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Sammanfattning    
I Sverige drabbas cirka 30 000 personer av stroke varje år. Stroke kan vara ett 
livshotande tillstånd med hög mortalitet samt är den främsta orsaken till neurologiskt 
handikapp och kan innebära ett livslång lidande. Tidigare forskning visar att tiden från 
symtomdebut till trombolysbehandling har stor betydelse för att minska de neurologiska 
skadorna hos patienter som drabbas av stroke. Dock saknas det studier som undersöker 
tidsåtgången prehospitalt vad gäller ambulanssjukvårdens tid på plats hos patienten.   
Studien syftade till att genom journalgranskning undersöka de dokumenterade 
åtgärderna och tiden på plats som ambulanssjukvården spenderat hos patienter med 
stroke. En kvantitativ ansats med retroperspektiv journalgranskning valdes som metod. 
Utgångsmaterial var uppföljningsprotokoll från röntgenavdelningen där 137 patienter 
fått trombolysbehandling under 2014 och 2015. Efter exklusionskriterier granskades 
121 journaler. Med bakgrund av internationella riktlinjer valdes 15 minuter som 
riktvärde av tid på plats för jämförande. Resultatet visade att ambulanspersonalen i snitt 
spenderar 19,5 (2-54) minuter på plats hos patienter som drabbats av stroke och fått 
trombolysbehandling. Studien fann ingen signifikant skillnad av antal dokumenterade 
åtgärder hos patienter där sjuksköterskan spenderat mindre än 15 minuter respektive 
mer än 15 minuter. Utifrån medeltiden hos de granskade fallen i studien samt att det 
saknas specifika tidsmål i nationella riktlinjer ges rekommendationen att införa 
specifika tidsmål i riktlinjer samt att begränsa åtgärder på plats hos patienten till att 
säkra och stabilisera ABC samt att genomföra AKUT-test. 
 
Nyckelord: Stroke, ambulanssjuksköterska, tid på plats, riktlinjer, vårdmöte, 
journalgranskning 
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Beskrivning av olika begrepp 
 

Ambulanspersonal Personal med sjukvårdsutbildning som arbetar i 
ambulanssjukvården. Kan vara legitimerad sjuksköterska, 
sjuksköterska med olika former av specialistutbildningar 
eller ambulanssjukvårdare. Internationellt kan det även 
vara paramedics eller annan utbildad personal för 
prehospital sjukvård. 
 

AKUT-test Standardiserat test för att undersöka misstänkt 
strokepatient 
 

Door-To-Nedled (DT) Den tid det tar när patienten kommit fram till 
sjukhus, tills patienten börjar få trombolysbehandling 
 

DT Datortomografi 
 

EKG Elektrokardiografi. Mätning av aktiviteten i hjärtats 
retledningssystem med övervaknings EKG eller 12-
avlednings EKG 
 

ESS 12 Röd Kod i RETTS som anger kontaktorsak till sjukvård. I detta 
fall att patienten misstänks drabbats av stroke 
 

FAST-test Engelsk beteckning för AKUT-test 
 

Trombolysbehandling Läkemedelsmetod för att lösa upp blodpropp. 
 

Perifer venkateter (PVK) Venös infart, kateter som placeras i ven för att 
kunna ge mediciner, infusion eller kontrastvätska 
 

P-glukos Mätning av sockerhalten i plasman i blodet 

RETTS Rapid Emergency Triage and Treatment System. 
Triage-system som används för att  
bedöma patientens tillstånd och vårdnivå. 
 

Rädda Hjärnan Benämning på interventioner med bland annat en 
larmrutin för misstänkta strokepatienter. 
 

Tid på plats Tid från ankomst hämtplats (plats där patienten befinner 
sig) till ambulansresurs lämnar hämtplats. 
Statusrapportering via fordonsdator. 
 

Vitalparametrar (VP) Parametrar som kontrolleras och ligger till grund för 
preliminär prioritering i RETTS. Dessa är 
andningsfrekvens, saturation, puls, blodtryck, temperatur 
samt vakenhetsgrad. 
 

Vårdtid Tid från ambulansens ankomst på hämtplats till ankomst 
destination (i detta fall sjukhus). 
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INLEDNING 
Idag har flera studier visat att snabbt omhändertagande vid akut stroke minskar 
restsymtomen och ger den drabbade ett minskat lidande samt en större chans till 
upplevd hälsa. Där av blir det också viktigt att ständigt förbättra vården genom att följa 
upp det som sker med patienten från ambulanssjukvårdens sida. I denna studie är fokus 
på hur lång tid ambulanspersonalen är på plats hos patienten samt vad som sedan är 
dokumenterat av sjuksköterskan. Studien är betydelsefull då ambulanssjukvården är en 
viktig del i vården för att bedöma om patientens tillstånd är tidskritiskt, behov av 
vårdnivå och utföra adekvata åtgärder. 
 
BAKGRUND 

Stroke 
Stroke är ett samlingsnamn för olika skador i hjärnan på grund av syrebrist. Orsaken till 
syrebristen kan vara hjärninfarkt, intracerebralt hematom eller subaraknoidalblödning. 
Symtom på stroke kan vara av både motorisk eller sensorisk karaktär, det vill säga det 
kan både förekomma pares, känselbortfall, talsvårigheter eller svårighet att förstå. 
Symtomen på hjärninfarkt eller intracerebralt hematom kan ej särskiljas med klinisk 
blick utan behöver diagnostiseras med datortomografi (DT) (Donnan, Fisher, Macleod 
& Davis, 2008, s. 1613). Thrift et al. (2014, ss. 7-11, 14) har i sin studie undersökt 
stroke och tillhörande mortaliteten utifrån ett internationellt perspektiv. Resultaten visar 
att mortaliteten var högre i höginkomstländer än i låg- och medelinkomstländer. En 
förklaring till detta är enligt författarna att det i höginkomstländer finns en större 
befolkning som är över 65 år, vilket i sin tur ökar förekomsten av stroke.  
 
I Sverige drabbas ungefär 30 000 personer årligen av stroke. Av dessa är cirka 80 % är 
äldre än 65 år. Antalet vårddagar uppskattas uppgå till en miljon och kostar samhället 
runt 18,3 miljarder kronor årligen (Riksstroke 2015). I Sverige har mortaliteten på 
grund av stroke mellan 1981 till 2009 minskat med ca 32%, detta kan jämföras med 
hjärtinfarkt där mortaliteten minskat med drygt hälften under samma tidsperiod. Den 
minskade mortaliteten tros bero på förbättrat akut omhändertagande och förbättrade 
sekundärpreventiva insatser men det finns inga behandlingsgenombrott som kan 
förklara den minskade mortaliteten (Socialstyrelsen 2011). 
 

Bedömning av patient 
I en litteraturöversikt av Ragoschke‐Schumm et al. (2014, ss. 333-334) framkommer att 
det finns stor variation vid identifiering av symtom på stroke och att det är vanligast 
med ostrukturerade och ej dokumenterade undersökningar. Ragoschke‐Schumm (2014, 
s. 334-336) påvisar att strukturerade riktlinjer med direkt utformade undersökningar 
krävs.  
 
Det finns olika bedömningsverktyg för att snabbt identifiera stroke prehospitalt 
(Brandler et al. 2015, ss. 2161-2162). Exempel på bedömningsverktyg som används i 
Europa är F-Face, A-Arm, S-Speech, T-Time (FAST) som är den vanligast 
förekommande, medan i USA används främst Los Angeles Prehospital Stroke Scale 
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alternativt Cincinnati Prehospital Stroke Scale. I Australien används Melbourne Stroke 
Screen. Gemensamt för samtliga skalor är att de innehåller undersökning av ansikte, 
armar och tal (Fassbender et al. 2013, s. 588). 
 
