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Sammanfattning: 

 

Bakgrund och syfte: 

Personer som drabbas av en höftfraktur är en stor patientkategori, och till följd av en ökande 

andel äldre i befolkningen kommer den att bli ännu större. Majoriteten av dessa patienter 

kommer att åka in till sjukhus med ambulans. För att minska patientens lidande och uppkomst 

av komplikationer är det prehospitala omhändertagandet viktigt. Syftet med denna studie var 

att jämföra ambulanssjuksköterskans specifika omvårdnadsåtgärder vid vård av patient med 

höftfraktur före respektive efter införandet av en ny vårdkedja, ”Raka spåret”, och då 

framförallt se om givandet av smärtlindring förändrats. ”Raka spåret” innebär att 

ambulanspersonalen utför en del av de åtgärder som tidigare gjorts på akutmottagningen och 

transporterar patienten direkt till röntgen. 

 

Metod: 

Metoden var en retrospektiv studie med komparativ design där två grupper med 15 patienter i 

varje grupp jämfördes mot varandra. Patienterna i båda grupperna hade haft en höftfraktur och 

förts in med ambulans mellan klockan 0800-2200. Den ena gruppen fördes in innan ”Raka 

spåret” fanns och den andra gruppen fördes in efter införandet. En anledning till ”Raka 

spåret” var att öka förståelsen hos ambulanspersonalen för att ett strukturerat 

omhändertagande, där särskilt smärtlindring och trycksårsprofylax betonades, har stor 

betydelse för patientens fortsatta vård. 

 

Resultat: 

Resultatet visade att efter införandet av ”Raka spåret” utfördes fler prehospitala 

omvårdnadsåtgärder av ambulanssjuksköterskorna. Alla patienter i gruppen år 2010 fick 

perifer venkateter (PVK) och på 13 patienter togs EKG. Fler patienter fick smärtlindring efter 

införandet av ”Raka spåret”, innan fick 60 % smärtlindring mot 93 % efter ”Raka spåret. 

Att införa ”Raka spåret” antydde en förbättring i omhändertagandet av patienter med 

höftfraktur och det framkom med tydlighet att detta ledde till ett mer homogent 

omhändertagande.  Det visade också, att när det fanns riktlinjer för att patienten ska 

smärtlindras, skedde smärtlindring i större utsträckning. Detta var en pilotstudie utan 

möjlighet till generaliseringar av resultatet, för att kunna göra detta krävs ett större antal 

patienter. 

 

Nyckelord: Höftfraktur, vårdkedja, prehospital, omvårdnadsåtgärder, smärtlindring. 

 

 

  



 

Abstract:  

 

Background and purpose: 
People who suffer from a hip fracture are a large category of patients, and as a result of an 

increasing proportion of older people, it will be even greater. The majority of these patients 

will go to the hospital by ambulance. To reduce the suffering of the patient and the occurrence 

of complications the prehospital care is important. The purpose of this study was to compare 

the specific prehospital nursing interventions for patients with hip fracture before and after the 

introduction of a new chain of care, "Straight track". Especially to see if the initiation of pain 

management has changed. "Straight track" means that ambulance nurses carry out some of the 

measures that earlier was done in the emergency room and transporting the patient directly to 

radiology. 

 

Method: 
The method was a retrospective study of comparative design in which two groups with 15 

patients in each group were compared against each other. Patients in both groups had a hip 

fracture and went in by ambulance between 08 am to 10 pm. One group was transported 

before the "Straight track" began and the second group was transported after the introduction. 

One purpose of the direct route was to increase understanding, of the ambulance nurses, that a 

structured treatment, especially with relief of pain and pressure ulcer prophylaxis, has great 

significance for the patients continued care. 

 

Result: 

The results showed that after the introduction of the "Straight track" there was more pre-

hospital care measures carried out by emergency nurses. All patients in the group from 2010 

had peripheral venous catheter and 13 patients undergoing an ECG. More patients got pain 

relief after the introduction of the "Straight track". Before there were 60% that got pain relief 

and after there were 93% that got pain relief. 

Introducing “Straight track” suggested an improvement in the care of patients with hip 

fracture and it showed with clarity that this led to a more homogeneous treatment. It also 

showed that when there were guidelines for the patient to get pain relieve then it was given to 

a greater extent. This was a pilot study without possibility to draw any general conclusions, 

this requires a larger number of patients.  

 

Keywords: Hip fracture, continuity of care, prehospital, nursing interventions, pain 

relief. 
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1. INLEDNING  
 

Cirka 18 000 personer drabbas varje år av höftfraktur i Sverige och dessa patienter kräver alla 

sjukhusvård och operation. Betydelsen av den initiala omvårdnaden för att patienten ska 

kunna återgå till tidigare funktionsnivå är stor. Majoriteten kommer in till sjukhus med 

ambulans och tiden mellan ankomst till sjukhus och operationsstart är mycket betydelsefull 

både när det gäller uppkomst av komplikationer och för att minska vårdtiderna. Vårdkedjor, 

eller så kallade ”fast-track” system i olika former för att omhänderta denna stora 

patientkategori, har funnits i Sverige en längre tid.  Att smärtlindra dessa patienter så tidigt 

som möjligt, helst intravenöst redan på olycksplatsen och sedan ha fortsatt övervakning av 

smärtlindringsbehovet är viktigt i omhändertagandet. År 2010 infördes på 

Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) en ny vårdkedja ”Raka spåret” bland annat för att 

förbättra omhändertagandet av denna patientgrupp redan i det prehospitala skedet. Motivet för 

denna studie var att se om de prehospitala omvårdnadsåtgärderna förändrats sedan vårdkedjan 

infördes.    

2. BAKGRUND                                                                                                                                             
 

2.1 Patient med höftfraktur 

 

Höftfraktur är en gemensam beskrivning av huvudsakligen två frakturtyper i övre delen av 

lårbenet (proximala femur). Den ena är lokaliserad till lårbenshalsen (cervikal fraktur) och 

den andra genom muskelfästena i proximala femur (trokantär fraktur). Behandling och 

läkningsprognos skiljer sig åt. Risken ökar med stigande ålder. Höftfrakturer är den mest 

resurskrävande av alla osteoporosfrakturer (benskörhet) då alla dessa patienter behöver 

operation och sjukhusvård. Behandlingen inklusive rehabilitering kostar Sverige ca 1,5 

miljarder kronor årligen (1).  

 

Enligt Rikshöft som är det nationella kvalitetsregistret för höftfrakturpatienter och deras 

behandling är den genomsnittliga höftfrakturpatienten i 70 % av fallen en kvinna . 

