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Sammanfattning 

 
Höftfraktur men även misstanke om detta är ett mycket vanligt förekommande uppdrag 

inom ambulanssjukvården. Att drabbas av en höftfraktur är ett allvarligt tillstånd med 

stora riskfaktorer med hög dödlighet som följd i efterförloppet. På senare tid har ett 

större fokus lagts för att förbättra och effektivisera vårdförloppet av dessa patienter. 

Åtgärder som vidtagits har lett till förändringar inom ambulanssjukvården där 

huvudsyftet är att snabbt identifiera och få patientgruppen till rätt vårdnivå. 

Målsättningen är att patienterna tidigt kommer till operation, minska riskerna för 

komplikationer samt att optimera möjligheterna för patienten att återgå till ett normalt 

liv. Dessa förändringar har lett till ett intresse för författarna att beskriva denna vård. 

Syftet med studien är att beskriva den erfarna ambulansjuksköterskans upplevelser av 

att vårda patienter med misstänkt höftfraktur. För att undersöka fenomenet valdes en 

kvalitativ forskningsintervju där sex ambulanssjuksköterskor verksamma i sydvästra 

Sverige med vardera minst fem års ambulanserfarenhet intervjuades.  

I resultatet framkom sex huvudkategorier: identifiering av höftfraktur, det sociala 

samspelet, smärtlindring, sjuksköterskans upplevda patientvinst, revir och 

rollfördelning samt det kollegiala samspelet. I dessa kategorier kunde författarna utläsa 

att ambulanssjuksköterskorna upplever en mycket god vård för patienter och anhöriga 



som drabbats. Vissa rutiner i vården ifrågasätts av informanterna då nya uppgifter för 

ambulanssjukvården utförs i en hospital miljö. Detta anses som tidskrävande och med 

minskad tillgänglighet till ambulanssjukvård som följd.  

 

Nyckelord: Höftfraktur, ambulanssjuksköterska, upplevelser, prehospital, intervjustudie  
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INLEDNING 

Rutinerna för det prehospitala omhändertagandet av patienter med misstänkt höftfraktur 

har ändrats genom åren. Tidigare omhändertagande av dessa patienter avslutades med 

överrapportering på akutmottagning. För att få en snabb diagnos, förkortad vårdtid och 

minskat lidande för patienterna har Socialstyrelsen utkommit med nationella riktlinjer 

för omhändertagande för patienter med misstänkt höftfraktur. Inom flertalet landsting i 

Sverige har det utarbetats lokala riktlinjer för omhändertagandet av dessa patienter. 

Informanterna i denna studie följer de riktlinjer som utarbetats av Södra Älvsborgs 

Sjukhus (se bilaga 1). Dessa lokala riktlinjer har till stor del förändrat omhändertagandet 

och rutinerna för ambulanspersonalen. Förändringsarbeten av detta slag förekommer 

även i andra patientgrupper som exempelvis hjärtpatienter och strokepatienter. 

Författarnas intresse för patienter med höftfrakturfraktur har väckts då dessa patienter är 

vanligt förekommande bland ambulansuppdragen. Vi vill fånga 

ambulanssjuksköterskans upplevda erfarenheter i att utgöra en viktig del i detta 

omhändertagande. Författarna har utifrån denna frågeställning inte funnit några studier 

som berör detta fenomen. 
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BAKGRUND 

Höftfraktur 

Epidemiologi 

I Sverige drabbas cirka 50 personer dagligen av höftfraktur, detta är vanligast 

förekommande bland kvinnor vilka utgör ca 70 % av de drabbade. Höftfraktur drabbar 

vanligen den äldre delen av befolkningen (medelålder 80 år). I samband med att antalet 

äldre i Sveriges befolkning ökar ses även en ökning av de patienter som drabbats av 

höftfraktur i kommande decennier. Olsson (2006) säger att höftkirugin är den största 

enskilda gruppen inom ortopedin, dessa utgör totalt 25 % av alla vårdagar på de svenska 

sjukhusen vilket leder till en hög beläggning och en mycket hög kostnad för samhället. 

Det är ett välkänt fenomen att den drabbade gruppen med höftfrakturer har hög 

dödlighet men även att bland de som överlever skadan kan förlora viktiga delar av sin 

livskvalitet (Olsson, 2006). 

 

Patofysiologi 

Höftfraktur är ett samlingsnamn för flera olika frakturtyper i den proximala delen av 

lårbenet. Höftfrakturer delas huvudsakligen in i två typer av frakturer: 

 Cervikala: frakturer genom lårbenshalsen. 

 Trochantära: De trochantära frakturerna delas in i pertrochantära samt 

subtrochantära frakturer Lindgren och Svensson (2006). 

Vid cervikal fraktur kan skada leda till att caputs cirkulation påverkas, vilket kan orsaka 

att caput helt eller delvis går i nekros. Riskerna för nekros ökar i takt med graden av 

frakturens felställning. Vid pertrochantära frakturer har fraktur uppstått lateralt om 

collum, ovan eller i höjd med trochanter minor. Medelåldern för dem som drabbas av 

pretrochantära frakturer är något högre än för dem med cervikala frakturer. 

Subtrochantära frakturer kallas de frakturer som innefattar den översta delen av 

femurdiafysen distalt om trochanter minor. Det är vanligt förekommande med 

felställning på de subtrochantära frakturerna vilket är förenligt med en större blödning 

än i de trochantära frakturerna. Cervikala och trochantära frakturer delas in i fyra 

grader: 

 Grad 1: Är inkilad och den mest stabila.  
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 Grad 2: Saknar felställning men är oftast instabila. 

 Grad 3: Felställning synlig men har kontinuitet vid frakturfragmenten. 

 Grad 4: Caput har luxerat från collum och frakturfragmenten har inte någon 

kontakt med varandra.  

 

Symtombild 

Äldre som ådragit sig höftfraktur har vanligen ramlat i bostaden och den typiska 

kliniska bilden är att patienten har en förkortning samt utåtrotation av det skadade benet. 

Klassiska smärtsymtomen lokaliseras till ljumske och övre delen av låret som kan 

utstråla ned mot knäregionen Lindgren och Svensson (2006). Vidare menar författarna 

denna kliniska bild kan delvis saknas hos patienter som har inkilad höftfraktur. 

 

Behandling 

Simunovic, Devereaux, Sprauge, Guyatt, Schemitsch, DeBeer och Bhandari (2010) 

menar att operation skall utföras inom 24 timmar efter skadan, detta för att begränsa 

riskerna för komplikationer och att patienten ska kunna återgå till ett liv med så hög 

kvalitet som möjligt. Hommel, Ulander, Björkelund, Norrman, Wingstrand och 

Thorngren (2008) beskriver ett vårdförlopp som skall optimera vården för patienter med 

höftfraktur. I detta flöde ingår adekvat smärtlindring, syrgasbehandling, intravenös 

vätsketerapi, trycksårsprofylax samt hög prioritering till en ortopedavdelning via 

röntgen. Detta stöds även av Björkelund, Hommel, Thorngren, Gustavfson, Larsson och 

Lumberg (2010) vars huvudfynd i studien visar på en minskning av antalet patienter 

som blir förvirrade hospitalt. 

 

 Smärtlindring: Grundläggande målet för smärtlindring är att minska patientens 

lidande. Frisättning av stresshormoner vid den akuta smärtan kan leda till 

respiratoriska, cirkulatoriska och metabola komplikationer som hjärtinfarkt och 

cerebrovaskulära sjukdomstillstånd. En adekvat smärtlindring minskar även de 

sekundära smärtrelaterade komplikationerna som djup ventrombos, pneumoni, 

lungemboli (Werner och Strang 2003). 

 Syrgasbehandling (överväg): Motiveringen till extra syrgastillförsel är enligt 

Rousseau och Sjöberg (2006) att motverka vävnadshypoxi som exempelvis kan 
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uppstå vid trauma eller lungsjukdomar. I de flesta behandlingsalgoritmer 

rekommenderas tidig påbörjad syrgasbehandling, även om det inte fastställts om 

hypoxi föreligger. 

 Vätsketerapi: Målet med vätsketerapi är att i första hand att stabilisera den 

centrala och perifera cirkulationen. Vätsketillförseln titreras utifrån det 

individuella behovet (Renk 2003). 

 Trycksårsprofylax: Enligt Haleem, Heinert och Parker (2008) utgör gruppen av 

patienter med höftfraktur en känd riskgrupp för utveckling av trycksår. 