De ovan nämnda bedömningsverktygen har en känslighet på cirka 90%, med undantag 
för FAST som har en känslighet på 79%.  Samtidigt är FAST den skalan som uppfattas 
vara den snabbaste och enklast skalan att använda (Ragoschke‐Schumm et al. (2014, ss. 
333-334) En annan fördel med FAST är att allmänheten kan lära sig använda den och 
förstå allvaret i situationen (Fassbender et al. 2013, s. 588). I Sverige används FAST 
under namnet AKUT som står för Ansikte, Kropp, Uttal och Tid (Nordanstig, Jood & 
Rosengren 2014, s. 400). 
 
Undersökningar som görs både prehospitalt och hospitalt har även som ändamål att 
hjälpa till att utesluta differentialdiagnoser. Detta innebär att patienten måste 
transporterats till sjukhus och genomföra en skiktröntgen av hjärnan för att utesluta 
subaraknoidalblödning, andra intracerbrala hematom eller tumörer innan 
trombolysbehandling kan påbörjas. Enligt Lesiuk och Wells (2011, s. 246) är DT-skalle 
undersökning en fullt säker metod för att utesluta subaraknoidalblödning. Hypoglykemi 
är en differentialdiagnos som kan ge samma symtom som stroke och hyperglykemi ger 
ett sämre utfall på trombolysbehandling enligt Jauch et al. (2013 s. 881), därav bör ett 
glukos-test göras i ett tidigt skede. 
 
Meretoja och Kaste (2012, s. 147) menar att ambulanspersonalens undersökning snarare 
skall upptäcka symtom som kan bero på stroke än vara så detaljerad att den visar var i 
hjärnan skadan sitter. Den slutgiltiga diagnosen skall ändå göras på sjukhus samt en 
långdragen undersökning prehospitalt riskerar att tid till eventuell trombolysbehandling 
överskrids. Även detta styrker att strukturerade undersökningar samt tydliga riktlinjer 
behövs prehospitalt.  
 
Meretoja et al. (2012, s. 310) menar att som en del i det snabbare omhändertagandet av 
patienter med stroke har utbildningen av ambulanspersonalen varit en viktig 
komponent. Den ökande kunskapen ger större kännedom om de symtom som 
uppkommer vid stroke, vilket ger en snabbare identifiering samt en snabbare transport 
till slutgiltig vård på sjukhuset med trombolysbehandling. Wennman et al. (2012, s. 52) 
visar i sin pilot-studie att ambulanspersonalen har en träffsäkerhet på 85% vad gäller 
bedömning av patienter med stroke, vilket i sin tur minskar fördröjningen av slutgiltig 
vård genom att patienten kan transporteras direkt till DT och trombolysbehandling utan 
en första bedömning på sjukhusets akutmottagning.  
 
 

Behandling av stroke 
Enligt Saver (2006) dör i snitt 1,9 miljoner hjärnceller per minut vid hjärninfarkt om 
behandling inte påbörjas i tid. Fischer, Barnung, Nielsen & Rasmussen (2008, s. 792) 
menar att snabb identifikation av symtom på stroke är av stor vikt för en snabb och 
korrekt behandling. Detta då kopplat till att kort tid till behandling ger färre döda 
hjärnceller. Enligt Hacke et al. (2008, s. 1317) rekommenderas trombolysbehandling 
senast 4.5 timmar efter uppkomst av stroke på grund av hjärninfarkt. Ju snabbare 
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trombolysbehandling sätts in, desto större är chansen till lyckad behandling. Risken 
anses stor för skador i form av blödningar eller spridning av restmaterial 
frånblodproppen till övriga delar i hjärnan efter 4,5 timmar (Hacke et al. (2008, s. 
1327). Trombolysbehandling syftar till att lösa upp blodproppen och återställa 
blodflödet.  
 
Ragoschke‐Schumm et al. (2014, s. 333) visar i sin studie att två till sju procent av alla 
patienter i västvärlden som drabbas av stroke får trombolysbehandling inom utsatt tid. I 
de fall ingen trombolysbehandling sätts in beror detta på att tiden mellan symtomdebut 
och bedömd hjärninfarkt tagit för lång tid, det vill säga mer än 4,5 timmar. Enligt 
Yperzeele et al. (2014, s. 1) är prehospital försening, där man tittar på tid från 
symtomdebut till ankomst till sjukhus, en väsentlig orsak till fördröjd eller utebliven 
trombolysbehandling. Samtidigt finns det få interventioner som har påverkat tid till 
behandling. Exempel på interventioner som kortat tid till behandling är larm till sjukhus 
från ambulanspersonal och införandet av ”direktspår” till trombolysbehandling, vilket 
innebär att patienten transporteras direkt till DT för uteslutande av differentialdiagnos 
utan att passera akuten (Yperzeele et al. 2014, s. 3; Ragoschke‐Schumm et al. 2014, s. 
336). Enligt Faiz, Sundseth, Thommessen och Rønning (2013, s. 673) är över hälften av 
den prehospitala förseningen orsakad av tvekan till att kontakta sjukvården. 
 
Enligt Herlitz et al. (2010, s. 51) förkortar larm från ambulans som aktiverar någon form 
av Stroke-team, tiden det tar när patienten kommit fram till sjukhus, tills patienten 
börjar få trombolysbehandling, den så kallade Door-To-Nedled (DT). Berglund et al. 
(2012, ss. 2667-2668) påvisar i sin studie att 24 % av misstänkta strokepatienter där 
ambulans larmas ut med blåljus och siren (högsta prioritering) redan från larmcentralen 
fick trombolysbehandling jämfört med 10 % av de där ambulans larmades ut med lägre 
prioritering. Detta påvisar att hela vårdkedjan från larm till trombolysbehandling tar 
kortare tid vid högre prioritering från början.  
 
Även enligt Ragoschke‐Schumm et al. (2014, s. 336) är högt prioriterad transport till 
sjukhus med särskilt stroketeam och möjlighet till trombolysbehandling att föredra. 
Ambulanssjukvården i Ontario, Canada går så långt att ambulanserna inte ska åka till 
närmaste sjukhuset utan till närmsta sjukhus med stroke-expertis och möjlighet till 
trombolysbehandling. Detta för att inte riskera tidsspill i form av en sekundär transport. 
I andra organisationer gäller dock fortfarande närmaste sjukhus vid transport av 
misstänkta strokepatienter (Ragoschke‐Schumm et al. 2014, s. 336).  
 
Meretoja et al. (2012, ss. 310-311) visar i sin studie att sjukvården behöver arbeta med 
alla dess delar, från att göra allmänheten uppmärksam på eventuella symtom på stroke 
till att patienten får trombolysbehandling. En enskild intervention kommer aldrig att 
lösa alla förseningar som sker med patienterna. Genom tydliga direktiv för 
ambulanspersonalen gällande undersökning/åtgärder, tidig aktivering av stroketeam från 
ambulanspersonalen och ”direktspår” till DT visar Meretoja et al. (2012, s. 310) en 
förkortad tid med i snitt 45 minuter (160 till 115 minuter) från det att patienten fått 
symtom till påbörjad trombolysbehandling. Alla förseningar behöver analyseras och 
vårdkedjan måste konstant vässas för att så många som möjligt skall hinna få 
trombolysbehandling. Nyckeln till framgång, är att reducera så mycket som möjligt och 
göra det enkelt, det vill säga bara göra de undersökningar/åtgärder som anses 
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nödvändigt och att så mycket som möjligt av det skall göras under transport (Meretoja 
et al. 2012, s. 312). 
 