Medelåldern för dessa kvinnor är 84,2 år, motsvarande ålder för män är 81,5 år. Cirka 23 % 

av samtliga kvinnor råkar under sin livstid ut för en höftfraktur. Bland de kvinnor som når 90 

års ålder har nästan varannan haft höftfraktur. 

Medelvårdtiden för denna patientkategori på ortopedklinikerna i Sverige 2009 var 10,2 dagar. 

Tiden mellan ankomst till sjukhus och operationsstart är mycket betydelsefull och har 

utvecklats till ett internationellt kvalitetsmått. I Sverige ligger riksgenomsnittet på ca 25 

timmar (1). 

 

Höftfrakturpatienter har tidigare haft en låg prioritet när de anlänt till akutmottagningen och 

de har ofta fått vänta flera timmar innan de blivit kliniskt undersökta och fått adekvat 

behandling. Risken att få otillräcklig smärtlindring och utveckla komplikationer som trycksår, 

akut förvirring och olika typer av infektioner är stor (2,3). Inom USÖ:s upptagningsområde år 

2008 sökte 433 patienter för ”skador höft” det vill säga misstänkt eller konstaterad 

höftfraktur. Detta motsvarar 1,2 patienter per dygn (4). 309 stycken av dessa patienter (71 %) 

konstaterades ha en höftfraktur och opererades för detta (5).  
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2.2 Prehospital omvårdnad 

 

Socialstyrelsen definierar ambulans som ett rätt utrustat transportmedel avsett för sjuka och 

skadade. Med prehospital akutsjukvård menas omedelbara medicinska åtgärder som vidtas av 

hälso- och sjukvårdspersonal utanför sjukhus (6). 

Minst en i ambulansbesättningen skall ha behörighet att kunna administrera läkemedel enligt 

socialstyrelsen föreskrifter om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården.  Detta innebär att 

det krävs legitimerad sjuksköterska för att utföra detta prehospitalt (7). 

Den prehospitala omvårdnaden blir alltmer avancerad och effektiv. Detta ställer ansenliga 

kunskapskrav av mångvetenskaplig karaktär på ambulanssjuksköterskan som gör 

bedömningar av den individuella patienten utifrån omfattande medicinska kunskaper och 

beprövad erfarenhet (8,9). Wireklint anser att ”den specialistutbildade 

ambulanssjuksköterskan har högre medicinsk- och omvårdnadskompetens inom sin specialitet 

jämfört med andra specialistutbildade och allmänutbildade sjuksköterskor” (10). Att ha en 

öppen hållning i den prehospitala bedömningen av patienten bygger på utbildning och 

erfarenhet som tillsammans möjliggör för ambulanssjuksköterskan att hela tiden vara lyhörd 

för patientens behov och inte fastna i ett spår. Den öppna hållningen innebär också vaksamhet 

inför förändringar i patientens tillstånd, det vill säga att ofta reevaluera (8). Wireklint 

använder en tre-stegsmodell för att försöka beskriva de kunskapskrav det innebär att arbeta 

prehospitalt. Ett, att använda sin vårdvetenskapliga och medicinska kunskap. Två, att vara 

förberedd på det oförberedda och tre, att hela tiden vara öppen för föränderlighet (10).  

 

2.3 Omvårdnad av patienter med höftfraktur 

 

Antalet äldre människor i Sverige kommer att öka under de närmaste decennierna, vilket gör 

att allt fler personer kommer att drabbas av höftfraktur. På sikt orsakar detta en större 

belastning för sjukvården och på övriga vårdresurser i samhället, men också ett stort lidande 

för den enskilde patienten. Därför är det nödvändigt med en optimering av behandlingen för 

denna patientkategori (3). Det initiala omhändertagandet är betydelsefullt för att patienten 

snabbt ska komma tillbaka till tidigare funktionsnivå. Att smärtlindra och korta ner tiden till 

operation motverkar både komplikationer som trycksår och påskyndar rehabiliteringen. Om 

tiden från skadetillfället till operation blir förlängd ökar risken för urinvägsinfektioner (UVI), 

lunginflammation och olika grader av förvirringstillstånd (1,11). 

Vårdkedjor för patienter med misstänkt höftfraktur där behandlingen påbörjas på plats och 

fortsätter under ambulanstransporten till sjukhus är en förbättring i omhändertagandet av 

denna patientkategori. Ett utökat och mer strukturerat arbetssätt med väl utarbetade 

behandlingsriktlinjer visade sig ge bl.a. en snabbare handläggningstid på sjukhus, minskat 

antal komplikationer och en kortare vårdtid (2,11,12).  Äldre patienter som fått en höftfraktur 

har en ökad risk för att utveckla akuta förvirringstillstånd. 

I en studie som publicerades 2010 som byggde på data från 2003-2004 jämfördes två grupper, 

den ena gruppen omhändertogs enligt en ny vårdkedja och den andra gruppen omhändertogs 

på konventionellt sätt. Resultatet visade på en signifikant minskning i incidensen av akut 

förvirringstillstånd hos den gruppen som omhändertogs enligt den nya vårdkedjan (11). Redan 

2003 gav Socialstyrelsen ut riktlinjer för hur denna patientkategori skulle omhändertas. De 

rekommenderade att en optimering av vårdkedjan kring dessa patienter var nödvändig. Att ge 

smärtlindring intravenöst och stabilisera det skadade benet för att minska smärtan samt att 

påbörja trycksårsprofylax i det prehospitala skedet ansågs vara av yttersta vikt. Värdet av att 

omhänderta denna patientgrupp snabbt var uppenbar (3).  
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2.4 Vård innan ”Raka spåret” 

 

Patienter med höftfraktur inom USÖ:s upptagningsområde, som hämtades med ambulans före 

2010-01-11 då vårdkedjan ”Raka spåret” infördes, hanterades efter behandlingsplan för 

extremitetskador/höft (bilaga 1). Hos alla patienter kontrollerades vitalparametrar och vid 

behov gavs stöd för dessa med syrgas och intravenös infusion av Ringer Acetat. Så kallad 

Lasse-kudde för fixering och avlastning av höftskador fanns inte. Om patienten var 

smärtpåverkad hade ambulanssjuksköterskan möjlighet att smärtlindra enligt den generella 

ordinationen som reglerades i behandlingsplan för smärta och smärtlindring (bilaga 2). 

