnad och framtida funktion 

(Järhult & Offenbartl, 2006). 

 

Det akuta omhändertagandet är viktigt. Genom att trycksårsavlasta reduceras risken för 

trycksår eftersom smärtan i höften kan överskugga smärta i de delar av kroppen som 

blivit utsatta för tryck som hälar och skinkor. Obehandlad smärta kan göra att risken för 

trycksår uppstår, eftersom patienten eftersträvar att ligga still. En väl smärtlindrad 

patient har större möjlighet att ta till sig information och förstå den. Ett exempel är att 

använda en kudde som fixerar benet och avlastar hälen från tryck till exempel 

Lassekudden (Karlsson, et.al., 2010). Lassekudden är en decubituskudde, det vill säga 

en avlastningskudde med urgröpning för ben och häl som fixerar benet (Solann AB, 

tillverkare av Lassekudde). 

 

McDermott och McEachin (2002) fann att äldre patienter och de som drabbats av en 

höftfraktur inte fick smärtlindring i samma utsträckning som yngre patienter eller så 

fick de för låg dos. Patienterna fick generellt smärtlindring snabbare prehospitalt än 

hospitalt. Olsson och Sarlöv (2009) menar att höftfrakturpatienter ofta har mycket ont, 

därför är det viktigt att bedöma smärtan med hjälp av VAS (Visuell Analog Skala för 

smärtskattning), och sedan ge adekvat smärtlindring. Patienten skall vara väl 

smärtlindrad innan förflyttning eller manipulering. Olsson och Wikström (2009) 
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framhåller nyttan av att ambulanssjuksköterskan skulle kunna tillhandahålla dryck med 

högt näringsinnehåll till dessa patienter, för att minska risken för katabol fas relaterat till 

många timmars svält kopplat till dåligt nutritionsstatus. 

 

Vårdkedja 

En klinisk vårdväg förklarar Karlsson, et.al., (2010) som ett snabbspår, fast-track, eller 

en vårdkedja som omfattar all personal och patientens väg från första omhändertagandet 

vid skada tills patienten är färdigbehandlad, man definierar vem som skall göra vad, när 

och hur. Vårdkejdetänkandet skall vara systematiserat och strukturerat. Vårdkedjan 

skall tas fram av en grupp där alla yrkeskategorier finns med från de kliniker som 

vårdar, diagnostiserar och behandlar patienterna. Målet är att ge vård med hög standard. 

Kliniska vårdvägar är ett lämpligt sätt att organisera och ge vård. Strukturen är 

genomtänkt och möjligheten att styra kvaliteten i hela vårdkedjan är god. Man utgår 

från att majoriteten av patienterna är tillräckligt lika och därmed kan få en likartad vård. 

Men en svaghet är att många patientgrupper är mycket heterogena, och därför svårare 

att standardisera. Genom den kliniska vårdvägens förutbestämda natur kan 

ansvarsfördelningen i vårdplanen tydligt beskrivas. Metoden att ha en vårdkedja 

kommer ursprungligen från tillverkningsindustrin i USA under 1980- och 1990-talen. 

Svårigheter med att införa detta på patienter som skall slussas igenom sjukhuset är att 

de behöver vara relativt homogena, menar Karlsson, et.al., (2010), vilket i praktiken 

innebär att patienten måste anpassas till vården i stället för tvärtom. Störst framgång har 

metoden haft inom planerad verksamhet därför att patientunderlaget då har varit 

homogent. Försök har gjorts och görs inom akutsjukvården till exempel med 

höftfrakturer med varierande resultat, där patientunderlaget är äldre personer som 

kommer in akut blir gruppen heterogent och därmed svårare att standardisera (Karlsson, 

et.al., 2010). 

 

Ambulanspersonalen kan starta den preoperativa processen genom att ha ett 

vårdkedjetänkande. Det innebär att patienten transporteras till röntgen och därefter till 

vårdavdelningen utan att stanna till på akutmottagningen. Under transporten till sjukhus 

registrerar ambulanspersonalen ett 12 avlednings EKG, tar venprover och skriver en 

röntgenremiss. Den extra tid ambulanspersonal lägger på detta som blir cirka 30 

minuter, förkortar patientens tid på akutmottagningen med cirka 2,5 timmar (Olsson & 

Sarlöv 2009). Operationen skall helst ske redan på ankomstdagen inom 6 timmar eller 

senast inom 24 timmar. En fördröjning av operationen är associerad med ökad risk för 

trycksår, sjukdomsförekomst och komplikationer efter operation som infektioner samt 

ökad dödlighet (Olsson & Sarlöv 2009). Ambulanspersonalen skulle även kunna utföra 

ett enkelt kognitivt test redan på olycksplatsen som sedan kan användas som referens i 

det fortsatta vårdförloppet (Olsson och Wikström 2009). Short portable mental status 

questionnaire (SPMSQ) är ett enkelt och vedertaget sätt att skatta den kognitiva 

förmågan. Frågorna i testet är vardagliga, som enkelt kan ställas till patienten i samband 

med anamnes, till exempel, vad är det för dag idag, vilken adress har du eller vad heter 

den nuvarande statsministern (Karlsson et.al., 2010). Det är viktigt att tänka på att 

patienten kan känna sig utlämnad vid dessa frågor, och är patienten förvirrad får 

ambulanssjuksköterskan ställa frågorna så smidigt som möjligt. När en äldre person 

ramlar och bryter höften kan det uppstå tillfällig förvirring. Anledningen till detta kan 

vara för lite smärtlindring, syrebrist före eller efter operationen eller 

läkemedelspåverkan (Karlsson, et.al., 2010). Att ge syrgas så tidigt som möjligt samt att 
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minska stress och bevara hoppet hos patienten kan förebygga eller mildra eventuella 

förvirringstillstånd skriver Olsson och Wikström (2009). Björkman Björkelund (2008) 

menar att om patienten har en saturation under 90 % prehospitalt eller vid ankomst till 

sjukhus ökar risken för akut förvirringstillstånd. Genom att införa ett multifaktoriellt 

vårdprogram som börjar redan i ambulansen och fortsätter under hela vårdtiden med 

tidig administration av syrgas, vätskebehandling, blodersättning, tidig och adekvat 

behandling av smärta, samt förbättrade rutiner vid överflyttning av patienterna mellan 

avdelningarna, bidrar detta till att minska insjuknandet av akut förvirringstillstånd hos 

äldre med höftfraktur som är mentalt/kognitivt friska vid ankomst till sjukhus.  

 

Nationella behandlingsriktlinjer för höftfrakturer 

Socialstyrelsen har utfärdat behandlingsriktlinjer angående höftfrakturer från 2003. 

Socialstyrelsen graderar evidensstyrkan i den vetenskap de tar del av och av beprövad 

erfarenhet, ett mått på hur säker en slutsats är och risken med hur snabbt den kan ändras. 

De använder sig av fyra steg, där grad 1 är: starkt stöd, grad 2 är: måttligt stöd, grad 3: 

svagt stöd och grad 4 är: ringa stöd inklusive konsensus om detta bland experter, eller 

inget stöd alls.  

 

En preliminär diagnos av höftfraktur ställs av ambulanspersonal direkt på olycksplatsen. 

En höftfraktur kan föreligga om patienten klagar över smärta i höft eller ljumske, och 

ibland ner mot knäet, om patientens ben är förkortat och utåtroterat, om patienten får 

mer ont vid rörelse eller vid förflyttning. En äldre person som fallit och inte kan stödja 

på benet bör till sjukhus för röntgen vid misstanke om höftfraktur (grad 1).  

