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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Många av de patienter som insjuknar i stroke kommer till sjukhus med 

ambulans. Ambulanssjuksköterskors bedömning kan ha betydelse för att dessa patienter 

ska få ett snabbt omhändertagande och tidig behandling, vilket kan minska risken för 

bestående funktionsnedsättning och lidande samt påverka framtida livskvalitet. Som stöd 

i bedömningen finns idag behandlingsriktlinjer. Syfte: Syftet var att undersöka 

ambulanssjuksköterskors bedömning av patienter som drabbats av stroke avseende 

träffsäkerhet, samt skillnader i bedömning mellan de som bedömts ha stroke och de som 

ej bedömts ha stroke. Metod: Retrospektiv studie där journaler granskats med en 

kvantitativ ansats. Studiens urval bestod av patienter som skrivits ut från ett medelstort 

sjukhus i Västsverige under 2015, med ett vårdtillfälle där huvuddiagnos stroke angetts 

och som åkt ambulans till sjukhus med initial bedömning av en ambulanssjuksköterska, 

vilket resulterade i 454 journaler att granska. Resultat: För alla patienter med stroke som 

inkluderats i studien hade endast 52% av patienterna bedömts av ambulanssjuksköterskor 

ha stroke. Primär och sekundär bedömning var gjord i hög grad för alla patienter. 

Signifikanta skillnader fanns kring hur strokespecifika symtom var bedömda. Symtom 

från ansikte, arm eller ben, påverkan på tal och ögon var i högre grad bedömt i gruppen 

där ambulanssjuksköterskor bedömt att patienter drabbats av stroke. Huvudvärk, yrsel 

och illamående bedömdes i högre grad i gruppen ej stroke. Slutsatser: Mer forskning 

inom området behövs för att öka andelen patienter med stroke som identifieras av 

ambulanssjuksköterskor.  

 

 

Nyckelord: Assessment, Prehospital, Stroke, Ambulance nurse 
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INLEDNING 

Patienter som akut söker sjukvård och behöver åka ambulans till sjukhus bedöms 

vanligtvis initialt av en ambulanssjuksköterska. I ambulansen gör 

ambulanssjuksköterskan en första bedömning av patientens tillstånd och 

allvarlighetsgrad, vilken kan vara avgörande för hur fort patienten får träffa läkare för 

fortsatt bedömning, behandling och vård. Stroke är en vanlig sjukdom som kan påverka 

patienters livskvalitet och lidande genom såväl fysiska handikapp som nedsatt kognitiv 

förmåga och förändringar i det sociala livet. För de som drabbats av stroke kan en tidig 

bedömning, snabbt insatt behandling och vård öka möjligheterna till ett fortsatt 

självständigt liv med god livskvalitet.  

 

Som sjuksköterskor med erfarenhet från akutsjukvård på akutmottagning och i ambulans 

samt från hemsjukvård, har vi upplevt att patienter som drabbas av stroke kan vara svåra 

att bedöma. Vi har också kunnat se hur patienters liv förändrats efter en stroke och insett 

vikten av en bra bedömning för att de ska få vård och behandling i tid. En stor del av de 

patienter som drabbas av stroke åker ambulans till sjukhus. Under vår utbildning till 

specialistsjuksköterskor inom ambulanssjukvård väcktes intresset för att undersöka hur 

patienter som drabbats av stroke bedömts av ambulanssjuksköterskor. 

 

 

BAKGRUND 

Att drabbas av stroke 

I Sverige drabbas ca 30 000 personer av stroke årligen och år 2012 avled ca 8 000 personer 

till följd av stroke (Socialstyrelsen 2014, s. 2). I Sverige är stroke den vanligaste orsaken 

till neurologiskt handikapp hos vuxna och den tredje vanligaste dödsorsaken efter 

ischemisk hjärtsjukdom och cancer (Riksstroke 2015a). Det totala antalet vårddagar för 

patienter som drabbas av stroke i Sverige är nästan en miljon vårddagar per år och den 

totala kostnaden för samhället uppgår till 18,3 miljarder kronor per år (Riksstroke 2015a).  

 

Begreppet stroke omfattar proppbildning i en cerebral artär (ischemisk stroke) och 

blödning intracerebralt eller subaraknoidalt (Davis & Lockhart 2016, ss. 24-25; 

Krishnamurthi et al. 2014, s. 101). Av de personer som insjuknar i stroke drabbas ungefär 

86% av ischemisk stroke och 13% av  intracerebrala blödningar (Riksstroke 2015b, s. 

57). Effekterna av en stroke beror på vilken del av hjärnan som är skadad och hur 

allvarligt den påverkas. De vanligaste symtomen på en stroke är plötslig svaghet eller 

domningar i ansiktet, armar eller ben, oftast på ena sidan av kroppen. Andra symtom är 

förvirring, talsvårigheter eller svårigheter att förstå tal, svårt att se med ett eller båda 

ögonen, gångsvårigheter, yrsel, förlust av balans eller koordination, svår huvudvärk utan 

känd orsak, svimning eller medvetslöshet (World Health Organization, WHO 2015). 

Symtomen vid stroke orsakad av propp eller blödning kan vara lika (Davis & Lockhart 

2016, s. 24). 
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Stroke kan orsaka lidande 

Personer som drabbats av stroke har beskrivit att det inburit en omställning av livet, en 

omställning som skett snabbt eftersom insjuknandet ofta kommer hastigt. Sjukdomen har 

för många drabbade inneburit att de tappat kontrollen över kroppen och olika kroppsliga 

funktioner. Som en följd av detta förändrades deras vardag genom att vara beroende av 

hjälp. Hemsituationen har på så vis också förändrats. Insjuknandet i stroke kan innebära 

att hälsan och helheten har rubbats vilket kan innebära ett lidande (Rejnö 2007, ss. 50-

51).  

 

Patienter har vidare beskrivit att drabbas av sjukdom innebär ett lidande i form av att inte 

längre kunna lita på sin egen kropp. Det självständiga livet kan komma att ändras till en 

känsla av att vara utelämnad till yttre omständigheter som de själva ej kan påverka i form 

av att vara beroende av andra. Ett lidande i form av att inte längre kunna lita på sin egen 

kropp och osäkerheten kring att åter bli sjuk har också beskrivits (Wiklund 2000, s. 84).  

 

Att drabbas av sjukdom och bli en patient, alltså den som lider, innebär att personen kan 

drabbas av olika former av lidande. Ett sjukdomslidande, innefattande fysiska symtom 

såsom smärta, ses som en naturlig del av att drabbas av sjukdom. Att sjukdom även kan 

leda till lidande andligt och själsligt är något som inte är lika givet. Detta lidande beskrivs 

vara något som patienten erfar dels på grund av sin egen inställning till sjukdomen men 

också genom attityder från omgivningen och vårdpersonal. Patienters lidande skall vara 

grunden för vårdandet där sjuksköterskors vilja att vårda skall grunda sig i medlidande 

för de lidande patienterna. Om vården uteblir därför att vårdpersonal ej har sett eller 

bedömt vilken vård patienten behöver kan det vidare leda till ett vårdlidande. När 

sjukdomslidandet inbegriper att patientens hela liv påverkas kan det vidare benämnas som 

ett livslidande. Det naturliga livet där vardagliga saker tagits för givet blir påverkat då 

patienten blir beroende av andra för att klara av sin vardag (Eriksson 1994, ss. 82-96).  

 

Livskvalitet efter en stroke 

Flera studier beskriver att personers livskvalitet reducerats efter att de drabbats av stroke 

(Almborg, Ulander, Thulin & Berg 2010, s. 2204; Sturm, Donnan, Dewey, Macdonell, 

Gilligan, Srikanth & Thrift 2004, s. 2340; Taule & Råheim 2014, s. 2107). Livskvalitet 

kan beskrivas som personers upplevelse av sin livssituation i ett sammanhang av den 

kultur och värdegrund de lever i och i relation till sina mål, förväntningar och normer (the 

WHOQOL Group 1993, s. 153). Upplevelsen av livskvalitet i allmänhet kan påverkas av 

såväl fysisk hälsa som psykiskt mående och det sociala livet (Post 2014, ss. 170-171; the 

WHOQOL Group 1998, s. 1585).  

 

Det finns flera faktorer som påverkar hur livskvalitet upplevs efter en stroke. Nedsatt 

fysisk förmåga med förlust av självständighet kan påverka livskvaliteten negativt. 