Riskfaktorer som omtalas är hög ålder, nedsatt rörlighet och multisjuka 

patienter. Hommel et al (2003) menar att bildandet av trycksår kan förhindras 

genom ett snabbt patientomhändertagande på akutmottagningen, kortare väntan 

till operation samt adekvat smärtlindring kan uppkomsten av trycksår 

förebyggas. 

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för höftfraktur 

Socialstyrelsens nationella riktlinjer (2003) skall utgöra grunden för att patienter, 

oavsett vart i Sverige de bor, få en likvärdig vårdkvalitet samt jämförbart vårdinnehåll. 

Alla patienter med höftfraktur är i behov av akut operation, genom en tidig operation 

efter frakturens uppkomst samt tidig mobilisering av patienterna har vårdtiden på 

sjukhusen minskat. Vid misstanke om höftfraktur ställer ambulanspersonalen en 

preliminär diagnos på hämtplatsen att höftfraktur kan föreligga. När en äldre person 

faller eller har hittats liggande kan misstanke om höftfraktur föreligga i följande fall: 

 Om den drabbade uppger smärta i höft-ljumskområdet (strålar ibland ned mot 

knä). 

 Om den drabbades ben är utåtroterat och förkortat. 

 Den drabbade upplever tilltagande smärta vid rörelse i benet eller vid 

förflyttning.  

När något av ovanstående fynd påvisats föreslår Socialstyrelsen följande 

behandlingsstrategi: 

 Ge adekvat smärtlindring (morfin, ketobemidon intravenöst). 

 Inled trycksårsprofylax genom att lägga patienten på mjukt underlag, eventuellt 

på den friska sidan och gärna med en kudde mellan knäna och bakom ryggen. 

Transport i halvsittande (hjärtläge) kan vara ett alternativ. 
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 Stabilisera det skadade benet. 

 Dokumentera observationer under transporten (säkrare överrapportering). 

 Ta med dosett för mediciner (om det finns någon) samt läkemedelslista. 

 Överväg syrgasbehandling. 

 Patienter från särskilt boende bör en remiss alternativt överföringsblankett finnas 

med. 

Socialstyrelsen menar att det är av vikt att det finns lokala vårdprogram utfärdade för 

patienter med misstänkt höftfraktur för att påskynda handläggningen av denna 

patientgrupp. Socialstyrelsen anser vidare att det är synnerligen viktigt att dessa 

patienter får ett snabbt omhändertagande på akuten och röntgen då risken för 

komplikationer minskar. En snabb förflyttning av patienten från akutmottagningen har 

även andra positiva effekter. Belastningen på akutmottagningen minskar, patienten får 

bättre kontinuitet i omvårdnaden, enhetliga och långsiktiga åtgärder i syfte att förbättra 

patientens allmäntillstånd, kontrollera smärta samt att patienten befinner sig under 

uppsikt av samma sjuksköterska Socialstyrelsen (2003). Södra Älvsborgs Sjukhus har 

utöver socialstyrelsens grundläggande krav utformat en lokal handlingsplan för 

patienter med misstänkt höftfraktur som kallas ”Raka spåret” där syftet är att patienten 

ska få en tidig operation inom 24 timmar. För ambulanspersonalen innebär detta att de 

patienter som identifieras genom inklusionskriterier medföljes ända till 

röntgenavdelningen och en prehospital riktlinje är utarbetat (se bilaga 1).  

 

Patientperspektiv  

Archibald (2003) delar in patientens upplevelser av att drabbas av höftfraktur i fyra 

kategorier och dessa är upplevelser vid skadetillfället, upplevelser av smärta, 

upplevelser av återhämtning och upplevelse av nedsatt funktion. Vid skadetillfället 

beskriver författaren att patienten upplever känslor av hjälplöshet och hopplöshet men 

även rädsla med fokusering på att något allvarligt hänt där tankarna kretsar kring att just 

överleva. Det sistnämnda handlar framför allt om patienter som är ensamma när skadan 

sker och inte har någon möjlighet att kalla på hjälp. Parallellt med upplevelser vid 

skadetillfället kommer även upplevelser av smärta där författaren ger exempel på att alla 

patienter har smärta initialt men där omhändertagandet visat på varierande kvalité på 

smärtlindring. Exempel ges även på att smärta hos patienterna förekommer även efter 
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att patienterna blivit utskrivna från sjukhus. Olsson (2006) säger att patienter som 

drabbas av höftfraktur ser detta som ett stort trauma där de ser ett hot mot sitt framtida 

oberoende och där upplevelsen av smärta ska bli bestående. Ahl, Nyström och Jansson 

(2006) beskriver i sin studie de känslor patienten har när något allvarligt och ohållbart 

hänt och när beslutet väl är taget att tillkalla ambulans. Dessa känslor ger uttryck för 

lättnaden och förtroendet att lämna över sig till någon annan som tar ansvar att ordna 

den traumatiska och ohållbara situationen. 

 

 

Prehospital akutsjukvård 

Kraven på dagens ambulanssjukvård har med tiden successivt ökat och är nu en viktig 

länk i patientens totala vård (Melby & Ryan, 2005). Ambulanssjukvården ses som 

sjukhusets förlängda arm där insatser och specialiserad sjukvård bedrivs för skadade 

och sjuka patienter i deras egna hem, annan olycksplats och under transport till 

vårdinrättning (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). Wireklint 

Sundström (2005) sammanfattar bland annat ambulanssjukvårdens kunskapsområde 

som ett professionellt vårdområde där kunskaper av skiftande karaktärer tillämpas. Här 

ingår givetvis vårdvetenskaplig och medicinsk kunskap men även förmåga att hantera 

kommunikationsteknik, på ett säkert sätt framföra tunga fordon, samt ergonomiska 

kunskaper att förflytta patienter med bår och andra hjälpmedel. Enligt Hjälte, Suserud, 

Herlitz och Karlberg (2007) startar den prehospitala vårdkedjan redan när någon med ett 

ambulansbehov ringer till SOS-alarm som utifrån patientens symtom prioriterar 

uppdragen. 

Då kraven på ambulanssjukvård ökat har det även tillkommit att varje ambulans måste 

vara bemannad med en legitimerad sjuksköterska. Detta kan jämställas med att samma 

förhållanden som råder på sjukhus beträffande att utföra bedömningar och genomföra 

behandlingar vid speciella sjukdomstillstånd även råder på det prehospitala fältet 

(Suserud, 2005). Införandet av sjuksköterskor inom ambulanssjukvården har enligt 

Melby och Ryan (2005) ökat professionalismen för yrket där sjuksköterskans breda 

baskunskaper ligger till grund att tillhandahålla god vård, hantera medicinteknisk 

utrustning och att verka som stöd för skadade och sjuka patienter och deras anhöriga. 

Dahlberg och Segesten (2010) beskriver vårdvetenskapen som en autonom vetenskap, 
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denna har sin bas i patientens livsvärld. Genom att kombinera den vårdvetenskapliga 

vetenskapen med den medicinska vetenskapen kan sjuksköterskan framgångsrikt lindra 

patientens lidande samt upplevelse av ohälsa. 

 

Medicinskt perspektiv 

Hagiwara och Wireklint Sundström (2009) beskriver att bedömning av patienten är en 

viktig del i det prehospitala vårdarbetet. Denna bedömning sker samtidigt som själva 

vårdandet och är en pågående process under hela ambulansuppdraget. Som stöd för 

denna bedömning beskrivs en prehospital handlingsplan som har till syfte att vägleda 

vid alla typer av händelser, vilka kan variera i olika situationer och miljöer. Den 

strukturerade planen ger förutsättningar för likvärdig vård för alla patienter. 

Handlingsplanen delas in i tre övergripande faser som i sin tur består av flera steg.  

 

Förberedelsefasen sker innan mötet med patienten och ska ge vårdaren en beredskap 

inför patientkontakten. Information inhämtas, beslut om medicinsk utrustning som ska 

tas med och en rollfördelning görs.  

 

Prehospitalt vårdmöte sker omedelbart i den stund man möter patienten. Här ingår att i 

en första bedömning identifiera och åtgärda svikt som patienten eventuellt kan ha i sina 

vitala parametrar utifrån ABCDE-principen. I denna fas ska ett så bra vårdrum som 

möjligt skapas utifrån de förutsättningar som finns i den befintliga miljön och med hjälp 

av egen utrustning. Även en andra bedömning görs där patientens huvudproblem 

fastställs och ett beslut om vilket vårdtempo som ska användas. 

 

Vård under transport innehåller fortsatt övervakning, behandling och utvärdering men 

även förvarning och överrapportering till den mottagande enheten. I denna fas, om tiden 

tillåter påbörjas även dokumentationen. 