Internationella, nationella och regionala riktlinjer 
Kessler et al. (2011, ss. 585-591) visar i en litteraturstudie att det inte finns 
internationella standardiserade riktlinjer för omhändertagandet av patienter som 
drabbats av stroke. I litteraturstudien sammanställs riktlinjer från German Society of 
Neurology, European Stroke Organisation och American Stroke Association (ASA). I 
sammanställningen föreslås att samtliga patienter där misstänkt stroke föreligger skall 
andning, luftväg och cirkulation säkras och stabiliseras. Vanligtvis används 
bedömningsstrukturen Airway, Breathing, Circulation (ABC) med eventuellt tillägg av 
Disability (D) och Exposure (E) (Thim, Krarup, Grove, Rohde & Lofgren 2012, s. 117). 
Vidare beskriver Kessler et al. (2011, ss. 585-591) att anamnes skall inhämtas av 
patienten, anhörig eller vårdpersonal. FAST-skalan tas upp som exempel för att 
identifiera stroke. För samtliga patienter ges behandlingsrekommendationerna att sätta 
perifer venkateter (PVK), höjd huvudända och syrgas 4 l/min med målvärde för en 
saturation på över 95 %. Det ges även rekommendationer för symtomatisk behandling 
vid tillstånd såsom systoliskt blodtryck över 220 mm Hg och under 120 mm Hg samt 
hypo/hyperglykemi med gränserna under 3,3 mmol/L och över 11 mmol/L. Kessler et 
al. (2011, s. 585-591) menar att det behövs mer forskning på 
behandlingsrekommendationer i prehospital miljö och att flera rekommendationer har 
låg evidensklass enligt European Federation of Neurological Societies. Dock menar 
Kessler et al. (2011, ss. 585-591) att snabb handläggning prehospitalt och tid från 
symptomdebut till trombolysbehandling samt förvarning in till sjukhus är av högsta vikt 
samt har högst evidensklass.  

Även enlig Jauch et al. (2013, s. 876) i American Stroke Associations riktlinjer för 
prehospitalt omhändertagande av strokepatienter ges rekommendationer för att 
undersöka, säkra och stabilisera ABC samt anamnes med vikt på symtomdebut. Gensic 
och Pancioli (2015, s. 812) rekommenderar Los Angeles Prehospital stroke screen eller 
Cincinnati prehospital stroke scale för identifiering av stroke. Syrgas ges med målvärde 
på >94%, glukostest genomförs och behandlas om nödvändigt. Övriga åtgärder är PVK 
och EKG. Tidsmässigt ger Jauch et al. (2013, s. 874) rekommendationen att tid på plats 
skall vara under 15 minuter och att transport ej skall fördröjas till förmån för 
prehospitala interventioner. 

Sveriges Medicinskt Ledningsansvariga Ambulansläkare i Samverkan (SLAS)(2011) 
riktlinjer säger att ABCDE skall bedömas och övervakas. Anamnes skall tas med exakt 
tid för symtomdebut och identifiering av stroke görs med FAST-skalan. P-glukos skall 
tas och patienten övervakas med EKG. SLAS ger även rekommendationen likt Kessler 
et al. att höja huvudändan. Basala behandlingsmål enligt SLAS är att sjuksköterskan 
skall sträva efter att samtliga patienter skall ha fri luftväg, andningsfrekvens mellan 10-
20, saturationen mellan 94-98 %, pulsfrekvens 50-100/min och systoliskt blodtryck >90 
mm Hg. Under behandlingsmål för stroke gäller enligt SLAS basala behandlingsmål 
med förändringen att systoliskt blodtryck skall ligga över >100 mm Hg. 
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Regionala behandlingsriktlinjer i Halland (2015) följer SLAS riktlinjer med 
skillnaderna att likt Kessler et al. (2011, ss. 585-591) ha höjd huvudända samt om 
möjligt två stycken grova PVK:er, vilket motiveras med att kontrastmedel har hög 
viskositet varvid små PVK:er inte skall sättas. Indikationer för Rädda Hjärnan, vilket är 
Region Hallands namn för strokelarm, är plötslig symtomdebut med svaghet i arm eller 
ben, afasi, ansiktsförlamning, sväljsvårigheter och synfältsbortfall eller att AKUT-test 
utfaller positivt samt att pågående symtom har pågått mindre än 4,5 timmar. 
Sjuksköterskan har inga exklusionskriterier utan exklusion görs i så fall av mottagande 
läkare. Om patienten uppfyller kriterierna för Rädda Hjärnan skall transport ske till 
närmsta sjukhus med högsta prioritet och förvarning göras till akutmottagningen i god 
tid. Förvarningen består i att kommunicera till akutmottagningen att patienten uppfyller 
kriterierna för Rädda Hjärnan, patientens identitet, ambulansens identitet och 
telefonnummer samt beräknad ankomsttid till sjukhus. Efter detta kommer ambulansen 
att ringas upp av mottagande läkare som under samtal fattar beslut om direkttransport 
till DT eller ej.  
 
Se bilaga 1 för jämförelse av behandlingsriktlinjer. 
 

Patientens upplevelse av stroke 
Ur ett vårdvetenskapligt perspektiv är sjuksköterskans uppgift inte bara inriktat på 
patientens sjukdom utan även att se till patientens hela upplevelse av hälsa, något som 
kan förstås som en sammanflätad upplevelse av en biologisk och existentiell del av livet 
(Dahlberg & Segesten 2010, ss. 52, 64-65). En del av den existentiella aspekten är 
människans möjlighet till kontroll över kroppen, vilket också kan ses som en känsla av 
trygghet (Dahlberg & Segesten, 2010, s. 86). 
 
Salter, Hellings, Foley och Teasell (2008, s. 598) visar att patienter som drabbas av 
stroke ofta känner en plötslig och överväldigande katastrofal förändring, något som 
tvingar dem till en ny form av existens. Förändringen upplevs ha en betydande påverkan 
på de sociala relationerna och personligheten. Förändrad personlighet kan innebära 
oförmåga att styra sina känslor, bristande sjukdomsinsikt och låg initiativförmåga 
(Stroke-riksförbundet 2015; Salter et al. 2008, s. 597). Otrygghet som strokepatienter 
talar om kan kopplas till ett lidande som uppstår ur känslan av att inte längre känna att 
kroppen fungerar som vanligt (Dahlberg & Segesten, 2010, s. 88). När patienten 
upplever ett lidande och en begränsning i sin livsvärld kan detta ses som en upplevelse 
av ohälsa. Salter et al. (2008, s. 598) visar även att patienter drabbade av stroke känner 
ilska och frustration över försämrad förmåga till självständighet, i vissa fall rädsla för 
att drabbas igen vilket också det upplevs som ohälsa. 
 

Det vårdande mötet 
Sjuksköterskan ansvarar för att upprätta vårdmötet (Dahlberg & Segesten, 2010, ss. 
192-199). Som en del i detta vårdmöte är det sjuksköterskans uppgift att bestämma 
vårdtempot, det vill säga den hastighet som vårdmötet genomförs utifrån patientens 
vårdbehov (Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor och Svensk 
sjuksköterskeförening 2012, s. 11). För att kunna vårda behöver sjuksköterskan skapa 
sig en bild av patientens upplevelse och medicinska tillstånd (Holmberg och Fagerberg 
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2010, ss. 2-3). Enligt Berntsson och Hildingh (2013, ss. 260-261) använder sedan 
sjuksköterskan olika omvårdnadsåtgärder för att skapa trygghet och minska lidandet hos 
patienten, exempelvis informera vad ambulanspersonalen gör och varför, lugna 
patienten och dess anhöriga om vården och förklara vad som kommer ske vidare på 
sjukhus. Ambulanspersonalen försöker åstadkomma ett lugn genom att förklara för 
patienten och dess anhöriga varför AKUT-test, P-glukos och så vidare görs.  
 