 

Socialstyrelsen pekar på några viktiga punkter som kan vara bra att tänka på vid 

omhändertagandet. Till exempel att göra iakttagelser på olycksplatsen, hur gick det till, 

när inträffade fallet? Att ge adekvat smärtlindring, intravenösa injektioner med morfin 

1-2 mg eller ketobemidon, redan på olycksplatsen. Peroral smärtlindring bör 

kombineras med starkare intravenös smärtlindring vid den tidiga mobiliseringen. Den 

intravenösa infarten ska anläggas på armen på den icke skadade sidan eftersom detta 

underlättar vid eventuell operation. Patientens smärta och effekten av behandlingen 

skall dokumenteras till exempel med hjälp av VAS-skalan. Kliniken bör ha en strategi 

hur smärtbehandlingen ska pågå under hela vårdförloppet. Att påbörja trycksårsprofylax 

genom att lägga patienten på ett mjukt underlag, eventuellt på den friska sidan och 

gärna med en kudde mellan knäna och bakom ryggen (grad 3). Transport i halvsittande 

(hjärtläge) kan vara ett alternativ (grad 3). Att stabilisera det skadade benet för att 

minska smärtan, till exempel med vakuumkudde, i transportsträck, med en 

specialdesignad stödkudde eller fixation mot det friska benet, och detta ska fortgå under 

hela vårdförloppet så länge patienten är imobiliserad. Överväga syrgasbehandling, 

patienten ska övervakas avseende saturation och ges syrgas de första 2-3 dygnen (grad 

3). Vara noggrann med dokumentation, så att överrapporteringen blir så säker som 

möjligt.  

Att ta med patientens gånghjälpmedel och eventuella läkemedel eller medicinlista. För 

patienter från särskilt boende bör särskilda överföringsblanketter eller remiss finnas 

med. Förekomst av samtidig hjärtinfarkt eller stroke eller annan orsak till fallet bör 

beaktas. Socialstyrelsen skriver att det är synnerligen viktigt med ett snabbt 

omhändertagande av dessa patienter. Andra samtidiga sjukdomar, nutritionsläget före 

fraktur vad gäller föda och vätska, liksom äldres svårigheter att plötsligt anpassa sig till 
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nya miljöer, kan bidra till förvirring och snabb förändring av allmäntillståndet. Till detta 

skall läggas den påverkan som sker på grund av smärta från frakturområdet. En 

bedömning och dokumentation av mentalt tillstånd före skadan bör rutinmässigt ingå i 

ankomstsamtalet. 

Det bör även göras en bedömning av patientens nutritionsstatus. Helst inom 5 minuter 

skall en sjuksköterska på akutmottagningen göra en bedömning och inom 30 minuter 

skall patienten ha undersökts av läkare och blivit skickad till röntgen. 

 

Peroralt vätske- och näringsintag före och efter operation bör vara en regel snarare än 

undantag (grad 2). En operation bör ske så snart som möjlig under ankomstdagen eller 

helst inom 24 timmar (grad 3). Genom en operation så snart som möjligt efter att 

frakturen uppkommit, direkt gångbelastning på benet efter operation och fortsatt 

rehabilitering i eget hem, har vårdtiderna kunnat minskas högst avsevärt de senaste 

decennierna. En snabb operation och tidig mobilisering ökar patientens känsla av 

kontroll och hennes förutsättningar att vara delaktig i planering och rehabilitering. 

Höftfrakturvården kan successivt optimeras till fördel för patienterna som för 

resursutnyttjandet och vårdekonomin genom en kontinuerlig uppföljning av 

höftfrakturdata som omfattar akutsjukvården, rehabiliteringsförlopp och funktionsutfall 

via kvalitetsregistret RIKSHÖFT (Socialstyrelsen).  

 

Enligt SLAS (Sveriges Ledningsansvariga Ambulansläkare i Samverkan) 

behandlingsriktlinjer som fastställdes 2011-02-11 om höftfrakturer kan man utläsa en 

strategi för undersökning. En primär bedömning skall göras enligt ABCDE, (A = 

airway, B = breathing, C =cirkulation, D = disability, E = exposure). En proximal 

femurfraktur är sällan livshotande, men patienten behöver ett genomtänkt 

omhändertagande. Den sekundära bedömningen innehåller helkroppsundersökning och 

en riktad undersökning av benet. Frågeställningar som benförkortning, utåtrotation, 

lokal smärta, svullnad/hematom, hudskada (trycksår, blåsor), samt distalstatus skall 

besvaras. Basala vitalparametrar skall bedömas samt att det skall tas ett P-glukos. 

Därefter utgår man från systemet SAMPLE, som är minnesregler för inhämtande av 

anamnes. Hagiwara, Wireklint Sundström (2010) och SLAS (2011) beskriver begreppet 

SAMPLE: 

 

S, Signs and symptoms. Huvudsakligt besvär? 

A, Allergies. Allergier mot läkemedel eller födoämnen? 

M, Medication. Medicinering, har läkemedel tagits? 

P, Past medical history. Graviditet? Tidigare sjukdomar? Blodsmitta? 

L, Last oral intake. Ätit druckit, vad och när, elimination? 

E, Events preceding. Vad föregick insjuknandet? 

 

Vidare finns indikationer för behandling som ofri luftväg, hypoxi och lågt blodtryck 

som måste åtgärdas samt grovreponering vid eventuell felställning. SLAS beskriver 

tydligt vad som sedan skall göras med patienten. Koppla alltid Ringer-Acetat då de ofta 

är intorkade, här rekommenderas en bolusdos på 500 ml om blodtrycket är under 90 

systoliskt, och som sedan kan upprepas. Ambulanssjuksköterskan får utrymme vad 

gäller smärtlindring där alternativ på Morfin eller Ketalar ges. Vikten av distalstatus 

finns med. Det som handlar om trycksårsprofylax är att det skadade benet skall ha en 

strumpa och att hälen skall ligga fritt i bekvämast möjliga läge. Basala 

behandlingsmålet är fri luftväg, andningsfrekvens mellan 10-20/min, saturation över 94 
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%, pulsfrekvens 50-100/min, systoliskt blodtryck på 90 mm-hg eller över samt VAS på 

3 eller mindre. SLAS ger ändå utrymme för lokala avvikelser (SLAS, 2011). 

 

Granskningsinstrumentet 

AGREE 2001 (Appraisal of Guidelines Research and Evaluation) är ett instrument vars 

syfte är att ge en ram för den kvalitativa bedömningen av kliniska behandlingsriktlinjer. 

Det bedömer validiteten i en riktlinje, hur den har tagits fram och hur den är skriven, till 

exempel tydlighet i att skriva ut referenser till vetenskap och beprövad erfarenhet 

(AGREE 2001; AGREE II, 2010). 

 

AGREE-instrumentet kan användas för att bedöma behandlingsriktlinjer från lokala, 

regionala, nationella eller internationella arbetsgrupper. Instrumentet skall kunna 

användas på alla slags sjukdomskategorier, vid diagnostik, hälsofrämjande arbete, vård 

och behandling eller olika slags interventioner.  

 

Det finns studier som använt AGREE och Lindberg, et.al., (2005) beskriver att 

landstinget i Östergötland har varit pilotfall för att testa hur AGREE fungerar i ett 

svenskt hälso- och sjukvårdssystem, som gjordes med hjälp av ett EU-projekt. 

Lindberg, et.al., (2005) ville kvalitetsbedöma Östergötlands läns behandlingsriktlinjer 

för astma/allergi och diabetes som kallas vårdprogram samt granska AGREE:s praktiska 

tillämpbarhet. Denna studie visade att vårdprogrammens måluppfyllelse var dåligt och 

att detta även kunde ses i andra studier som använt andra instrument för bedömning. 

Detta styrker AGREE som instrument för att bedöma kliniska behandlingsriktlinjer. 

Wimpenny och van Zelm (2007) har bedömt behandlingsriktlinjer för behandling av 

trycksår. Fyra olika behandlingsriktlinjer angående trycksår från Australien, Canada, 

Storbritannien och Nederländerna bedömdes efter AGREE. I resultatet framgår det att 

det fanns vissa svårigheter att jämföra behandlingsriktlinjerna med varandra på grund av 

nationella skillnader. Men att behandlingsriktlinjerna i det stora hela var ganska lika 

varandra därvid kunde de genomföra granskningen med hjälp av AGREE. 

