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Sammanfattning 

Att som ambulanssjuksköterska behandla patienter med hypoglykemi i hemmet är en vanlig 

åtgärd, i relation till den ökade belastningen på akutmottagningarna är det viktigt att kunna 

identifiera vilka patienter som behöver transporteras in till sjukhus. De flesta av patienterna 

vill stanna kvar i hemmet efter behandling, att vara medveten om vilka potentiella risker som 

finns om patienten stannar kvar hemma kan göra att det är lättare att bedöma vilken patient 

som bör åka med till sjukhus. 

Syftet med denna studie är att belysa riskerna med att patienter som behandlas för 

hypoglykemi kvarstannar i hemmet. 

 Studien genomfördes i form av en litteraturstudie. Sökningar gjordes i databaserna PubMed 

samt Cinahl. Dessa sökningar resulterade i fyra artiklar som inkluderades i resultatet. 

Under analysen av artiklarna framkom två problemområden, risk för återkommande 

hypoglykemi samt bristande uppföljning. För att kunna identifiera de patienterna som har 

ökad risk för återkommande hypoglykemi krävs en adekvat bedömning av sjuksköterskan 

samt att det finns beslutsstöd till hjälp. Bristande uppföljning av patienterna är det andra 

problemområdet, där krävs ett förbättrat samarbete mellan ambulans, sjukhus samt primärvård 

för att kunna förbättra uppföljningen, analysen visade på att även om risken för 

återkommande hypoglykemi inom 48 timmar är låg, så har många av patienterna upprepade 

hypoglykemi episoder sett ur ett längre perspektiv vilket understryker vikten av uppföljning. 

Där kan ambulanssjuksköterskan vara den som initierar uppföljningen, det är dock viktigt att 

beslutet tas i samråd med patienten. 

Nyckelord: Hypoglykemi, Ambulans, Sjuksköterska, Bedömning och Behandling 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

 That as an ambulance nurse treating patients with hypoglycemia in the home is a common 

practice, in relation to the increased burden on emergency departments, it is important to 

identify which patients need to be transported to the hospital. Most patients want to stay at 

home after treatment, to be aware of the potential risks that exist if the patient stays at home 

can make it easier to determine which patient should go to the hospital. 

 

The purpose of this study is to highlight the risks of patients being treated for hypoglycemia 

remains in the home. 

 The study was conducted in the form of a literature review. Searches were made in the 

PubMed and Cinahl. These searches resulted in four articles that were included in the results. 

 

During the analysis of the articles revealed two problem areas, the risk of recurrent 

hypoglycemia and inadequate follow-up. In order to identify those patients who are at 

increased risk for recurrent hypoglycemia requires an adequate assessment of the nurse and 

that there are decision support to help. Lack of follow-up of patients is the second problem 

area, which require improved cooperation between ambulance, hospital and primary care to 

improve monitoring, analysis showed that although the risk of recurrent hypoglycemia within 

48 hours is low, so many of the patients repeated hypoglycemic episodes from a longer 

perspective, which emphasizes the importance of follow-up. There, ambulance nurse to be the 

initiating follow-up, it is important that the decision taken in consultation with the patient. 

Keywords: Hypoglycemia, Ambulance, Nurse, Assessment and Treatment 
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Inledning 

Som ambulanssjuksköterska är behandling av hypoglykemi i hemmet en vanlig åtgärd. 

Diabetes är ett växande hälsoproblem över hela världen vilket i sin tur gör att patienter med 

diabetesrelaterade problem är vanligt förekommande inom ambulanssjukvården. I England 

finns siffror på att 50 % av alla larm med diabetes inblandat är kopplade till hypoglykemi. 

Detta i relation till den ökade belastningen på akutmottagningarna, har riktlinjer för att 

behandla patienten i hemmet utan att medfölja till sjukhus tagits fram, och det gäller i högsta 

grad patienter som behandlats för hypoglykemi (Fitzpatrick & Duncan, 2008). Avsikten med 

detta arbete är att undersöka om det finns studier som belyst riskerna med att patienten stannar 

kvar hemma och om det finns stöd för den behandlingsrutin vi har inom ambulanssjukvården i 

Örebro. 

Bakgrund 

Ambulanssjukvårdens utveckling 

Begreppet ambulans har sitt ursprung från Napoleon-tiden då skapades ett system att med 

täckta hästkärror hämta skadade på slagfältet och transporterade bakåt till mer skyddade 

förbandsplatser.  I Sverige tog det lång tid innan diskussionen om sjukvårdsutbildning för 

personalen tog fart. Först under 80-talet startades utbildningar i bl.a. hjärt-lung- räddning, 

kompetens kravet höjdes även så att lägsta nivå blev undersköterska, vilken blev en stor 

förändring då det innan dess mest varit brandmän som växlat mellan ambulans och 

räddningstjänst.  Sjuksköterskor inom ambulanssjukvården var ovanligt men under 90-talet 

började diskussionerna runt läkemedelshanteringen av icke legitimerad personal ta fart, och 

det skapade ett intresse att anställa sjuksköterskor (Suserud & Svensson 2009).  