Smärtan bedömdes enligt VNRS (Verbal Numeric Rating Scale) som är en 11-gradig 

smärtskattningsskala. 0=ingen smärta och 10=värsta tänkbara smärta. I bilagorna 2 och 3 

jämställs felaktigt VAS-skalan (Visuell Analog Skala) med VNRS-skalan. Detta är dock av 

mindre betydelse eftersom båda skalorna är 11-gradiga och närbesläktade (13). 

Fortsättningsvis används VAS-skalan i studien. Målet var att vid behov smärtlindra patienten 

om denne hade en smärtnivå över VAS 4 till en VAS 4 - nivå eller lägre. Patienter med 

misstänkt höftfraktur inkluderades i det allmänna frakturomhändertagandet (bilaga 1). Detta 

innebar att smärtlindring gavs efter den generella riktlinjen om ambulanssjuksköterskan ansåg 

det nödvändigt. Patienten fick oftast ligga med stöd för böjda ben på båren för att avlasta 

höften, dock utan möjlighet till någon fixering. Avlämnandet på sjukhus skedde vardagar på 

frakturmottagningen. Övrig tid lämnades patienten på akutmottagningen. Om möjligt skulle 

ambulanspersonalen vid överflyttningen från bår till säng lägga patienten på en tjock och 

mjuk madrass som trycksårsprofylax innan avlämnandet. En isolerad höftfraktur utan 

påverkan på några vitalfunktioner fick prioriteringen 3 vilket motsvarade grön enligt METTS-

A (Medical Emergency Triage and Treatment System – Adult) som är ett protokoll för 

beslutstöd inom vuxen somatisk akutsjukvård. METTS-A baseras på fysiologiska objektiva 

vitalparametrar som respiration, cirkulation, CNS och kroppstemperatur. Vitalparametrar och 

kontaktorsak bestämmer tillsammans vilken prioriteringsnivå patienten skall handläggas som i 

väntan på läkarbedömning. Prioriteringsgraderna motsvarar färger där röd innebär livshotande 

tillstånd med omedelbart läkaromhändertagande. Orange kan vänta på läkarbedömning i 20 

minuter under övervakning. Gul kan vänta i maximalt två timmar utan övervakning. Grön kan 

vänta upp till fyra timmar, också utan övervakning. Blå som är den lägsta prioriteringsgraden 

är en patient för vårdcentraler (14). Patienterna hanterades efter rådande kö- och 

prioriteringsprincip. Detta kunde resultera i att patienterna kunde få ligga länge och vänta om 

patientflödet vid tillfället var högt. Detta kunde orsaka en fördröjning i utvärdering av 

patientens smärtnivå och även en fördröjning av läkarordination om givande av smärtlindring.  

  

2.5 Vårdkedjan ”Raka spåret” 

 

Införandet av vårdkedjan ”Raka spåret” innebar en förväntning om en ökning av 

patientsäkerheten och en kvalitetssäkring av vårdkedjan för höftfrakturpatienter genom att 

bland annat tidigt ge adekvat smärtlindring och förhoppningsvis reducera väntetider till 

vårdavdelning. Detta innebar att ”Raka spåret” patienten fick möjlighet att under tiden mellan 

kl. 08.00 – 22.00 komma direkt till röntgen istället för att mellanlanda på fraktur- eller 

akutmottagningen. Förutom detta förändrades omhändertagandet på ytterligare en rad 

nyckelpunkter. 

 

Smärtskattningsnivån ändrades, ska inte överstiga VAS 3 (tidigare var målet VAS 4 eller 

lägre) och ska reevalueras. Målet var att minska det lidande och den påfrestning som smärta 

kan innebära och få en lugnare och mer avslappnad patient, möjligen lätt sederad. Alla 

patienter skulle efter smärtlindring iklädas patientskjorta och vid behov torra underkläder i 
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form av blöjbyxa. Undantaget var patienter som hämtades i offentlig miljö. Då skedde detta 

på akutmottagningen innan vidare transport till röntgen, fortfarande med ambulanspersonalen 

som patientansvariga. Skadat ben placerades i så kallad Lasse-kudde efter reposition. Förutom 

kontroll av vitalparametrar initialt och vid avlämnandet på röntgen skulle ett EKG och ett b-

glucos värde tas för att utesluta annan bakomliggande sjukdom som måste handläggas före 

eventuell fraktur. Resultatet av undersökningen och anamnestagningen låg sedan till grund för 

triageringen enligt METTS-A riktlinjer där patienten skulle triageras grön eller gul. Patient 

som triagerats orange på grund av Waranbehandling hanterades på samma sätt som grön- eller 

gultriagerad patient. 

Uppfyllde patienterna kriterierna för raka spåret tog ambulanssjuksköterskan kontakt med 

ledningssjuksköterskan på akutmottagningen som efter att ha tagit emot patientinformation 

färdigställde en röntgenremiss tillsammans med det tagna EKG:t och förvarnade röntgen om 

att en höftfrakturpatient var på väg. Innan avlämnandet på röntgen flyttades patienten över till 

en säng och skulle där ligga på en mjuk madrass som avlastning för höften och för att minska 

risken för trycksårsuppkomst. Ambulanspersonalen följde patienten hela vägen från det 

initiala omhändertagandet till avlämnandet på röntgen med avrapportering till den ansvariga 

personalen där. 

”Raka spåret” tillämpades mellan kl. 08.00 t.o.m. kl. 22.00 alla dagar, övrig tid avlämnades 

dessa patienter på akutmottagningen (bilaga 3). 

 

2.6 Smärtlindring 

 

Att inte ge tillräckligt, eller att vänta för länge med smärtlindring till höftfrakturpatienter är ett 

globalt problem (15-19) och i en studie visade det sig att mindre än hälften av dessa patienter 

smärtskattades (18). Andra studier visade att ett stort antal av dessa patienter inte fick 

smärtlindring, och om de fick smärtlindring skedde det inte initialt utan vanligtvis i ett senare 

skede (15,16,18). 

En tidigt behandlad smärta motverkar inte bara förvirringsgraden (11) utan påverkar även 

graden av cirkulatoriska, gastro-intestinala, och renala komplikationer (17,20). Smärtlindring 

om och när det kan ges med acceptabel risk, ska ha hög prioritet oavsett tidpunkt på dygnet. 

Den prehospitala personalen bör alltid utgå från att patienter utsatta för olika grad av trauma 

har smärta. Lätt till svår smärta existerar hos närmare en tredjedel av samtliga patienter och i 

över 80 % hos patienter med extremitetsfrakturer (15). Patienter med smärta ska transporteras 

i ambulanser bemannade med välutbildad personal som har rätt utrustning och kan utvärdera, 

behandla och reevaluera smärta (16). Höftfrakturpatienters möjlighet att tidigt få 

smärtlindring ökade också med en fastställd vårdkedja (11). 