Frågeställningar de tar upp är: är det den riktlinje som får högst poäng enligt AGREE 

den bästa? De andra behandlingsriktlinjerna kanske är lika bra, bara det att de tar upp 

olika saker. Kanske har detta att göra med de lokala skillnaderna som finns och som 

ligger till grund för den nationens behandlingsriktlinjer. Värderingen av de fyra 

behandlingsriktlinjerna visar på att det finns potential att utveckla internationella 

behandlingsriktlinjer där alla kan tillföra något. Wimpenny och van Zelm (2007) anser 

att AGREE kan behöva bli mer detaljerade i sina frågor för att öka reabiliteten. 

 

Eftersom AGREE publicerades 2001 och var ett nytt instrument att använda för 

bedömning behövdes en pågående utveckling av instrumentet och AGREE II 

utvecklades och blev klart under 2009. Utvecklingen bestod i att förbättra redskapet för 

mätningen och dess tillförlitlighet och giltighet för att förfina instrumentet och göra det 

lättare för de tilltänkta användarna. Utvecklingen ledde till en utförligare manual med 

till exempel förslag på var i en riktlinje man kunde leta efter information. En ändring på 

mätinstrumentet från en 4-gradig likertskala till en 7-gradig gjordes (AGREE II, 2010). 

Genom att betygsätta en riktlinje mellan 2-6 på likertskalan visar granskaren att 

riktlinjen saknar vissa efterfrågade delar och endast delvis uppfyller målet för domänet. 

Ju högre poäng en riktlinje får desto mer kriterier har uppfyllts. Under varje fråga i 

domänen finns punkten ”how to rate” där granskaren får hjälp med vilka kriterier som 
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behöver uppfyllas. AGREE finns översatt på svenska men inte AGREE II (AGREE II, 

2010). 

 

METOD 

Urval 

Initialt inhämtades behandlingsriktlinjer för bröstsmärta, höftfraktur och stroke från fem 

olika områden i Västra Götalandsregionen. Detta för att vår förförståelse var att dessa 

tre behandlingsriktlinjer var de mest utförliga att studera. Studien begränsades till att 

enbart gälla höftfrakturer för att hålla nere materialets storlek. Arbetet med att granska 

behandlingsriktlinjer för höftfrakturer gjordes enligt AGREE II.  

 

Datainsamling 

Tillstånd från utbildningsansvarig i varje ambulansområde om att få tillgång till deras 

behandlingsriktlinjer avseende höftfrakturer söktes innan studien inleddes. När tillstånd 

givits och behandlingsriktlinjerna sänts till oss påbörjades granskningen. I 

introduktionsbrevet till utbildningsansvariga gav vi ett löfte om att ingen information 

skulle lämnas ut i vår redovisning så att någon organisation skulle kunna identifieras. 

Brevet innehöll även information om att det var frivilligt att delta i studien och att 

deltagarna hade rätt att avbryta samarbetet när de ville och utan att behöva ange motiv. 

De deltagande organisationerna fick ge sitt samtycke skriftligt. Utöver de inhämtade 

behandlingsriktlinjerna söktes ytterligare information och förtydligande på Internet, via 

respektive områdes hemsidor. Detta gjordes då en del av materialet som sänts till oss 

bara var utdrag ur den fullständiga tryckta behandlingsriktlinjen.  

 

Dataanalys 

AGREE II 

Granskningen skedde enligt AGREE II:s riktlinjer. Enligt dessa riktlinjer ska minst två 

granskare, men helst fyra oberoende av varandra granska, för att sedan jämföra och 

sammanställa resultatet. De olika behandlingsriktlinjerna studerades flertal gånger av 

båda författarna innan granskningen påbörjades för att skapa en uppfattning om hur de 

var uppbyggda. AGREE II:s manual är mycket tydlig i hur granskningen skall gå till. 

Den hjälper granskaren att bedöma riktlinjen med hjälp av kriterier som skall uppfyllas 

för att riktlinjen ska kunna poängsättas inom domänen med graderna 1-7 på en 

likertskala, se figur 1. AGREE II är indelat i 6 domäner som innehåller 23 punkter som 

skall graderas 1-7. Där 1 är strongly disagree, instämmer inte alls och 7 är strongly 

agree, instämmer helt (Se bilaga 2). De olika ambulansdistrikten avidentifierades och 

benämns område 1, 2, 3, 4 och 5. Under tiden granskningen pågick fördes ibland 

diskussion oss emellan då det rådde oklarheter, dock avslöjades ingen bedömning oss 

emellan här. Vid vissa frågor som AGREE II ställer fick utökad inhämtning ske och 

behandlingsriktlinjerna söktes upp på Internet för att kunna läsas i sin helhet till 

exempel för att kunna ta reda på vem som stod som ansvarig eller när 

behandlingsriktlinjen skulle bli uppdaterad. Några behandlingsriktlinjer var endast 

utdrag, och därför var det inte möjligt att finna detta. När granskningen var klar, 

jämfördes bedömningarna granskarna emellan. Där det rådde stora skillnader i 
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bedömningen, lästes frågan i AGREE II om, och bedömningen kontrollerades. 

Skillnaden kunde bero på hur frågan hade tolkats eller språkförbistringar. AGREE II är 

på engelska och den äldre AGREE på svenska. Den svenska versionen användes 

emellanåt för att ytterligare förstå AGREE II. När alla behandlingsriktlinjer hade 

jämförts och kontrollerats skrevs alla poäng upp i en formel (se figur 2) för att kunna ge 

ett procenttal.  Procenttalen för varje domän och område räknades ut och resultatet visas 

i diagram. De olika områdenas behandlingsriktlinjer jämförs sedan i diagram inom varje 

domän avseende resultatet. 

Värt att notera är att AGREE II bara tillhandahåller information om den metodologiska 

kvaliteten i behandlingsriktlinjerna. Andra instrument får bedöma och ge information 

avseende innehållet och dess kvalitet. 

 
Strongly 

disagree  

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

Strongly agree 

 

7 

Figur 1. Likert-skala med graderna 1-7 enligt AGREE II. 

 

 
Figur 2. Formel för procentuträkning av varje domän, taget från AGREE. 

 

Jämförelse av åtgärder vid höftfraktur 

Utöver AGREE II:s granskningsmodell, jämfördes de respektive behandlingsriktlinjerna 

med avseende på skillnader i omhändertagande och behandling av patient med 

höftfraktur. Alla behandlingsriktlinjerna lades upp på ett bord för att få en bra överblick. 

Varje behandlingsriktlinjes åtgärder granskades och skrevs upp i ett Exceldokumet®. 

Till exempel att ett EKG skall tas, trycksårsprofylax bör utföras eller att smärtlindring 

skall ges. Detta resulterade i en figur (se figur 10) där man kan utläsa vilka åtgärder som 

finns i de olika områdenas behandlingsriktlinjer. Åtgärderna som finns utskrivna i 

riktlinjen har markerats med ett kryss (x). Denna figur visar tydligt hur lika 

behandlingsriktlinjerna är, eller hur de skiljer sig åt. 



 

 10 

RESULTAT 

Vid analys av behandlingsriktlinjer från de fem områdena framkom följande resultat; 

Det fanns uppenbara skillnader i behandlingsriktlinjerna som noterades utan att AGREE 

II börjat användas. Dessa skillnader kommer att redovisas i detalj efter bedömningen 

utifrån AGREE II redovisats.  

 

Domän 1; Mål och syfte  

I denna domän når område 1, 72 % då de anger tydliga mål för behandlingsriktlinjen 

men hälsoeffekter av rekommendationerna är inte helt framträdande. Det är tydligt för 

vilken patientgrupp den riktar sig till. Område 2, når här 97 % vilket förklaras till viss 

del av att de anger hela vårdkedjan från ambulansen första insats till den avslutande 

insatsen av mottagande avdelning innan operation. Tydliga mål samt hälsoeffekter finns 

dokumenterade. Område 3, når 79 % de har också ett ganska väl avgränsat mål. De 

anger inklusionskriterier inledningsvis samt är tydliga för vilken patientgrupp 

behandlingsriktlinjen gäller.  