Socialstyrelsen beslutade 2009 att för att få kalla ett fordon för ambulans måste det följa vissa 

regler angående märkning, utrustning samt att det måste finnas minst en personal i 

besättningen som är behörig att ge läkemedel (SOSFS 2009:10). 

Ambulanssjuksköterskans profession 

Enligt Socialstyrelsens kompetens beskrivning för sjuksköterskor ingår det att kontinuerligt 

göra bedömningar av patientens tillstånd samt ha förmåga att utifrån dessa bedömningar 

kunna åtgärda och hantera förändringar i patientens tillstånd.  Sjuksköterskan ska även ha god 

kunskap samt följsamhet mot gällande riktlinjer inom sitt område (Socialstyrelsen, 2005). 
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Enligt Benner (2009) utvecklas förmågan att göra kliniska bedömningar med erfarenhet. Den 

erfarna sjuksköterskan har en bättre förståelse och förmåga till ”kritiskt tänkande” och har 

därför lättare att kunna upptäcka en förändring i patientens tillstånd och är även medveten om 

förändringar som avviker mot det normala. 

Ambulanssjuksköterskan arbete ställer stora krav på att snabbt kunna samla in uppgifter både 

från patienten själv men i vissa fall från anhöriga eller förbipasserande, och utifrån detta 

tillämpa ett systematiskt, stödjande och reflekterat omhändertagande av både den sjuke samt 

deras anhöriga/närstående (Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor [RAS], 2012).  För att 

kunna ge god och patientsäker vård under dessa förutsättningar krävs att sjuksköterskan har 

förmåga att koppla samman observationerna och patientens/anhörigas upplevelser, se helheten 

och utifrån detta kunna utföra adekvata prioriteringar samt omedelbara åtgärder (Benner, 

2009). 

Socialstyrelsen definierar sjuksköterskans bedömning utifrån omvårdnadsanamnes, status och 

mål som en del i omvårdnadsprocessen (SOSFS 2005). Som hjälp i bedömning finns numera 

lokala behandlingsriktlinjer. Riktlinjerna har specifik bedömning samt åtgärdsförslag vid 

olika situationer, vinsten blir att alla patienter behandlas lika. Bedömning av patienter i 

prehospital miljö präglas av att vara förberedd på det oförberedda där det under hela 

vårdsituationen är ett samspel mellan vårdarna och patienten relaterat till den specifika 

händelse som fått till följd att ambulansen larmats (Wireklint, 2005). 

Patientsäkerhetslagen 

Syftet med denna lag är att främja hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvård.  

Ur Patientsäkerhetslagen (SSF, 2010:659); ”1 § Hälso- och sjukvårdspersonalen ska utföra 

sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Vården ska så långt 

som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten”. Ambulanssjuksköterskans 

roll är att ge sann och relevant information till patienten för att de tillsammans ska kunna fatta 

ett beslut om den fortsatta vården. Vårdvetenskap och medicinsk kunskap ligger till grund för 

informationen och utmaningen blir att vara lyhörd för patientens integritet utan att äventyra 

den medicinska behandlingen. Det finns situationer då patienten ej kan medverka i vården 

exempelvis vid medvetslöshet eller psykisk sjukdom (Wireklint, 2005).  

2§ ”Den som tillhör Hälso- och sjukvårdspersonalen bär själv ansvaret för hur han eller hon 

fullgör sina arbetsuppgifter”. Exempelvis situationer då riktlinjer ej helt följs då det allvarligt 
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kan motverka patientens intresse. Patientens självbestämmande går före sjukvårdens vilja att 

vårda. Detta förutsätter att patienten bedöms som beslutskompetent. Med det menas att 

patienten verkar kunna bedöma situationen, förstå vilka alternativ som finns och vad 

konsekvenserna kan bli, Ambulansjuksköterskan bör så långt det är möjligt försöka finna 

andra sätt att ge patienten rätt vård utan att använda sin maktposition och tvinga med 

patienten mot sin vilja (Suserud & Svensson, 2009).   

4§” Hälso- och sjukvårdspersonalen är skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet 

upprätthålls”. Uppdraget som ambulanspersonalen har är att tillgodose omvårdnads- och 

medicinska behovet hos patienter de möter i det dagliga arbetet. SOS-alarm styr ambulansens 

uppdrag och ser till att den patient som bedöms ha det mest akuta behovet av vård ska få den 

först. Patienten som ambulanssjuksköterskan möter bedöms med hjälp av vårdvetenskap, 

medicinskteknisk utrustning, behandlingsriktlinjer, protokoll och möjlighet till 

ordination/rådfrågning av högre medicinsk kompetens. Vårdvetenskap utgör grunden för 

ambulanssjuksköterskans bedömning (Wireklint, 2005). 