Mot bakgrund av att forskning visat på vikten av adekvat smärtlindring för att förhindra 

oönskade komplikationer hos äldre med höftfraktur och att riktlinjerna för smärtlindring 

ändrades vid införandet av ”Raka spåret”, är det angeläget att undersöka om smärtlindringen 

blivit bättre och komplikationer minskat.  
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3. SYFTE 
 

Syftet med studien var att jämföra ambulanssjuksköterskans specifika omvårdnadsåtgärder 

vid vård av patient med höftfraktur före respektive efter införandet av ”Raka spåret”. 

 

Frågeställning: 

Var det någon skillnad när det gällde givande av smärtlindrande läkemedel och fanns det 

någon skillnad när det gällde övriga specifika omvårdnadsåtgärder som sättande av PVK, 

behandling med Ringer-Acetat och syrgas samt kontroll av b-glucos och EKG? 

 

4. METOD 
 

4.1 Val av design 

 

Denna studie gjordes som en retrospektiv studie med komparativ design (21). Den 

genomfördes på Universitetssjukhuset i Örebro under våren 2011. Två grupper av patienter 

med höftfraktur som hämtats med ambulans och förts till sjukhus, jämfördes mot varandra för 

att se om införandet av den nya vårdkedjan ”Raka Spåret” påverkade de prehospitala 

omvårdnadsåtgärderna när det gällde patienter med höftfrakturer.  Den ena gruppen var från 

2009, den andra från 2010. 

 

4.2 Urval  

 

De inklusionskriterier som gällde var patienter som opererats för en isolerad höftfraktur under 

mars 2009 och mars 2010. Patienterna skulle införts med ambulans till USÖ alla dagar mellan 

klockan 08.00 t.o.m. klockan 22.00. Orsaken skulle vara lågenergivåld utan andra uppenbara 

skador och samtidigt triagerats grön eller gul på vitalparametrar efter smärtlindring.  

Exklusionskriterierna var patienter som triagerats orange eller röd eller hade annan akut 

sjukdom som orsak till falltrauma, till exempel bröstsmärtor, arytmi, syncope eller stroke.  

Tecken till annan samtidig fraktur eller påverkat distalstatus gjorde också att de exkluderades. 

Patienter som enligt METTS-A triagerats orange på grund av Waranbehandling inkluderades 

dock . Sammanlagt 30 patienter ingick i studien. 

 

Efter tillstånd från respektive klinik, akut- och ortopedkliniken (bilaga 4), påbörjades sökning 

i USÖ:s patientdatabas (IMX) för identifiering av patienter och framtagning av 

personnummer som under aktuell tidsperiod opererats för en isolerad höftfraktur. Detta gav 

totalt 34 träffar för mars 2009 och 39 träffar för mars 2010. Dessa patienter söktes sedan 

genom personnumret i ambulansens dataregister Amanda för att se vilka som inkommit med 

ambulans under aktuell tidsperiod och registrerats som höftfraktur. Totalt 23 patienter 

exkluderades. Genom ett konsekutivt urval inkluderades 15 patienter i varje grupp. 

  

4.3 Datainsamling 

 

Följande variabler togs fram ur Amanda; patientens kön, ålder och olika tider. Det vill säga 

tidpunkten för larmet, när ambulansen nått adressen, avtransporttid, ankomsttid till sjukhuset. 

Detta gav tiden hos patienten i hemmet (hemmatid) eller på adressen som larmet gällt och den 

totala tiden som ambulansen varit upptagen med patientkontakt (totaltid). 

Antalet läkemedelsbehandlade patienter och givna läkemedel som Morfin, Ketogan samt 

Ketalar och i vilka doser. 
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Antalet satta PVK och hur många som fått infusion med Ringer-Acetat, antalet tagna EKG 

och genomförda b-glucos kontroller, samt antalet syrgasbehandlade. 

 

4.4 Databearbetning 

 

De data och de patientparametrar som journalförts på varje aktuell ambulanstransporterad 

patient i Amanda togs ut och fördes in i en matris. 15 patienter under mars 2009 och 15 

patienter under motsvarande tid 2010. Resultatet från matriserna fördes sedan in i The 

Statistical Package for Social Sciences (SPSS version 16) för statistisk bearbetning och 

analys. Ett P-värde på 0,05 (5 %) bestämdes som signifikansnivå. Jämförelser mellan 

grupperna beräknades med Fishers Exact Test (22). 

 

5. ETISKA ÖVERVÄGANDEN 
 

Under arbetet med studien användes personnumren för att möjliggöra identifiering av 

patienterna i ambulansens datasystem Amanda. Hänsyn till deltagarnas integritet har tagits 

enligt de etiska grundprinciperna från Codex regler och riktlinjer för forskning (23). 

Uppgifterna om de som ingick i studien förvarades på ett sådant sätt att obehöriga inte kunde 

komma åt dem. När patienten lokaliserats i Amanda och information om just den transporten 

förts in i matrisen avidentifierades patienten. Uppgifterna med patientens namn och 

personnummer förstördes och endast uppgifter gällande ålder och kön registrerades. 

Ambulanspersonal registrerades inte.  

 

6. RESULTAT 
 

6.1 Patientgrupper 

 

I patientgruppen 2009 ingick betydligt fler kvinnor än män. Genomsnittsåldern för dessa 

patienter var 81,8 år. I patientgruppen 2010 ingick nästan lika många män som kvinnor. 

Genomsnittsåldern i denna grupp var 78,1 år. I båda studierna var den äldsta patienten 95 år.          

Den yngsta patienten noterades i gruppen 2009 och var 53 år (Tabell 1).  

 

Tabell 1. Beskrivning av patientgrupperna år 2009 och år 2010 (n=30) 

  
   

 år 2009 (n=15) år 2010 (n=15)  
        

Ålder medelålder (SD)  
min - max  

  
81,8 (11,8) 

 53 - 95 
78,1 (10,6) 

 59 - 95 

Män, n (%) 2 (13) 7 (47) 

Kvinnor, n (%) 13 (87) 8 (53) 

 

Hemmatiden, det vill säga den tid ambulansbesättningen var hos patienten i hemmet eller på 

omhändertagandeplatsen, var något längre i gruppen 2010 jämfört med 2009 men inte 

signifikant. Även den totala tiden som ambulansen var upptagen med patienten var längre i 

samma grupp 2010, även om skillnaden var marginell (Tabell 2). 