 

För att genomföra detta systematiska omhändertagande är det även viktigt att det finns 

behandlingsanvisningar och medicinska riktlinjer som beslutstöd för den vård som ges 

och som kan variera beroende på det vårdbehov patienten har. Hagiwara och Wireklint 

Sundström (2009) menar vidare att den medicinska kunskapen och beprövade 
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erfarenheten som ofta ligger till grund för riktlinjer och behandlingsanvisningar måste 

kombineras med den vårdvetenskapliga kunskapen ambulanssjuksköterskan har. 

 

Vårdvetenskapligt perspektiv 

Den medicinska vetenskapen har sin grund i det biologiska perspektivet av människan. 

Vårdvetenskapen är en autonom vetenskap, den innehåller en självständig teorigrund 

och utgör ett eget forskningsområde. Vårdvetenskapen söker kunskapen utifrån ett 

patientperspektiv med livsvärlden som bas att förstå sjukdom, hälsa och vårdande. Båda 

perspektiven strävar efter att patienterna ska få hjälp till hälsa samt hjälp till lindring av 

ohälsa (Dahlberg & Segesten, 2010). Det kan i den prehospitala vården uppstå 

situationer då den medicinska vetenskapen får en mer framträdande funktion, det gäller 

då att ambulanssjuksköterskan har förmågan att kunna integrera den medicinska och 

vårdvetenskapliga kunskapsbasen inom ramen för den omvårdnad som utförs. 

Patientens behov är styrande för vilka åtgärder som skall prioriteras. 

 Hälsa är enligt Dahlberg och Segesten (2010) vårdvetenskapens centrala fenomen där 

hälsa är ett tillstånd hos människan som befinner sig i jämvikt med sitt inre och med sin 

omvärld. Vårdvetenskapen präglas även av att det är patientens ohälsa som befinner sig 

i sjuksköterskans fokus samt att det är den enskilda patienten som förstås som expert på 

sig själv. 

  Faktorer som kan störa upplevelser av hälsa kan vara att patienten drabbats av plötslig 

sjukdom som påverkar patientens livslust eller inskränkningar i sin rörelsefrihet. Brist 

på trygghet och starka sinnesintryck är ytterligare omständigheter som förstärker 

lidandet. Sjuksköterskans främsta uppgift är att vara patienten behjälplig att återfå en 

god hälsa genom att lindra lidandet och minska förekomsten av sjukdom. 

För att kunna tillfredställa patientens vårdbehov krävs det från sjuksköterskan att ha 

förståelse och tilltro samt förmåga till ett möte i patientens upplevda livsvärld för att 

skapa trygghet och stödja patienten under de omständigheter som råder. 

  

Ambulanssjuksköterskans vårdmiljö är starkt varierande vilket ibland påverkar 

möjligheterna att genomföra olika vårdåtgärder. Vid den prehospitala vården sker mötet 

med patienten ofta under en kort tid. Vid vårdtillfällets början måste sjuksköterskan 

försöka ta in hela patientens situation för att sedan göra en bedömning. Sjuksköterskans 
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baskompetens måste vara bred för att under en begränsad tid lyckas skapa ett så 

optimalt möte med patienten som möjligt. Ett viktigt redskap för sjuksköterskan att 

skapa en optimal vårdrelation med patienten är ett öppet förhållningssätt och att kunna 

se, lyssna, känna och förstå. Andra bakomliggande faktorer till en bra vårdrelation kan 

röra sig om patientens förmåga att kommunicera och sjuksköterskans förmåga att tolka 

patientens kroppsspråk (Dahlberg et al.,2003). Sjuksköterskor som själva mår dåligt 

klarar inte alltid mötet med patientens livsvärld, ambulanspersonal är en särkilt utsatt 

grupp som exponeras för traumatiska händelser, vilket kan utlösa posttraumatiska 

stressreaktioner hos ambulanspersonalen (Jonsson, 2004). 

 

PROBLEMFORMULERING 

Patienter med misstänkt höftfraktur är en stor grupp och vanligt förekommande inom 

prehospital akutsjukvård. Cirka 18000 patienter som har en konstaterad höftfraktur 

vårdas i Sverige varje år. En höftfraktur i sig är ett allvarligt tillstånd och 

komplikationer från detta trauma kan leda till ytterligare lidande med en längre vårdtid 

som följd. Ambulanssjuksköterskans patientfokus och helhetssyn är en viktig del i den 

vårdkedja som påbörjas vid ankomst till patienten.  

De iakttagelser och vårdhandlingar som utförs av ambulanssjuksköterskan ska leda till 

en så optimal vård som möjligt samt minska denna patientgrupps lidande och vårdtid på 

sjukhus. Nyfikenheten och intresset till denna studie har sin grund i hur den erfarna 

vårdaren upplever detta vårdande möte. 

 

 

SYFTE 

Syftet med studien är att beskriva den erfarna ambulanssjuksköterskans upplevelser av 

att vårda patienter med misstänkt höftfraktur. 

 

METOD 

Ansats 

Eftersom syftet är att beskriva upplevelser av ett visst fenomen valdes en kvalitativ 

intervju som metod i denna studie. Kvale (1997) menar att en forskningsintervju har en 

struktur och en mening att genom ställda frågor och ett omsorgsfullt lyssnande få ta del 
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av ett resultat byggt på grundligt beprövade erfarenheter. Starrin och Renck (2007) 

beskriver den kvalitativa forskningsintervjuns huvudmål att upptäcka egenskaper, 

innebörder och företeelser. Intresset ligger på att upptäcka det som händer och sker. 

Dahlberg och Segesten (2010) poängterar ett värde av att beskriva patientens lidande, 

hälsa och välbefinnande utifrån vårdarens perspektiv. 

 

Etiska överväganden och urval 

Innan informanterna tillfrågades om att deltaga i studien tillfrågades verksamhetschefen 

både muntligt och skriftligt om sitt godkännande för ett genomförande av intervjuerna. 

Efter detta godkännande från verksamhetschefen tillfrågades informanter muntligt om 

ett friviligt deltagande. De informanter som gav sitt medgivande fick muntlig och 

skriftlig information om att när som helst kunde avstå till medverkan utan att ange skäl 

för detta. De garanterades även anonymitet och allt insamlat material skulle hanteras 

konfidentiellt. För att förhindra identifiering av informanterna avidentifierades allt 

material genom att numrera intervjuerna. Efter analysarbetet raderades även allt inspelat 

material. Kriterierna som skulle uppfyllas av deltagarna var att de skulle vara 

ambulanssjuksköterskor med minst fem års yrkeserfarenhet inom ambulanssjukvård. 

Vidare var kraven att både män och kvinnor skulle representeras, arbetsplatserna skulle 

utgöras av så kallade enbils och flerbilsstationer som geografiskt hade sitt 

upptagningsområde i västra delarna av Sverige. Samtliga av de som tillfrågades gav sitt 

medgivande och fullföljde intervjuerna.  

 

Datainsamling 

Samtliga intervjuer ägde rum på överenskommen plats där kravet var att det skulle vara 

en trygg och ostörd miljö vilket Dahlberg (1997) förespråkar, det var heller ingen risk 

att intervjuerna skulle avbrytas. Fem av intervjuerna skedde på en ambulansstation och 

en ägde rum i informantens bostad. Intervjuerna spelades in på en elektronisk diktafon. 

Endast en intervjuare deltog vid respektive tillfälle. Intervjuerna som var ostrukturerade 

hade endast en öppningsfråga och frågor som sedan följde kom utifrån intervjuarens 

följsamhet till informanten detta för att intervjupersonerna fritt skulle få berätta om sina 

upplevelser och erfarenheter av det studerande fenomenet. Enligt Lundman och 

Graneheim (2008) blir då forskaren i denna process medskapare till texten. Det 
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inspelade materialet transkriberades som enligt Kvale (1997) innebär att något ändrar 

form från inspelat ljud till ordagrant nedskriven text som därefter legat till grund för 

analys. 

 

Dataanalys 

De inspelade intervjuerna skrevs ordagrant ned på dokument som numrerades. I 

samband med detta genomlyssnades inspelningarna upprepade gånger. Därefter 

genomlästes allt material av båda författarna var för sig ett flertal gånger i syfte att få en 

större förståelse för texten och att identifiera meningsbärande enheter. Utifrån Lundman 

och Granheims (1998) innehållsanalys används termer som meningsenhet, kondenserad 

meningsenhet, kod, underkategori och kategori. Processen inleddes med att 

meningsbärande enheter kondenserades ned till kortare meningar utan att dess innebörd 

gick förlorad. Därefter sattes en kod/etikett på den kondenserande enheten som sedan 

bildade en underkategori. 
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Illustrerade exempel i dataanalysen från meningsenhet till underkategori (fas: 1). 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori 

Det blir mycket mer jobb 

inne på sjukhuset som inte 

var tidigare ett jobb som 

att bedriva sjukhusvård 

helt enkelt att ta prover 

och att göra patienten så 

att säga sjukhusmässigt 

förberedd för att bli 

inlagd. 