Hypoglykemi 

Av alla komplikationer som drabbar diabetes patienter är hypoglykemi en av de vanligaste, 

det är också det diabetes relaterade problem som patienterna känner störst oro inför (Bragd, 

Oskarsson, Adamson & Lins, 2004).  Ett av problemen är att den moderna diabetesvårdens 

mål är att blodsockernivåerna ska hållas på en så normal nivå som möjligt, detta för att 

förebygga risken för långtids komplikationer. Det får till följd att incidensen för hypoglykemi 

attacker ökar och cirka 90 % av alla insulinbehandlade diabetiker har någon gång haft 

episoder med hypoglykemi. Det finns ingen signifikant skillnad i incidens mellan typ-1 eller 

typ-2 diabetes, utan det verkar vara kopplat till hur hårt patienten är behandlad. Högre 

blodsocker nivåer ökad risk för långtidskomplikationer, lägre blodsockernivåer högre risk för 

hypoglykemi (Briscoe & Davis, 2006). 

Symtom 

Symtomen på hypoglykemi är uppdelade i två kategorier, symtom är orsakade av det 

autonoma nervsystemets svar på sjunkande blodsocker nivåer s.k. adrenerga varningssymtom, 

ger patienten en varningssignal att blodsockernivåerna börjar bli låga så att patienten kan äta 

något. Exempel på sådana symtom är: 

• Svettning 
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• Skakighet  

• Hungerkänsla 

• Muntorrhet 

• Oro/ ångest  

Den andra kategorin symtom är orsakade av brist på socker i hjärncellerna och är av mer 

allvarlig sort s.k. neuroglycopena symtom. Exempelvis: 

• Förvirrning 

• Talsvårigheter 

• Förlamningar 

• Stickningar i kroppen 

• Sjunkande medvetande – medvetslöshet- död (om obehandlat tillstånd) (Briscoe & 

Davis 2006). 

Riskfaktorer för hypoglykemi 

Viktiga riskfaktorer för hypoglykemi är följande: 

• Felaktig dosering av insulin/tabletter 

• Överhoppade måltider 

• Ökad känslighet för insulin relaterat till viktnedgång, förbättrad glykemisk kontroll 

• Alkoholintag 

• Försämrad njur/leverfunktion 

• Malnutrition 

• Hård fysisk aktivitet 

• Patienter som behandlas med långtidsverkande perorala diabetes läkemedel främst 

inom gruppen sulfonureider har visat på ökad risk för återkommande och 

svårbehandlad hypoglykemi speciellt om patienten lider av nedsatt njurfunktion, 

alkoholintag eller överdoserat läkemedlet (Unger & Parkin, 2011; Briscoe & Davis, 

2006). 

Risken är att diabetespatienten kan utveckla en s.k. hypoglykemisk omedvetenhet, definieras 

som avsaknad av hypoglykemiska symtom vid plasmasockervärde ≤ 3mmol/l, dessa patienter 

bedöms ha ökad risk för att drabbas av allvarlig hypoglykemi, då de inte får några 

varningssignaler att blodsockret börjar bli kritiskt lågt. Orsaken är inte helt klarlagd men en 
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trolig orsak är en anpassning av centrala nervsystemet till låga blodsockernivåer genom 

antingen kronisk påverkan eller via återkommande hypoglykemi episoder. Tre faktorer 

bedöms som predisponerande, Lågt medelblodsocker(HBA1c), Lång diabetesduration samt 

återkommande hypoglykemi episoder, ny forskning visar att tillståndet är reversibelt inom 2 

till 3 veckor om patienten inte får några nya hypoglykemi episoder under tiden (Unger & 

Parkin 2011).  

Ambulanssjuksköterskans behandling av hypoglykemi 

Behandlingsriktlinje för ambulanssjukvården Örebro läns landsting (http://www.orebroll.se). 

Indikationer för behandling: Lågt P-Glukos eller påverkat medvetande som kan misstänkas 
bero på ett för patienten lågt P-Glukos (P-Glukos≤3mmol).  

Behandling 

• Vaken patient, ge i första hand peroral kolhydrattillförsel 
• Vid påverkat medvetande, ge injektion, Glukos 300mg/ml iv tills patienten vaknar, 

dock max 100ml, om patienten inte vaknar som förväntat överväg annan orsak till 
medvetandesänkningen. 

• Om ingen venväg kunnat etableras ge Glukagon 1mg/ml 1ml intramuskulärt alt 
subkutant. Alternativt kan inf Glukos 50mg/ml ges i intraossiös nål upp till 500ml. 

Behandlingsmål  

• Patienten ska kunna äta och dricka 
• P-Glukos ≥5mmol. 

Om patienten inte medföljer till sjuhus ska p-glukos värde samt behandlade läkare 
dokumenteras på ambulansjournalen, journalen lämnas till sekreteraren på akutmottagningen 
USÖ för insortering. 