Område 4, når 97 %, de har också en vårdkedja som tydliggörs i behandlingsriktlinjen, 

från ambulansen till röntgen avdelning. Här finns det tydliga direktiv för vem 

behandlingsriktlinjen gäller och varför. Område 5, når 61 %. De når medelbetyg i 

avseendet för vem och vilka behandlingsriktlinjen gäller samt hälsoeffekter finns 

angivna övergripande. Se figur 3. 
 

Figur 3. Resultat i procent områdesvis för Domän 1; Mål och syfte. 
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Domän 2; Berörda intressenters delaktighet  

Här når område 1 58 % då de inledningsvis av sina behandlingsriktlinjer nämner vilka 

som varit med och tagit fram dessa. De säger dock inget om man tagit hänsyn till 

patienter och deras synpunkter. Men det är tydligt för vilken yrkesgrupp 

behandlingsriktlinjerna gäller. Område 2 når 66 %. Det speglar sig även här att det är en 

process de arbetar efter då den är ganska tydlig och utförlig. Men precis som område 1, 

saknas synpunkter och preferenser från patientgruppen. Område 3 når 33 %, de skriver 

inte vem som varit med och utvecklat behandlingsriktlinjerna samt man förlitar sig på 

ett annat dokument i bedömningen av patienter med misstänkt höftfraktur om vissa 

kriterier inte uppfylls. Inget i övrigt finns att läsa om patienters eller målgruppens 

synpunkter. Däremot är det klart och tydligt att den riktar sig till ambulanspersonal. 

Område 4, når 42 %, och det är angett kortfattat vilka som deltagit i utvecklandet av 

behandlingsriktlinjen. De anger inget om patienters eller målgruppens synpunkter men 

är tydliga i till vilka den riktar sig till. Område 5 når 33 %. Det finns inget angett om 

utvecklingsgrupp eller deltagare. Patienters eller målgruppens synpunkter eller 

preferenser finns ej angett. Det är relativt tydligt för vem rekommendationerna gäller. 

Se figur 4. 

 

 
 
Figur 4. Resultat i procent områdesvis för Domän 2; Berörda intressenters delaktighet. 
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Domän 3; Stringens (noggrannhet) i framställningen  

I denna domän når område 1, 5 %. Det skrivs inget om hur man kommit fram till 

behandlingsriktlinjerna eller hur evidensen valts ut eller dess styrka eller begränsning. 

Det går inte att utläsa hur arbetsgruppen resonerat i framtagandet av de olika 

rekommendationerna eller om man tagit i beaktande det eventuella resultatet eller 

hälsoeffekterna som behandlingsriktlinjerna kan leda till. Inga externa granskare finns 

nämnda ej heller någon angivelse om när nästa revision skulle kunna bli aktuell. 

Område 2 når 12 % i denna domän. De når detta resultat då de påvisar en viss struktur 

för hur de sökt efter evidens. Samt att det går att ana en länk mellan 

rekommendationerna och det de stödjer den på. Men hur de tagit fram 

behandlingsriktlinjerna samt vilka fördelar, nackdelar och risker som de kan bära med 

sig finns inte nämnda. Hur urvalet gått till eller styrkan i evidensen förhåller sig skrivs 

det inget om. Det går inte att läsa om några utomstående granskare innan de tagit 

behandlingsriktlinjerna i bruk, ej heller något om när de kan bli föremål för uppdatering. 

Område 3 når här 16 %. De har inte skrivit om vilka metoder de använt, men urvalet har 

ett visst stöd. Däremot kan det inte ses vilka styrkor eller begränsningar som evidensen 

har. De har dock tagit i beaktande vissa bieffekter och risker som kan följa med viss del 

av rekommendationerna i behandlingsriktlinjen. Inga utomstående granskare eller någon 

uppdateringsfrekvens anges. Inga tydliga länkar mellan rekommendationerna och den 

stödjande evidensen går att finna. Område 4 når 15 %. Det går att utläsa hur man gjort 

för att välja ut evidensen i övergripande ordalag dock ej vilka metoder som använts för 

att söka efter den. Däremot finns det angivet initialt i behandlingsriktlinjen en viss 

diskussion om styrkorna och bristerna i behandlingsriktlinjerna. Ett inte alltför tydlig 

resonemang om hur man formulerat behandlingsriktlinjen finns samt ett visst stöd i 

evidensen kan anas. Ej heller denna behandlingsriktlinje har något angett om att den 

blivit granskad före den togs i bruk. Ej heller när den kan tänkas bli uppdaterad. Område 

5 når 10 %, de har inget dokumenterat om hur och vilka metoder som använts för att 

hitta evidens. Likaledes saknas det resonemang om styrkor och svagheter i evidensen. 

Det finns en linje i hur de formulerar behandlingsriktlinjerna, men inget om fördelar, 

nackdelar eller risker med denna behandling. Det finns ett versionsnummer på 

behandlingsriktlinjen vilket kan tyda på att den är uppdaterad tidigare. Men inget om 

när och om det kommer att ske igen. Se figur 5. 
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Figur 5. Resultat i procent områdesvis för Domän 3; Stringens (noggrannhet) i framställningen. 
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Domän 4; Tydlighet och framställning  

Här når område 1, 81 %. Det finns tydliga och klara direktiv om vad som skall göras 

med patienten. Huvudrekommendationerna samt alternativa vägar är lätta att identifiera 

och följa. 

Område 2 når 68 %. De har klara och tydliga direktiv som är relativt lätta att följa. De 

olika alternativ som anges är något otydliga och det samma gäller 

huvudrekommendationerna. Område 3 når 53 % i denna domän. De är något mindre 

tydliga i sina direktiv. Det finns här utrymme för tolkningar och 

huvudrekommendationerna är inte utmärkande. Område 4 når 86 % i denna domän. Här 

är det klara och tydliga direktiv som är lätta att identifiera och följa samt 

huvudrekommendationerna går att identifiera snabbt. Område 5 når 78 % och det är 

klart och tydligt angett vilka rekommendationer som gäller. De är lätta att följa och 

identifiera. Se figur 6. 

 
Figur 6. Resultat i procent områdesvis för Domän 4; Tydlighet och framställning. 
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Domän 5; Tillämpbarhet 

Område 1 når 27 % för att de inte redovisar om det förekommit något beaktande inför 

införandet av behandlingsriktlinjerna. Ej heller om det fanns hinder eller något som 

underlättade införandet. Det finns inget angett om ökade resurser, varken om ökade 

kostnader eller tidsåtgång. Man presenterar vissa övervakningskriterier samt vilka 

kriterier som skall uppfyllas. Område 2 når 30 %. Det som sägs för område 1 kan också 

sägas för detta område. De får låga poäng för att det saknar redovisning om kostnader 

eller om det ökar belastningen. Men har angett en strategi om resursbrist skulle bli 

aktuell. Det finns vissa övervakningskriterier skrivna. Område 3 når 12 %. De anger 

enbart att deras behandlingsriktlinje fungerar som stöd för bedömning samt enstaka 

övervakningskriterier. Område 4 når 23 %. De har som de tidigare områdena låga poäng 

i denna domän. Här finns det ett resonemang om vem som skall göra vad samt hur de 

skall agera om det blir resursbrist. Område 5 når 17 %, de har i princip samma poäng 

som de övriga. De nämner i korta ordalag att deras behandlingsriktlinjer är 

rekommendationer och har vissa övervakningskriterier nämnda. Se figur 7. 

 
Figur 7. Resultat i procent områdesvis för Domän 5; Tillämpbarhet  

 

Domän 6; Redaktionell självständighet  

I denna domän nämner inga av områdena något om de finansiella eller strukturella 

intressena som skulle kunna påverka behandlingsriktlinjerna. De har inget resonemang 

om några konkurrerande faktorer i vare sig utvecklingsgruppen eller den finansiella 

gruppen. Alla områdena får 0 %. Men för att inte jämförelsen skall bli missvisande 

internationellt har de olika områdena fått 100 % i domän 6. Enligt detta resonemang, 

kan det då bli möjligt att om det skulle bli aktuellt med en internationell studie, bedöma 

andra behandlingsriktlinjer utifrån AGREE II i frågorna om det förekommit 

vinstintresse, om de blivit finansierade av något företag eller om det förekommit någon 

intressekonflikt i arbetsgruppen hos dem som utarbetat behandlingsriktlinjen. 
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Övergripande bedömning 

Detta är inte en domän i sig. Utan en bedömning av behandlingsriktlinjerna utifrån 

kvalitén och hur de presenteras. Poängen i denna del sätts utifrån en helhetsbild efter 

beaktande av alla frågor i bedömningsprocessen av granskarna. Se figur 8. 