Mer arbete inne på 

sjukhuset som 

provtagning i en 

förberedelse att få 

patienten inlagd. 

Fler arbetsuppgifter 

inne på sjukhuset. 

Att bedriva 

sjukhusvård. 

Det var klart inget bra 

omhändertagande inne på 

akuten för dom här 

patienterna. Det går inte 

säga annat än att dom blev 

liggandes där alldeles för 

länge så det är ju 

lösningen och det är bra 

för patienten. Synnerligen 

bra för patienten det går 

inte säga annat. 

Innan fick patienterna på 

akuten ett sämre 

omhändertagande och 

fick vänta alldeles för 

länge. Den nya lösningen 

är synnerligen bra för 

patienterna. 

Tidigare sämre för 

patienterna, nu bättre 

omhändertagande. 

Att uppleva en 

ökad kvalité. 

Ibland kan det va lite 

lurigt sådär det är inte 

tydligt vare sig rotationen 

eller förkortningen. 

Kan vara lite svårt att se 

rotation eller förkortning. 

Ibland svårt att se 

symtom. 

Att vara osäker 

vid frånvaro av 

kardinalsymtom 

 

Bearbetning genom att jämföra och gruppera totalt 60 underkategorier resulterade i att 

antalet minskade till 20 stycken nya underkategorier som blev till grund för sex 

huvudkategorier. 

 

 

Illustrerat exempel i dataanalysen från underkategori till huvudkategori (fas: 2). 

Underkategorier Nya underkategorier Huvudkategorier 

Att välja smärtlindring utifrån 

upplevd nytta. 

  

Att välja läkemedel utifrån 

vårdtempo. 

Situationsanpassad 

smärtlindring 

Smärtlindring 

Att överväga smärtlindring utifrån 

patientens behov. 
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RESULTAT 

Sex huvudkategorier som framträdde under dataanalysen bildar i resultatet egna 

rubriker. I dessa huvudkategorier presenteras respektive underkategorier. 

 

Identifiering av höftfraktur 

Söka symtom 

När ambulanssjuksköterskan når fram till en patient med misstänkt höftfraktur sker 

initialt en bedömning av patientens symtom. I många fall framträder kardinalsymtom 

som består av att det skadade benet är utåtroterat, förkortat och patienten är 

smärtpåverkad. I vissa fall när dessa kardinalsymtom inte framträder tydligt kan 

ambulanssjuksköterskan uppleva en viss osäkerhet vid sin bedömning om en höftfraktur 

verkligen föreligger. I dessa situationer kan en del av bedömningen utgöras av att aktivt 

söka en smärtreaktion genom att be patienten att lyfta det skadade benet. Vid avsaknad 

av smärta i detta moment kan försök utföras genom att patienten om så situationen 

tillåter provar att belasta det skadade benet. Som en konsekvens vid avsaknad av tydliga 

symtom kan ambulanssjuksköterskan uppleva en frustration då denna bedömning får 

följder för patienten då längre tid tillbringas på en akutmottagning istället för att direkt 

hamna på röntgen och tidigt få en diagnos.  

 

”Hade vi kört raka spåret på henne alltså varit frikostiga med det då hade ju hon fått 

röntgen med en gång. Man kan ju bedöma symtom på många sätt och där drog vi 

gränsen.” 

Att se helheten 

I intervjuerna ges tydliga signaler om att bakomliggande orsaker till en misstänkt 

höftfraktur tidigt identifieras och prioriteras. Anamnesen bygger på patientens eller 

anhörigas berättelser om händelseförlopp men även fynd från tidigare sjukdomar och 

förteckning över eventuella läkemedel. Den erfarna ambulanssjuksköterskan visar även 

förmåga att visuellt och med hjälp av andra sinnen hitta och utvärdera fynd i patientens 

omgivning. Fynden kan vara högar med post innanför dörren som kan ge en bild av hur 

länge patienten kan ha legat. Faror för patienten i sin miljö som mattor och trösklar som 

kan vara en förklaring till att patienten har ramlat. Även dofter kan ge en bild om hur 

länge ett förlopp har varat men även ge en bakomliggande orsak i form av 
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urinvägsinfektion, etyl eller diabetes som några exempel. Denna upptagning av anamnes 

anses som viktig för ambulanssjuksköterskan i sin bedömning och att informationen 

förs vidare i vårdkedjan.  

Professionalism  

Fynd i studien visar på att den erfarna ambulanssjuksköterskan bygger delar av sin 

bedömning och vårdande på sina egna erfarenheter som samlats på under 

yrkesutövandet. Istället för att i detalj följa riktlinjer använder sig denna även av 

instinktiva handlingar som bygger på erfarenhetsbaserade kunskaper. Detta fenomen 

beskrivs som att ske helt omedvetet utifrån intryck vårdaren får genom sina sinnen. 

  

”Jag är så gammal i detta nu så att tänka på vad jag gör är borta för länge sen eh man 

gör säkert efter en viss mall men det är en sån vana det sitter i ryggmärgen så man 

reflekterar inte själv över det.” 

 

Det sociala samspelet 

Att avläsa och bemöta sinnelag  

Ambulanssjuksköterskan anser det som viktigt att tidigt skapa en relation med patient 

och anhöriga som startar med presentation och att ta i hand. Med denna enkla handling 

skapas ett förtroende inledningsvis och en gynnsam start på vårdrelationen som oftast 

blir bestående under hela omhändertagandet. I detta skede är vårdaren observant på 

patientens sätt att visa känslor genom verbal kommunikation och kroppsspråk. Utifrån 

denna avläsning av patienten kan vårdaren ta ställning och anpassa sig i sitt bemötande. 

En informant återger: 

 

”Man märker ju det så fort man säger hej till patienten. –Hej här ligger du säger man 

och då börjar damen skratta lite och då vet man att det är väldigt lätt att få kontakt. 

Sedan kommer man till en som ligger och skriker och har väldigt ont och nästan inte 

vill kommunicera då är det svårare och då får man fokusera på att du har ont här, du 

har skadat dig, nu ska vi se till att minska det här onda.” 
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Denna information blir styrande i det förhållningssätt som intas i syfte att avdramatisera 

och inge hopp. Ett lugnt uppträdande men även viss grad av humor beskrivs som ett 

tillvägagångssätt att nå dessa mål. 

Skapa förståelse 

Vårdaren upplever att det är viktigt och känner ansvar både för patient och anhöriga att 

förmedla rätt information om vad som kommer att ske i processen vid misstänkt 

höftfraktur. Vissa patienter och anhöriga har bristfällig kunskap om vad som kommer 

ske vid detta tillstånd, medan andra har mer kunskap om hur denna vårdkedja går till. 

En informant beskrev ett exempel på en konfliktsituation som uppstod med en anhörig 

som var införstådd med vårdkedjans tillvägagångssätt men där den aktuella patienten 

blev exkluderad av andra orsaker (se bilaga 1 för exempel på exklusionskriterier). 

Den osynliga vården 

Det är viktigt att skapa trygghet för patienten innan avfärd till sjukhus då 

ambulanssjuksköterskan är medveten om att patienten förmodligen inte kommer att 

komma hem de närmaste dagarna. Denna får då vara behjälplig och lösa praktiska saker 

åt patienten, det kan vara saker som att kontrollera spisen, ge husdjur mat, kontakta 

anhöriga, ta med rena kläder och så vidare. Dessa typer av så kallade osynliga 

vårdhandlingar är självklara för ambulanssjuksköterskan.  

 

Smärtlindring 

Situationsanpassad smärtlindring 

Utifrån den individuella vårdsituationen tar ambulanssjuksköterskan ställning till sitt val 

av smärtlindring. Styrande för läkemedel som ska användas grundar sig på vilket 

vårdtempo och patientens behov. Vid svåra smärtor och ogynnsamt vårdrum används i 

första hand starkare preparat med kort anslagstid. Vid vårdtempo av långsammare 

karaktär används ofta preparat med längre anslagstid där full effekt inväntas. 

Övervägandet beaktas även utifrån upplevd nytta samt eventuella biverkningar som kan 

förekomma. Informanter ger även exempel på patienter med höftfraktur som inte 

upplever smärta eller andra som helt enkelt vill avstå från smärtlindring. 
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Att förena metoder 

”Alltså kärnan när man tar hand om en höftpatient tycker jag är tidig och bra 

smärtlindring och lägga dom i ett läge där dom inte har ont, dom ska vara smärtfria 

och det är målet för mig.” 