Problemformulering 

Att behandla patienter med hypoglykemi är en förhållandevis vanlig insats som 

ambulanssjuksköterska, själva behandlingen är enkel och tacksam, utmaningen ligger i att 

göra bedömningen om patienten ska medfölja till sjukhus eller inte. De flesta 

diabetespatienter vill helst stanna kvar hemma och den behandlingsriktlinje man arbetar efter 

är utformad efter att patienten kvarstannar i hemmet. Mitt mål med arbetet var att belysa de 

eventuella risker som finns med att patienten kvarstannar i hemmet samt att se om det finns 

stöd för den behandlingsriktlinje som man arbetar efter.  
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 Syfte 

Syftet med studien är att belysa de eventuella riskerna med att patienter som behandlats för 

hypoglykemi kvarstannar i hemmet.  

Metod 

Arbetet genomfördes som en litteraturstudie genom att granska redan publicerat 

forskningsmaterial, för att skapa en överblick av tidigare forskning inom området. 

Sökstrategi 

Artikel sökningen skedde i databaserna PubMed och Cinahl. Följande sökord användes i 

PubMed: Emergency medical services (MESH), prehospital, hypoglycemia (MESH) samt 

out-of-hospital. I Cinahl användes sökorden Emergency Medical Services (MH), 

Hypoglycemia (MH), Emergency Care(MH), Prehospital Care(MH), Diabetes Mellitus (MH). 

Avgränsningen gjordes till forskningsartiklar och språken svenska och engelska samt åren 

2002-2012. Sökoperatorn OR användes mellan synonymer för att bredda sökningen och AND 

användes mellan bärande ord i syftet. (Se sökmatris bilaga 1). 

Urval 

Inklusionskriterierna för artiklarna var att de avser patientsäkerhet efter behandling av 

hypoglykemi prehospitalt. Vid sökningen exkluderades artiklar publicerade före 2002. Enligt 

Friberg (2006) finns det tre steg som kan användas för att kunna göra ett bra urval av artiklar 

som är relevanta för studien. Det första är att göra en grovsortering utifrån titlar och ämnesord 

utifrån sökträffarna, abstrakten läses i de artiklar som efter den första grovsorteringen verkar 

intressanta och utifrån det väljs den litteratur som ska granskas vidare (urval 1). Sedan lästes 

hela artiklarna igenom och de artiklar som bäst svarade mot syftet valdes ut (urval 2). (Se 

bilaga 2).  

Dataanalys 

Fyra artiklar ingår i studiens resultat, de valda artiklarna bedömdes svara mot arbetets syfte 

samt vara publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Artiklarna lästes upprepade gånger, därpå 

bearbetades resultatet för att finna likheter och skillnader som jämfördes emot syftet. De 

teman som kunde identifieras efter bearbetning av artiklarna var, risk för återkommande 

hypoglykemi samt brister i patientuppföljningen.  
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Resultat 

Resultatet presenteras utifrån de områden som framkom under analysprocessen av artiklarna, 

risk för återkommande hypoglykemi samt bristande uppföljning. 

Risk för återkommande hypoglykemi 

Samtliga studier som användes i arbetet undersökte risken för återkommande hypoglykemiska 

episoder inom 24- 48 timmar. 

Cain, Ackroyd-Stolarz, Alexiadis & Murray (2003) gjorde en studie som under en tio 

månaders period tittade på antalet larm gällande hypoglykemi (blodsocker ≤4mmol), som 

behandlades av ambulanspersonal i hemmet. Totalt inkluderades 220 patienter, av dessa 

kvarstannade 145 stycken (66 %) kvar i hemmet efter behandling, endast 3patienter (2 %) 

behandlades för en ny hypoglykemisk episod inom 48timmar. På längre sikt var 

återfallsfrekvensen relativt hög 40 patienter (28 %) hade haft en eller flera episoder med 

hypoglykemi under studieperioden.  Studien undersökte även om det var skillnad på äldre 

patienter (≥65år). Av 220 patienter var 61 stycken över 65år, studien visade att det var fler 

äldre patienter som transporterades till sjukhus, totalt 37stycken (61 %). Men studien fann 

ingen ökad risk för återkommande hypoglykemi oavsett om patienten kvarstannade i hemmet 

eller transporterades till sjukhus.   

Andersson et al.( 2002) gjorde en retrospektive studie, 1148 patienter ingick i studien vilka 

behandlats för hypoglykemi av en speciell intensivvårds (IVA) ambulans.  Av de totalt 1148 

patienter kvarstannade 968(84 %) stycken i hemmet 31st fick återkommande hypoglykemi 

inom 48 timmar. Endpoint för studien var efter 72timmar, antalet patienter som behandlats var 

då 46stycken (5 %). Endast 9 patienter blev inlagda på sjukhus efter återkommande 

hypoglykemi och samtliga bedöms som orsakade av patientens oförmåga att sköta sin 

diabetesmedicinering.  