Det finns ytterligare en bedömning och den sätts i nivå om tre steg; Om 

behandlingsriktlinjen rekommenderas, rekommenderas med viss modifikation eller 

rekommenderas ej. De fem behandlingsriktlinjerna bedömdes som att de kunde 

rekommenderas med modifikation.  

 

 
Figur 8. Resultat i procent områdesvis för Övergripande bedömning. 

 

En sammanfattning av den procentuella bedömningen för respektive område och 

domäner samt en övergripande bedömning av varje område visas i tabell 1 och figur 9, 

nedan. 

 
Tabell 1. Resultatjämförelse i procent för alla fem områden och domäner 

 Domän 1 Domän 2 Domän 3 Domän 4 Domän 5 Domän 6 

Övergripande 

Bedömning 

Område 1 72 % 58 % 5 % 81 % 27 % 100 % 58 % 

Område 2 97 % 72 % 12 % 68 % 30 % 100 % 66 % 

Område 3 79 % 33 % 16 % 53 % 12 % 100 % 42 % 

Område 4 97 % 42 % 15 % 86 % 23 % 100 % 67 % 

Område 5 61 % 33 % 10 % 78 % 17 % 100 % 42 % 
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Figur 9. Resultatjämförelse i procent för alla 5 områden och domäner 

 

Jämförda åtgärder vid höftfraktur 

I figur 10 jämförs de olika åtgärderna vid höftfraktur som de 5 olika områdena tar upp i 

sina behandlingsriktlinjer. Område 1, 2, 3 och 4 skriver att de arbetar efter fast-track. 

Område 5 skriver inget om detta. Område 2 och 4 har behandlingsriktlinjer där patienten 

skall åka direkt till röntgen eller att det skall skrivas en röntgen remiss och de arbetar 

efter ett fast-track. 

Av de fyra områdena som arbetar efter systemet fast-track skriver område 1, 2 och 4 att 

ett EKG skall tas på alla patienter vid misstänkt höftfraktur, två av dessa 

behandlingsriktlinjer uttalar också att EKG skall sändas till en hjärtavdelning för 

inläggning i journalsystem. 

Område 1, 3, 4 och 5 har behandlingsriktlinjer på att patienten ska imobiliseras eller 

fixeras, där område 3 och 4 använder sig av Lassekudde. Andra sätt som område 1 och 5 

använder är att stötta det skadade benet mot det friska, eller med hjälp av kuddar och 

filtar. 

Område 1, 2 och 5 ordinerar infusion av Ringer-Acetat 1000 ml, där område 1 även 

skriver ut droppar/minut som skall administreras. 

Det är tre områden, 2, 4 och 5 som skriver ut att en Perifer venkateter (PVK) skall 

sättas, men eftersom det, utifrån de granskade riktlinjerna skall administreras intravenös 

vätska och intravenösa läkemedel så antas PVK sättas på alla patienter, i alla undersökta 

områden.  

Omvårdnad har tolkats som att se till att patienten är ren, varm, torr och förhindra 

nedkylning, samt att ikläda patienten patientskjorta, detta tas upp av områdena 1, 3, 4 

och 5. Område 1 förespråkar trycksårsprofylax med att patienten ska ligga på slätt 

underlag och vara torr, område 3 säger också att patienten skall vara torr.  

Alla områdena är tydliga med att smärtlindring skall ges till dessa patienter men två 

områden hänvisar till annat kapitel för att få reda på vilka läkemedel som skall 
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användas. Det läkemedel som används i de olika behandlingsriktlinjerna är Morfin, 

Ketalar, Primperan, Midazolam, Rapifen, Stesolid och Paracetamol. Några områden har 

doser utskrivna medan andra vill att patienten ska smärtlindras till önskad effekt. Alla 

områden förespråkar även att patienterna skall ha syrgas, men med skillnaden att ett av 

områdena infört ett gränsvärde för vid vilken syrgas får administreras.  

 

Åtgärder 

område 

1 

område 

2 

område 

3 

område 

4 

område 

5 

EKG x x  x  

Fast-track x x x x  

Fixation x  x x x 

Infusion x x   x 

Lassekudde   x x  

Omvårdnad x  x x x 

Perifer venkateter  x  x x 

Röntgen/remiss  x  x  

Smärtlindring x x x x x 

Syrgas x x x x x 

Trycksårsprofylax x  x   
Figur 10. Jämförelser för åtgärder områdesvis där x betyder att åtgärden har skrivits ut. 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Valet av behandlingsriktlinjer gjordes då dessa tre, bröstsmärta, höftfraktur och stroke, 

antogs vara de mest utförliga och tillämpade behandlingsriktlinjerna inom 

ambulanssjukvården. Sedermera begränsades studien till att bara omfatta höftfraktur då 

dataanalysen annars skulle bli alltför omfattande. Valet av granskningsinstrumentet var 

initialt AGREE men efter undersökningar hittades en reviderad och mer utförlig 

upplaga, AGREE II. Detta instrument är vedertaget som granskningsinstrument för 

behandlingsriktlinjer internationellt och är väl beprövat.  

 

I användarmanualen för AGREE II skrivs att bedömningen av behandlingsriktlinjer ska 

ske av minst två granskare men helst fyra vilket gör att tillförlitligheten blir högre. I 

denna studie var det två personer som utförde granskningen, men då AGREE II i 

klartext skriver att det går att utföra med enbart två granskare genomfördes studien på 

detta sätt då det inte var möjligt att inom ramen för detta arbete utöka antalet granskare. 

Vid eventuella fortsatta studier i detta område framhålls det dock att det bör vara 

ytterligare granskare involverade för att som tidigare nämnts, öka tillförlitligheten. Vid 

granskningen av data användes AGREE som ett förtydligande dokument då detta är 

översatt till svenska. Med hjälp av detta minskade felkällorna i form av 

översättningsproblematik samt missförstånd i form av språkförbistringar. Diskussion 

mellan granskarna fördes under analysfasen för att missförstånd skulle undvikas och för 

att ytterligare minimera felkällor. Denna diskussion fördes utan att avslöja den inbördes 

bedömning som granskarna gjort. Damsgaard och Mölbak (2010) skriver att 

bedömningen utifrån AGREE var tidsödande vilket inte kan sägas i denna studie. Detta 
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kan bero på hur omfattande den behandlingsriktlinjen är som skall bedömas. Då 

behandlingsriktlinjer prehospitalt för ambulanssjukvården inte är uppbyggda på det sätt 

som behandlingsriktlinjer hospitalt är, finns det en möjlighet att AGREE II inte är det 

bästa instrumentet för bedömning av ambulanssjukvårdens behandlingsriktlinjer. 

Lindeberg et.al., (2005) ansåg dock att AGREE är praktisk och användarvänlig.  

 

Resultatet räknades fram genom användandet av AGREE II:s formel se figur 2, sedan 

sammanställdes detta i stapeldiagram för att det skulle bli överskådligt och lätt att 

jämföra. I AGREE II uppges att poängen för respektive avsnitt är oberoende av 

varandra och att de ej bör summeras till en totalsumma. Där står också att poängen kan 

vara ett sätt att jämföra olika behandlingsriktlinjer för att ta beslut vilka man skall 

rekommendera eller ej. Det går däremot inte att med hjälp av poängen sätta ett 

gränsvärde vad som är en bra eller dålig behandlingsriktlinje. 

 

Analysmetoden för jämförelser gjordes som nämnts avseende åtgärder. 