 

 

 

 

 



11 

 

Tabell 2. Tidsfördelning i patientgrupperna före och efter Raka spåret (n=30) 

  
   

 år 2009 (n=15) år 2010 (n=15) p-värde* 
  

   Hemmatid minuter (SD) 
min -max 

19,7 (11,1) 
 5 - 48 

22,4 (10,3) 
 10 - 43 

0,490 

Totaltid minuter (SD)  
min - max 

44,5 (21,7) 
 10 - 93 

45,7 (19,4) 
 15 - 80 

0,874 

* Oberoende t - test 

      

6.2 Smärtlindring 

 

Andelen patienter som prehospitalt behandlades med smärtstillande läkemedel var signifikant 

fler under år 2010 jämfört med år 2009 (p=0,040). Av de smärtstillande läkemedel som 

ambulanssjuksköterskan hade till sitt förfogande var Morfin det vanligaste att behandla 

patienterna med både före och efter införandet av ”Raka spåret”. År 2010 hade tolv patienter 

fått Morfin medan åtta hade fått Morfin 2009. Ketogan som alternativ till Morfin hanterades 

oförändrat, det vill säga en patient ur varje patientgrupp fick läkemedlet.  Ketalar 

administrerades till sex patienter under år 2009, av dessa var det fem patienter som fick det i 

kombination med Morfin och en patient i kombination med Ketogan. År 2010 fick två 

patienter Ketalar, av dessa fick en patient det kombinerat med Morfin och en patient fick 

enbart Ketalar (Figur 1). 

 

 
                Figur 1. Smärtlindring av patienter och fördelning av smärtstillande läke- 

                medel före och efter ”Raka spåret” (n=30). 

Jämfört med år 2009 steg antalet läkemedelsbehandlade patienter i gruppen 2010 tillsammans 

med läkemedelsdoserna per behandlingstillfälle. För Morfin steg medeldosen från 4,3 mg år 

2009 till 7,8 mg år 2010. Ketogan fick endast en patient ur varje patientgrupp, där skedde en 

doshöjning från 4 mg år 2009 till 5 mg år 2010. Medeldoserna för Ketalar höjdes från 21,7 mg 

år 2009 till 30 mg år 2010. 
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6.3 Övriga specifika omvårdnadsåtgärder 

 

Alla patienter fick PVK år 2010, vilket var fler än år 2009. EKG togs på 13 patienter 2010 

men inte på någon under 2009.  Övriga medicinska omvårdnadsåtgärder var också vanligare 

år 2010, som behandling med infusion Ringer – Acetat och mätning av b-glucos.  

Undantaget var syrgasbehandling som sjönk med en behandlad patient (Figur 2).  

 

 
                Figur 2. Övriga specifika medicinska omvårdnadsåtgärder före och efter 

                ”Raka spåret” (n=30).    

 

7. DISKUSSION 
 

7.1 Metoddiskussion 

 

Aktuell studie gjordes för att se om det var möjligt att identifiera eventuella skillnader i 

medicinska omvårdnadsåtgärder efter införandet av ”Raka spåret” med stöd av registerdata. 

Fishers Exact test användes som är ett statistiskt signifikanstest för analys av korstabeller där 

urvalen var små. Testperioden mars valdes för att årstiden sannolikt skulle medverka i ett 

större patientutfall, samt att berörd ambulanspersonal skulle ha fått en viss arbetsvana med 

den nya vårdkedjan och på så sätt ha en ökad följsamhet till de förändrade åtgärderna. Det är 

dock okänt var och hur patienterna ådragit sig frakturerna, om det skett i hemmiljö eller på 

annan plats.  

 

Tillförlitligheten vad gäller de åtgärder som registrerats i Amanda och som ligger till grund 

för det statistiska materialet i studien går till viss del att ifrågasätta. Denna dokumentation kan 

ske med olika noggrannhet av ambulanspersonalen vid datainmatning av ambulansjournaler. 

Den mänskliga faktorn går inte att förbise i detta fall men heller inte att kontrollera. Risken 

för resultatpåverkan borde då vara större vid ett litet material som denna studie bygger på än 

på en större med ett stort antal individer inkluderade. Om studien istället hämtat information 

direkt ur patientjournalerna kanske resultatet blivit ett annat än det som redovisats i denna 

studie. Amanda ifylls i efterhand vilket kan göra att alla fynd inte dataförs korrekt. 

Patienten har närsomhelst möjlighet att avsäga sig behandling i form läkemedel och övriga 

medicinska åtgärder i behandlingskedjan. Sådan information registreras inte i Amanda 

systemet varför denna eventuella påverkan är oklar. Det går inte att kontrollera den 
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smärtskattning ambulanspersonalen gjort av patienten och inte heller att följa eventuell effekt 

av de givna läkemedlen på patientens smärta. Skälet till detta är att två icke kompatibla 

smärtskattningssystem används som redogjorts för tidigare i studien. Det är en påtaglig brist 

att systemet inte medger den kvalitetssäkring det skulle innebära att smärta registreras enligt 

VNRS initialt och efter givandet av smärtstillande läkemedel.  

Studien var en pilotstudie med ett litet konsekutivt urval. Ett icke-slumpmässigt urval innebär 

risk för urvalsbias. Det var nästan lika många män som kvinnor i patientgruppen år 2010, 

vilket leder till misstanke om skevt urval. Om istället ett slumpmässigt urval använts kunde 

urvalet blivit annorlunda. Med ett lågt antal studiedeltagare minskar studiens förmåga att 

påvisa statistiska skillnader, vilket innebär risk för typ-II fel. Därför kan inga generella 

slutsatser dras utifrån studiens resultat (22). 

 

7.2 Resultatdiskussion 

 

Resultatet visar i denna studie på en ökning i givandet av smärtlindring. 2009 fick 60 % 

smärtlindring och 2010 fick 93,3 % smärtlindring. Detta är höga siffror både om man jämför 

nationellt och framförallt internationellt (11,15–19).  

I en svensk studie som det tidigare refererades till skrevs gällande smärtlindring att redan 

prehospitalt hade 30,3 % i undersökningsgruppen respektive 25 % i kontrollgruppen fått 

smärtlindring (11). Det resultatet är till och med lägre än de siffror som redovisas i denna 

studie för smärtlindring innan ”Raka spåret” infördes. Siffrorna i den svenska studien bygger 

dock på data från 2003 – 2004 men visar ändå på en anmärkningsvärd skillnad. 