Fitzpatrick & Duncan (2008) undersökte bl.a. risken för diabetes patienter som behandlas med 

perorala diabetes läkemedel att få återkommande hypoglykemi inom 48timmar efter att ha 

behandlats i hemmet. Det fanns inga studier som specifikt tittat på problemet utan mer 

generella rekommendationer att det är säkrare för patienten att medfölja till sjukhus efter 

behandling oavsett tillstånd hos patienten efter behandling. Studien tittade sekundärt även på 

incidensen av återkommande hypoglykemi inom 48h i ett flertal studier oavsett medicinering, 

incidensen varierade mellan 2-7%. 
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Mattila, Kuisma, Sund & Voipio-Pulkki (2004) undersökte riskerna med återkommande 

hypoglykemi hos patienter som behandlas för hypoglykemi i Helsingfors, totalt 69 patienter 

inkluderades i studien, ingen patient hade återkommande hypoglykemi inom 24timmar, 

7patienter (10 %) transporterades till sjukhus av olika skäl.  Vid 3månaders kontrollen uppgav 

22 patienter att de haft en eller flera hypoglykemi episoder som krävt behandling av 

ambulanssjukvården. 

Konklusionen av ovanstående studier visar att risken för återkommande hypoglykemi inom 

48 timmar är väldigt låg.  

Bristande Uppföljning 

Tre studier diskuterar riskerna med bristande uppföljning för patienter som ej medföljer till 

sjukhus. Cain et al.(2003) visar i sitt material en hög andel patienter som behandlats i hemmet 

upprepade gånger under studietiden men händelserna skedde efter 48 timmar, i dessa fall 

finns det dokumentation på att patienten blivit rekommenderad att ta kontakt med sin 

husläkare tidigare men patienten har själv valt att avstå. Risken med upprepade hypoglykemi 

episoder är att patienten kan utveckla hypoglykemisk omedvetenhet, för att motverka detta 

bör förbättrade riktlinjer i hur uppföljningen sker, tas fram helst i samarbete med 

primärvården/husläkare. Mattila et al.(2004) visar på liknande siffror, 55 % av det totala 

antalet patienter rapporterade om nya episoder med hypoglykemi inom en 2 månaders period. 

Fitzpatric & Duncan (2008) samt Mattila et al (2004) belyser vikten av en strukturerad 

uppföljning hos primärvård eller diabetesmottagning för att minska risken för nya 

hypoglykemiska episoder, viktigt är att tiden mellan händelsen och återbesöket blir så kort 

som möjligt, Författarna rekommenderar bättre riktlinjer för ambulanspersonalen i hur kontakt 

med annan vårdgivare kan aktiveras.  

Diskussion 

Metoddiskussion 

Arbetet genomfördes som en litteraturstudie och syftet var att belysa riskerna med att 

patienter som behandlats för hypoglykemi kvarstannar i hemmet.  

Polit & Beck(2008) anser att basen för att kunna göra en litteraturstudie är att hitta tillräckligt 

med bra vetenskapliga artiklar som håller god vetenskaplig kvalitet. Dessa kan man sedan 

använda som underlag för sin analys. Därför är artikelsökningen av högsta vikt. Willman, 
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Stolts & Bahtsevani (2006) menar att det är viktigt att söka litteratur från flera olika källor för 

att undvika publiceringsbias (snedvridet urval). För att undvika detta är det av vikt att 

kombinera olika sökkommandon och indexord. Detta gör att man täcker in så mycket 

litteratur som möjligt. Av de artiklar som användes i resultatet återfanns samtliga i PubMed 

men bara två av dessa återfanns i Cinahl, Cinahl är en databas mer inriktad på omvårdnad och 

samtliga artiklar som användes i studien har kvantitativ metod vilket kan påverka utfallet, 

någon artikel med kvalitativ metod som svarade mot syftet framkom inte vid sökningen. I 

studien exkluderades artiklar äldre 10 år för att få så aktuell forskning som möjligt.  

 För att öka bevisvärdet av en litteraturstudie ska enligt Polit & Beck (2008) ingå en 

innehållsanalys där materialet ska abstraheras och kodas för vidare analys, samtliga relevanta 

artiklar ska inkluderas i studien. Detta arbete är begränsat till fyra artiklar vilket är en svaghet. 

Datainsamlingen och analysen av artiklarna har genomförts av en person, vilket kan ha gett en 

begränsning i analysen och tolkningen av artiklarna. En högre trovärdighet hade kanske varit 

möjlig om analysen och tolkningen utförts av två personer, där den första genomgången av 

artiklarna skett individuellt och där det sedan sker en jämförelse och diskussion om vad som 

framkommit.  

Resultatdiskussion 

Litteraturstudiens resultat belyser riskerna med att patienter som behandlats för hypoglykemi 

kvarstannar i hemmet. Resultatet tyder på att risken för återkommande hypoglykemi är låg 

men att vissa personer har upprepade hypoglykemi episoder sett under lång tid samt att det 

finns ett behov av en förbättrad uppföljning. 