Vårdandets mål är att skapa hälsa och minska lidande, där hälsa kan ses som ett tillstånd 
där en upplevelse av välbefinnande infinner sig tillsammans med möjlighet att 
genomföra sina livsprojekt (Dahlberg & Segesten, 2010, ss. 101-102). Sjuksköterskans 
uppgift i vårdmötet är skapa sig en uppfattning av patientens vårdbehov genom att 
försöka förstå de symtom på ohälsa, så som patienten upplever dem. Därefter är 
uppgiften att få patienten till möjlig trombolysbehandling så fort som möjligt för att 
minska lidandet och därigenom skapa förutsättningar för hälsa.  
 
I en studie av Holmberg och Fagerberg (2010, s. 1) framkommer att sjuksköterskan i 
ambulansen försöker förbereda och skapa förutsättningar för en så gott möte med 
patienten som möjligt. Patienten är den centrala individen i vårdandet och bör ses som 
expert på sig själv medan sjuksköterskans uppgift blir att komma med den 
professionella kunskapen kring den hjälp till hälsa som finns (Dahlberg & Segesten, 
2010, s. 103).  
 
 
PROBLEMFORMULERING 
Stroke kan vara ett livshotande tillstånd och är den främsta orsaken till neurologiskt 
handikapp som kan innebära ett livslångt lidande. Propplösande behandling bör göras 
inom 4.5 timmar och är avgörande för patientens tillfrisknande. Sjuksköterskan ansvarar 
för att upprätta ett vårdmöte i vilket det ingår att tidigt identifiera symtom och tecken på 
stroke, utföra adekvata vårdåtgärder samt anpassa vårdtempot utifrån patientens 
vårdbehov och följa gällande riktlinjer. Bristande följsamhet till dessa riktlinjer medför 
en risk för ökat lidande hos patienten. 
 
Tidsåtgången från ankomst till sjukhus och start av trombolysbehandling är tidigare 
studerad men däremot saknas kunskap om prehospitala ledtider och vilka vårdåtgärder 
ambulanssjukvården utför. Det finns ett behov att studera ambulanssjukvårdens insatser 
för att kvalitetssäkra vården av patienter som akut drabbats av stroke. Studien kan bidra 
till identifiering av förbättringsområden och utveckling av prehospitala riktlinjer, så att 
prehospitala fördröjningar till trombolysbehandling kan undvikas.  
 
SYFTE 
Syftet med studien är att undersöka sjuksköterskans prehospitala omhändertagande av 
patienter som akut drabbats av stroke och senare behandlats med trombolys.  
 

Specifika frågeställningar: 
1) Hur lång tid spenderar ambulanspersonalen på plats, samt vilka åtgärder finns 



 
 

7 

dokumenterade av sjuksköterskan i ambulansen? 
 
2) Vilka åtgärder är dokumenterade när spenderad tid hos patienten är mer än 15 
minuter respektive mindre än 15 min? 
 
 
METOD 

Ansats 
Metoden är en retrospektiv journalgranskningsstudie med deskriptiv design. Designen 
kan användas för att observera, beskriva och dokumentera aspekter i en given situation 
(Polit & Beck, 2011, s. 379; Ejlertsson, 2003, s. 53).  
 

Urval 
Inklusionskriterierna var att ärendet gällande strokepatienten fanns i 
uppföljningsprotokollet, dvs. det protokoll som förs vid trombolysbehandling, samt att 
patienten enligt RETTS var bedömd som misstänkt stroke (ESS 12 Röd) i 
ambulanssjukvårdens patientjournal. ESS 12 Röd innebär att strokelarm (Rädda 
Hjärnan) initierats av sjuksköterskan samt att ambulansen framförs med högsta prioritet 
in till sjukhus. Ärenden som inte motsvarade inklusionskriterierna eller hade oklara 
tidsuppgifter gällande tid på plats och vårdtid exkluderades.  
 

Datainsamling 
Studien genomfördes under vårterminen 2016. De data som användes var insamlad 
under perioden 2014-01-01 till 2015-12-31 och avsåg strokepatienter vårdade av 
ambulanssjukvården i Region Halland. 
 
Data hämtades från uppföljningsprotokoll och ambulanssjukvårdens 
patientjournalsystem Paratus, efter skriftligt godkännande från verksamhetschefen för 
Ambulanssjukvården i Region Halland (bilaga 2). Uppföljningsprotokollet är 
gemensamt för Region Hallands sjukhus och ambulanssjukvården gällande patienter 
som genomgått trombolysbehandling. Uppföljningsprotokollet används när 
ambulanssjukvården avlämnat patient med indikation för trombolysbehandling på DT 
röntgen. Utsedd strokesjuksköterska registrerar uppgifter gällande ärendenummer för 
ambulansuppdrag, datum, kön, ålder, tider för ankomst till sjukhus, DT undersökning, 
samt beslut om trombolys. Utsedd verksamhetsutvecklare inom ambulanssjukvården 
hämtar uppgifter från patientens ambulansjournal och registrerar prehospitala ledtider 
och åtgärder. Samtliga uppgifter registreras i efterhand och protokollet används i ett 
samarbete mellan Ambulanssjukvården och Hallands sjukhus för att följa upp och 
kvalitetssäkra ledtidertider och åtgärder för strokepatienter som uppfyller kriterier för 
trombolysbehandling.  
 
Utifrån uppföljningsprotokollet skapades ett analysprotokoll i Excel där ovanstående 
tider samt det unika ärendenumret fördes över. Ärendenumret kopplas till 
ambulanssjukvårdens patientjournal där data angående kön, tid på plats, vårdtid samt 
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dokumenterade vitalparametrar (VP), AKUT-test, P-glukos, PVK och EKG hämtades 
via Paratus och fördes in i analysprotokollet och kodades om till numeriska variabler.  
 
Information har omvandlats till numeriska variabler för att möjliggöra statistisk analys 
(Polit & Beck 2011, ss. 51-52). Vid granskning av ambulanssjukvårdens patientjournal 
framkom att AKUT-test endast i ett fåtal av journalerna varit helt beskrivna. Därav har 
denna variabel fått utökas till någon form av neurologisk undersökning. Detta då det i 
samtliga fall finns något i journalen som beskrivit patientens bortfall eller annat 
bekymmer som kan ses vid neurologisk undersökning. Under åtgärden med EKG döljer 
sig också en viss otydlighet då det funnits journaler med både 12-avlednings-EKG och 
övervaknings-EKG. Den slutgiltiga bedömningen av journalen har varit att samtliga 
som gjort någon form av EKG har klassats som gjord åtgärd. 
 
Dikotom variabel är data som enligt Ejlertsson (2003, s. 43) har två utfallsmöjligheter 
till exempel man/kvinna eller ja/nej. Därför har data så som kön, tagna vitalparameter, 
genomfört AKUT-test, taget P-glukos, satt PVK och taget EKG setts som dikotoma 
variabler (ja/nej) och kodats om till numerisk variabel. Analysprotokollet har efter 
ifyllande granskats vid två oberoende tillfällen av författarna. Dubbel granskningen 
ansågs betydelsefullt för att säkerställa/öka reliabiliteten (Polit & Beck 2011, ss. 202-
204). 
 

Dataanalys 
Analysprotokollet exporterades till IBM SPSS© Statistics version 23 där variablerna 
sammanställts och analyserats med hjälp av sakkunnig från FoU Region Halland. 
Deskriptiv statistik presenteras med antal granskade journaler och fördelning, antal och 
andel (procent) för kön och antal tid på plats. Ledtider presenteras med medelvärden, 
standardavvikelse, median, räckvidden samt lägsta och högsta värdet (Range). 
Analytisk statistik presenteras som dikotom variabel varvid Pearson Chi2-test använts 
för signifikansberäkning. Signifikansnivå har satts till p-värde 0,05 vilket är brukligt 
enligt Ejlertsson (2003, s. 133).  
 