 

När följsamheten till behandlingsriktlinjerna för ”Raka spåret” kontrollerades visade det sig 

att trots att en checklista fanns följdes den inte alltid, skälet till detta är inte känt. EKG togs på 

13 av 15 patienter 2010 medan 2009 togs inte EKG på någon. Smärtlindring har tidigare 

diskuterats och där fick 14 av 15 smärtlindring 2010 medan 2009 var det 9 av 15 patienter. 

PVK sattes på alla patienter 2010 mot 2009 då nio patienter fick PVK. Ringer-Acetat gavs till 

fyra patienter 2010 medan 2009 var det ingen som fick infusion. Kontroll av b-glucos som 

ingår i omvårdnadsåtgärderna saknas på flera patienter under 2010. 8 av 15 patienter fick sitt 

b-glucos kontrollerat vilket kan anses var bristande följsamhet till behandlingsriktlinjen även 

om det är en förbättring mot år 2009 då ingen sådan kontroll genomfördes.  Att denna studie 

valt att enbart undersöka de patienter som opererats för en isolerad höftfraktur innebar att de 

med en misstänkt höftfraktur, men inte konstaterad sådan, inte inkluderades i studien. Om 

ytterligare information skulle efterfrågas ur denna studies grupper, t ex vårdtider, skulle 

resultatet kanske bli mer jämförbart. De med en skada i höften utan fraktur skulle troligen ha 

en mycket kortare vårdtid och det skulle bli svårare att göra korrekta jämförelser.  

 

Tiden hemma hos patienten var längre efter införandet av ”Raka spåret” men endast med ett 

fåtal minuter. Detta var något överraskande eftersom författarna förväntat sig en större 

tidsåtgång på grund av det mer strukturerade omhändertagandet med flera moment som ”raka 

Spåret” innebar (bilaga 3). En annan liknande studie har visat på en betydligt längre hemmatid 

med en tidsförlängning på 30 minuter. Enda skillnaden var att i den studien togs blodprov 

men det enbart kan inte förklara den stora tidsskillnaden. Det framgår dock inte i den studien 

hur tiderna loggats eller varifrån siffrorna kommer (2). Reliabiliteten på dessa siffror kan då 

ifrågasättas precis som i vårt eget material. 

Den totala tiden i denna studie som patienten var under personalens vård var också något 

längre men den totala tidsvinsten att passera akutmottagningen och gå direkt till röntgen torde 

vara mycket större. Denna tid kunde i denna studie inte mätas innan ”Raka spåret” eftersom 

patienterna då lämnades av dagtid på frakturmottagningen och övrig tid på akutmottagningen. 
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Hur lång tid det sedan tog innan patienten kom till röntgen var oklart. En stor vinst med att 

operera höftfrakturpatienterna så fort så möjligt eller helst inom 24 timmar är att de 

postoperativa vårddagarna minskar, vilket i sig blir en kostnadsbesparing (12,22,24–26). 

 

Det är beklagligt att de patienterna som ådragit sig en höftfraktur på annan tid än den mellan 

kl. 08.00 – 22.00 som gäller för ”Raka spåret” inte får samma möjligheter i sitt 

omhändertagande på sjukhuset på grund av att ortopedkliniken inte har ett utbyggt dygnet-

runt-jourläkar-system.  

 

8. KONKLUSION 

 
Jämfört med tidigare antyder resultaten att med ”Raka spåret” får patienterna ett mer likriktat 

omhändertagande som tydligare svarar upp mot Hälso- och sjukvårdslagens krav, ” en vård på 

lika villkor”.  Resultaten visar också att patienterna får mer smärtlindring prehospitalt. 

Tydliga riktlinjer ökar följsamheten och det ger också ambulanssjuksköterskan stöd i sitt 

beslutsfattande. Vårdkedjor kan appliceras på i princip alla patientgrupper och ger då 

sannolikt en ökning av patientsäkerheten med en kontrollerbar kvalitetssäkring. 

Ambulanspersonal får en allt viktigare roll i patientens behandling och betyder mer för 

patientens vård nu än tidigare genom möjligheten att kunna styra patienten till rätt vårdnivå. 

Användning av vårdkedjor innebär även att akutmottagningarna i vissa fall avlastas och 

patienten direkt slussas till rätt vårdinstans. 

 

9. FORTSATTA STUDIER 

 
Denna studie på 30 patienter är att betrakta som en pilotstudie, dock med möjlighet att i 

framtiden utöka patientunderlaget för ta fram underlag med större statistisk signifikans och 

med möjlighet att dra generella slutsatser av resultatet. Författarna anser att om informationen 

istället hämtades ur patientjournaler skulle reliabiliteten öka. Fortsatta studier skulle bland 

annat kunna fokusera på att ta fram verktyg för att enkelt kunna mäta följsamhet och värdera 

effekten av smärtlindring. 
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Bilaga 1 

 
 
           Extremitetsskador/Höft 
 

Behandlingsplanen för  

 

Olycksfall/Trauma 

Ersätter nr 

 

Gäller fr.o.m. 

050315 

Utarbetad av, datum och namn 

Hans Eisengarten 

Fastställd av, datum och namn 

050315 Kristian Thörn 

Sida 

1 

 
 

Orsak:  
Olika typer av trauma. 

 

Anamnes:  
När och hur skadan inträffat? 

 

Symtom: 
Smärta, framför allt från höft ljumskområdet. 

 

Undersökningar: 
 

Andning: -  SpO2.  

 

Cirkulation: -  Puls, blodtryck, temp, pulsar bakom inre fotknölen      

                                                samt hudfärg. 

Neurologi:         -     Distalstatus, känsel bakom inre fotknölen. Utåtroterad  

                                                fot och förkortat ben. Felställning. 

 

Medvetande: -  Medvetandegrad. 

 

Smärta: -     Lokalisation. Intensitet. 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

Bilaga 1 

 
 

                          Extremitetsskador/Höft 
 

Behandlingsplanen för  

 

Olycksfall/Trauma 

Ersätter nr 

 

Gäller fr.o.m. 

050315 

Utarbetad av, datum och namn 

Hans Eisengarten 

Fastställd av, datum och namn 

050315 Kristian Thörn 

Sida 

2 

 

Behandling: 

Säkerställ de vitala funktionerna: 

 

Om kritisk skada eller traumatiserad patient arbeta enligt PHTLS 

riktlinjer. Var vaksam på att patienten kan ha fler skador än en isolerad 

fraktur/skada. Tänk på bäckenskada. 

 

Andning:  -  O2  2 l/m eller mer vid behov. 

 

Cirkulation: -    Inf. Ringer –Acetat 1000 ml iv. 

                                                Sträva efter systoliskt blodtryck på > 90 mmHg. 