Behandlingsriktlinjer för respektive område lades upp på ett bord eftersom det snabbt 

ger en bra överblick över alla behandlingsriktlinjer samtidigt. Det var då lätt att ta reda 

på åtgärderna och notera vad som fanns med och inte. Det valdes att bortse från kontroll 

av vitala funktioner och mätning av P-glucos, eftersom fokus lades på 

omvårdnadsåtgärder och specifika åtgärder vid höftfraktur. Det kan ändå nämnas att ett 

område vill att ett P-glucos värde skulle tas, samt att även SLAS skriver detta, men inte 

Socialstyrelsen från 2003. 

 

Resultatet hade kanske till viss del varit annorlunda, om någon annan analyserat 

behandlingsriktlinjerna eftersom våra personliga erfarenheter från ambulanssjukvården 

kan ha påverkat granskningen.  

 

Resultatdiskussion 

Följande granskning visar att behandlingsriktlinjerna är tydliga för vad och för vem de 

är riktade mot. De brister som är utmärkande är att omvårdnadsperspektivet saknas till 

stor del samt att referenser till vetenskap och beprövad erfarenhet är bristfällig. Däremot 

är det medicinska perspektivet väl beskrivet, dock finns det skillnader 

behandlingsriktlinjerna emellan. Behandlingsriktlinjerna saknar också tydlighet 

avseende vilka personer som har varit delaktiga med att utformat dessa. 

 

I följande resultatdiskussion diskuteras riktlinjerna utifrån varje domäns kriterier. 

 

Domän 1; Mål och syfte 

De behandlingsriktlinjer som granskats har ett väl uttryckt mål med den 

rekommendation som ges. De ger klara direktiv i vad som skall göras och med vem. Att 

behandlingsriktlinjerna är framtagna för ambulanssjukvården och dess personal är i alla 

de fem områden väldigt tydligt. Det som skulle kunna vara tydligare i alla 

behandlingsriktlinjer är omvårdnad vid höftfraktur. I de flesta fall är det den specifika 

omvårdnaden som är den tydliga, vilket också är naturligt för att vara prehospitalt, men 

den allmänna omvårdnaden, som till exempel att lindra lidande och skapa trygghet för 

patienten bör också beaktas. Det lidande som en äldre människa kan drabbas av om 

denne ådrar sig en höftfraktur är betydande och måste ses ur fler än ett perspektiv 
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(Eriksson 1994). Vad som kan utläsas är enbart ett vårdperspektiv där det anges hur den 

specifika vården skall gå till och om de specifika vårdåtgärderna. Men inget 

omvårdnadsperspektiv nämns och vad detta skulle kunna ha för betydelse för den 

drabbade. Ambulanssjuksköterskan skall arbeta ur ett holistiskt perspektiv och med 

detta bör det då beaktas vad patientgruppen har för önskemål och synpunkter. Wireklint 

Sundström (2005) menar att det yttersta målet är att i gemenskap med patienten lindra 

ett lidande, ge behandling samt genom en vårdande hållning stimulera patienten till 

positiva hälsoprocesser. 

 

Domän 2; Berörda intressenters delaktighet 

Det bör vara tydligt att se vilka som varit med och utvecklat de respektive 

vårdprogrammen och vem som står som ansvarig. Det förekommer att detta nämns 

övergripande i vissa fall i de behandlingsriktlinjer som granskats, men inte inom den 

specifika behandlingsriktlinjen för höftfrakturer. Skall man anta att det är respektive 

ambulansöverläkare som är den ansvarige för den ordinerade behandlingen och i så fall 

är denne multi-disciplinell inom alla områden som ambulanssjukvården kan träffa på? 

Det som saknas är en deltagarlista över dem som varit involverade i framtagandet av 

behandlingsriktlinjen i fråga om sammansättning, inriktning och relevanta 

specialistkunskaper. 

 

När en vårdkedja utarbetas skall arbetet vara systematiserat och strukturerat. I den grupp 

som arbetar med att utveckla vårdkedjan skall alla yrkeskategorier finnas med från de 

kliniker som vårdar, diagnostiserar och behandlar patienterna. Målet är att ge vård med 

hög standard. Kliniska vårdvägar är ett lämpligt sätt att organisera och ge vård, 

strukturen är genomtänkt och möjligheten att styra kvaliteten i hela vårdkedjan är god 

(Karlsson et.al., 2010).  

 

För att nå ett patientperspektiv bör det redovisas att patientrepresentanter varit delaktiga 

i framtagandet av den specifika behandlingsriktlinjen. Detta framkommer det inget om i 

någon behandlingsriktlinje som granskats. Vård och behandling ska så långt det är 

möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten (HSL 1982:763). Eriksson 

(1994) och Dahlberg (2002) nämner att ett vårdlidande kan uppstå om inte patienten 

uppmärksammas. Det är då viktigt att få med patientgruppens åsikter och preferenser i 

framtagande av behandlingsriktlinjer för att ge dem möjlighet att vara delaktiga i vården 

redan här. Detta kan ske genom att studier som är gjorda utifrån ett patientperspektiv 

ligger till grund för riktlinjen.  

 

Domän 3; Stringens (Noggrannhet) i framställningen 

Inom denna domän uppfyller inga behandlingsriktlinjer AGREE II:s mål för hur 

behandlingsriktlinjerna tagits fram. De som tagit fram behandlingsriktlinjerna har helt 

bortsett från noggrannhet i framställningen eftersom det inte går att utläsa vilken 

evidens och beprövad vetenskap som ligger bakom. Det finns inga källor, referenser 

eller evidens som stödjer den ordinerade medicinska behandlingen eller 

omvårdnadshandlingarna. Här bortser man från ambulanssjuksköterskan som 

forskningskonsument och ger dem ingen möjlighet att kritiskt granska den ordinerade 

behandlingen utifrån den forskning som finns tillgänglig och som det kan antas att 

riktlinjerna bygger på.  
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Eftersom man kan läsa i Socialstyrelsens behandlingsriktlinjer om höftfrakturer från 

2003, vad som skall göras med dessa patienter och att det här finns likheter med de 

granskade behandlingsriktlinjerna och att det finns forskning på fast-track, visar att i 

och med det arbetas efter detta av några områden i Västra Götaland, så kan man anta att 

det ändå ligger vetenskap och beprövad erfarenhet bakom framtagandet men att man 

inte är tydlig med hur man använt sig av det. Rätt typ av behandling måste kunna 

identifieras snabbt, för att kunna användas som ett beslutsstöd (Hansson et.al., 2008) 

Det går inte utforma behandlingsriktlinjerna för uttömmande och innehållsrika, de 

viktigaste rekommendationerna bör vara lätta att hitta och enkla att förstå vilket medför 

att det inte går att ange alla faktorer och processer som lett till den slutgiltiga 

behandlingsriktlinjen. Men dokumentationen för hur arbetet gått tillväga för att utforma 

behandlingsriktlinjerna, vilka referenser och kunskapsbaser som använts till att söka 

data och sedan bilda grunden för de olika rekommendationerna i behandlingsriktlinjen 

borde finnas för dem som vill hitta evidensen och söka djupare kunskap i de olika 

områdena. I de fall ambulansområdena har hemsidor eller länkar till sina 

behandlingsriktlinjer på Internet finns det i de flesta fall inget heller där att läsa om vad 

som lett till det slutgiltiga resultatet.  

 

De ambulanssjuksköterskor som vill ha en större kunskap i ämnet måste få en chans att 

läsa in sig på de källor som använts. Här finns det ett stort behov som 

ambulanssjukvården i Västra Götalandsregionen bör fylla. Den kunskap som 

ambulanssjuksköterskor besitter måste tas tillvara och deras vilja att leta djupare efter 

kunskap måste beaktas. Det är uppenbart att det finns fördelar med att kunna ange 

referenser och källor när det skrivs rekommendationer. Ytterligare kunskap skulle 

kunna inhämtas och man får en mängd kritiska läsare som tar del av evidensen. Dessa 

kan sedan komma med förslag på förbättringar, påpeka brister samt ange källor för ny 

kunskap. Det finns olika verktyg för att öka kvaliteten i de behandlingsriktlinjer man 

vill ta fram. Till exempel The Conference on Guideline standardization checklist, som 

är ett sådant verktyg som kan användas under framtagandet av behandlingsriktlinjer 

(Deshpande, Grimshaw, Overhage, Shekelle, Shiffman, & Slutsky, 2003), till skillnad 

från AGREE II som används efter att behandlingsriktlinjen är framtagen för bedömning 

av den senare. 