Förförståelse 
Kvale och Brinkmann (2014, s. 74) beskriver förförståelse som föreställningar kring ett 
fenomen redan innan en studie av fenomenet påbörjats. Författarnas förförståelse har sin 
grund i att de själva arbetat i ambulansverksamhet i ett tio-tal år. De har själva mött ett 
antal patienter som drabbats av stroke och vårdat dessa. Den initiala förförståelsen inför 
granskningen av journaler, var att 15 minuter är en kort tid på plats hos patienten. Detta 
utifrån att hinna göra en klar bedömning samt transportera patient från befintlig plats in 
i ambulansen för avtransport. Även valet av de åtgärder som valts ut att granska har sin 
grund i befintliga riktlinjer och författarnas förförståelse. För att tygla förförståelsen har 
författarna valt att både diskutera och skriva ner den samt försökt att inte lägga egna 
värderingar vid granskning av materialet (Malterud 2014 ss. 20-24). Exempel på där 
förförståelsen använts av författarna är vid bedömning av AKUT-test och EKG som 
tidigare beskrivits. 
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Etiska övervägande 
Examensarbeten som genomförs på grund- och avancerad nivå behöver enligt lagen om 
etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) ej genomgå prövning 
hos Etikprövningsnämnden (EPN). Studien genomförs på Högskolan i Borås inom 
ramen för magisteruppsats vilken motsvarar avancerad nivå. Helsingforsdeklarationen 
(2013) ligger till grund för den allmänetiska bedömning som Högskolan använt. 
Personuppgifter får hanteras med syftet att utveckla och kvalitetssäkra arbetet enligt 
Patientdatalagen (2008:355).  
 
Vetenskapsrådet (2002) tar upp fyra forskningsetiska principer; samtyckeskravet, 
informationskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Denna studie uppfyller 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
 
Enligt Malterud (2014 ss. 39-40) är det av vikt att nytta vägs gentemot risker i all 
forskning. Det finns en risk att patientens integritet kränks via journalgranskningen. 
Därför är det ytterst viktigt att konfidentialitetskravet uppfylls (Vetenskapsrådet 2002, 
ss. 12). Från det att datainsamlingen påbörjats till uppsatsens godkännande har 
författarna tillgång till administratörsinlogg i ambulansens journalsystem, Paratus 
Admin. Detta för att kunna granska samtliga 134 ärenden som uppföljningsprotokollet 
från röntgen tar upp. Vid inloggning via Paratus Admin har författarna haft tillgång till 
hela journalen med personuppgifter som namn, personnummer och adress. Varje 
granskning av journal loggas så att granskarna ej skall gå in i andra journaler än de som 
är avsedda att granska för studien. Utifrån detta har inga personuppgifter överförts till 
analysprotokollet och samtliga filer innehållande ärendenummer har förvarats på låst 
dator.  
 
Nyttjandekravet innebär ”att uppgifter insamlade om enskilda personer får endast 
användas för forskningsändamål” (Vetenskapsrådet 2002, ss. 14). Nyttan i denna studie 
är att kunna förbättra och utveckla arbetet kring ambulanssjukvården gällande 
strokepatienter. Arbetet kan främja ett förbättrat vårdmöte med rätta åtgärder i rätt 
vårdtempo utifrån patientens tillstånd. Rätt vårdtempo med rätt åtgärder skall öka 
vårdens möjlighet att hjälpa patienten till hälsa. Författarna ser också en stor vinst med 
att på detta sätt kunna kvalitetssäkra sin vård. Risken för kränkning bedöms som liten då 
konfidentialitetskravet följts. Utifrån detta har nyttoaspekten bedömts överväga risken 
då patienten redan är behandlad.  



 
 

10 

RESULTAT 
Efter granskning av 137 journaler exkluderades två journaler där tiderna inte ansågs 
stämma på grund av att tiderna “framme” och “lastat” var identiska. Ytterligare 13 
journaler exkluderades på grund av att de inte hade ESS 12 Röd enligt RETTS i 
ambulanssjukvårdens patientjournal. En journal exkluderades då den var en dubblett i 
uppföljningsprotokollet. Slutligen omfattade studien 121 journaler där patienten 
drabbats av stroke och sedan fått trombolysbehandling.  
 
Tabell 1. Antal patienter, ålder, kön och ledtider. 
 
 Totalt Män Kvinnor 
Antal patienter 121 63(52,1%) 58(47,9%) 
Ålder: Medelvärde (SD) 
           Median  
           Range 

73,3 (±13,6) 
76 
17-96 

72,3 (±12,0) 
73 
30-92 

74,4 (±15,1) 
78 
17-96 

     
“Tid på plats” i minuter: Medelvärde (SD) 
                                        Median  
                                        Range 

19,5 (±8,6) 
19 
2-54 

18,5 (±8,2) 
18 
2-54 

20,6 (±9,1) 
20 
2-43 

     
”Vårdtid” i minuter: Medelvärde (SD) 
                                  Median 
                                  Range 

35,8(±13,5) 
34 
13-89 

35,6(±13,3) 
34 
13-89 

36,1(±13,8) 
33,5 
13-73 

     
Antal tillfällen där ”tid på plats” varit 
mindre än 15 minuter 

37 19 18 

Antal tillfällen där ”tid på plats” varit mer 
än 15 minuter 

84 44 40 

 
Fördelningen var 63 män respektive 58 kvinnor där medelåldern för männen var 72.3 år 
och för kvinnor var 74,4 år. Medeltiden för ambulanspersonalen på plats var 19,5 
minuter och vid 37 tillfällen var ambulanspersonalen på plats hos patienten mindre än 
15 minuter. Den totala vårdtiden, det vill säga tid från ankomst hämtplats till ankomst 
destination, var i medeltid 35,8 minuter (se Tabell 1). 
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Figur 1. Antal dokumenterade åtgärder i de 121 journalerna 
 

 
VP – Vital parameter, PVK – Perifer venkateter, EKG – Elektrokardiogram,  
Samtliga åtgärder: VP, AKUT-test, P-glukos, PVK och EKG 
 
Samtliga av de valda åtgärderna är dokumenterat på 61 (50,4%) patienter. P-glukos har 
tagits på 110 (90,9%) patienter och kompletta VP är kontrollerade på 108 (89,3%). PVK 
är satt på 97 (80,2%) patienter och EKG är taget på 83 (68,6%) patienter. AKUT-test är 
dokumenterad i samtliga av ambulanssjukvårdens patientjournaler (se Figur 1).  
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Tabell 2. Antal dokumenterade åtgärder och signifikansberäkning mellan grupperna ”tid 
på plats” <15 minuter respektive >15 minuter.  
 

Dokumenterade åtgärder 
<15 min >15 min 

P-värde 
Antal(n=37) Antal(n=84) 

VP kompletta Nej 4(10,8%) 9(10,7%) 
0,987 Ja 33(89,2%) 75(89,3%) 

AKUT-test 
utfört 

Nej 0(0%) 0(0%)  
    * 

Ja 37(100%) 84(100%) 
P-glukos 
utfört 

Nej 2(5,4%) 9(10,7%) 
0,349 Ja 35(94,6%) 75(89,3%) 

PVK utfört Nej 7(18,9%) 17(20,2%) 
0,867 Ja 30(81,1%) 67(79,8%) 

EKG utfört Nej 13(35,1%) 25(29,8%) 
0,557 Ja 24(64,9%) 59(70,2%) 

Samtliga åtgärder 
utförda 

Nej 18(48,6%) 42(50,0%) 
0,891 Ja 19(51,4%) 42(50,0%) 

VP – Vital parameter, PVK – Perifer venkateter, EKG – Elektrokardiogram,  
Samtliga åtgärder: VP, AKUT-test, P-glukos, PVK och EKG 
* Beräknas ej då AKUT-test är utförd på samtliga 
 