 

Exponering: -    Tänk på vädret, kyl inte patienten i onödan. 

 

Smärta: -    Smärtstillning enligt behandlingsriktlinje  

                                                ”smärtstillning”. 

 

 

Kontinuerlig övervakning: 

 

Andning: -   SpO2. 

 

Cirkulation: -   Distalstatus. 

 

Neurologi: -   Intensitet. 
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Bilaga 1 

 
 

 

           Extremitetsskador/Höft 
 

Behandlingsplanen för  

 

Olycksfall/Trauma 

Ersätter nr 

 

Gäller fr.o.m. 

050315 

Utarbetad av, datum och namn 

Hans Eisengarten 

Fastställd av, datum och namn 

050315 Kristian Thörn 

Sida 

3 

 

Bilaga 1:  

 
Avlägsna hårt sittande kläder. 

Försiktig reposition till normalt anatomiskt läge om felställning föreligger. 

Avlasta höften genom att transportera med upphöjt stöd under båda knäna eller vad som är 

bekvämt för patienten. 

Om möjligt lägg patienten på mjuk madrass vad överflyttning på mottagning som 

trycksårsprofylax. 
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Bilaga 2 

 
 

 

           Smärtlindring 
 

Behandlingsplanen för  

 

Smärta 

Ersätter nr 

 

Gäller fr.o.m. 

050411 

Utarbetad av, datum och namn 

Kristian Thörn 

Fastställd av, datum och namn 

050407 Kristian Thörn 

Sida 

1 

 

Orsak: 
Olika typer av skador och sjukdomstillstånd, exempelvis skelettskador och inflammatoriska 

sjukdomar. 

 

Anamnes: 
Beroende på bakgrund till smärtan. Se respektive behandlingsriktlinje för respektive 

sjukdomstillstånd. 

 

Symtom: 
Förutom smärta till exempel även oro, ångest, kallsvettig, ökad 

andningsfrekvens, takykardi och blodtrycksstegring. 

 

Undersökning: 
Undersök enligt A-E för respektive sjukdomstillstånd. Försök att skatta smärtan enligt VAS-

skalan. 

 

Kontinuerlig övervakning: 

Andning:   - Andningsfrekvens, SpO2. 

Cirkulation:    - Puls, blodtryck.  

Neurologi:  - Pupiller, medvetandegrad. 

Smärtskattning: - VAS 0-10. (målvärde <4) 

 

OBS! Vid bröstsmärta gäller smärtstillning enligt behandlingsriktlinje 

”Central Bröstsmärta”! 
 

Behandling Smärta (VAS >4): 
Vi har fyra olika läkemedel att tillgå som behandling mot smärta. Det är opioiderna Morfin 

och Ketogan, anestesimedlet Ketalar som i lägre doser verkar smärtlindrande samt till sist 

lustgas/syrgasblandning i form av Entonox. 

 
Allmänt kan sägas att målet är en smärtlindrad patient med VAS <4 som är lugnare och 

mer avslappnad, möjligen lätt sederad. Avsikten ska inte vara att smärtlindra patienten så att 

han/hon är sövd. 
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Bilaga 2 

 

 
 

 

           Smärtlindring 
 

Behandlingsplanen för  

 

Smärta 

Ersätter nr 

 

Gäller fr.o.m. 

050411 

Utarbetad av, datum och namn 

Kristian Thörn 

Fastställd av, datum och namn 

050407 Kristian Thörn 

Sida 

2 

 
1. Morfin 10 mg/ml alternativt Ketogan 5 mg/ml (se bilaga 1) spädes till 

1 mg/ml, doseras lika: 

- Barn: 0,1 mg/kg iv. (från 10 kg kroppsvikt). Ges på ett par minuter. 

- Vuxna: ge doser á 2,5-5 mg iv efter behov, max 20 mg totalt. 

    - Stesolid 2,5-5 mg iv. kan vid behov kombineras med Morfin/Ketogan till  

       vuxna för att lindra oro och ångest och få patienten mer avslappnad. Dock  

      gäller då extra uppmärksamhet avseende andningsfunktionen. 

 

 

2. Ketalar 10 mg/ml (se bilaga 2) 

- Barn: 0,2 mg/kg iv. som initialdos. (från 10 kg kroppsvikt).  Doser om 0,1 mg/kg kan 

sedan upprepas med någon minuts mellanrum tills uppnådd effekt. Maxdos 0,5 mg/kg. 

Spädes lämpligen i NaCl till 1 mg/ml 

- Vuxna: 

- >60 kg och <70 år: 20 mg iv. som initialdos. 

- < 60 kg och >70 år: 10 mg iv. som initialdos 

Upprepade doser om 10 mg iv upprepas vb tills uppnådd effekt (smärtfri och lätt sederad 

patient). Maxdos 0,5 mg/kg iv. 

    - Stesolid 2,5 mg iv. kan vid behov kombineras med Ketalar för att lindra  

     eventuella psykogena biverkningar av Ketalar. Dock gäller då extra 

     Uppmärksamhet avseende andningsfunktionen. Det är ingen absolut  

     indikation. 

- Atropin 0,5 mg/ml iv. kan ges vb mot ökad salivproduktion. Barndosen är 0,01 mg/kg 

iv. Vuxna ges 0,25 mg iv. 

 

 

3. Entonox (50% O2 / 50% N2O) 

- ges endast utanför sjukhytten. 

- endast till patienter >12 år. 

- kontraindicerat vid skallskada, thoraxskada, medvetandesänkning, 

sportdykarolycka eller inhalation av rök 
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Bilaga 3 

 
 

 

Akutkliniken, Ambulansen, USÖ 
 

Behandlingsriktlinje för 

Olycksfall/Trauma 

 

Isolerad höftskada/misstänkt 

höftfraktur 
Ersätter nr 

050315 

Gäller fr.o.m. 

100122 

Utarbetad av, datum och namn 

100122 Kristian Thörn 

Fastställd av, datum och namn 

100122 Kristian Thörn 

Sida 

22/2

4 

Orsak: 
Olika typer av trauma, men oftast fall i samma plan (lågenergitrauma). 

 

Anamnes: 
När och hur skadan inträffat? Viktigt att utesluta ev bakomliggande sjukdom som orsak. 

 

Symtom och tecken: 

Smärta, framför allt från höft - ljumskområdet. 

Felställning med förkortning och utåtrotation av benet. 

 

Undersökning utöver behandlingshandboken och triage enl METTS:  

Cirkulation:  -  Mobimed -EKG 

Neurologi:  -  Distalstatus, känsel, bakom inre fotknölen Utåtroterad fot och förkortat 
ben. Felställning. 