Drabbade av stroke beskriver en sorg över att inte längre kunna delta i aktiviteter i samma 

utsträckning som tidigare. Exempelvis är aktiviteter som görs utomhus ofta förknippade 

med en högre grad av livskvalitet, men många personer som drabbats av stroke upplever 

att de inte längre kan göra aktiviteter utomhus lika ofta på grund av sina handikapp 

(Almborg et al. 2010, s. 2204).  
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Effekterna av stroke stäcker sig längre än bara fysiska begränsningar. Depression är ett 

vanligt problem efter stroke och drabbar ca 30% av alla som överlevt stroke (Almborg et 

al. 2010, s. 2196; Ayerbe, Ayis, Wolfe & Rudd 2013, s. 18; Hackett, Yapa, Parag & 

Anderson 2005, s. 1336). Det finns ett starkt samband mellan förekomst av depression 

och upplevelsen av att livskvaliteten är försämrad (Almborg et al. 2010, s. 2202). Såväl 

fysiska handikapp som kognitiv nedsättning efter stroke utgör riskfaktorer för att drabbas 

av depression (Ayerbe et al. 2013, s. 19). För de som drabbas av depression efter stroke 

finns också en ökad risk för återfall samt en ökad morbiditet och mortalitet (Hackett et al. 

2005, s. 1330). 

 

Personer som haft en stroke beskriver att de känner en stor besvikelse över att livet inte 

blev som de tänkt sig. Många lever också med en oro över att drabbas av en ny stroke 

(Taule & Råheim 2014, ss. 2111-2112). Livskvaliteten kan också påverkas negativt av att 

det sociala livet förändras efter en stroke. Personer i arbetsför ålder har beskrivit att de 

som en direkt konsekvens av stroke drabbats av problem inom familjen, inom äktenskapet 

men även i relationen till sina barn. Insjuknande i stroke har för många personer också 

påverkat ekonomin (Daniel, Wolfe, Busch & McKevitt 2009, ss. 431-440).   

 

Vikten av snabbt omhändertagande och tidig behandling 

För personer som drabbas av stroke är det viktigt att så snabbt som möjligt få professionell 

vård på sjukhus (Mikulik & Wahlgren 2015, s. 151; Socialstyrelsen 2011, s. 19). Varje 

minut är viktig för att patienterna så snart som möjligt ska få rätt diagnos och behandling. 

All fördröjning ökar risk för hypoxi och död av hjärnvävnad med bestående 

funktionsnedsättning och död som följd (Davis & Lockhart 2016, s. 24; Kim et al. 2016, 

ss. 1-2; Kurz, Kurz & Farbu 2013, s. 60; Socialstyrelsen 2009a, ss. 20-21). 

 

Trots att symtomen kan vara lika vid stroke orsakad av propp och blödning kräver de 

olika behandling, vilket är anledningen till att snabb diagnostisering är viktig (Davis & 

Lockhart 2016, s. 24). Datortomografi (DT) är den röntgenundersökning som är 

förstahandsalternativet vid misstänkt stroke. Utifrån denna undersökning kan blödningar 

vanligtvis uteslutas. Detta är avgörande för den fortsatta vården och behandlingen 

(Socialstyrelsen 2016). Enligt statistik från Sverige år 2014 kom 74% av alla patienter 

som drabbats av stroke till sjukhus med ambulans (Riksstroke 2015b, s. 68).  

 

Ambulanssjukvård och larmcentral  

Svensk ambulanssjukvård regleras av Socialstyrelsen (Socialstyrelsen 2009b) och 

omfattar ca 700 ambulanser (SOS Alarm 2016). Tidigare fokuserade ambulanssjukvården 

på att snabbt transportera sjuka och skadade patienter till sjukhus. Idag är varje ambulans 

bemannad med minst en sjuksköterska och dagens ambulanssjukvård är en organisation 

som förutom att transportera patienten, även har kapacitet att bedriva avancerad sjukvård 

och medicinsk behandling på plats och under transport. Ambulanssjukvården utgör idag 

en viktig del i patientens totala vård och sjuksköterskan i ambulansen bedriver ofta 

avancerad sjukvård i ett första steg i patientens vårdkedja (Suserud 2005, s. 269). 

 

Fördelning av ambulanssjukvårdens resurser till de hjälpsökande görs av operatörer på en 

larmcentral. I många fall bedömer operatörer de hjälpsökandes tillstånd utifrån andra- 
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eller tredjehandsinformation. Detta skiljer sig mot ambulanspersonalens bedömning som 

baseras på en direkt kontakt med patienten, vilket kan vara en anledning till att 

bedömningarna kan bli olika (Karlsten & Elowsson 2004, ss. 125-128). En svensk studie 

har visat att det är en utmaning för operatörer på larmcentraler att identifiera patienter 

som drabbats av stroke. Patienter med symtom från arm eller ben eller med påverkan på 

talet identifierades oftare än de patienter som hade andra symtom (Berglund, von Euler, 

Schenck-Gustafsson, Castrén & Bohm 2015, ss. 1-5). 

 

Ambulanssjuksköterskors roll och bedömning 

Det dagliga arbetet för ambulanssjuksköterskor innebär en balansgång mellan omvårdnad 

och medicinsk vård. För att ambulanssjuksköterskor ska kunna ge god omvårdnad och 

skapa en god vårdrelation med patienten är det viktigt att de känner sig trygga inom det 

medicinska området (Suserud, Bruce & Dahlberg 2003, s. 15). Ambulanssjuksköterskor 

ska kunna identifiera patienters symtom samt bedöma om de lider av ohälsa. Denna 

bedömning ska göras både med stöd i patientens anamnes och genom olika 

undersökningar. Utifrån bedömningen ska ambulanssjuksköterskor kunna fatta beslut om 

lämpliga åtgärder samt kunna utföra och utvärdera dessa åtgärder. En del i bedömningen 

är att avgöra vilken vårdnivå som är lämplig (Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor 

och Svensk Sjuksköterskeförening 2012, ss. 6-9).  

 

Trots att en första bedömning gjorts av larmcentralen utifrån inringarens berättelse av 

patientens behov är det viktigt att ambulanssjuksköterskor gör en egen bedömning och är 

förberedd på ett öppet och följsamt möte med patienten (Suserud, Bruce & Dahlberg 

2003, s. 17; Wireklint Sundström & Dahlberg 2012, ss. 573-575). 

Ambulanssjuksköterskor har ett omvårdnadsansvar för att säkerställa ett välbefinnande 

för både patient och närstående samt att ett lindra lidande (Riksföreningen för 

ambulanssjuksköterskor och Svensk Sjuksköterskeförening 2012, ss. 6-9).  

 

Riktlinjer och beslutsstöd 

Enligt de behandlingsriktlinjer som används för ambulanssjukvården inom Västra 

Götalandsregionen (VGR) ska ambulanspersonal undersöka patienter utifrån en primär 

och en sekundär bedömning (Ambulanssjukvården Södra Älvsborgs sjukhus 2011, ss. 6-

7). Den primära bedömningen är en så kallad ABCDE-undersökning som innebär 

bedömning av luftväg (A), andning (B), cirkulation (C), neurologi (D) och en översiktlig 

undersökning av hela kroppen (E).  

 

Den sekundära bedömningen omfattar mätning av vitalparametrar och riktade 

undersökningar med anamnes som vägledning. Riktade undersökningar kan t.ex. mätning 

av EKG och p-glukos samt en noggrannare undersökning av helkropp och symtom. 

Riktade undersökningar görs utifrån den information som fås från vitalparametrar och 

synliga symtom, men också från det patienten, anhöriga eller andra i dess närhet berättar 

om patientens tillstånd. Anamnestagning är därför en viktig del i bedömningen där aktuell 

och tidigare sjukdomshistoria bedöms. Som stöd i anamnestagning kan följande struktur 

användas: huvudsakligt besvär? (S), hur och när började besvären? (O), finns det något 

som förbättrar eller förvärrar besvären? (P), besvärets karaktär? (Q), besvärets 

lokalisation eller utstrålning (R), besvärets svårighetsgrad? (S), besvärets varaktighet? 
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(T), allergier? (A), läkemedel (M), tidigare sjukdomar? (P), nutrition, elimination? (L) 

och vad föregick insjuknandet? (E) (Abrahamson & Mosesso 2014, ss. 15-26; 

Ambulanssjukvården Södra Älvsborgs sjukhus 2011, ss. 6-7; Suserud, Bruce & Dahlberg 

2003, s. 16). 

 

Ambulanssjuksköterskor ska triagera patientens tillstånd enligt beslutsstödet "Rapid 

emergency triage and treatment system" (RETTS) som bygger på två steg där 

vitalparametrar (VP) och "Emergency symtoms and signs" (ESS) bedöms. VP och ESS 

kan var för sig ge en prioriteringsfärg där röd står för högsta prioritet följt av orange, gul 

och grön (Ambulanssjukvården Södra Älvsborgs sjukhus 2011, s. 8; Widgren & Jourak 

2011, ss. 625-626).  