Vid 37 tillfällen har ambulanspersonalen varit på plats hos patienten mindre än 15 
minuter och vid 84 tillfällen längre än 15 minuter. Vid granskning av dokumenterade 
åtgärder i ambulanssjukvårdens patientjournaler syns inga signifikanta skillnader mellan 
antal utförda åtgärder i förhållande till om det tagit kortare eller längre tid än 15 minuter 
på plats. Då det vid samtliga ärenden har dokumenterats att AKUT-test är utförd finns 
det ingen skillnad att beräkna (se Tabell 2). 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Denna studies syfte har varit att retrospektivt granska hur lång tid det tagit för 
ambulanspersonalen på plats hos patienten och vad som är dokumenterade åtgärder. 
Tidigare studier så som Patel et al. (2014) och Simonsen et al. (2014) har använt sig av 
kvantitativ design när ”tid på plats” har granskats, vilket motiverar författarnas val av 
kvantitativ design även för denna studie. Enligt Billhult och Gunnarsson (2012, s. 117-
120) har retrospektivt design fördelarna att då data redan är insamlad så går det 
förhållandevis snabbt att genomföra en studie. Nackdelen med retrospektiv kan dock 
vara att oklarheter i journalerna kan förekomma och det kan då finnas en risk att fel 
slutsatser dras. Exempelvis föreslår man i en utredning kring effektiv vård (2016, s. 
346) att retrospektiva studier bör användas för att finna förbättringsmöjligheter inom 
sjukvården. En prospektiv studie bedömdes ta för lång tid att genomföra. I föreliggande 
studie har det identifierats oklarheter i journaler såsom det exakta tillfället då en 
vårdåtgärd gjordes. Risken att fel slutsatser dragits bedöms dock som låg och förslag till 
förbättring för framtida studier tas upp i kliniska implikationer. 

Insamlingen av data har varit begränsad till Region Halland samt endast innehållit 
strokepatienter som fått trombolysbehandling. Detta kan ses vara en svaghet för studien, 
då det kan ha gjort att eventuella signifikanta skillnader har missats för att urvalet har 
varit för litet. Polit och Sherman (1990, s. 365) visar i sin artikel att det är vanligt i 
vårdvetenskapliga artiklar, både publicerade och opublicerade, att signifikans inte 
uppfattas, detta på grund av att undersökningen varit för liten. Om det granskade 
materialet ses som ett stickprov är ”power” en beräkning som talar om hur stort urvalet 
bör vara för att signifikansanalysen ska vara reliabel. Gaskin och Happell (2013, ss. 73-
74) belyser att artiklar som publiceras med statistiska beräkningar bör styrka resultaten 
med beräknad power. Då materialet i denna studie ej kan ses som ett stickprov utan som 
den totala mängden trombolysbehandlade patienter har ingen power beräknats.  
 
Ur resonemanget att det endast är på sjukhuset den slutgiltiga diagnosen sätts (Meretoja 
& Kaste 2012, s. 147) kan en större studie med samtliga ambulansjournaler som 
triagerats ESS 12 Röd, ses som intressant. Detta eftersom den prehospitala vårdkedjans 
ESS-kodning ej skiljer sig oavsett om patienten blir trombolysbehandlad eller ej. 
Föreliggande studie får betraktas som en förstudie och grund för förbättringsarbete inom 
ambulanssjukvården. 
 

Reliabilitet 
För att tydliggöra den data som använts och analyserats har författarna valt att visa både 
medelvärde och median. Även standardavvikelsen och Range är vald att visas för att 
öka insikten i insamlad data. 
 
Vid datainsamlingen av åtgärder under ambulansuppdraget framkom det vid 
granskningen av ambulanssjukvårdens patientjournaler att dessa inte varit helt tydliga. 
AKUT-test har som tidigare beskrivits antagits av författarna vara tagna på samtliga 
patienter. Detta då det i samtliga fall finns något i journalen som beskrivit patientens 
bortfall eller annat bekymmer som kan ses vid neurologisk undersökning. Även 
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gällande åtgärden EKG har det funnits en viss otydlighet om det är övervaknings-EKG 
eller 12 avlednings-EKG som tagits. Detta kan ses som en brist i reliabiliteten av dessa 
variabler och vid framtida studier bör det finnas en större tydlighet i journalens 
utformning för att öka reliabiliteten.  
 
Både inklusions- och exklusionskriterier har beskrivits och ambulanssjukvårdens 
patientjournal, samt uppföljningsprotokollet har granskats flera gånger för att öka 
reliabiliteten i studien. Polit och Beck (2011, s. 203-205) menar att validiteten kan ökas 
genom att använda sig av experter och tidigare reliabelt och validerat material vid nya 
studier. Detta har gjorts genom sakkunnig från FoU Region Halland har hjälpt till vid 
val av statistiska analyser och sammanställningar av statistik. 

 
Validitet 
Med validitet menas att det som är mätt är det som är tänkt att mätas (Polit & Beck 
2011, s. 205). De variabler som presenteras till en början är mera av en beskrivande 
karaktär, så som ålder och kön. De variablerna skapar en grund för att studien skall vara 
valid. Då syftet har varit att titta på tid och åtgärder är detta också variabler som 
undersökts i studien. Utifrån dessa variabler kan synas en viss brist i interna validiteten. 
Detta utifrån att åtgärder som gjorts inte alltid till fullo är beskrivna eller tidsangivna. 
Detta beroende på att journalsystemen saknar möjlighet att enkelt återge vissa variabler. 
  
 
Enligt Polit och Beck (2011, s. 167) innebär även statistisk validitet hur säkert den 
förmodade orsaken och utfallet är relaterade. I denna studie har åtgärder undersökts i 
förhållande till tid på plats. Då den deskriptiva statistiken i resultatet visar att åtgärder är 
gjorda eller inte gjorda kan det tyckas att hänsyn till osäkerheten tagits till tidpunkt och 
därför kan den statistiska validiteten anses vara hög. 
 

Generaliserbarhet 
Studien är avgränsad till ett specifikt område i Sverige och utgår från särskilda riktlinjer 
för detta område. Journalsystemet som är använts är inte rikstäckande och kan på det 
viset också skilja sig åt gentemot andra organisationers val av journalsystem. Där kan 
andra journalsystem eventuellt ha en större tydlighet när och hur vårdåtgärder har 
genomförts, vilket i sin tur skulle kunna påverkat den statistiska analysen och gett andra 
svar. Även bekymret med att se var åtgärden är genomförd gör att det är svårt att utifrån 
denna studie säkerställa var det är lämpligast att genomföra de olika åtgärderna. I 
framtiden önskas detta med högre säkerhet gå att utläsa. Att retrospektivt titta på 
journaler kan i detta fall också innebära att slutsatser dras utifrån gamla riktlinjer och 
där vårdprocesser har förändrats vilket även det kan minska generaliserbarheten. De 121 
granskade journalerna i studien får ändå ses tillräckligt många för att vissa slutsatser 
kring Region Halland samt regioner med liknande riktlinjer och demografi kan dras. 



 
 

15 

Resultatdiskussion 

Resultatet från denna studie visar att tiden som ambulanssjukvården spenderar på plats 
hos patienter med akut stroke inte visar någon skillnad i dokumenterade åtgärder när 
”tid-på-plats” var mer respektive mindre än 15 minuter. Medeltiden gällande ”tid-på-
plats” i de 121 granskade journalerna var 19,5 minuter. Vid 60 (49,5 %) av de 
granskade journalerna är inte alla åtgärder gjorda enligt dokumentationen. 
 

Ålder och könsfördelning 
I denna studie var medelåldern 73,3 år. Fördelningen mellan kvinnor och män var 47,9 
% respektive 52,1 %. Enligt Riksstroke (2015b) uppgifter för 2014, var medelåldern för 
att drabbas av stroke 73 år. Av de drabbade var 48 % kvinnor respektive 52 % män i 
hela riket (Riksstroke 2015b). Utifrån denna statistik uppfattas insamlad data från 
Region Halland stämma väl överens med Sverige i sin helhet. 
 