 

Lindberg, et.al., (2005) skriver att medicinska behandlingsriktlinjer är en färskvara, 

varför bedömningen av en riktlinje inte får ske som engångsföreteelse. Bedömning och 

kvalitetssäkring måste ske fortlöpande. Det är inte uttalat i de behandlingsriktlinjer som 

granskats, det som kan utläsas är att den är reviderad men inte med vilken frekvens. 

 

Domän 4; Tydlighet och framställning 

Huvudrekommendationerna är tydliga och lätta identifiera. Det är lätt att hitta 

information om vad som är den viktigaste åtgärden viket skapar en trygghet hos 

ambulanssjuksköterskan i sin yrkesutövning. Om en behandlingsriktlinje är enkel och 

tydlig att följa ger detta en förutsättning för ambulanssjuksköterskan att ge god och 

säker vård på lika villkor, enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 1982:763). Detta kan i 

förlängningen ge positiva effekter i mötet med patienten och på omvårdnaden.  
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Domän 5; Tillämpbarhet 

Det är bara ett fåtal av områden som diskuterar eventuella resurshinder av att följa 

behandlingsriktlinjerna. De som gör det tar upp vad som skall göras om ambulansen 

behöver ta ett nytt uppdrag och avbryta det pågående fast-track uppdraget. Då Olsson 

och Sarlöv (2009) skriver att beläggningstiden per ambulansenhet ökar med 30 minuter 

uppstår det säkert ett visst behov av ökade resurser prehospitalt.  

Att behandla ett specifikt sjukdomstillstånd med hjälp av fasta behandlingsriktlinjer och 

ett väl utvecklat fast-track ger samhällsvinster i form av minskade kostnader för 

inneliggande sjukvård då beläggningstiden på respektive enhet inom sjukhuset minskar 

(Holgers & Larsson, 2011; Karlsson et.al., 2010; Olsson, 2006). Däremot kan det antas 

ge ökade kostnaderna i form av ökat resursanspråk prehospitalt. Den högre 

beläggningstiden i ambulansen skapar ett ökat behov av fler enheter prehospitalt för att 

bibehålla samma beredskap gentemot samhället. På individnivå ger det vinster i form av 

minskat lidande och ökad trygghet (Järhult & Offenbartl, 2006) för den enskilde 

patienten, dessutom skall det också ge likvärdig vård till de medborgare som har 

behovet av att nyttja denna resurs (Bhatsevani et.al., 2010). 

 

Domän 6; Redaktionell självständighet  

De frågor som AGREE II ställer är inte möjliga att svara på i domän 6. Här rör frågorna 

den redaktionella självständigheten i förhållandet till finansiärer och om det funnits 

intressekonflikter i arbetsgruppen hos dem som utarbetat denna. Inom 

ambulanssjukvården tas behandlingsriktlinjerna fram som ett hjälpmedel för 

ambulanspersonal att få råd och stöd i hanteringen av specifika sjukdomstillstånd. De 

som utformat behandlingsriktlinjerna inom ambulanssjukvården har vanligtvis inget 

vinstintresse i detta och behandlingsriktlinjerna har finansierats och tagits fram av de 

olika ambulansområden själva enligt de lokala rutiner som gäller. Hur detta förhåller sig 

i andra länder kan inte sägas. Men det kan inte uteslutas att det kan finnas 

intressekonflikter i arbetsgrupper som utvecklar behandlingsriktlinjer någonstans eller 

att det förekommer konkurrerade åsikter eller vinstintressen som måste beaktas. Men för 

att resultatet skall kunna jämföras internationellt har de olika områdena getts 100 % i 

denna domän enligt detta resonemang. 

 

Övergripande bedömning 

Den övergripande bedömningen blir att alla behandlingsriktlinjer rekommenderas med 

modifikation. Alla de granskade behandlingsriktlinjerna är i mål och syfte och tydlighet 

och framställning tydliga för det de avser, det vill säga, som behandlingsriktlinjer i 

ambulanssjukvården. Även om det efterstävas ett mindre format på 

behandlingsriktlinjen för att den skall kunna bäras med på smidigt sätt borde det gå att 

ha ett större utförligare dokument där det anges referenser och vilken evidens 

rekommendationerna grundas på. Denna skulle med fördel kunna göras tillgänglig på 

Internet via respektive områdes hemsida för lättare åtkomst. Behandlingsriktlinjen 

skulle också lättare kunna revideras vid ny kunskap eller vetenskap på detta sätt. 

Arbetsgrupperna som deltagit i framtagandet av behandlingsriktlinjerna borde också 

synliggöras på ett tydligare sätt både i avseende profession och vilken roll de haft i 

arbetet.  
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Jämförda åtgärder vid höftfraktur 

Fyra områden, 1, 2, 3 och 4, arbetar efter fast-track eller snabbspår för patienterna. Om 

det femte området arbetar efter detta går inte att utläsa i behandlingsriktlinjen. Enligt 

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 1982:763) ska alla patienter ha rätt till en god hälsa 

och vård på lika villkor, varför är det då skillnad på åtgärderna för patienterna med 

höftfraktur inom Västra Götalandsregionen? Vem är det som har rätt? Svårigheter med 

att införa en vårdkedja på patienter som skall slussas igenom sjukhuset är att 

patientgruppen behöver vara relativt homogen, menar Karlsson, et.al., (2010), vilket i 

praktiken innebär patienten måste anpassas till vården i stället för tvärtom. Risken är att 

målet med fast-track blir självuppfyllande, och den bara existerar för att sjukvården ska 

få en effektiv vårdkedja. Man bör istället se till patientens behov och utforma vården 

utifrån denne, nyttan blir då en mer tillfredställande vård för patienten och därav ett ökat 

välbefinnande (Dahlberg et.al., 2007). Socialstyrelsen behandlingsriktlinjer är från 2003 

och SLAS från 2011, men det kan till exempel inte utläsas i SLAS behandlingsriktlinjer 

att det bör arbetas efter ett fast-track eller att patienten skall till röntgen utan att stanna 

till på akutmottagningen, å andra sidan ger SLAS utrymme för lokala avvikelser, då blir 

nästa fråga varför kallar man dem då nationella behandlingsriktlinjer? Är det så att 

område 2 och 4 har kommit längre i sitt vårdkedjetänkande eftersom de har med att 

patienten ska direkt till röntgen eller att en remiss skall skrivas? Med ett fast-track kan 

den preoperativa processen startas av ambulanspersonalen (Olsson & Sarlöv 2009). 

 

SLAS och Socialstyrelsen pekar på vikten av trycksårsprofylax redan i ambulansen, 

ändå är det bara område 1 som skriver att trycksårsprofylax skall utföras genom att 

patienten skall ligga på slätt underlag och vara torr. Område 3 och 4 kan falla in under 

rubriken trycksårsprofylax om man tar med Lassekudden. Dessa två områden använder 

Lassekudden under rubriken imobilisering eller fixation. Genom att trycksårsavlasta 

reduceras risken för trycksår och ett hjälpmedel kan vara Lassekudden (Karlsson et.al., 

2010). Det finns ökad risk för trycksår hos patienter som är dåligt smärtlindrade, 

eftersom de tenderar att ligga mer stilla (Karlsson et.al., 2010). Vi har tolkat att 

patienten skall vara varm och torr eller att förhindra nedkylning som omvårdnad 

eftersom omvårdnad vid höftfraktur inte står uttryckligen. Det är endast ett område som 

inte tar upp detta specifikt. Risken för trycksår ökar om patienten är kall och våt. 

Hommel (2007) visar i en studie att 4-månaders överlevanden är signifikant lägre om en 

patient drabbats av trycksår. 