 

På sjukhuset finns två snabbspår för patienter med misstänkt stroke. Enligt riktlinjer för 

patienter med strokesymtom och där tiden från insjuknandet ej överstiger 4,5 timmar vid 

ankomst till sjukhus tar ambulanssjuksköterskor kontakt med neurolog/medicinjour för 

ställningstagande till att inkludera patienten i snabbspår Rädda hjärnan. Om patienten 

accepteras av neurolog/medicinjour till detta kommer ambulanspersonalen köra patienten 

direkt till datortomografi (Södra Älvsborgs Sjukhus 2014). För patienter med 

strokesymtom men där tiden för insjuknandet är oklar eller överstiger 4,5 timmar finns 

det mellan kl 8-22 möjlighet för direktinläggning på strokeavdelning efter 

datortomografiundersökning via snabbspår Hjärnvägen. Ambulanspersonal går även i 

detta fall direkt till datortomografiundersökning utan att först stanna på 

akutmottagningen. Övrig tid överlämnas patienten på akutmottagningen (Södra 

Älvsborgs Sjukhus 2014).  

 

Vårdrelationens betydelse för bedömningen 

En viktig del i ambulanssjuksköterskors bedömning är att försöka bedöma patientens 

egen upplevelse av sitt tillstånd, oavsett hur sjuk patienten är. Det innebär att patienten 

måste bjudas in och göras delaktig i bedömningen. Denna del av bedömningen kräver en 

vårdande inställning med fokus på mötet och relationen mellan patient och vårdare 

(Wireklint Sundström & Dahlberg 2011, s. 118).  

 

Patienter har beskrivit hur de ser på vårdrelationens betydelse för deras känsla av att bli 

omhändertagna av ambulanspersonal trots oro över att ha drabbats av akut sjukdom. De 

upplevde en trygghet när ambulansen kom till dem och en känsla av att lita på 

ambulanspersonalens kunskap och yrkesskicklighet. Patienter har beskrivit att de kände 

sig trygga och respekterade när ambulanspersonalen ställde frågor för att förstå patientens 

egna upplevelser av sin situation. Patienterna kände sig involverade i sin egen vård och 

beskrev att detta skedde integrerat med medicinska insatser (Attree 2001, ss. 460-461;  

Holmberg, Forslund, Wahlberg & Fagerberg 2014, ss. 547-548).  

 

En vårdrelation som patienten inte upplever som vårdande, där patientens lidande inte 

uppmärksammas, där patienten inte känner sig sedd eller hörd kan leda till att patienten 

upplever ett onödigt lidande, ett vårdlidande. Om patienten inte upplever att vårdaren 

engagerar sig eller bryr sig kan relationen i stället för att vara vårdande skapa osäkerhet, 

otrygghet och maktlöshet hos patienten (Dahlberg 2002, ss. 4-8).  
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PROBLEMFORMULERING 

Ambulanssjuksköterskors bedömning är en viktig del i patienters vårdkedja. 

Bedömningen kan vara avgörande för det fortsatta omhändertagandet av patienter som 

drabbas av stroke, för att dessa patienter ska få snabb behandling och vård. Att drabbas 

av stroke kan leda till lidande och påverkad livskvalitet varför det är viktigt att identifiera 

dessa patienter tidigt. Kunskap saknas kring ambulanssjuksköterskors bedömning av 

patienter som insjuknar i stroke, trots att detta är en vanlig sjukdom och trots att många 

av dessa patienter åker ambulans till sjukhus. Frågor väcks kring hur dessa patienter 

bedöms och om det finns några skillnader i bedömningen mellan de patienter som 

bedömts respektive inte bedömts ha drabbats av stroke.  

 

 

SYFTE 

Syftet var att undersöka ambulanssjuksköterskors bedömning av patienter som drabbats 

av stroke avseende träffsäkerhet, samt skillnader i bedömning mellan de som bedömts ha 

stroke och de som ej bedömts ha stroke. 

 

 

METOD 

Detta är en retrospektiv studie med en kvantitativ ansats där journaler granskats. En 

kvantitativ metod kan användas för att besvara frågor kring hur något verkligen förhåller 

sig utan att det ska spegla forskarens egna tolkning. Målet är att resultatet ska vara 

generaliserbart, alltså kunna användas även utanför studiens urval på en större population. 

Genom att hämta retrospektiva data från journaler kan forskarna hämta data som redan är 

insamlad utan att de som skapat datamaterialet, alltså de som skrivit journalerna, kunnat 

bli påverkade av att medverka i en studie (Polit & Beck 2012, ss. 13-14, 224).  

 

Urval 

Populationen som undersöktes var alla patienter som under år 2015 blev utskrivna med 

huvuddiagnosen stroke, från ett medelstort sjukhus i Västsverige, och som åkt ambulans 

till sjukhus där en ambulanssjuksköterska gjort första bedömningen. Med huvuddiagnos 

avses huvudsaklig orsak till den aktuella vårdkontakten (Socialstyrelsen 2012, s. 7). 

Första bedömningen skulle vara gjord av ambulanssjuksköterskor. Då alla patienter 

inkluderades räknas urvalet som ett totalurval.    

 

Inklusionskriterier 

 

Urvalet gjordes utifrån två inklusionskriterier vilka var: 

 

1. Alla patienter med ett vårdtillfälle på sjukhuset som vid utskrivningen under tiden 

1 januari 2015 till 31 december 2015 fått huvuddiagnosen stroke enligt någon av 

följande diagnoskoder: 
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 I60 Subaraknoidalblödning 
 I61 Intracerebral blödning 
 I63 Cerebral infarkt 
 I64.9 Stroke ej specificerat som blödning eller infarkt 

 
2. Endast vårdtillfällen där patienter kommit till sjukhus med ambulans där en första 

bedömning gjorts av ambulanssjuksköterskor inkluderades.    
 

Exklusionskriterier  

Urvalet gjordes utifrån två exklusionskriterier vilka var: 

 

3. Patienter med ett vårdtillfälle enligt ovan angivet kriterium (1), men där patienten 

åkt ambulans som sekundärtransport. Med sekundärtransport avses transporter 

mellan sjukhus, från vårdcentral till sjukhus, från sjukhus till hem eller transporter 

på remiss från läkare. 

 

4. Patienter med ett vårdtillfälle enligt ovan angivet kriterium (1), men där 

ambulansjournalen som var kopplad till vårdtillfället utgjorts av en 

dokumentation där ambulans endast assisterat annan ambulans eller 

ambulanshelikopter.    
 

Undersökningsinstrument 

Datamaterialet till studien samlades in från journaler. Som undersökningsinstrument för 

att data skulle kunna samlas in på ett strukturerat sätt från journalerna, arbetades ett 

protokoll fram. Tidigare studie kring hur ett instrument för att granska 

omvårdnadsjournaler tagits fram användes som grund (Larson, Björvell, Billing & 

Wredling 2004, ss. 318-322). Innehållet i protokollet utvecklades utifrån hur patienter ska 

bedömas och undersökas enligt behandlingsriktlinjerna för ambulanssjukvården. 

Utvecklingen skedde i samråd med vår handledare och professor Johan Herlitz med 

tidigare erfarenhet av journalgranskningsstudier. Under processen diskuterades såväl 

innehåll som layout för att underlätta datainsamlingen. Protokollet innehöll 

bakgrundsdata, vårdtid, primär och sekundär bedömning, bedömning av strokespecifika 

symtom, ambulanssjuksköterskors kontakt med neurolog, patienters inklusion i något 

snabbspår, bedömning enligt ESS, prioritet enligt RETTS samt bedömt tillstånd (se 

Bilaga 1).  

 

Under rubriken bakgrundsinformation gjordes rutor för att anteckna deltagarkod, kön, 

födelseår och vilken av de fyra inkluderade diagnoserna patienter haft vid utskrivning. I 

bakgrundinformationen ingick också datum för ankomst till sjukhus och datum för 

utskrivning samt rutor för att fylla i om patienter åkt med ambulans, dvs om de uppfyllt 

kriterier för inklusion. Slutligen gjordes rutor för att fylla i tider för ambulansens ankomst 

till patient och avlämning samt den totala tiden med patient.  

 

Efter bakgrundsinformation i protokollet följde bedömningar och undersökningar som till 

största del är utformat för att ge dikotoma svar, vilket innebär att variabeln endast kan 

anta två värden (Borg & Westerlund 2012, s. 38), i detta fall ja eller nej, vilket var lämpligt 



 8 

mot syftet för denna studie. För vitalparametrar och för de riktade undersökningarna fanns 

också möjligheten att fylla i värden för de fall där momentet var genomfört. För 

anamnestagningen, dvs SOPQRSTAMPLE under sekundärbedömning användes enbart 

dikotoma svar, dvs ja eller nej, där ja stod för att frågan var bedömd. För bedömning av 

symtom däremot gjordes tre alternativ för varje symtom: ja, nej eller ej bedömt. Ja 

respektive nej stod här för om symtom enligt dokumentationen fanns eller inte hos 

patienter, vilket innebar att oavsett om svaret här var ja eller nej så var symtomet bedömt, 

i annat fall valdes rutan ej bedömt.  