Smärta:  -  Lokalisation. Intensitet enligt VAS. 
 

Behandling: 

- Säkerställ vitala funktioner 

- Var vaksam på att patienten kan ha fler skador än en isolerad 

fraktur/skada. Tänk på bäckenskada. 

- Om högenergivåld och/eller flera skador handläggs patienten som 

multitrauma 

 

Andning:  -  O2 2 l/min eller mer vid behov, mål SpO2>90%. 
 

Cirkulation: -  Inf. Ringer-Acetat, 1000 ml iv, påbörjas på alla patienter. 

Vätskebehandling enligt behandlingsriktlinje för blödning/chock. 
Exponering:  -  Undvik nedkylning av patienten. 

Smärta:  - Smärtstillning enligt behandlingsriktlinje ”smärtstillning”. 

 - Avlägsna hårt sittande kläder. Försiktig reposition till normalt  

                                 Anatomiskt läge. Avlasta höften genom att transportera med upphöjt stöd 

under båda knäna eller vad som är bekvämt för patienten och lägg skadat 

ben i Lasse-kudde. 

                       -   Lägg patienten på mjukt madrass vid överflyttning på  

                           mottagningen som trycksårsprofylax. 
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Bilaga 3 

 
 

 

Akutkliniken, Ambulansen, USÖ 
 

Behandlingsriktlinje för 

Olycksfall/Trauma 

 

Isolerad höftskada/misstänkt 

höftfraktur 
Ersätter nr 

050315 

Gäller fr.o.m. 

100122 

Utarbetad av, datum och namn 

100122 Kristian Thörn 

Fastställd av, datum och namn 

100122 Kristian Thörn 

Sida 

23/2

4 

Kontinuerlig övervakning och planering: 
Övervakning av vitalparametrar, trevägs-EKG och smärta. 

Kontrollera om patienten är aktuell för ”Raka spåret” och följ i så fall checklista 
 

Bilaga 1: Checklista för Raka spåret 
Patient med misstänkt isolerad höftfraktur efter lågenergitrauma (ESS 34), som triageras Gul   

eller GRÖN på vitalparametrar efter smärtstillning. Gäller alla dagar 08-22. 

Uteslutningskriterier: 

 Triage orange eller röd (undantaget Orange pga Waran) 

 Samtidigt skalltrauma  

 Annan akut sjukdom som orsak till falltrauma, ex bröstsmärtor, arytmi, synkope, 

stroke 

 Tecken till annan samtidig fraktur 

 Påverkat distalstatus 

Uppfylls kriterier för ”Raka spåret”, följ nedanstående: 

I ambulansen: 

 Smärtstilla inför överflyttning till båren. Tänk på att patienten ska vara smärtlindrad 

(VAS 0-3), men vaken, på röntgen 

 Ge syrgas så att SpO2 >90% uppnås 

 Ta på patienten patientskjorta, byt till underbyxor och blöja om blöt/ nedkissad 

 Placera det skadade benet i en ”Lasse-kudde” 

 Ta ett mobimed-EKG och skicka till AKM 

 Kontrollera B-glukos 

 Kontakta lednings-ssk på AKM 8#: ”Raka spåret patient” 

 I rapporten skall följande uppgifter ingå: 

o Patientens namn och personnummer 

o Underlag för röntgenremiss: Vilken sida är skadad? vä/hö 

På akutmottagningen 

 Flytta varsamt över patienten på brits med mjuk madrass, trycksårsprofylax 

 ID-märk patienten 

 Ta med utskrivet mobimed-EKG till röntgen 

 Transportera patienten till röntgen 

På röntgen 

 Kontrollera om och journalför vitalparametrar, som ska var fortsatt GUL/GRÖN, för 

att kunna lämna patienten på röntgen 

 Överrapportera patienten till rötgenpersonalen. Om röntgen-labbet är ledigt hjälp till 

att flytta över patienten på undersökningsbordet 
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Bilaga 4 

 
 

Tillståndsansökan från verksamhetschef 

 
Vi är två studenter, Hans Eisengarten och Tomas Elisson från Universitetet i Örebro som går 

Specialistsjuksköterskeprogrammet – ambulanssjukvård 60 hp och ska skriva ett examensarbete på 

magisternivå 15 hp under VT-2011. 

 

Vi söker härmed tillstånd för att använda personuppgifter för att få fram uppgifter om det prehospitala 

omhändertagande av patienter med konstaterad isolerad höftfraktur. Sökning sker i databaserna 

AMANDA och PRODSTAT.  

 

Studien är en jämförande studie som kommer att fokusera på hur ambulanssjuksköterskan smärtlindrar 

dessa patienter före respektive efter införandet av vårdkedjan ”raka spåret”, vilken syftar till att 

optimera omhändertagandet av patienter med misstänkt isolerad höftfraktur. Patienten omhändertas 

enligt nya riktlinjer och transporteras direkt till röntgen i stället för som tidigare till akuten. 

 

Inklusionskriterier är 15 patienter som via ambulansen inkluderats i ”raka spåret kedjan” och opererats 

för höftfraktur på USÖ from 2010-03-01. Dessa ska jämföras med 15 opererade patienter from 2009-

03-01, dvs. innan raka spåret kedjan startade.  

 

Vi kommer att ta ut uppgifter gällande datum, klockslag, ålder, kön, tid hos patient, tid från larm till 

röntgen, vitalparametrar, smärtskattning, givna läkemedel och övriga åtgärder. 

 

Personnumret kommer enbart att användas för att hitta och följa de sökta patienterna i de olika 

datasystemen. Efter informationsinsamlingen avidentifieras patienterna. Materialet hanteras och läses 

endast av oss som söker tillståndet. 

 

Handledare: 

Margareta Gustafsson, Universitetslektor,  

Hälsoakademin, Örebro universitet  

Tel. 019-30 36 43  

E-post: margareta.gustafsson@oru.se 

 

 Jag bekräftar att jag erhållit tillräcklig information om studien. 

 Jag bekräftar att personuppgifter som finns på kliniken och som ingår i studien får användas 

under förutsättning att uppgifterna är avidentifierade och att patientens säkerhet och integritet 

beaktas. 

 Jag godkänner att inhämtade personuppgifter får användas för att fullfölja examensarbetet men 

får ej användas eller publiceras i annat sammanhang. 

 

 

 ……………………………………………………………………………. 

Ort och datum 

 

 

……………………………………………………………………….…….. 

Namn med namnförtydligande 

 