“Tid-på-plats” 
I denna studie var medelvärdet på 19,5 minuter gällande “tid-på-plats”. Det kan tyckas 
att ett par minuters skillnad i vårdtid på ett behandlingsfönster som är 4,5 timmar är lite. 
Saver (2006) diskuterar i sin artikel att varje minut räknas och gör även jämförelsen att 
varje minut från symtomdebut till behandling motsvarar ett åldrande för patienten på 3,1 
vecka. I förhållande till detta skulle då 4 minuter kortare prehospital vårdtid ge patienten 
ytterligare 12,4 veckors liv. 
 
Varken SLAS eller regionala riktlinjer i Halland tar upp tidsmål gällande “tid-på-plats”. 
Region Halland skriver i sin riktlinje för stroke “snabb och skonsam transport” men har 
inget bestämt tidsmål. I en studie av Patel et al. (2014, s. 15-21) där de jämfört “tid-på-
plats” hos ambulansorganisationer som haft specificerade tidsmål, maximalt 10 
respektive 15 minuter, generella tidsmål och inga tidsmål i riktlinjer gällande patienter 
som drabbats av stroke. I studien såg Patel et al. (2014, s. 15-21) att mediantiden på 
plats var 15 minuter och medeltiden 15,9 minuter och att för de som hade specificerade 
tidsmål var tiden på plats ca 2-3 minuter kortare. Patel et al. (2014, s. 15-21) föreslår 
implementering av ett specifikt tidsmål i riktlinjer. Att Region Halland och SLAS 
saknar riktlinjer för tid kan vara en anledning till att ambulanspersonalen har en längre 
“tid-på-plats” än i Patel et al. (2014, s. 15-21). Det kan tänkas att sjuksköterskan inte har 
“tid-på-plats” i fokus i förhållande till vilka behandlingar och undersökningar som skall 
göras, vilket kanske innebär att vårdåtgärder inte prioriteras i rätt ordning eller att man 
väljer rätt vårdtempo.  
 

Åtgärder 
Resultatet visar att det i 13 (10,8%) journaler inte har tagits samtliga VP trots att detta 
står i behandlingsriktlinjerna. Detta korrelerar till tidigare studier där 13% av VP är 
missade (Rittenberger, Beck & Paris 2005, s. 5). Denna studie har inte haft som syfte att 
titta på vilka av VP som inte är kontrollerade utan kan bara konstatera att samtliga inte 
är tagna i 13 ärenden. Då ambulanssjukvården i Region Halland arbetar enligt RETTS 
för att prioritera patienten skall samtliga VP kontrolleras och en ESS-kod sättas för att 
få en färgprioritering på patienten. Utifrån tankar på att minimera “tid-på-plats” kan det 
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vara så att fullständig VP-kontroll skall göras under transport och endast en 
grundläggande ABC-kontroll bör göras på plats, då patienten blir prioriterad som röd 
enligt RETTS på sin ESS-kod.  
 
I denna studie har AKUT-test gjorts i samtliga fall. Ambulanssjukvården i Region 
Halland följer riktlinjer som styr omhändertagandet av patienten som drabbats av 
stroke. I dessa riktlinjer beskrivs specifika åtgärder som skall göras med patienten. Till 
exempel skall AKUT-test genomföras. Denna åtgärd är av stor vikt för bedömningen av 
stroke då svaghet i extremiteter tillsammans med talsvårigheter är en bättre indikator på 
stroke än en enskild sensoriskt symtom enligt Ledyard (2013, s. 874). Vidare hävdar 
Ledyard (2013, s. 874) att den enskilt viktigaste historiska informationen är vilken 
tidpunkt symtomen uppkom. Då denna åtgärd är av så hög dignitet kan det även tyckas 
var befogat att tydligare visa när, hur och att den är gjord i ambulansjournalen.  
 
Resultatet visar även att P-glukos tas i de flesta fall 110 (91 %) men att det ändå missas 
på 11 av de strokepatienter som fått trombolysbehandling. Detta kan ses som en mycket 
allvarlig risk då det skulle kunna visa att patienter får en behandling som ej är adekvat 
samt med betydande risker. Om P-glukos tagits på sjukhus inför trombolysbehandling 
då den inte tagits av sjuksköterskan framgår ej av det granskande materialet. P-glukos är 
en viktig åtgärd för att utesluta differentialdiagnos, då patienter med hypoglykemi kan 
ha liknande symtom som patienter med stroke (Adams et al. 2007, s. 1665). 
Hyperglykemi är enligt Adams et al. (2007, s. 1665) också förknippad med negativt 
resultat av trombolysbehandlingen.  
 
I resultatet går det inte att se att sättandet av PVK och EKG-tagning påverkar att 
ambulanssjukvården är längre tid på plats, dvs. längre än 15 minuter. Det framkommer 
även att PVK inte har satts i 24 fall. PVK är som tidigare beskrivits en rekommenderad 
åtgärd i de flesta organisationers riktlinjer så även i Region Hallands. Enligt Adams et 
al. (2007, s. 1660) bör infarten sättas under transport. Simonsen et al. (2014, s. 65-70) 
har i en studie där de kartlagt prehospitala tider hos strokepatienter för att identifiera 
tidstjuvar kommit fram till slutsatsen att “tid-på-plats” är ett fokusområde att förbättra 
och förkorta tiden på. PVK och EKG-övervakning sågs som tidstjuvar. Varför PVK, 
EKG-övervakning och förvarning bör ske under transport och inte på plats hos 
patienten. Det kan dock tänkas finnas fördelar med att sätt PVK på plats då 
sjuksköterskan beroende på medicinskteknisk utrustning har möjlighet att ta ett P-
glukos ur PVK. Möjligheten att ta P-glukos genom PVK:n gör att patienten slipper ett 
kapillärt stick samt att tidsfaktorn det tar att sätta PVK och därigenom ta P-glukos 
möjligen inte är mycket längre än att ta ett kapillärt P-glukos. 
 
Enligt Region Hallands riktlinjer är det tillräckligt med ett övervaknings-EKG om ingen 
arytmi förekommer. Detta förklaras med att trombolysbehandling kommer att påverka 
eventuell blodpropp även i hjärtat. Därför blir behandling av stroke högre prioriterad än 
eventuell hjärtinfarkt. Det anses därför att 12-avlednings-EKG kan göras senare på 
sjukhus. Enligt Rittenberger, Beck och Paris (2005, s. 6) har vissa 
ambulansverksamheter i USA tagit 12-avlednings-EKG vid misstänkt hjärtinfarkt direkt 
på plats hos patienten och då ökat sin ”tid på plats” med 2 minuter samtidigt som 
vårdtiden minskade med totalt 3 minuter. Det kan tänkas att det skulle vara aktuellt med 
12-avlednings-EKG på plats även för strokepatienter då hjärtinfarkt och 
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förmaksflimmer kan leda till stroke, men stroke kan även leda till ischemi eller arytmier 
i hjärtat enligt Adams et al. (2007, s. 1665), som även menar att 12-avlednings-EKG bör 
göras på samtliga strokepatienter.  
 

Åtgärder kopplat till mindre eller mer än 15 minuter på plats 
Trots att det kan se ut som att mer åtgärder har gjorts när ambulanspersonalen varit på 
plats mer än 15 minuter syns det inte i någon statistisk, signifikant skillnad.  
 