 

Sista delen i protokollet omfattade neurologkontakt och inklusion i snabbspår, här gjordes 

rutor för ja eller nej. Här finns också ambulanssjuksköterskors bedömning som vald ESS-

kod, vald prioritet och bedömt tillstånd. Stroke ingår i ESS-kod 12 därför fick ESS 12 en 

egen ruta. Prioriteten har fyra rutor, en för varje nivå. För bedömt tillstånd valdes stroke 

följt av de vanligaste differentialdiagnoserna eller symtomen, samt en sista ruta för övrigt. 

Protokollet provades genom granskning i Ambulink. Resultatet visade att det var smidigt 

att använda och att det innehöll den data som var avsedd att samlas in.  

 

Datainsamling  

Tillstånd gällande insamlande av datamaterial från journaler hämtades från berörda 

verksamhetschefer (Se Bilaga 2 och 3). Därefter gjordes ett utdrag ur journalsystemet 

Melior över alla vårdtillfällen beskrivna i kriterium 1 ovan. Utdraget erhölls från 

utdatateamet på sjukhuset och innehöll endast information om utskrivningsdiagnos, 

datum för in- och utskrivning samt personnummer. För varje vårdtillfälle gjordes en 

sökning i ambulanssjukvårdens journalsystem Ambulink för fortsatt urval utifrån 

kriterium 2, 3 och 4. För de vårdtillfällen som efter sökningen inkluderades gjordes en 

kodlista där varje vårdtillfälle fick en deltagarkod. Deltagarkoden fördes över på 

protokollen.  

 

Avslutningsvis samlades data in genom att författarna tillsammans granskade journalerna 

i ambulanssjukvårdens journalsystem Ambulink. Data samlades in både genom att läsa 

fritext, ifyllda vitalparametrar samt fasta svarsalternativ som dokumenterats av 

ambulanspersonalen. Samma författare har hela tiden läst ur journalerna och den andra 

författaren har fyllt i protokollen. 

 

Dataanalys 

Datamaterial från protokollen fördes in i SPSS, ett dataprogram för statistisk analys. 

Utifrån protokollen har både dikotoma variabler exempelvis om bedömningar genomförts 

eller ej samt kontinuerliga variabler över exempelvis ambulanspersonalens tid med 

patient matats in.  

 

Insamlat datamaterial har delats upp i två grupper, bedömt tillstånd stroke och ej stroke. 

Det insamlade datamaterialet beskrivs utifrån deskriptiv statistik (Billhult & Gunnarsson 

2012, ss. 308-312; Borg & Westerlund 2012, s. 174). Delar av datamaterialet har sedan 

analyserats med Fischers exakta test för dikotoma variabler för att pröva om det fanns 

signifikanta skillnader mellan grupperna. För att bestämma signifikans har p-värde på 
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0,05 valts. Nollhypotesen, att det inte finns någon skillnad mellan grupperna, har kunnat 

förkastas där det funnits signifikans (Borg & Westerlund 2012, ss. 174-180). 

 

Etiska överväganden   

I samband med granskning av journaler har det som Personuppgiftslag beskriver som 

personuppgifter använts (SFS 1998:204). Det framgår att personuppgifter får behandlas 

om personuppgifterna kan anses höra till det undantag som beskrivs som nödvändig 

behandling. Den forskning som bedrivs ska anses vara av allmänt intresse och 

behandlingen av personuppgifterna skall vara nödvändig för att kunna bedriva 

forskningen. Enligt offentlighets- och sekretesslag framgår det att uppgifter som behövs 

för forskningsändamål får lämnas ut om det kan säkerställas att den enskilde ej riskerar 

att skadas (SFS 2009:400). Då uppsatsen är del i en större forskningsstudie som bedrivs 

på Högskolan i Borås är den del i etikgodkännande hos Regionala etikprövningsnämnden 

i Göteborg, Diarienummer: T017-16.  

 

Vid forskning som inbegriper människor krävs ett medvetet tänk hos forskaren utifrån att 

deltagarna ej ska utsättas för onödiga risker. Det innebär även att deltagarnas integritet 

och autonomi måste skyddas. Det beskrivs att intresset för att skydda deltagarnas 

integritet ibland kan stå i motsats till intresset för forskningen. Det är då viktigt att 

deltagarnas integritet och autonomi respekteras i största möjliga utsträckning. Risken för 

skada som deltagare i en studie kan utsättas för brukar delas upp i fysisk eller icke-fysisk 

skada. I denna uppsats finns ingen risk för fysisk skada då det är en retrospektiv studie 

med redan insamlad data. När det gäller risk för icke-fysisk skada så innefattar det 

hantering kring personuppgifter och information som bedöms som känslig för deltagarna 

(Helgesson 2006, ss. 31-44; Polit & Beck 2012, ss. 152-153). Det är av stor vikt att 

hanteringen av informationen sköts på ett så säkert sätt som möjligt för att undvika att 

denna information hamnar fel. Vid korrekt hantering av informationen bedöms risken 

som liten för att deltagare ska komma till icke-fysisk skada. Det beskrivs att information 

kring deltagarnas livsstil och åsikter hör till känsliga uppgifter. I denna uppsats 

inkluderades endast den mängd information som skulle användas.  

 

Då personer ska användas i studier så bör informerat samtycke från deltagarna inhämtas 

(Centrala etikprövningsnämnden, Datainspektionen, Socialstyrelsen & Statistiska 

centralbyrån 2013, s. 4; Vetenskapsrådet 2002, s. 9). Det beskrivs dock att detta inte 

behövs då deltagarantalet bedöms som stort. Datainsamling från journaler räknas till det 

som beskrivs som registerstudie. Det framgår att informerat samtycke inte nödvändigtvis 

behöver inhämtas vid registerstudier då bedömningen har gjorts att vinsterna med att 

samla in data utan informerat samtycke är större än riskerna med skada för den enskilde 

(Helgesson 2006, ss. 31-44, 145-156). 

 

Ett medvetet etiskt tänkande har gjorts vid planering av denna studie utifrån att deltagarna 

ej lämnar något informerat samtycke. Det finns en medvetenhet kring att personuppgifter 

samlas in men att fördelarna med detta med tanke på verksamhetsutveckling överväger. 

Genom att på ett säkert sätt hantera personuppgifter utifrån vad som beskrivs i stycket 

nedan så minimeras risken att enskilda personer kan komma att komma till skada. Enligt 

nyttjandekravet så kommer den data som samlats in i studien endast användas i 

forskningssyfte (Vetenskapsrådet 2002, s. 14).  
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Insamlad data har behandlats med konfidentialitet, vilket betyder att obehöriga inte har 

möjlighet att identifiera medverkande personer. Konfidentialitet skapades för det första 

genom att insamlat material förvarades på ett säkert sätt, vilket kan ske genom att 

materialet förvaras inlåst samt genom aktsamhet vid användning av USB, datasalar och 

så vidare. Den andra delen av konfidentialitet innebär att data redovisas på ett sådant sätt 

att enskilda personer inte kan identifieras när resultatet presenteras muntligt och skriftligt 

(Sandman & Kjellström 2013, ss. 330-331; Vetenskapsrådet 2002, s. 12).  

 

Protokollen (se Bilaga 1) med insamlad data förvarades i en för uppsatsen avsedd pärm 

som låstes in i ett kassaskåp. Data i digital form förvarades endast på dator där 

insamlingen skedde, med skyddad åtkomst för obehöriga och inte på lösa enheter såsom 

USB eller privata datorer. Protokollen innehöll inte personuppgifter i form av 

personnummer, namn, adress eller liknande som kunde identifiera försökspersonerna. 

Varje vårdtillfälle fick en deltagarkod i kodlistan som sedan överfördes till varje 

protokoll. Kodlistan förvarades separat från protokollen för att säkerställa att obehöriga 

ej skulle kunna identifiera enskilda individer.  