 

Alla behandlingsriktlinjer säger att patienten ska ha smärtlindring. Socialstyrelsen 

(2003) skriver att patienten skall ha adekvat smärtlindring redan på olycksplatsen. De 

läkemedel som tas upp i områdenas behandlingsriktlinje ges skall ges intravenöst, dock 

är det bara tre olika områden som uttryckligen skriver att en PVK skall sättas, man kan 

då anta att det ändå skall sättas en PVK på alla patienter. Tre områden skriver ut vilka 

läkemedel som skall användas samt doser, de andra två hänvisar till annat kapitel i sina 

behandlingsriktlinjer för smärtlindring, där det ena området tillåter sjuksköterskan att 

smärtlindra till önskad effekt.  

 

Socialstyrelsen (2003) skriver att man skall överväga syrgas de första dygnen efter 

höftfrakturen men här skriver 4 områden att syrgas skall ges till alla patienter, ett 

område har gränsvärde på 92 % i syresättning innan syrgas får administreras. Beakta att 

Socialstyrelsens behandlingsriktlinjer angående höftfrakturer är från 2003. Men enligt 

SLAS (2011) har man ett riktvärde på under 94 % i syresättning innan administration av 
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syrgas. Socialstyrelsen (2003) skriver att förekomst av samtidig hjärtinfarkt eller stroke 

bör beaktas. Här kan ambulanspersonalen ta ett EKG och skicka det för bedömning 

redan på olycksplatsen för att snabbt utesluta att en hjärtinfarkt var orsak till fallet. EKG 

tas av tre områden, 1, 2 och 4. Ett snabbt kognitivt test kan också utföras på plats för att 

användas som referensvärde under vårdtiden (Karlsson et.al., 2010; Olsson & Wikström 

2009) Därmed kan ambulanssjuksköterskan också få en uppfattning om patienten är 

orienterad till tid rum och person, för att minska misstanken om samtida stroke, dock är 

det ingen av de granskade behandlingsriktlinjerna som tar upp detta. 

 

Då vi inte funnit något stöd i litteraturen angående vätsketerapi prehospitalt skall det 

ändå nämnas att patienten kommer att vara fastande inför operation och därför är 

behovet av parenteral vätsketerapi indikerad. Vätskebehandling tillsammans med 

syrgas, blodersättning och förbättrade överlämningsrutiner bidrar till att minska 

förekomst av akut förvirringstillstånd (Björkman Björkelund, 2008). Olsson och 

Wikström (2009) framhåller nyttan av att ambulanssjuksköterskan skulle kunna 

tillhandahålla dryck med högt näringsinnehåll till dessa patienter, men 

ambulansskutsköterskan måste tänka på att intaget inte ska bli för nära en eventuell 

operation. 

 

Det finns en del att önska ur ett omvårdnadsperspektiv i de behandlingsriktlinjer som 

granskats. Wireklint Sundström (2005) skriver att ambulanspersonalen ska ha en 

odiskutabel hållning till de akut livshotande uppdragen, att agera snabbt och effektivt 

för att rädda liv. Men att de i det lite lugnare fallen skall agera utifrån ett långsammare 

och eftertänksamt förhållningssätt. Hon skriver vidare att det är viktigt att inte 

rationalisera bort relationen med patienten och låta den medicinska hållningen ta 

överhanden och därmed låta den medicinskt präglade sjukdomsbilden styra och 

samtidigt begränsa bedömningen.  

 

KONKLUSION  

Det skall framhållas att då det inte finns några studier tidigare gjorda om 

behandlingsriktlinjer inom ambulanssjukvården får denna studie ses som en pilotstudie 

inom området. Efter granskningen med AGREE II framkom det att de som arbetar med 

framtagandet av behandlingsriktlinjer bör vara tydligare med att synliggöra evidensen 

som ligger till grund för de olika rekommendationerna. Dessutom bör det också framgå 

vilka som varit delaktiga i arbetet samt vilken funktion de har i processen. Det vore bra 

om hänsyn kunde tas till patientgruppers åsikter vid framtagandet av 

behandlingsriktlinjer för att få ett patientperspektiv. 

Bara för att en behandlingsriktlinje fått höga procent innebär det inte att det är den bästa 

innehållsmässigt eftersom AGREE II inte bedömer innehållet i behandlingsriktlinjen.  

Det ska också sägas att behandlingsriktlinjerna inom Västra Götalandsregionen är i stort 

sätt lika i de rekommendationerna de anger. Det finns skillnader men om det är lokala 

skillnader som är beroende av traditioner från de sjukhus områden tillhör eller beprövad 

erfarenhet från dem som tagit fram de olika behandlingsriktlinjerna som styrt 

framtagandet kan inte fastställas.  
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Förslag till fortsatt forskning 

AGREE II är ett instrument som kan användas som en praktisk metod för utvärdering 

av kliniska riktlinjer. För att granska innehållet avseende omvårdnadsåtgärder i de 

behandlingsriktlinjer som finns behövs det andra instrument och kanske andra metoder.  
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Granskning av kliniska guidelines 

 

Hej. 

Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning 

mot ambulanssjukvård vid Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör vi ett 

examensarbete på avancerad nivå. 

Syftet med examensarbetet är att granska hur behandlingsriktlinjerna inom ambulanssjukvård 

tas fram i regionen och vilka skillnader och likheter som finns. Genom diskussioner oss 

kurskamrater emellan och på seminarier har vi upptäckt att trots att vi arbetar i samma region 

så arbetar vi olika och har olika hjälpmedel och olika läkemedel. 

 

Metoden i examensarbetet är att via ett väl testat undersökningsinstrument benämnt AGREE 

(Appraisal of Guidelines Research and Evaluation), granska innehåll i 3 olika riktlinjer från 

alla sjukvårdsområden i Västra Götaland. Det är alltså vi studenter som kommer att utföra 

granskningen med hjälp av denna enkät. 

Datainsamling kommer att ske genom att vi önskar få ta del av era riktlinjer som handlar om: 

Centrala Bröstsmärtor, Stroke och Höftfrakturer.  

 

Vi önskar härmed att ni sänder oss era behandlingsriktlinjer för Centrala Bröstsmärtor, Stroke 

och Höftfrakturer. Om det finns en mer utförlig riktlinje som inte är i fickformat, sänd oss 

även den samt namn och kontaktuppgifter på den som skulle kunna svara på frågor, antingen 

via e-mail eller via telefonkontakt. Detta innebär inte att vi kommer att intervjua 

kontaktpersonen utan om att få förtydliganden. Vi önskar även att få ta del av information om 

hur ni arbetat fram era riktlinjer. 

 

Eftersom vi gör undersökningen som ett examensarbete på avancerad nivå krävs inget 

tillstånd från det forskningsetiska rådet, men det är såklart helt frivilligt att delta i vår studie, 

samt att eventuellt avbryta samarbetet utan att tala om för oss varför. 

Alla uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt. Det betyder att uppgifter som kan 

identifiera deltagare och verksamhetsområde tas bort. Vid publicering kommer inte heller 

kontaktpersoners namn att skrivas ut. 

Ingen obehörig kommer att ha tillgång till datamaterialet. Det är endast vi som skriver 

uppsatsen och handledare från Högskolan i Borås som kommer att ha tillgång till materialet. 

Skriv på godkännande för deltagande och sänd även det till oss. 

 

Hälsningar Johanna Falk och Henric Johansson 

 

 

__________________________ __________________________ 

 

Vid frågor kontakta gärna oss. 

Johanna Falk    Henric Johansson 

E-post:     E-post: 

s100459@student.hb.se   s103919@student.hb.se 

Tfn: xxxx xxxxxx   Tfn: xxxx xxxxxx 
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Handledare:  

Björn-Ove Suserud. 

Institutionen för vårdvetenskap 

Högskolan i Borås 

E-post: bjornove.suserud@hb.se 

Tfn växel Högskolan i Borås: 033-435 40 00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godkännande 

Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Johanna och Henric genomför 

datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits.  

 

 

_______________________________________________________________ 

Namn  

Titel/Verksamhet/Ort/datum 
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