Majoriteten av hypoglykemi patienterna kan och vill behandlas hemma, att transportera alla 

till akutmottagningen bara för att få träffa en läkare och sen få åka hem känns inte 

meningsfullt vare sig ur ett medicinskt eller patient perspektiv. Steinmetz, Nielsen & 

Rasmussen (2006) undersökte om patienten föredrar att behandlas hemma eller på sjukhuset, 

av totalt 139 patienter föredrog 129 (93 %) att behandlas i hemmet. 

 Utmaningen som ambulanssjuksköterska är att försöka identifiera riskpatienterna. Andersson 

et al. (2002) fastslog vissa faktorer som är viktiga att tänka på i bedömningen och i beslutet 

om patienten ska transporteras till sjukhus eller inte, speciellt patientens medvetandegrad efter 

behandling samt om patienten fått någon typ av behandling innan ambulansen anlände(ex. 
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glugacon injektion) poängterades . Även att patienten inte lämnas ensam utan har någon 

anhörig hos sig bedöms som viktig.  

Cain et al. (2003) poängterar vikten av att ambulanspersonalen gör en adekvat bedömning av 

situationen samt orsaken till att patienten råkat ut för en hypoglykemisk episod innan beslut 

tas om patienten ska kvarstanna i hemmet. När det gäller den högre frekvensen av äldre som 

transporteras till sjukhus efter behandling är reflexionen att ambulanspersonalen känner högre 

grad av oro kring dessa patienter samt att äldre patienter sällan emotsätter sig besök på 

sjukhus. 

Mattila et al.(2004) belyser följande riskfaktorer som bör resultera i beslutet att transportera 

patienten till sjukhus: dåligt kontaktbara efter behandling, oförmåga att äta efter behandling, 

gravida, patienter med typ2 diabetes behandlade med tabletter alt tabletter och insulin i 

kombination. 

Fitzpatric & Duncan (2008) menar att trots bristande evidens är rekommendationen att alla 

patienter som behandlas med per orala läkemedel främst inom sulfonureider gruppen ska 

transporteras till sjukhus. 

Samtliga artiklar i studien poängterar vikten av att göra en korrekt bedömning av 

transportbehovet. När Brown et al. (2009) studerade huruvida ambulanspersonalen har 

förmåga att identifiera patienter som behöver transporteras till sjukhus blev slutsatsen att det 

inte fanns studier som stöder att så är fallet, problem som belystes i studien är att 

sjukvårdspersonal har precis som samhället i övrigt olika syn på när det finns behov av 

sjukhusvård och på vilket sätt personen ska transporteras dit, vilket ökar behovet av 

gemensamma behandlingsriktlinjer  och beslutsstöd så att alla patienter får lika vård oavsett 

vem de träffar. Benner (2009) betonar sjuksköterskans förmåga att kunna upptäcka 

förändringar i patientens tillstånd och till sin hjälp bör det finnas riktlinjer att stödja sig på, 

men dessa kan aldrig helt ersätta den kliniska förmågan hos en erfaren sjuksköterska. 

Nationellt arbetar Sveriges ledningsansvariga ambulansläkare i samverkan (SLAS) sedan år 

2000 på att ta fram gemensamma riktlinjer, beslutsstöd samt kunskapsmål för 

ambulanssjukvården.  

 Diabetiker som behandlas för hypoglykemi i hemmet vill sällan följa med till sjukhus, dagens 

goda diabetesvård med fokusering på egenvård har fått till följd att patienterna känner sin 

sjukdom och är fullt kapabla att sköta sig hemma även efter ett hypoglykemi episod. Att det 
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förekommer brister i uppföljningen av patienterna förfaller relativt vanligt, att ta fram 

riktlinjer för hur uppföljningen ska ske diskuteras i flera studier. Patientens egen vilja måste 

också respekteras vissa vill sköta sig själv och inte ha så mycket inblandning utifrån, så länge 

det är medicinskt försvarbart och inte uppenbart leder till skada för patienten bör man 

respektera det. I kompetensbeskrivning för ambulanssjuksköterska (RAS, 2012) beskrivs hur 

patientens erfarenhet och kunskap ska tillvaratas så att vården sker i samförstånd med 

patienten samtidigt ska sjuksköterskan kunna identifiera riskpatienter och genom samverkan 

skapa den optimala vårdnivån . Rekommendationen bör dock alltid vara att patienten ska ta 

kontakt med sin läkare/sjuksköterska för vidare uppföljning.  Att alla patienter transporteras 

till sjukhus behöver inte betyda att uppföljning blir bättre, Cain et al.(2003) jämförde 

frekvensen av upprepade hypoglykemi episoder mellan de som transporterades till sjukhus 

jämfört med de som stannade hemma återfallsfrekvensen för sjukhus gruppen var 23 % och 

för gruppen som behandlades i hemmet 28 %.  