 

 

RESULTAT 

Under perioden 1 januari till 31 december 2015 fanns 630 registrerade vårdtillfällen där 

patienter hade fått stroke som huvuddiagnos vid utskrivning. Av dessa exkluderades de 

patienter som inte åkt ambulans till sjukhus (n=125) och de patienter som endast åkt ambulans 

som sekundärtransport (n=51). I studien inkluderades resterande 454 patienter vars 

ambulansjournaler granskades i studien. Av dessa hade 52% (n=236) dokumenterats som 

bedömt tillstånd stroke, dvs det huvudsakliga tillstånd ambulanssjuksköterskorna bedömde 

vara orsak till patienternas besvär. De övriga (n=218) dokumenterades som TIA (n=34), 

neurologi övrigt (n=46), yrsel (n=39), huvudvärk (n=19) eller annat (n=80). För översikt av 

urvalsprocessen se flödesschema (Figur 1). Fortsättningsvis beskrivs endast data för 

inkluderade patienter och då fördelade mellan den grupp där ambulanssjuksköterskor 

dokumenterat bedömt tillstånd ”stroke” respektive annat än stroke, dvs ”ej stroke”.  
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Figur 1. Flödesschema över inkluderade och exkluderade patienter med ett vårdtillfälle till 

följd av en stroke.  

 

Beskrivning av studiedeltagarna 

Av de 454 patienter som inkluderas var fördelningen mellan könen relativt jämn i de båda 

grupperna. Medelåldern var hög och relativt lika i grupperna. Den vanligaste diagnosen i 

båda grupperna var I63 Cerebral infarkt. Ingen patient hade diagnosen I64.9 Stroke ej 

specificerad som blödning eller infarkt. Bakgrundsdata för patienterna i de vårdtillfällen 

som inkluderats i studien beskrivs i Tabell 1.  

 

 
  

630 totalt

454 inkluderade

236 (52%)     
bedömt tillstånd 

stroke

218 (48%)    
bedömt tillstånd    

ej stroke

34                           
bedömt tillstånd   

TIA  

46                    
bedömt tillstånd 
neurologi övrigt

39                    
bedömt tillstånd 

yrsel

19                   
bedömt tillstånd 

huvudvärk

80                   
bedömt tillstånd 

annat

176 exkluderade

125 ej ambulans

51 ambulans som 
sekundärtransport
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Tabell 1. Bakgrundsdata 

  Stroke 

(n=236) 

Ej stroke 

(n=218) 

Kvinnor / Män (antal) 119 / 117 106 / 112 

Ålder (år) 
00Intervall 

00Medelvärde 

    Median 

 

028 - 98 

078,3 

080,0 

 

004 - 98 

076,1 

079,0 

Huvuddiagnos 

00I60 Subaraknoidalblödning 

00I61 Intracerebral blödning 

00I63 Cerebral infarkt 

00I64.9 Stroke ej specificerat  

00 

001 

038 

197 

000 

0 

015 

031 

172 

000 

 

Prehospital vårdtid 

Med prehospital vårdtid avses tiden från ambulanssjuksköterskans ankomst till patienten 

och fram till att patienten lämnats på sjukhus, dvs den totala tid som tillbringades med 

patienten på hämtplats och under transport till sjukhus. I båda grupperna fanns korta 

vårdtider under 20 minuter, men också längre tider upp emot 1,5 timmar. Såväl 

medelvärde som medianvärde var något högre i gruppen där bedömt tillstånd var stroke. 

Data för vårdtider presenteras i Tabell 2 nedan. 

 
Tabell 2. Prehospital vårdtid 

 Stroke 

(n=236) 

Ej stroke 

(n=218) 

Vårdtid (minuter) 
00Intervall 

00Medelvärde 

00Median 

 

016 - 97 

045,9 

046,0 

 

011 - 93 

042,6 

040,0 

 

Ambulanssjuksköterskors primära bedömning 

Med undantag för bedömning av neurologi fanns inga signifikanta skillnader i den 

primära bedömningen av patienterna i de båda grupperna. Noterbart är att det endast rör 

sig om sex vårdtillfällen där bedömning av neurologi saknas i gruppen ej stroke. Viktigt 

att nämna är att bedömning av neurologi i den primära bedömningen många gånger endast 

omfattar bedömning av patienters vakenhet. En mer omfattande bedömning av 

neurologiska symtom görs i ett senare skede, i den sekundära bedömningen.  
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Tabell 3. Antal patienter där A-E är bedömt 

 Stroke 
(n=236) 

Ej stroke 
(n=218) 

P-värde 

A Luftväg 229 208  0,460 

B Andning 235 216  0,610 

C Cirkulation 235 215  0,355 

D Neurologi 236 212  0,012 

E Helkropp 228 207  0,483 

 

Ambulanssjuksköterskors sekundära bedömning 

Den sekundära bedömningen är mer omfattande än den primära bedömningen och 

innefattar mätning av vitalparametrar, riktade undersökningar såsom EKG, p-glukos och 

fördjupad bedömning av symtom samt anamnestagning.  

 

Vitalparametrar, p-glukos och EKG 

I de sekundära bedömningarna framkom en signifikant skillnad för undersökningarna p-

glukos och EKG, där ambulanssjuksköterskor i högre grad genomfört dessa 

undersökningar för gruppen bedömt tillstånd stroke än ej stroke. Andningsfrekvens, 

saturation, puls, blodtryck och temperatur har bedömts för nästan alla patienter i båda 

grupperna. Vakenhet och smärta är sällan bedömd, vilket gäller båda grupperna. I Tabell 

4 visas i hur stor utsträckning vitalparametrar, p-glukos och EKG har bedömts i de båda 

grupperna.  
 

Tabell 4. Antal patienter där vitalparametrar, p-glukos och EKG är bedömda. 

 Stroke 

(n=236) 

Ej stroke 

(n=218) 

P-värde 

Andningsfrekvens 227  209  01,0 

Saturation 230  208  00,310 

Puls 230  209  00,434 

Blodtryck systoliskt 229  208  00,460 

Blodtryck diastoliskt 229  207  00,337 

Vakenhet 089  067  00,138 

Temperatur 218  203  00,857 

P-glukos 224  153  <0,001 

Smärtskattning VAS 070  051  00,138 

EKG  189  149  00,005 

 

Anamnes 

Granskningen av journalerna visar att många av frågorna i anamnesen är väl undersökta 

i båda grupperna. Resultatet visar att ambulanssjuksköterskor i högre grad bedömt 

debuten (O) och tid/varaktigheten (T) för patienters besvär i högre grad för gruppen där 

bedömt tillstånd var stroke än i gruppen ej stroke, en skillnad som är signifikant. Eftersom 

tiden är viktig när patienter drabbas av stroke, är det rimligt att detta är bedömt i högre 

grad då stroke misstänkts, än när det inte misstänks.  
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Tabell 5 visar i hur stor utsträckning det fanns en dokumenterad strukturerad 

anamnestagning avseende olika delar.  
 

Tabell 5. Antal patienter där olika delar i anamnestagning är utförd  

 Stroke 

(n=236) 

Ej stroke 

(n=218) 

P-värde 

S Huvudsakligt besvär 236  217  00,480 

O Debut, hur och när? 231  196  <0,001 

P Förvärrar och lindrar 006  017  00,017 

Q Besvärets karaktär 235  215 00,355 

R Lokalisation/utstrålning 233  201 00,001 

S Svårighetsgrad  197  187 00,518 

T Tid/varaktighet 231  196 <0,001 

A Allergier 157  163 00,064 

M Läkemedel 188  173 01,0 

P Tidigare sjukdomar 217  205 00,464 

L Nutrition, elimination 064  096  <0,001 

E Vad föregick insjuknandet 065  054  00,523 

 

Bedömning av symtom 

Vid granskningen av journalerna fanns inte någon bedömning för alla patienter 

dokumenterad i journalen, och det är oklart om symtom då bedömts eller inte. Det är 

anmärkningsvärt många patienter i gruppen ej stroke vars symtom, enligt 

dokumentationen, inte bedömts. För den dokumenterade bedömningen av alla symtom 

fanns signifikanta skillnader mellan grupperna. Symtom från ansikte, arm eller ben, 

påverkan på tal och ögon var i högre grad bedömt i gruppen där ambulanssjuksköterskor 

bedömt att patienter drabbats av stroke. Huvudvärk, yrsel och illamående bedömdes i 

högre grad i gruppen ej stroke. I Tabell 6 nedan visas ambulansjuksköterskors 

dokumenterade bedömning av symtom. För varje symtom redovisas först för hur många 

patienter en bedömning överhuvudtaget är gjord och därefter hur många av dessa där 

symtom funnits. Exempelvis för gruppen bedömt tillstånd stroke (n=236), hade 

ambulanssjuksköterskor för 111 patienter dokumenterat att de bedömt om patienten hade 

symtom från ansiket. Utav dessa 111 fanns symtom i ansiktet dokumenterat för 97 

patienter.  
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Tabell 6. Bedömning och förekomst av symtom 

 Stroke 
(n=236) 

Ej stroke 
(n=218) 

P-värde 

Ansikte 
    Symtom bedömt 
    Symtom fanns 

 
111 
097  

 
043  
027  

 
<0,001 
00,001 

Arm/ben 
    Symtom bedömt 
    Symtom fanns 

 
215 
181 

 
139  
069  

 
<0,001 
<0,001 

Tal 
    Symtom bedömt 
    Symtom fanns 

 
176 
155 

 
086  
061  

 
<0,001 
00,001 

Huvudvärk 
    Symtom bedömt 
    Symtom fanns 

 
041  
025  

 
065  
040  

 
00,002 
01,0 

Yrsel 
    Symtom bedömt 
    Symtom fanns 

 
094  
077  

 
118  
096  

 
00,003 
01,0 

Ögon 
    Symtom bedömt 
    Symtom fanns 

 
058  
051  

 
032  
028  

 
00,009 
01,0 

Illamående 
    Symtom bedömt 
    Symtom fanns 

 
055  
035  

 
089  
064  

 
<0,001 
00,356 

 

I Figur 2 nedan visas förekomsten av olika symtom hos patienter i de båda grupperna. 