Det är möjligt att det finns andra saker som påverkar tid på plats mer än vilka åtgärder 
som genomförs, som till exempel att tillgängligheten till patienten varierar, anhöriga 
som är oroliga eller patienter som svårt att förstå allvaret i situationen. Författarna har 
via egen erfarenhet varit i situationer när det har varit svårt att nå patienten. Exempel på 
detta kan vara att patienten är långt ifrån platsen där ambulansen parkeras som i 
bostadsområden där farbara gångar finns och patienten måste nås via framryckning till 
fots. Det kan även finnas situationer där det kan ta tid att skapa vårdrum vid patienten, 
till exempel om patienten ligger dåligt till inne i ett trångt badrum. Avtransport av 
bedömd och stabiliserad patient kan ta tid för att patienten måste bäras ner genom trånga 
trapphus eller hissar. 
 
Enligt Gensic och Pancioli (2015, ss. 811-812) bör ambulanspersonalens arbete på plats 
hos patienter med stroke inrikta sig på att stabiliseras patienten med inriktning på ABC 
och undersökningar för diagnosering. Det första omhändertagandet bör sedan fortsätta 
med P-glukos, PVK och EKG men att samtliga mätningar skall göras under transport 
för att inte fördröja tiden till sjukhus där slutgiltig diagnosering och behandling sker.  
 

Tidsaspekten kopplat till vårdmötet 
Ingen skillnad i vårdtempo har gått att finna kopplat till de av sjuksköterskan 
dokumenterade åtgärderna som studerats. Korrekt vårdtempo är en av de viktigaste 
vårdåtgärderna för ambulanssjuksköterskan för att minska patientens lidande och öka 
förutsättningarna för upplevd hälsa. Enligt Berntsson och Hildingh (2013, s. 261) utövar 
också sjuksköterskan sin omvårdnad genom att bestämma vilket tempo som skall 
användas. I kompetensbeskrivningen för ambulanssjuksköterskan står det att 
vårdtempot skall anpassas utefter patientens tillstånd och vårdbehov (Riksföreningen för 
ambulanssjuksköterskor och Svensk sjuksköterskeförening 2012, ss. 6-7). Även om 
sjuksköterskan har ett medicinskt fokus med högt vårdtempo är det viktigt att det goda 
vårdmötet inte glöms bort. Holmberg och Fagerberg (2010, s. 5) visar i sin artikel att 
sjuksköterskan försöker skapa lugn och tillit hos patienten genom att beröra patienten, 
till exempel på handleden. Detta ger även sjuksköterskan information om hjärtfrekvens 
och temperatur. Även när vårdtempot är högt strävar sjuksköterskan efter lugn hos 
patienten genom att lyssna på patienten och anhöriga samt att informera om de 
vårdåtgärder som sker från ambulanssjukvårdens sida samt det som senare sker på 
sjukhus (Holmberg & Fagerberg 2010, s. 6). Kasén, Nordman, Lindholm och Eriksson 
(2008, s. 6) tydliggör att det innebär ett lidande för patienten då vårdare inte till fullo 
lyssnar på patienten. De menar vidare att detta lidande kan förhindras genom att 
medvetandegöra och reflektera över patientens situation. Även genom utbildning och 
handledning kan detta lidande förhindras (Kasén et al. 2008, s. 7).  
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SLUTSATS 
Det går inte att se någon signifikant skillnad i denna studie vad gäller antalet utförda 
åtgärder kopplat till om ”tid på plats” var mindre respektive mer än 15 minuter. Det kan 
därför tänkas att det finns andra saker som påverkar tid på plats, vilka ej gått att utläsa 
från denna studie. Det har även framkommit att samtliga åtgärder som finns i 
ambulanssjukvårdens riktlinjer inte blivit gjorda enligt sjuksköterskans dokumentation. 
Cirka hälften av de granskade åtgärderna var inte gjorda. 
Region Halland har i dagsläget inget specifikt tidsmål för hur lång tid det skall ta för 
sjuksköterskan på plats hos patienten och utifrån denna studie har ambulanssjukvården i 
Region Halland en längre medeltid på plats hos patienter som drabbats av stroke än vad 
internationella riktlinjer rekommenderar.  

 
Kliniska implikationer 
Utifrån denna studie och dess resultat har författarna följande kliniska implikationer: 

• Begränsa åtgärder på plats till AKUT-test samt undersöka och vid behov säkra 
och stabilisera ABC.  

• Vid granskning av journalerna framkom en otydlighet kring när AKUT-test 
genomfört och det kan därför anses vara viktigt att förenkla journalsystemet vad 
gäller markering/inskrivning av AKUT-test. Detta inte minst därför att det är en 
av de viktigaste undersökningarna vad gäller upptäckt av misstänkta 
strokepatienter aktuella för trombolysbehandling. 

• Inför specifik tidsmål för “tid på plats” om maximalt 15 minuter enligt 
internationella riktlinjer.  

• Inför regelbunden utbildning och handledning för sjuksköterskorna där vikten av 
reflekterande och lyssnande förhållningsätt gentemot patienter framhålls. 
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Bilaga 1. Jämförande tabell gällande riktlinjer. 
 

 
Kessler et al ASA SLAS Region Halland 

Vitala 
funktioner 

Undersök, Säkra och stabilisera 
ABC 

Undersök, Säkra och 
stabilisera ABC 

Undersök, Säkra och 
stabilisera ABCDE 

Undersök, Säkra och 
stabilisera ABCDE 

Anamnes, 
Riktade frågor 
vid misstanke 
om stroke 

-Symtomdebut <6 timmar                             
-Symtomutveckling                                          
-Tidigare sjukdomar                                     
-Nuvarande läkemedel, särskilt 
Antikoagulantia                                   
-Kontaktuppgifter till anhöriga 

-Säkerställ exakt tidpunkt 
för insjuknande 
alternativt närvar 
patienten senast 
symtomfri                                         
-Kontaktuppgifter till 
anhöriga 

-Exakt tidpunkt för 
symtomdebut                                 
-Nuvarande läkemedel, 
antihypertensiva                         
-antikoagulantia, 
antidiabetika?                             
-Kramper, 
förmaksflimmer?                          
-Tidigare hjärt-
kärlsjukdomar?                        
-Funktionsförmåga innan 
insjuknande? 

-Säkerställ Symtomdebut, 
pågående symtom <4,5 
timmar 

Neurologisk 
bedömning 

-Genomför FAST-test -Los Angeles Prehospital 
Stroke Screen                              
-Cincinnati Prehospital 
Stroke Scale 

-Genomför FAST-test -Genomför AKUT-test 

  
 

  Behandlingar Kessler et al ASA SLAS Region Halland 
-A   Fri luftväg Fri luftväg Fri luftväg 
-B Syrgas vid behov, målvärde 

saturation >95% 
Syrgas vid behov, 
målvärde saturation 
>94% 

-Vid behov assistera 
andning samt ge syrgas                                              
-Målvärde saturation 
>94% 

-Syrgas vid behov                                        
-Hyperventilera om 
tecken på inklämning                        
-Målvärde saturation 
>94% 

  
      

      

-C BT 120>sys<220 -BT sys>120 -BT sys>100mmHg -BT sys>90 
    -Rytmövervakning -Rytmövervakning -Rytmövervakning 
  -PVK -PVK -PVK -Grov PVK 

        
Blodsocker Ta P-glukos Ta P-glukos Ta P-glukos Ta P-glukos 
  Om Hypoglykemi ge glukos Behandling enligt lokala riktlinjer Ingen behandling 

specificerad 
  Om Hyperglykemi ge IV vätska     

Läge Höjd huvudända     
Höjd huvudända 30 
grader 

Tidsmål Minimera den prehospitala 
fasen, patienten skall till sjukhus 
utan fördröjning 

-Tid på plats <15 min             
-Uttalat att ej fördröja 
avtransport på grund av 
prehospitala 
interventioner 

Inga tidsmål angivna "Snabb och skonsam 
transport" 
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Bilaga 2. Verksamhetschefs godkännande av datainsamling 
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