Att leva med diabetes innebär stora påfrestningar både psykiskt och fysiskt, för att kunna 

minska riskerna för långtids komplikationer behöver patientens blodsocker hållas så normalt 

som möjligt men med detta ökar risken för hypoglykemi, utbildning i egenvård är väldigt 

viktigt, information till både patient och anhöriga i vilka symtom och åtgärder som ska vidtas 

vid misstänkt hypoglykemi kan minska rädslan. Som ambulanssjuksköterska är det viktigt att 

tillämpa ett professionellt förhållningssätt mot patienten, motivera dessa patienter att fortsätta 

med sin behandling, att ge råd om tecken på och profylaktiskt behandling vid insulin 

känningar, att i samverkan med patienten besluta om patienten kan lämnas hemma eller ska 

transporteras till sjukhus. 

Konklusion 

Problemet med överbelastade akutmottagningar är ett växande problem, att som 

ambulanssjuksköterska kunna behandla vissa tillstånd i hemmet utan att patienten medföljer 

till sjukhus är nödvändigt. Patienter som behandlas för hypoglykemi är en tacksam grupp att 

behandla i hemmet. Studien har visat att riskerna för återkommande hypoglykemi är väldigt 

små. Kunskap om vilka riskfaktorer som ökar risken för återkommande hypoglykemi är 

avgörande för att kunna göra rätt bedömning. Det är viktigt att det finns klara riktlinjer att 

följa för att säkerställa vården inom ambulanssjukvården. Uppföljningen av patienterna 

lämnar en del att önska, där behövs bättre samarbetet mellan de olika instanserna i hur 

uppföljningen ska gå till.  
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Klinisk implikation 

Studien visar på att finns behov av förbättringsarbete främst inom patient uppföljningen, 

behovet av ett förbättrat samarbete mellan ambulans, primärvård samt att kunna involvera 

sjukhusets diabetes mottagning kan ligga till grund för ett sådant arbete. 

Ambulanssjuksköterskans roll i uppföljningen kan behöva studeras vidare, ska ambulansen 

vara mer aktiv i att ta kontakt med patientens vårdgivare, detta i relation till patientens 

integritet, är patienten nöjd som det är? Behovet av vidare studier inom detta område 

förefaller finnas och då är det främst studier med kvalitativ ansats som behövs som 

komplement till de mer kvantitativa studier som redan är gjorda. 
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Bilaga 1 Sökmatris 

Databas Datum Sökord Limits Antal 
Träffar 

Urval 
1 

Urval 
2 

PubMed 120327 hypoglycemia
(MESH) 

 32697    

PubMed 120327 emergency  
medical 
services 
(MESH) 

  88451    

PubMed 120327 prehospital 
(All fields) 

  6402    

PubMed 120327 hypoglycemia
AND 
emergency 
medical 
services AND 
prehospital 

Humans, 
English 

25 9 3 

PubMed 120327 out-of-
hospital (All 
fields) 

  4432    

PubMed 120327 hypoglycemia 
AND out-of-
hospital 

  16 3 1 
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Bilaga 1 Sökmatris 

CINAHL 120328 Hypoglycemia+  
(MH) 

 3226   

CINAHL 120328 Emergency 
Medical 
Services+ 
(MH) 

 44971   

CINAHL 120328 Diabetes 
Mellitus+ (MH)

 55927   

CINAHL 120328 Hypoglycemia+ 
AND 
Emergency 
Medical 
Services+ AND 
Diabetes 
Mellitus 

 29 5 1*  

CINAHL 120328 Emergency 
Care (MH) OR 
Prehospital 
Care (MH) 

 21860   

CINAHL 120328 Hypoglycemia+ 
AND 
Emergency 
Care OR 
Prehospital 
Care 

20000101-
20121231 

94 15 2*  

 
* = Artiklar som även hittades i PubMed sökningen 120327 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Artikelmatris Bilaga 2 
Sid 1(X) Författare  
Artikelns titel, tidskrift, 
Land  

Syfte  Design  Värdering  Resultat  

Andersson, S., Högskilde, 
P-D., Wetterslev, J., 
Bredgaard, M., Sörensen, 
J., Möller, T., Dahl, B. 
(2002). Appropriateness 
of leaving emergency 
medical treated 
hypoglycemic patients at 
home: a retrospective 
study, Acta 
Anaesthesiologi 
Scandinavica,, Danmark  

 

Att undersöka om det är 
lämpligt att lämna 
patienter som behandlats i 
hemmet pga. hypoglykemi 
kvar i hemmet.  