 

Den erfarna ambulanssjuksköterskan ser även stora vinster med att kombinera 

medicinsk smärtlindring med andra metoder för att uppnå smärtfrihet. En sådan metod 

kan vara att lägga patienten i ett läge där smärtan upplevs som mindre. Att tidigt göra 

detta kan ge vårdaren ett utrymme att anpassa läkemedel utifrån substans och dosering 

samt att en lägre grad av vårdtempo kan tillämpas. Informanter beskriver att denna så 

kallade ambulansteknik, där inte bara den medicinska kunskapen innefattas utan även 

andra strategier för att uppnå smärtfrihet är på väg att förloras inom 

ambulanssjukvården. 

Att tillåta smärta 

Det förekommer ibland att sjuksköterskan missbedömer patientens behov av 

smärtlindring, detta visar sig i regel då patienten förflyttas till båren s.k. 

procedursmärta. Denna reaktion på smärta upptäcks då redan förflyttningen påbörjats 

och exempel ges att förflyttningen fullföljs då smärtan blir lika kortvarig som att 

avbryta lyftet. I andra situationer kan det förekomma ett medvetet val från 

sjuksköterskan att tillåta ett kortvarigt smärtgenombrott vid förflyttning då detta ställs 

mot konsekvenser av biverkningar som kan ge större lidande än den kortvariga 

smärtupplevelsen. I dessa fall är ambulanssjuksköterskan noga med att förklara för 

patienten att ett kortvarigt smärtgenombrott kan inträffa men att det är snabbt 

övergående. 

Sjuksköterskans positiva upplevelser av god smärtlindring 

Det upplevs att ambulanssjukvården idag är bättre förberedda beträffande behandling av 

smärta jämfört med tidigare. Ambulanssjuksköterskan känner sig trygga och orädda att 

smärtbehandla och ser det som en positiv utmaning att ha smärtfria patienter. 

Ambulanssjuksköterskan upplever att behandlingen av smärta är mycket bra och känner 

sig inte begränsad utifrån behandlingsanvisningar att uppnå målet att ha en smärtfri 

patient. I den nya vårdkedjan bekräftas ofta av annan vårdpersonal att patienterna är 

märkbart bättre smärtlindrade jämfört mot tidigare vårdförlopp. Detta kan delvis 
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förklaras av att patienten tidigare kunde ligga på en akutavdelning i flera timmar utan att 

få fortsätta smärtbehandling som ambulanssjukvården påbörjat.  

Minskat lidande och ökad delaktighet genom smärtlindring 

Att uppnå smärtfrihet hos patienten är viktigt ur fler aspekter. Smärtan i sig är ett 

onödigt lidande, anhöriga påverkas negativt av att en närstående har ont. Smärtfrihet 

skapar förutsättningar för ett lugnare vårdrum för patienter, anhöriga och 

ambulanspersonal. Ytterligare en vinst när dessa förutsättningar skapas får patienten och 

anhöriga lättare att ta till sig information och därmed bli mer delaktiga i vården. 

 

Sjuksköterskans upplevda patientvinst 

Skyndsamt omhändertagande på sjukhus 

Det finns en medvetenhet i allvarlighetsgraden av att drabbas av en höftfraktur som 

leder till att dessa patienter prioriteras högt för att minska risken för komplikationer. Att 

få diagnos ställd tidigt på röntgen för att konstatera om en fraktur föreligger är 

gynnsamt för patientens fortsatta vårdförlopp men även ambulanssjuksköterskan finner 

det utvecklande att få en bekräftelse på sin egen bedömning. Då 

ambulanssjuksköterskan är vid patientens sida under längre tid och finns till hands 

enbart för denna patient upplevs av vårdaren att han bistår med högkvalitativ vård. En 

informant uttrycker: 

 

”Vem har en egen vårdare med sig inne på sjukhuset, en sjuksköterska som är med dom 

bara för deras skull? Det är ju en fantastisk vård.” 

 

Tidigare fick patienterna vänta alldeles för länge på akutvårdsavdelningen, nu uppfattar 

vårdaren att patienterna fått det mycket bättre då väntetiden minskat dramatiskt. Den 

allmänna uppfattningen är att vårdaren är positiv till en skyndsam vårdkedja men 

ifrågasätter logistiken kring genomförandet. 

Uppskatta effektiv vårdkedja  

Informanterna beskriver att patienter och anhöriga ofta uttrycker sin uppskattning och 

säger sig vara väldigt nöjda med det snabba och effektiva omhändertagandet. En sådan 

respons från patienter och anhöriga glädjer vårdaren.   



 18 

Ökad säkerhet 

Tidigare kunde ambulanssjuksköterskan känna risker med att viktig information som 

samlats in under hela uppdraget riskerade att tappas bort då det förekom flera 

överrapporteringar innan patienten kom till mottagande avdelning. Idag sker 

överrapportering direkt av ambulanssjuksköterskan till mottagande sjuksköterska både 

muntligt och i skriftlig dokumentation vilket säkerställer att rätt information överförs. 

 

Revir och rollfördelning 

Att känna sig felplacerad 

I den nya vårdkedjan utförs fler moment av ambulanssjuksköterskan som tidigare 

gjordes av sjukhuspersonal. Detta har medfört frustrerande känslor då yrkesrollen 

skiftar från en prehospital till en hospital verksamhet. Medvetenheten att vårdförloppet 

är effektivt och gynnar patienten är det inget tvivel om men ambulanssjuksköterskan 

känner sig felplacerad i den hospitala miljön. Uppfattningar är att lika effektiv vård kan 

bedrivas men att annan aktör inne på sjukhuset ska utföra de moment som idag utförs av 

ambulanssjukvården. 

Känslor kring venprovtagning 

Samtliga informanter upplever viss problematik angående venprovtagning inne på 

sjukhuset. Yrkesgruppen upplever sig som dålig på grund av ovana kring förfarandet i 

flera av de moment angående provtagning. Åsikten är att det finns annan personal som 

har bättre kunskaper att utföra provtagningen. Osäkerhet uppstår även då rutiner i 

logistiken från sjukhusets sida som på förhand är uppgjorda inte följs. Någon beskriver 

det så här: 

 

”Man får en näve provrör och etiketter i näven, bastest och blodgrupperingar och ännu 

har det inte varit lika en enda gång då man kommit in. Ibland får man leta efter folk 

som skriver ut eller så får man göra det själv, det blir inget flöde för mig, det blir inte 

naturligt för mig.” 

 

 I de fall då det visar sig att patienten med misstänkt höftfraktur inte har någon fraktur 

upplevs det som ett onödigt arbete samtidigt som patienten blivit utsatt för ett eventuellt 

vårdlidande där provtagningen inte är till någon nytta för patienten. 
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Minskad arbetsglädje 

En ambulanssjuksköterska uppger en minskad arbetsglädje i jämförelse med hur arbetet 

tidigare utfördes vid vården av patient med misstänkt höftfraktur. Denna upplever att 

med nuvarande rutiner har arbetet blivit mer omständigt och besvärligt med de nya 

arbetsuppgifter som har tillkommit. 

Konsekvenser av avbrutet uppdrag 

Då SOS har rätt att bryta ett pågående uppdrag för ett annat med högre prioritet kan det 

uppstå problem när ambulanspersonalen hastigt måste överlämna patienten till någon 

som inte är insatt. Det blir stressigt runt omkring patienten vilket kan få denna att känna 

sig till att bli ett besvär. En utförlig överrapportering hinner ej överlämnas till 

mottagaren och inte heller dokumenteras på en datajournal. I bästa fall överlämnas en så 

kallad METTS-rapport vilket inte innehåller tillräcklig bakgrundsinformation som kan 

var av vikt. 

Känslor vid sänkt beredskap 

Den nya vårdkedjan har medfört längre beläggningstid för ambulanssjukvården och har 

påverkat tillgängligheten till ambulanser. En viss kapitulation till fenomenet att stå 

upptagen längre tid på ett sjukhus kan utläsas då andra ambulansenheter får sköta övriga 

uppdrag. Ambulanssjuksköterskan känner inget samhällsansvar i dessa situationer utan 

lämnar detta ansvar till arbetsgivare som beslutat i denna organisationsfråga. Samtidigt 

framträder känslor av frustration då någon som är allvarligt sjuk kan få vänta på hjälp 

från ambulanssjukvården. 