Notera att flera patienter i gruppen ej stroke hade symtom som kan förknippas med stroke 

men har ändå inte bedömts som stroke. 

 

 
Figur 2. Förekomst av symtom hos de patienter där symtom dokumenterats 
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Prioritet enligt RETTS 

Ambulanssjuksköterskors bedömning av patienters prioritet vid ankomst till sjukhus 

redovisas gruppvis i Figur 3 och Figur 4. Prioriteten sätts utefter patienters 

vitalparametrar och ESS-kod, där den senare framförallt är baserad på patienters symtom. 

I gruppen där ambulanssjuksköterskor bedömt att patienter drabbats av stroke hade fler 

patienter högsta prioritet, dvs röd, än patienterna i den andra gruppen. I den andra 

gruppen, bedömd ej stroke, fanns många patienter som fått den nästa högsta prioriteten 

(orange).  

 

 

          
Figur 3. Prio bedömd stroke 

 
Figur 4. Prio bedömd ej stroke 

 

Snabbspår och neurologkontakt 

Inklusion av patienter i snabbspår och att en kontakt med neurolog tagits angående 

patientens tillstånd var vanligare i gruppen stroke än ej bedömda som stroke, vilket var 

en signifikant skillnad. Tabell 7 visar antal patienter som inkluderats i något av 

snabbspåren (”Rädda hjärnan” eller ”Hjärnvägen”, SÄS) eller där 

ambulanssjuksköterskor varit i kontakt med sjuksköterska eller läkare på strokeenheten 

som del i bedömningen.  

 
Tabell 7. Inklusion snabbspår Rädda hjärnan/Hjärnvägen samt dokumenterad kontakt 

med sjuksköterska eller läkare på strokeenhet.   

 Stroke 
(n=236) 

Ej stroke 
(n=218) 

P-värde 

Snabbspår  166  024  <0,001 

Neurologkontakt  186  044  <0,001 

 

 

Bedömd stroke (n=236)

Röd (n=129) Orange (n=50)

Gul (n=52) Grön (n=0)

Prio saknas (n=5)

Bedömd ej stroke (n=218)

Röd (n=34) Orange (n=99)

Gul (n=70) Grön (n=8)

Prio saknas (n=7)
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Validitet 

Tydliga inklusions- och exklusionskriterer bestämdes innan datainsamlingen påbörjades, 

vilket underlättade arbetet med vilka patienter som skulle inkluderas i studien. Innan 

studien påbörjades gjordes en uppskattning av antalet patienter vars journaler som skulle 

kunna inkluderas i studien utifrån data inhämtat från Riksstrokes årsrapport för år 2014 

(Riksstroke 2015b, s. 58). Enligt denna fanns det för 548 registrerade vårdtillfällen år 

2014 där patienter fått stroke som huvuddiagnos. Av samtliga patienter i Riksstrokes 

register kom 74 % av patienterna till sjukhus med ambulans (Riksstroke 2015b, s. 68). 

Om samma siffra skulle gälla för 2015 då data för studien hämtades in skulle det inneburit 

ca 400 journaler, vilket visade sig stämde väl överens med de 454 patienter vars journaler 

som inkluderades i studien.  

 

Den metod som använts där datamaterial samlats in från journaler har såväl styrkor som 

svagheter. Journalerna som skrivs av ambulanspersonalen är primärt till för att 

dokumentera vilka bedömningar och vilka insatser som gjorts med patienterna. Målet 

med journalföringen är inte primärt att bedriva forskning. Det finns skillnader i hur 

ambulanssjuksköterskor dokumenterat och hur omfattande dokumentationen varit, vilket 

kan ha påverkat resultatet. En styrka med att använda en retrospektiv metod är att 

datamaterialet redan finns färdigt och ej har påverkats av att studien bedrivits.  

 

En möjlig svaghet med denna metod för att samla in data är att det kan finnas delar av 

ambulanssjuksköterskornas bedömning som är genomförda men ej dokumenterade. 

Tidigare studier som granskat sjuksköterskors dokumentation inne på sjukhus har visat 

att 30% av den vård som givits ej fanns dokumenterad i patienternas journal. Därtill var 

19% av den vård som fanns dokumenterad ej given till patienterna (Luck, Peabody, 

Dresselhaus, Lee & Glassman 2000, ss. 644-646). Risk finns således att den 

dokumentation som finns i journalerna inte fullt ut motsvarar den vård som givits eller de 

bedömningar som gjorts. Mer utförliga bedömningar kan ha varit gjorda, men i denna 

studie kan slutsatser endast dras utifrån den information som fanns dokumenterad (Kaji, 

Schriger & Green 2014, ss. 292-298).  

 

Utifrån studiens syfte skulle en prospektiv observationsstudie vara en alternativ metod. 

Forskarna hade då följt med i ambulanser för att observera ambulanssjuksköterskornas 

bedömning (Polit & Beck 2012, ss. 313-315). Detta skulle dock varit svårt att genomföra 

med tanke på omfattningen i tid och resurser som skulle krävts för ett sådant arbete. Syftet 

med studien var att undersöka bedömningen av patienter som skrivits ut från sjukhus med 

slutdiagnos stroke, vilket en retrospektiv journalgranskningsstudie lämpar sig väl för. 

Samtidigt hade det i det närmaste varit omöjligt att genomföra en observationsstudie 

eftersom det inte på förhand går att veta vilka patienter som har stroke eller inte.  

 

Författarna har ingen tidigare erfarenhet av att arbeta med denna metod vilket kan ses 

som en svaghet. En styrka är att en av förförfattarna använder Ambulink i sitt arbete och 

därför är väl förtrogen med journalsystemet. Det underlättade när datamaterialet 

inhämtades då det som söktes kunde finnas både i form av rena siffror, förvalda alternativ 
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och i fritext. Genom att båda författarna har erfarenhet från akutsjukvård så förstås det 

skrivna språket enklare än om författarna inte haft denna bakgrund.  

 

Protokollet som togs fram, för att på ett strukturerat hämta data från journalerna, 

grundades i de för verksamheten framtagna behandlingsriktlinjerna samt i WHO:s 

beskrivning av symtom på stroke (Ambulanssjukvården Södra Älvsborgs sjukhus 2011, 

ss. 6-7, 57-58; World Health Organization, WHO 2015). För att säkra validiteten för en 

studie är det viktigt att så noggrant som möjligt säkra att det som är avsett att undersökas 

faktiskt är det som undersöks. Att ta hjälp av en expertgrupp i det valda ämnet är något 

som kan öka validiteten (Gunnarson & Billhult 2012, s. 152). Innehållsvaliditet i denna 

studie kan anses ha stärkts för arbetet genom att det protokoll som utvecklats under 

processen också granskats av personer som är insatta i ämnet stroke. Flera personer med 

kunskaper inom området har fått granska och lämna feed-back på protokollet.  

 

En svaghet med studien kan vara att möjlighet finns att några av de patienterna vars 

journaler inkluderats kan ha drabbats av sin stroke under vårdtiden. Endast de som fått 

stroke som huvuddiagnos vid utskrivning har inkluderats, vilket innebär den diagnos som 

bedömts ha varit orsaken till vårdkontakten (Socialstyrelsen 2012, s. 7). Genom detta 

bedöms risken vara liten att patienter som under vårdtiden drabbats av stroke inkluderats.   

 

För att undersöka om det fanns signifikanta skillnader mellan grupperna stroke och ej 

stroke användes Fishers exakta test. Två grupper jämfördes i analysen och data var på 

nominal nivå, dvs gick ej att rangordna varför Fishers exakta test var lämpligt att använda 

(Polit & Beck 2012, s. 412).  