 Retrospektiv register -
studie  
Totalt 1148 patienter 
inkluderades, dessa var 
behandlade för 
hypoglykemi i hemmet av 
en speciell iva-ambulans 
(MICU) från 1995-1998. 
Uppgifterna hämtades ur 3 
olika patient register 
 

Svagheter: Registerstudier 
har generellt lägre 
bevisvärde pga. skiftande 
kvalitet i dokumentationen 
som ligger till grund för 
studien 
 
Styrka: stort antal 
patienter, lång studieperiod 
  
Bevisvärde: Låg/medel 

Av 1148 behandlades 84 
% i hemmet, av dessa hade 
5 % återkommande 
hypoglykemi inom 72h.   
Enligt studien är det viktigt 
att kontrollera och bedöma 
medvetande grad som 
speciellt viktig i 
bedömningen om patienten 
ska transporteras till 
sjukhus eller inte. 
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Artikelmatris Bilaga 2 
Sid 1(X) Författare  
Artikelns titel, tidskrift, 
Land  

Syfte  Design  Värdering  Resultat  

Cain, E., Ackroyd-
Stolarz, S., Alexiadis, P., 
Murray, D. (2003). 
Prehospital 
Hypoglycemia: The 
Safety of Not 
Transporting Treated 
Patients, Prehospital 
Emergency Care. Canada 

Undersöka om det är 
patientsäkert att patienter 
som behandlas för 
hypoglykemi i hemmet av 
ambulanspersonal kan 
kvarstanna i hemmet samt 
att försöka identifiera 
kriterier som kan användas 
i bedömningen av vilka 
patienter som ska 
transporteras till sjukhus 

 Prospektiv observations 
kohortstudie. Inklusions 
kriterier vuxna (�15år) 
med hypoglykemi (B-
Glukos <4mmol) vilka 
behandlades av 
ambulanssjukvården i 
Halifax området under 
studie tiden (8/00-6/01) 
och inte transporterade till 
sjukhus. Två grupper, 
grupp 1 bestod av patienter 
som transporterades till 
sjukhus, grupp 2 av 
patienter som kvarstannade 
i hemmet 
 

Svagheter: En kohortstudie 
bedöms ha lägre 
bevisvärde en exempelvis 
RCT-studier 
Styrkor: 
Relativt stort antal 
patienter, samt lång 
undersökningstid (10mån) 
 
Bevisvärde: Medel 

 
 

 Av 220 patienter 
kvarstannade 145 hemmet, 
3 patienter fick 
återkommande 
hypoglykemi inom 
48timmar.  
Studien visade samtidigt 
att många patienter fick 
upprepade hypoglykemi 
under studietiden vilket 
visar på vikten av 
uppföljning, detta gäller 
både de som transporteras 
till sjukhus och de som 
stannade kvar hemma. 
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Artikelmatris Bilaga 2 

Sid 1(X) Författare  
Artikelns titel, tidskrift, 
Land  

Syfte  Design  Värdering  Resultat  

Fitzpatrick, D., Duncan, E. 
(2009). Improving  post-
hypoglycaemic patient 
safety in the prehospital 
environment: a systematic 
review, Emergency 
Medicine Journal. England 

Undersöka i vilken 
utsträckning patienter med 
tablett behandlad diabetes 
som behandlas i hemmet 
för hypoglykemi är i 
riskzonen för 
återkommande 
hypoglykemi om de 
kvarstannar i hemmet 

 Systematisk Review, 11 
artiklar som bedömdes 
svara mot syftet 
inkluderades. 

Svagheter: Ingen 
Metaanalys utfördes, svårt 
att få tag i studier med hög 
kvalitet, även icke peer-
review artiklar användes i 
resultatet. 
Styrka: Systematisk 
Review som studie form 
bedöms ha högt bevisvärde 
Bevisvärde: Medel 
 

Hypoglykemi patienter 
som behandlas prehospitalt 
har en 2-7 % risk att få 
återkommande 
hypoglykemi inom 48h. 
Ingen studie tittade 
specifikt på patienter med 
tablett behandlad diabetes. 
Rekommendationen är att 
ambulanspersonalen ska 
vara liberala med att 
besluta om transport till 
sjukhus. 

 

Sid 1(X) Författare  
Artikelns titel, tidskrift, 
Land  

Syfte  Design  Värdering  Resultat  

Mattila, E., Kuisma, M., 
Sund, K., Voipio-Pulkki, 
L-M. (2004). Out- of -
hospital hypoglycaemia is 
safely and cost-effectively 
treated by paramedics, 
European Journal of 
Emergency Medicine. 
Finland 

Undersöka orsaken till 
varför diabetes patienter 
drabbas av hypoglykemi i 
hemmet, samt att utvärdera 
den aktuella behandlings 
riktlinjen för 
ambulanssjukvården i 
Helsingfors  

 Prospektiv observations 
studie. 69 patienter 
inkluderades i studien, 
kriterierna var 
hypoglykemi (B-Glukos 
≤4mmol), behandlade i 
hemmet av 
ambulanspersonal. Studien 
varade i 3månader 

Svagheter: kort studie tid 
samt relativt få patienter 
inkluderade,  
Styrka: Liknade 
förhållanden som i Sverige 
intressant för min studie 
Prospektiva studier 
bedöms ha högre 
bevisvärde än retrospektiva 
Bevisvärde: Medel 
 

Ingen patient som 
kvarstannade i hemmet 
hade återkommande 
hypoglykemi inom 24h. 
Vilket tyder på att de 
riktlinjer som finns är 
evidensbaserade. Vid 
uppföljningen efter 3 
månader uppgav ett stort 
antal att de haft upprepade 
hypoglykemi episoder 

 