 

Kollegialt samspel 

Konsekvenser av det kollegiala samspelet  

Vården av en patient med misstänkt höftfraktur innehåller extra arbetsuppgifter som inte 

utförs på andra grupper av patienter. Uppgifter som skiljer sig från övriga patienter är 

till exempel venprovtagning, flertal telefonsamtal, utföra transport mellan olika 

avdelningar. Det krävs ett stort fokus att ansvara för vården, vara patientens informatör 

och talesman men även ombesörja logistiken inne på sjukhuset. En 

ambulanssjuksköterska beskriver: 
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”Beroende på vem jag åker med så ibland gör jag allting själv…då blir jag så 

fokuserad på mitt arbete, då informerar jag ju vad jag gör men jag kan inte riktigt ta in 

hela patienten…får man stöd och gör saker tillsammans är det lättare att möta 

patienten.” 

 

Ambulanssjuksköterskan känner i dessa situationer hur det kollegiala samspelet utspelar 

sig. Ett mindre framgångsrikt samspel kan göra att den vårdande 

ambulanssjuksköterskan kan tappa lite av det fokus som krävs för att få en helhetsbild 

över patientens totala situation.  

  

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

För att beskriva upplevelser av att vårda patienter med misstänkt höftfraktur valdes en 

kvalitativ intervju som metod att belysa detta fenomen. Efter att ha tagit del av Kvale 

(2008) som framhåller intervjuforskning som ett hantverk och till och med som en konst 

om den genomförs rätt, kände sig författarna till denna studie utmanade att använda 

metoden trots avsaknad av tidigare erfarenheter i den här typen av forskning. Viss 

kunskap och träning i intervjuteknik och innehållsanalys hade både författarna fått 

genom att delta i seminarium som ingick i kursen för examensarbete på avancerad nivå 

där egna gjorda intervjuer låg till grund för innehållsanalys. Förberedelser inför 

intervjuerna bestod även av att ta del av litteratur av Kvale (2008) samt av Lundman 

och Hällgren Graneheim (2008) där den kvalitativa forskningsintervjun och kvalitativ 

innehållsanalys förklaras.  

 

Totalt sex intervjuer genomfördes och deltagarna bestod av tre kvinnor och tre män som 

alla var ambulanssjuksköterskor med minst fem års erfarenhet från 

ambulansprofessionen. De representerade ambulanssjukvård både från storstad samt 

från ett mindre upptagningsområde sett till population i Västsverige. Författarna ansåg 

det lämpligt att dessa kriterier skulle vara uppfyllda för att få största möjliga underlag av 

sex genomförda intervjuer. Åldersfördelning var inget kriterium men intervallen var 

från 34 till 49 år på informanterna. Författarna stötte inte på några problem vid 
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förfrågan av att frivilligt delta i en studie och de sex första tillfrågade tackade ja till 

deltagande och samtliga fullföljde sitt åtagande.  

 

Kvale (2008) menar att forskningsintervjun är ett samtal mellan två personer om ett 

ämne som båda har ett intresse av och där intervjun blir en mellanmänsklig situation. En 

viktig roll som intervjuaren har är att skapa en sådan trygghet för informanten att denna 

fritt kan berätta om sina känslor och upplevelser. Med utgångspunkt från den kunskapen 

eftersträvade författarna i denna studie att informanterna skulle känna trygghet i varje 

intervjusituation. Informanterna hade valfrihet att själva få välja tid och plats för när och 

var intervjuerna skulle äga rum. Detta resulterade i att en intervju ägde rum i 

informantens hem och de övriga i ostörd del på en ambulansstation. Enda kravet 

författarna hade var att informanterna inte skulle tjänstgöra och riskera att få uppdrag 

som dels kan kännas stressande men även att intervjuerna hastigt får avbrytas. Vidare i 

syfte att skapa trygghet, delaktighet och att mentalt förbereda sig fick informanterna i 

förväg veta lite om studiens syfte och att intervjun mer kan liknas vid ett avspänt samtal 

utan förutbestämt manus.  

 

En öppningsfråga användes i samtliga intervjuer som utgick ifrån att informanten själv 

skulle få berätta fritt om sina erfarenheter och upplevelser av att vårda en patient med 

misstänkt höftfraktur. Därefter försökte författarna att vara följsamma med noggrant 

lyssnande och följdfrågor var ofta av karaktären om att berätta mer eller hur tänker du 

då?  Ibland fick frågorna vara av lite mer av styrande slag för att komma tillbaka till 

syftet med studien, men målsättningen var hela tiden att låta informanten komma till 

tals oavbrutet och en så kallad talande tystnad kunde vara väl så effektiv som en 

följdfråga. Oavsett hur bra eller mindre bra det kändes efter intervjuerna kom 

påminnelsen om författarnas förmåga till att genomföra intervjun först vid 

analystillfället. Det var då det märktes om bra och relevanta följdfrågor hade ställts eller 

om viktig information inte uppfattats som med rätt följdfråga hade fått intervjun mer 

uttömmande och intressant. Insikt om att ha ett ”otränat öra” eller brist på förmåga att 

snabbt kunna formulera fram en väl genomtänkt fråga gjorde sig påmind. Detta har 

förmodligen sin grund i att kvalitativ forskningsintervju som metod var en ny 
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bekantskap för båda författarna och för att få detta hantverk till en konst krävs det 

förmodligen mer träning och erfarenhet. 

 

Analysen av intervjuerna var det mest tidskrävande i detta arbete och följde den mall 

som Lundman och Hällgren Graneheim (2008) presenterar i sin kvalitativa 

innehållsanalys. Bärande meningsenheter från texten valdes, kondenserades, kodades 

och bildade underkategorier. Flertalet underkategorier ska då bilda en huvudkategori. 

Författarnas ställdes inför ett dilemma då hela 60 underkategorier hade tagit sin form i 

analysarbetet. För att få detta mer hanterligt gjordes ytterligare ett steg som inte beskrivs 

i den använda modellen nämligen att sammanställa dessa underkategorier ytterligare en 

gång och de med liknande innebörd bildar nya kategorier. På det sättet minskade de 

ursprungliga 60 underkategorierna till 20 nya underkategorier utan att för den skull 

viktig information gick förlorad. Till slut framträdde sex huvudkategorier som låg till 

grund för resultatet.  

Ovana hos författarna att välja ut de tyngsta meningsbärande enheterna och fortsatt 

analys av dessa kan bidra till studiens tillförlitlighet och trovärdhet kan ifrågasättas, 

men författarna har aktivt och med stor tidsinsats arbetat för att få fram mesta möjliga ur 

tillgängligt material. God hjälp har även skänkts av handledare som besitter stor 

erfarenhet och kunskap av analysprocesser. 

 

Att använda sig av sex informanter till grund för ett resultat i en studie kan tyckas vara 

lite men författarna slogs ganska snart av det faktum att informationen som framkom 

var ganska likartade i samtliga intervjuer med något enstaka undantag. Ett annat resultat 

hade kanske blivit följden om informanterna hade representerat olika verksamheter 

inom ambulanssjukvård med en större geografisk spridning och med andra riktlinjer för 

vården av patienter med misstänkt höftfraktur.  

 

Resultatdiskussion 

Resultat som framträtt under studien visar att vid misstanke om höftfraktur framträder 

det ofta kardinalsymtom, i vissa fall kan dessa saknas vilket kan skapa osäkerhet för 

ambulanssjuksköterskan vid sin bedömning. Den erfarne ambulanssjuksköterskan 

använder sig inte enbart av kliniska fynd vid sin bedömning utan även med hjälp av sina 
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sinnen samt den erfarenhetsbaserade kunskapen för att få en total helhetsbild. Utifrån 

denna helhetsbild situationsanpassar ambulanssjuksköterskan sig och väljer vårdtempo 

från detta underlag. Vårdkvalitén som ges till denna patientgrupp upplevs som mycket 

god och uppskattad men ambulanssjuksköterskan känner frustration vid vissa moment i 

vårdkedjan. I resultatet framträder det även att det kollegiala samspelet har betydelse för 

den ansvariga vårdaren i ambulansteamet i sin upplevelse av det totala 

patientomhändertagandet. 

 

Det initiala mötet och bedömningen  

Vårdrelationen etableras när ambulanssjuksköterskan befinner sig i patientens närhet. 

Vid detta möte sker ett utbyte av information som kan förmedlas på olika sätt dels 

genom verbal kommunikation, kroppsspråk men även genom intryck av den 

omkringliggande miljön som omger patienten. Detta resultat stämmer väl överens med 

Dahlberg et al. (2003) som menar att detta är viktiga redskap för att kunna skapa en 

optimal vårdrelation med patienten. Även Hagiwara och Wireklint Sundström (2009) 

understryker vikten av att vårdaren har förmåga och kunskap att ta del av dessa intryck 

för att överhuvudtaget kunna hjälpa patienten i sin livssituation.  