 

Generaliserbarhet 

Ett stort urval av journaler ingick i studien vilket kan anses öka resultatets 

generaliserbarhet. Något slumpmässigt urval har ej skett då samtliga vårdtillfällen enligt 

inklusions- och exklusionskriterierna under ett helt kalenderår har inkluderats. När det 

gäller möjligheten till generaliserbarhet till annan ambulansorganisation bör dock hänsyn 

tas till om likvärdiga riktlinjer och beslutsstöd används och liknande bedömningar görs 

(Polit & Beck 2012, ss. 250-251). 

 

Reliabilitet 

Studiens resultat bedöms vara tillförlitligt. Data hämtades från journaler där utrymmet för 

tolkning av det som dokumenterats bedöms vara litet, vilket ökar möjligheterna till 

reproducerbarhet. För att kunna samla in datamaterial på ett tillförlitligt sätt är det viktigt 

att författarna använder ett strukturerat dokument. Genom att ha tagit fram ett protokoll 

hämtades datamaterialet på samma sätt för varje journal. Båda författarna har granskat 

journalerna gemensamt. Genom att den författare som läst ur journalen hela tiden har läst 

all information högt för den andre har en bedömning gjorts gemensamt om vilken 

information som skulle föras in i protokollet för att förhindra att det som stod i journalerna 

omtolkades på något sätt.  

 

En del som är viktig för studiers tillförlitlighet är forskarnas relation till 

forskningsmaterialet (Kaji, Schriger & Green 2014, ss. 292-298). I denna studie har det 
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ej funnits någon form av blindning till datamaterialet utan forskarna har kunnat se vilken 

ambulanssjuksköterska som gjort respektive bedömning.  

 

Data inhämtades för ett helt kalenderår och därför minskar risken för att 

säsongsvariationer skulle påverka resultatet, exempelvis om data samlats endast för 

journaler från semesterperiod då stor del av ordinarie personal är ersatt av vikarier.  

 

Resultatdiskussion  

I resultatet framkommer av ambulanssjuksköterskornas dokumenterade bedömning att 

endast hälften av de patienter som insjuknat i stroke hade bedömts som detta. Resultatet 

visade att primära- och sekundära bedömningar gjorts till stor del. Det fanns dock 

skillnader främst gällande den dokumenterade bedömningen kring strokespecifika 

symtom. De patienter som bedömdes ha drabbats av stroke hade enligt dokumentationen 

i större utsträckning symtom från ansikte, arm/ben och tal. 

 

Ambulanssjuksköterskors träffsäkerhet i bedömningen 

Denna studie visar att för en betydande del av de patienter som drabbats av stroke 

dokumenterade ambulanssjuksköterskor inte bedömt tillstånd stroke. I denna studie fick 

52% av patienterna bedömt tillstånd stroke vilket kan jämföras mot en studie gjord 2011 

i samma region som visade att ambulanssjuksköterskor identifierade patienter som 

drabbats av stroke i 65% av fallen (Wireklint Sundström, Herlitz, Hansson & Brink 2011, 

s. 5). I samma studie gjordes också en jämförelse av ambulanssjuksköterskors 

träffsäkerhet med den första läkarbedömningen på sjukhuset, där träffsäkerheten var 82% 

(Wireklint Sundström et al. 2015, s. 5). 

 

Andra studier som undersökt ambulanspersonalens träffsäkerhet vid bedömning av 

patienter som drabbats av stroke visar ett varierande resultat. Studier från USA som 

undersökt ambulanspersonals träffsäkerhet vid bedömning av patienter som drabbats av 

stroke visar en träffsäkerhet på 44% (Ramanujam, Guluma, Castillo, Chacon, Jensen, 

Patel, Linnick & Dunford 2008, s. 311), 50% (Gropen, Gokaldas, Poleshuck, Spencer, 

Janjua, Szarek, & Levine 2014, s. 389) respektive 59% (Sharma, Helzner, Sinert, Levine 

& Brandler 2016, s. 229). Motsvarande siffra för en studie från Australien visar på 78% 

träffsäkerhet (Mosley, Nicol, Donnan, Patrick, Kerr & Dewey 2007, s. 2767). Ingen 

studie har beskrivit ambulanssjuksköterskors bedömning i detalj, därför är det oklart vad 

som skiljer i ambulanssjuksköterskors bedömning mellan studierna.  

 

Betydelsen av patienters symtom 

Resultatet av granskningen av journalerna visar att för många patienter var ett eller flera 

symtom inte bedömda enligt dokumentationen. Möjliga orsaker till det kan vara att 

symtom inte fanns och därför inte dokumenterades, alternativt att de inte bedömdes. En 

del i bedömningen av symtom görs genom att undersöka patienten utifrån synliga 

symtom. Exempel på detta är hängande mungipa och avvikande ögonrörelser. Andra 

symtom, exempelvis yrsel, huvudvärk och illamående, kan bara bedömas genom att 

patienter berättar om sina besvär. Anamnestagningen är därför viktig i bedömningen av 

symtom. Vid anamnestagning anpassas frågorna efter patienters besvär och kan därför ha 
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olika fokus beroende på hur ambulanssjuksköterskor bedömer patienters huvudsakliga 

besvär.  

 

Patienter som i denna studie hade symtom i ansiktet, arm/ben samt tal var i större 

utsträckning bedömda som stroke. I många av de underlag som finns prehospitalt för 

bedömning av stroke är det just dessa symtom som ligger till grund för misstanke om 

stroke, vilket också gäller riktlinjerna för snabbspår (Södra Älvsborgs sjukhus 2014) i den 

aktuella verksamheten. Om dessa symtom är bedömda för att ambulanssjuksköterskor 

misstänkt stroke eller om det beror på att patienten uppvisade dessa symtom och därför 

bedömdes kan vi inte dra någon slutsats om. Det är anmärkningsvärt många patienter i 

gruppen ej stroke vars symtom, enligt dokumentationen, inte bedömts. En anledning till 

att de inte bedömdes skulle kunna vara att stroke inte misstänktes och därför undersöktes 

inte symtomen vidare. 

 

I gruppen där ambulanssjuksköterskor inte bedömt patientens tillstånd som stroke hade 

minst 96 patienter yrsel, vilket motsvarar 44% av patienterna i den gruppen. En förklaring 

till att dessa patienter inte misstänktes ha drabbats av stroke kan vara att yrsel som enda 

symtom eller tillsammans med kräkning idag inte är kriterier för direkt DT-undersökning. 

Yrsel är ett symtom som i likhet med flera av de andra symtomen på stroke, såsom 

huvudvärk och illamående, kan ha flera differentialdiagnoser. Dessa symtom utan 

förekomst av andra neurologiska symtom gör att patienter kan riskera att få försenad 

behandling. En studie om feldiagnostisering av patienter som drabbats av cerebral infarkt 

och som sökt med yrsel som symtom visade att mortaliteteten ökade från 5% till 40% om 

patienterna feldiagnostiserades vid den initiala bedömningen (Savitz, Caplan & Edlow 

2007, s. 66). Enligt de riktlinjer som finns för snabbspår ingår inte yrsel i underlaget för 

att bedöma inklusion i snabbspår. Däremot är uteslutning av stroke det första steget vid 

utredning av yrsel på akutmottagningen, då stroke ses som ett livshotande tillstånd 

(Mochalina, Khoshnood, Karlberg & Dryver 2015, s. 2) 

 

En annan studie har påvisat faktorer som gör att stroke identifieras eller ej identifieras 

prehospitalt. I denna studie identifierades 62% av patienterna som hade stroke. En analys 

gjordes kring vilka symtom patienterna i de olika grupperna hade gjordes där det visade 

sig att alla patienter med symtomen halvsidig svaghet, facialispares eller problem med 

talet gjorde att stroke misstänkes. Den grupp där stroke ej identifierades hade mer 

ospecifika symtom såsom huvudvärk, yrsel, allmän sjukdomskänsla, illamående, 

förändrat mentalt status, svaghet och diabetessymtom (Brandler, Sharma, McCullough, 

Ben-Eli, Kaufman, Khandelwal, Helzner, Sinert & Levine 2015, ss. 2163-2164). Detta 

stämmer väl med föreliggande studies resultat där patienter med symtom på halvsidig 

svaghet dvs symtom från arm eller ben, facialispares dvs symtom från ansiktet eller 

problem med tal oftare leder till att stroke misstänks. Huvudvärk och yrsel var i denna 

studie också faktorer som oftare bedömdes vara symtom på något annat än stroke.  