Enligt Svensson och Sarlöv (2009) ska höftfraktur alltid misstänkas när patienten har 

följande symtom som smärtor i höft- ljumskområdet, det skadade benet är förkortat, 

utåtroterat och smärtor vid belastning samt svårt att lyfta på benet. 

Ambulanssjuksköterskorna som deltog i denna studie återberättar ofta att dessa kliniska 

symtom är framträdande och det mest vanliga som möter dem då de påträffar en patient 

med misstänkt höftfraktur. Det kan även förekomma situationer då patienten upplever 

diffus smärta i ljumskområdet som enda symtom. Ambulanssjuksköterskan får i dessa 

situationer försöka identifiera en möjlig höftfraktur genom att analysera fynd utifrån 

anamnes och händelseförlopp. Svensson och Sarlöv (2009) beskriver även att 

höftfrakturer inte alltid har sitt ursprung från ett trauma utan även kan uppstå spontant 

utifrån malignitet eller benskörhet. I dessa fall är då anamnes och händelseförlopp inte 

av en så kallad klassisk klinisk bild. 

 Ambulanssjuksköterskan kan känna frustration när inte tillräckligt med tydliga symtom 

finns för att misstänka en höftfraktur beroende på att denna har ett starkt mandat att 

påverka patientens fortsatta vård inne på sjukhuset. Dahlberg och Segesten (2010) 
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skriver att den vårdvetenskapliga utgångspunkten är att kunna förstå och tolka de olika 

symtomen för att möta patientens behov. Annan viktig information att ta till sig kan 

vara iakttagelser som ambulanssjuksköterskan finner i den omgivande miljön. 

 Vid en felbedömning får patienten inte tillgång till de så kallade snabbspår för dessa 

patienter och riskerar istället få vänta längre tid på akutmottagningen. Simunovic et al 

(2010) påtalar värdet av att patienten kommer till operation skyndsamt för att bland 

annat minska risken för komplikationer. Hommel et al (2008) och Björklund et al 

(2010) beskriver även dem vinsterna för patienten vid ett snabbt vårdförlopp för 

patienter med misstänkt höftfraktur. 

Strategival vid smärta 

Resultatet pekar på att de erfarna ambulanssjuksköterskorna inte enbart förlitar sig på 

behandlingsriktlinjer utan stödjer sig även på en erfarenhetsbaserad kunskap och har 

förmåga att situationsanpassa sina val vid exempelvis smärtlindring. Benner (2004) 

menar att en erfaren sjuksköterska har en mer instinktiv handlingsplan och förlitar sig 

på sin tidigare erfarenhet till skillnad mot en oerfaren sjuksköterska. 

Ambulanssjuksköterskan beskriver tekniker i smärtlindrande syfte som inte enbart 

utförs med hjälp av läkemedel. Det kan handla om mycket enkla åtgärder som 

lägesförändringar och speciell förflyttningsteknik vilka tidigare tillämpades i större 

omfattning då farmakologisk behandling inte vara lika starkt framträdande som i dagens 

ambulanssjukvård. Blomberg (2009) hävdar att vid frakturer kan en adekvat 

immobilisering av patienten få denna helt smärtfri. I vissa fall kan 

ambulanssjuksköterskan tillåta att patienten utsätts för ett kortare smärtgenombrott vid 

exempelvis förflyttning. Detta försvaras av informanterna att en viss kortvarig och 

övergående smärta kan accepteras ställt mot de biverkningarna som kan bli följden av 

potenta läkemedel. Det är viktigt för ambulanssjuksköterskan att skapa förutsättningar 

för en god vårdrelation genom minskat lidande. Starka smärtupplevelser är ett lidande i 

sig men behandlingen att bryta detta lidande kan även skapa ett vårdlidande till följd av 

patienten inte längre adekvat kan uttrycka sina behov och önskningar. Dahlberg et al 

(2003) belyser en viktig faktor för att utveckla en framgångsrik vårdrelation är 

synonymt med patientens förmåga till kommunikation både verbalt och genom sitt 

kroppsspråk samt att sjuksköterskan har förmåga att tolka detta. 

Ambulanssjuksköterskan känner sig dock trygg och orädd i att erbjuda en god 
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smärtlindring vilket även ses som positiv utmaning. Denna goda smärtlindring från 

ambulanssjukvården har även bekräftats från mottagande avdelningar. 

 

Ambulanssjuksköterskans erfarenheter av vårdkedjan 

Olsson (2006) påtalar allvarlighetsgraden av att som äldre drabbas av en höftfraktur. 

Mortaliteten är hög men även vid överlevnad får denna skada ofta stora konsekvenser 

för den drabbade. I resultatet av denna studie framträder det att ambulanssjuksköterskan 

har hög medvetenhet inför detta faktum och förhåller sig positiv till att patientgruppen 

prioriteras högt i vårdkedjan. Ambulanssjuksköterskan erfar att dessa patienter får en 

mycket god vård. Faktorer som upplevs som positiva är att patienten får ett skyndsamt 

och effektivt omhändertagande, adekvat smärtlindring, tidig diagnos på röntgen och en 

ökad kontinuitet. Patienten får bra information om vårdförloppet och är genom 

ambulanssjuksköterskans handlingar väl förberedda inför en eventuell operation. 

Berikande för ambulanssjuksköterskan i denna vårdkedja är att få en ställd diagnos 

bekräftad, att känna uppskattning av patienter och anhöriga för väl genomförd vård men 

även en egen självkänsla av att göra gott och minska lidande. 

 

Hur tillfredställd ambulanssjuksköterskan känner sig med sin insats i vårdkedjan 

påverkas starkt av det kollegiala samspelet. Det beskrivs när samspelet inte fungerar och 

den ansvariga ambulanssjuksköterskan ej känner sig tillräcklig på grund av bristande 

stöd får detta konsekvenser som inte främjar patienten. Vid ett väl fungerande samspel 

skapas förutsättningar för ambulanssjuksköterskan att få en större helhetsbild än att bara 

fokusera på medicinska åtgärder. Denna beskrivning är väl överensstämmande med vad 

Dahlberg och Segesten (2010) skriver angående sjuksköterskans möjligheter att 

intressera sig för patientens livsvärld och aktivt ta del av dennes egna berättelse.  

 

Besvärande faktorer som beskrivs av ambulanssjuksköterskan i vårdkedjan är att känna 

sig felplacerad i den hospitala miljön. Dahlberg et al (2003) menar att 

ambulanssjuksköterskans vårdmiljö varierar och är en påverkande faktor vid sin 

yrkesutövning. Tidigare har vårdmiljön utspelat sig i den prehospitala miljön. Med den 

nya vårdkedjan för patienter med misstänkt höftfraktur har ett nytt vårdrum tillkommit 
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som ambulanssjuksköterskan är ovan vid. Samtliga informanter kände osäkerhet inför 

rutiner och handhavande vid venprovtagning.  

Frustration skapas även för ambulanssjuksköterskan när pågående uppdrag inne på 

sjukhuset får avbrytas på grund av annat högre prioriterat uppdrag. Detta gäller framför 

allt då inte tillräcklig överrapportering och dokumentation förhindras att utföras på 

säkert sätt. Bodén och Claesson (2009) säger att vid direktinläggning på vårdavdelning 

ställs det utökade krav på dokumentation utöver den vanliga dokumentation som 

förekommer. Informanterna uttrycker detta som ett stort problem att leva upp till kraven 

på god och säker dokumentation då uppgifter om patienten riskerar att falla i glömska 

då denna dokumentation får utföras betydligt senare.  

Slutligen nämns känslor från informanterna beträffande den sänkta beredskapen som 

kan uppstå till följd av den mer tidskrävande processen som sätts i samband med 

höftfrakturer. Åsikterna bland informanterna skiljer sig åt där det hos vissa kan märkas 

en stridslystnad och något att kämpa emot medan andra informanter snarare har 

kapitulerat inför situationen och menar att det inte är den enskilda 

ambulanssjuksköterskans ansvar att tillfördelade resurser ska vara tillräckliga. 

 

Slutsatser 

Studien visar att den erfarna ambulanssjuksköterskan upplever sin del i vårdkedjan av 

omhändertagandet av patienter med misstänkt höftfraktur som mycket högkvalitativ. 

Resultat som framträtt i denna vård är bland annat ett mycket bra bemötande där vården 

präglas av en helhetssyn och en stor förmåga att möta samt lösa patientens unika behov. 