 

Utifrån den dokumenterade bedömningen kan det sammanfattningsvis uttryckas att de 

patienter med stroke som har tydliga symtom på stroke i högre utsträckning identifieras 

än de patienter som uppvisar mer ospecifika symtom.  
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Vårdrelationens betydelse 

Orsaker till en låg träffsäkerheten och orsaker till att alla delar i en bedömning inte är 

gjord kan vara flera. Bedömningen görs både utifrån ambulanssjuksköterskors 

upplevelse, erfarenhet, objektiva mätdata, beslutsstöd och riktlinjer samt utifrån vad 

patienterna och anhöriga berättar. För att få information om patientens upplevelse av sitt 

tillstånd och dess subjektiva symtom måste en dialog mellan patient och vårdare finnas. 

Det är genom patienternas egna berättelser som ambulanssjuksköterskorna kan göra 

bedömningen utifrån en helhetsbild (Holmberg & Fagerberg 2010, ss. 3-7). Patienter har 

uttryckt vikten av att känna sig delaktiga i sin vård för att känna trygghet och en känsla 

av att kunna kontrollera sin situation. Detta är även viktigt för anhörigas upplevelse av 

vården. Om patienterna inte känt förtroende för ambulanspersonalen så har de vidare 

uttryckt att de ej upplevt det som möjligt att överlämna sig i den vårdande relationen (Ahl 

& Nyström 2012, ss. 37-38).  

 

Patienter som av olika anledningar inte är fullt kapabla till att redogöra för sina besvär, 

exempelvis personer som är medvetslösa, påverkade av läkemedel eller droger, personer 

med demenssjukdom eller med afasi ställer större krav på personer i patienternas närhet 

och till ambulanssjuksköterskornas bedömning. En person som är medvetslös kan ha 

blivit det av många olika anledningar varvid berättelser från vittnen om hur patienten var 

innan insjuknandet är av stor vikt för att kunna skaffa sig en uppfattning om orsaken till 

medvetslösheten. Att göra en bedömning utifrån om en person som är uppenbart påverkad 

av alkohol eller droger talar sluddrigt, är yr och går ostadigt utifrån drogpåverkan eller 

om det kan vara en stroke patienten drabbats av kan vara svårt att avgöra.  

 

När ambulanssjuksköterskor ska göra en bedömning av patienter så är det nästan 

uteslutande patienter de tidigare aldrig träffat. En person som tidigare haft en stroke och 

kvarstående besvär med nedsatt kraft och motorik i arm och ben, eller afasi, kan göra det 

svårare i bedömningen kring om detta är nytillkomna besvär eller inte. För de patienter 

som ramlat och ådragit sig en uppenbar skada i huvudet kan det också vara svårt att 

bedöma vad som föranlett vad. Har patienten med neurologisk påverkan ramlat och skadat 

sig på grund av insjuknande i stroke eller har patienten fått sina neurologiska symtom av 

en skallskada som uppkommit i samband med fallet måste vittnesberättelse och 

ambulanssjuksköterskorna försöka utreda. Ambulanssjuksköterskor förväntas i sin 

yrkesroll vara kunniga på flera olika kunskapsfält, däribland kommunicera med patient 

och närstående. Det är viktigt att en strukturerad bedömning görs för att säkerställa att 

patienterna får rätt vård på rätt vårdnivå utifrån deras individuella behov (Wihlborg, 

Edgren, Johansson & Sivberg 2014, s. 130). Patienter med misstänkt skallskada kommer 

till skillnad mot patienter med misstänkt stroke inte direkt genomgå en DT-undersökning 

varvid risk finns att den viktiga tidiga behandlingen försenas.  

 

Det går ej att med säkerhet uttala sig om att vårdrelationen i denna studie har direkt 

betydelse för den bedömning som ambulanssjuksköterskor gjort, men att en god 

vårdrelation främjar en helhetsbedömning av patienters besvär har andra ovan nämnda 

studier visat. 
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Betydelsen av beslutsstöd och utbildning 

Flera studier har kunnat visa på en ökning av ambulanspersonalens träffsäkerhet i att 

bedöma patienter som drabbats av stroke efter införandet av beslutsstöd och utbildning.  

 

Studie har gjorts där beslutsstödet Melbourne Ambulance Stroke Screen (MASS) har 

använts. För att inte exkludera patienter där stroke misstänks ska patienterna vara över 45 

år, inte ha haft kramper, inte vara sängbunden eller sitta i rullstol sedan tidigare samt ha 

ett blodsocker mellan 2,8-22,1 mmol. Patienterna skall vidare ha något eller några av 

symtomen facialispares, ensidig nedsatt styrka i hand, ensidig förlamning i arm samt 

annorlunda tal för att stroke ska misstänkas. Ambulanspersonalen lyckades bedöma fler 

patienter med stroke efter utbildning och införandet av detta beslutsstöd MASS. En 

ökning från 78% till 94% träffsäkerhet jämför med kontrollgruppen som ej fått extra 

utbildning om stroke och ej använde MASS där 78% identifierades vid första mätningen 

och 80% vid andra kunde ses (Bray, Martin, Cooper, Barger, Bernard & Bladin 2005, s. 

299).  

 

Även beslutsstödet Face-Arm-Speech test (FAST) inkluderar bedömning av facialispares, 

försvagning i arm samt tal. Studier har visat att då ambulanspersonalen använde detta 

beslutsstöd fick de ökad träffsäkerhet i att bedöma att patienterna fått en stroke (Berglund, 

Svensson, Wahlgren & von Euler 2014, s. 214; Harbison, Hossain, Jenkinson, Davis, 

Louw & Ford 2003, s. 73). Beslutsstödet FAST har också svagheter då patienter som inte 

har dessa symtom inte identifieras med misstänkt stroke, samtidigt som patienter kan ha 

symtomen utan att ha en stroke (Berglund et al. 2014, s. 215).  

 

En sammanställning kring vad som rekommenderas för olika insatser i strokekedjan 

redogör för vikten av att ambulanspersonalen använder beslutsstöd för att kunna göra en 

bra bedömning av patienter med misstänkt stroke. Beslutsstöden FAST och Cincinnati 

Prehospital Stroke Scale (CPSS) beskrivs som bra instrument att använda men trots att 

dessa används, så visar studier att 24-33% av patienterna som hade fått en stroke ej hade 

symtom enligt dessa riktlinjer och därmed ej bedömdes ha drabbats av stroke (Yperzeele, 

Van Hooff, De Smedt, Valenzuela Espinoza, Van de Casseye, Hubloue, De Keyser & 

Brouns 2014, ss. 2-3).  

 

Dagens behandlingsriktlinjer har av ambulanspersonal beskrivits som nödvändiga för 

deras arbete, men svåra att arbeta med på grund av formatet, en A4-pärm. De upplever 

att de måste kunna innehållet utantill då formatet gör det svårt att ha det lättillgängligt. 

Ett stöd för ambulanssjuksköterskornas bedömning i enkelt format där en del av 

journalskrivandet sker automatiskt har efterfrågats av såväl ambulanspersonalen som av 

chefer. Chefer har uttryckt att ett elektroniskt beslutsstöd skulle medföra en högre 

följsamhet till behandlingsriktlinjerna (Hagiwara, Suserud, Jonsson & Henricson 2013, 

ss. 4-7).  

 

Sammanfattningsvis har tidigare ovan nämnda studier visat att patienter med stroke i 

högre utsträckning identifierats av ambulanspersonal än vad resultatet i denna studie 

visar. De kriterier som används för att misstänka stroke inom ambulansorganisationen, 

SÄS, är trots det likvärdiga med de som angetts i andra beslutsstöd. Oklarhet råder dock 

kring om resultatet från dessa studier direkt kan jämföras med denna.  
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SLUTSATSER 

Resultaten visar att bedömning av strokespecifika symtom i högre grad hade gjorts för 

patienter där ambulanssjuksköterskor misstänkte att patienter insjuknat i stroke. 

Strokespecifika symtom fanns dokumenterade även för patienter där bedömt tillstånd var 

något annat än stroke. Bedömningen kan försvåras av att beslutsstöd och riktlinjer lägger 

större vikt vid några enskilda symtom på stroke. Denna studie visade att för drygt hälften 

av patienterna som drabbats av stroke hade ambulanssjuksköterskor bedömt tillståndet 

som stroke. Målet borde vara att en större andel av patienterna med stroke kan identifieras 

prehospitalt, vilket ställer krav på mer forskning inom området. 

 

 

KLINISKA IMPLIKATIONER 

Resultatet påvisar ett behov av utvecklingsarbete som leder till att fler patienter med 

stroke identifieras tidigt i vårdkedjan. Förslag på sådant utvecklingsarbete skulle kunna 

vara: 

 

 Vidare forskning inom området genom en fördjupad undersökning av hur 

ambulanssjuksköterskor arbetar med bedömningen av patienter, exempelvis 

genom observationer och intervjuer 

 Vidare forskning och utveckling av behandlingsriktlinjer och andra beslutsstöds 

betydelse för bedömningen 

 Undervisning av ambulanspersonal  
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