Detta utgör grundpelare för patientens trygghet och därmed kan en god informativ 

dialog utföras i syfte att vara vägledande för patienten men också att vara patientens 

talesman inför den kommande vården. Det visar även på att den erfarna 

ambulanssjuksköterskan har stor förståelse av skadans art och dess konsekvenser 

patienten riskerar att få i efterförloppet. Andra framträdande fynd i studien beskriver en 

god och tillfredställande smärtlindring där metoder utifrån lång yrkeserfarenhet 

kombineras för att uppnå största möjliga patientnytta. Responsen för dessa fynd får 

ambulanssjuksköterskan ofta uppleva direkt av patienter och anhöriga under vårdtiden 

men även vårdpersonal i den hospitala miljön har gett uttryck att vården för dessa 

patienter har förbättrats på senare tid. Den kontinuitet som skapats för patientgruppen 
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beskrivs som positiv och dessutom får ambulanssjuksköterskan i denna process tidig 

bekräftelse på sin bedömning och diagnos. 

Informanterna i studien upplever att vården av patienter med misstänkt höftfraktur har 

blivit mer tidskrävande än tidigare och att konsekvenserna ger sig till känna genom att 

tillgängligheten till ambulanser har minskat för andra vårdsökande. Tidskrävande 

moment som beskrivs är bland annat rutiner och utförande av venprovtagning. Samtliga 

informanter uttrycker en osäkerhet i detta handhavande då tillräcklig kontinuitet saknas 

och rutiner ändras. Stor frustration upplevs även när ett pågående uppdrag inne på 

sjukhuset får avbrytas för andra akuta fall. Ambulanssjuksköterskan upplever ofta i 

dessa situationer att en säker överrapportering och dokumentation inte kan utföras. Den 

högkvalitativa vård som under uppdraget har skapats kan då plötsligt raseras. 

 

Kliniska implikationer 

Utifrån framträdande resultat i studien har författarna följande förslag för att förbättra de 

negativa fynden samt att bevara det som upplevs bra i oförändrad form. 

 

 Utvärdera och eventuellt ompröva pågående processarbete där 

ambulanssjuksköterskans värderingar får ett större mandat. 

 

 Ta del av andra organisationers riktlinjer i vårdprocessen. 

 

 Skapa möjlighet att föra datajournal prehospitalt. 

 

 Avveckla momentet venprovtagning eller inför rutiner så att 

ambulanssjuksköterskan får en större vana och högre säkerhet till exempel 

genom hospitering. 

 

 Säkerställa en väl beprövad ambulansteknik genom praktiska övningar och 

kunskapsutbyte mellan erfaren och oerfaren personal. 
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Bilaga 1 

 

Södra Älvsborgs Sjukhus/Höftfrakturprocessen 

Vårdkedja ”Raka spåret” för höftfrakturpatienter 

 

Förutsättningar 

 
”Raka spåret” är ett arbetssätt som skall ge förutsättningar för tidig operation (< 24 

timmar) av de patienter med höftfraktur, som inte har annat medicinskt tillstånd som 

först måste omhändertas. Arbetssättet innebär att ambulanspersonalen, utifrån 

inklusionskriterier, startar Raka spåret och följer patienten ända till 

Röntgenavdelningen. Vid konstaterad höftfraktur läggs patienten sedan in direkt på 

rehabiliteringsavdelningen, R66 (ortopedvårdavdelning/E51 om patienten är under 65 

år). Om höftfraktur inte kan konstateras vid röntgenundersökning övertas patienten av 

AVC. 

 

Kriterier för att starta Raka spåret höftfraktur 

 Smärta i höft, ljumske efter lågenergitrauma eller spontant uppkommen och/eller 

förkortat och utåtroterat ben. 

 Oförmåga att belasta och lyfta benet. 

 METTS: Gul, Grön eller Blå. 

 

Exlusionskriterier 

 METTS: Röd eller Orange, dock EJ p g a höftfrakturen i sig eller av AK-

behandling. 

 Centrala bröstsmärtor. 
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 Misstänkt stroke/TIA. 

 Skalltrauma med medvetandepåverkan. 

 Extremt nedsmutsad patient. 

 Höftprotes. 

 Påverkat distalstatus på den skadade sidan. 

 Samtidiga andra åtgärdskrävande skador, exempelvis frakturer, sårskador. 

 

Prehospital riktlinje 

På hämtplats 

 Undersök patienten enligt ABCDE. 

 Sätt PVK och ge smärtlindring enligt ambulanssjukvårdens riktlinjer, 

exempelvis Morfin, Ketalar eller Stesolid före förflyttning. 

 Premedicinera med Panodil Zapp 500 mg. Dosering 25-40 kg 1 tablett. Över 40 

kg 2 Tabletter. 

 Gör patienten röntgenfärdig (dvs ta av långbyxor eller motsvarande). 

 Ta med stabila skor, syn-/hörselhjälpmedel och aktuell medicinlista. 

I ambulansen 

 Sätt syrgas 2 liter/minut på grimma (vid känd lunginsufficiens krävs särskild 

ordination). 

 Sätt infusion: Ringer-Acetat. 

 Ta EKG och sänd till HIA Borås. Märk med fullt personnummer (19xxxxxx-

xxxx), efternamn och ”Höft” i incidentrutan. 

 Triagera enligt METTS före ankomst till AVC. (De sista parametrarna gäller). 

 Är patienten fortfarande aktuell för flödet, fortsätt enligt schemat nedanför, 

annars enligt vanligt omhändertagande. 

 Ring och förvarna AVC (arbetsledande sjuksköterska) tel xxx- xxx xxxx som 

beställer prover i Melior och skriver ut etiketter för dessa. Vederbörande 

sjuksköterska får ta kontakt med AVC sekreterare som får lägga ut ID-band, 

etiketter mm i ett fack märkt ”höftfraktur” som är placerat i Triagen. 

 Ring R66 tfn xxx-xxx xxxx (eller till E51 tfn xxx-xxx xxxx om patienten är 

under 65 år) och meddela att en misstänkt ”Raka spåret patient” är på väg. 
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I ankomsthallen på AVC 

 Patienten flyttas till en ”höftsäng”. 

 Id-märk patienten enligt gällande rutin. Saknas svenskt personnummer, kontakta 

sekreteraren på AVC på tfn xxx-xxx xxxx för att få tillfälligt personnummer. 

 Vårdaren tar blodprover, P4, Hematologstatus, Bastest och Blodgruppering, 

APTT, PK (blått rör) enligt sedvanlig rutin. Vid svårstucken patient ta hjälp av 

lab- eller AVC-personal. 

 Märk provrören med etiketter som Triagesköterskan har skrivit ut vi Melior. 

Bastest och blodgruppering märks som tidigare och med medföljande 

pappersremiss. Lämna dessa på avsedd yta i Triagen och meddela AVC-

personalen att prover finns. De skickar proverna. 

 Föraren ringer röntgenavdelningen 10-15 minuter före beräknad ankomst på tfn 

xxx-xxx xxxx. Svarar man ej mellan klockan 02-07, ring xxx-xxx xxxx eller 

xxx-xxx xxxx. Meddela patientuppgifter samt vilken sida som avses. 

 Transportera upp patienten till Röntgenavdelningen. 

 

På röntgen 

 Hjälp röntgenpersonalen att göra patienten klar för röntgenundersökning. 

 Kontrollera röntgenremissen, så att uppgifterna stämmer med vad du tidigare 

rapporterat via telefon. 

 Journalför i ambulink. Ange ”Fast Track” Coll- Misstänkt collumfraktur. Om 

möjligt notera fallorsak och tidpunkt för fallet. 

 

Vid fraktur 

 Ringer röntgenpersonal till R66 tfn xxx-xxx xxxx (eller till E51 tfn xxx-xxx 

xxxx om patienten är under 65 år) och upplyser om att en patient med 

höftfraktur finns att hämta. 

 Ambulanspersonal stannar kvar tills en sjuksköterska från vårdavdelningen tar 

över det medicinska ansvaret och patienten transporteras till vårdavdelningen.  

 Transport från röntgenavdelningen skall påbörjas inom 15 minuter efter ställd 

diagnos! 
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Om ej konstaterad höftfraktur 

 Om röntgen inte påvisar någon höftfraktur tas patienten till AVC/ort mellan kl 

07.30 och kl 21.00. Tjänstgörande sjuksköterska tar över det medicinska 

ansvaret. 

 Nattetid lämnas patienten till nattbryggan. 

 

OBS! SOS kan avbryta Raka spåret vid väntande prio 1 

uppdrag. Då överlämnas det medicinska ansvaret till 

Triagesjuksköterskan på AVC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


