
  

 

 

 

Örebro universitet 

Institutionen för hälsovetenskap och medicin 

Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå 

Examensarbete Magister, 15 högskolepoäng 

Vårterminen 2012 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sjuksköterskors beskrivning av och attityd till 

smärtskattning och prehospital dokumentation i 

samband med akut bröstsmärta  

– En enkätstudie 
 

 

Nurses description and attitude towards pain assessment 

and prehospital documentation in connection with acute 

chest pain – a survey 
 

 

 
        

 

 
                                                                          Författare: 

                                                                                    Johan Hylander 
 

 

 

     

  



  

 

 

Sammanfattning 

 

Hjärt-kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. 41 % av kvinnorna och 39% av 

männen avled till följd av hjärt-kärlsjukdomar år 2011. Då ambulanspersonalen ofta har 

begränsad tid på sig att etablera kontakt och skapa sig en helhetsbild över patientens tillstånd, 

vilket är viktigt för att säkerställa en god behandling, kan kravet på effektivitet bli en 

stressfaktor. För att minska stressen kan det vara bra att utgå från en strukturerad bedömning av 

patientens tillstånd och där en god anamnes är ett viktigt redskap. Det finns utarbetade 

instrument för detta, däribland anamnestagande enligt Advanced Medical Life Support®-

konceptet (AMLS). Detta är ett koncept som bygger på bedömning av patientens tillstånd och 

sjukdomshistoria. Syftet: Att undersöka i vilken utsträckning sjuksköterskorna i det aktuella 

landstinget uppger att de enligt AMLS-modellen® bedömer patienter med akut bröstsmärta samt 

om bedömningen dokumenteras och vilken betydelse sjuksköterskorna ger bedömningen och 

dokumentationen. Metod: Studien genomfördes som en kvantitativ enkätbaserad tvärsnittstudie.  

Enkäter skickades ut under två veckor till tre ambulansstationer i det aktuella länet, den 

insamlade datan analyserades med hjälp av analytisk och deskripitv data. Resultat: Majoriteten 

av de sjuksköterskor som deltog i studien uppgav att de följde riktlinjerna enligt AMLS®-

konceptet. En majoritet  av sjuksköterskorna i studien uppgav även att de dokumenterade sina 

bedömningar av patienternas svar. Majoriteten av sjuksköterskorna i studien  ansåg att det var 

betydelsefullt att dokumentera båda patientens svar. Dock fanns det en del motsägendesfulla 

resultat, att sjuksköterskan uppgav att det var viktigt att bedöma eller dokumentera, men sedan 

inte gjorde det. Slutsats: Då studien är begränsad både i storlek samt svarsfrekvens går det inte 

att dra några definitiva slutsatser. Majoriteten av de sjuksköterskor som deltog i studien uppgav 

att de följde riktlinjerna enligt AMLS®-konceptet. Majoriteten av sjuksköterskorna uppgav att 

de dokumenterade sina bedömningar av patienternas svar. 

 

Nyckelord: Prehospitalt, AMLS®-modellen, sjuksköterska, bröstsmärta, enkätstudie 

 

 



  

 

 

 

Abstract 

 

Cardiovascular disease is the leading cause of death in Sweden. 41 % of the women and 39 % of 

the men died as a result of cardiovascular diseases, in the year 2011. The ambulance staffs often 

have limited time to connect and form and create a comprehensive picture of the patient’s 

condition, which is crucial for ensuring good treatment. The requirement for efficiency can 

become a stress factor. To reduce the stress you may want to start with a structured assessment of 

the patient's condition, a good anamnesis is important. There are elaborate instruments for this, 

including gaining a proper anamnesis using the Advanced Medical Life Support ® concept. 

(AMLS). This is an American concept based on the assessment of the patient's condition and 

medical history. Aim: To examine the extent to which nurses in the current County Council state 

that they assesses patients with acute chest pain, according to the AMLS model ® and if the 

assessment is documented and the importance nurses gives assessment and documentation. 

Method: The study was conducted through a quantitative survey-based cross-sectional study. 

Questionnaires were sent out for two weeks to three ambulance stations in the county, the 

gathered data were analyzed using analytical and descriptive data. Results: The majority of 

nurses reported that they followed the guidelines of the AMLS ® concept. The majority of 

nurses reported that they document their patient's response. The majority of nurses felt it was 

important to document. Some inconsistent results were however present, the nurse said it was 

important to document but did not. Conclusion: This study is limited in both size and response 

rate, it is not possible to draw any definitive conclusions. The majority of the nurses who 

participated in the study stated that they followed the guidelines of the AMLS ® concept. The 

majority of the nurses reported that they documented their assessment of patients' responses. 

 

Keywords: Prehospital, AMLS®-method, nurse, chest pain, survey. 
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Inledning 

Hjärt-kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Av de 46 600 kvinnorna och 

43 919 männen som avled år 2010 avled  41 % av kvinnorna och 39 % av männen till följd av 

hjärt-kärlsjukdomar som innefattar hjärtinfarkt, hjärtsvikt, kärlkramp (angina), 

hjärtrytmrubbningar (arytmier), stroke och benartärsjukdom. Den vanligaste dödsorsaken bland 

hjärt-kärlsjukdomarna är hjärtinfarkt (Socialstyrelsen, 2011) 

 

För att åstadkomma en effektiv vårdkedja måste sjukvården urskilja onödiga och  icke 

värdeskapande processer samt exkludera dessa från vårdkedjan (Lethvall, Enander, Letterstål och 

Öhlen, 2007). Som ett led i att kompetensstärka den prehospitala vården, utfördes en rad 

förändringar inom ambulanssjukvården i Sverige under början av 2000-talet. Bland annat 

bemannas varje akutambulans av minst en legitimerad sjuksköterska sedan år 2005 

(Socialstyrelsen, 2009). Svenska undersökningar visar på att informationen från larmcentralen 

kan skilja sig från hur patienten upplever sina hälsoproblem. (Bruce, Dahlberg och Suserud,  

2003a; Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud, Fagerberg,  2003).  

 

Ambulanspersonalen har  kort tid på sig att etablera kontakt och skapa sig en helhetsbild över 

patientens tillstånd, men helhetsbilden är viktigt för att säkerställa en god behandling. Kravet att 

på kort tid bilda sig en uppfattning av patientens tillstånd kan lätt bli en stressfaktor (Eide och 

Eide, 1997). För att minska stressen är det rimligt att utgå från en strukturerad bedömning av 

patientens tillstånd, då är en god anamnes är viktig (Dalton, Limmer, Mistovich, Werman, 2010) 

 

1. Bakgrund 
 

1.1 Smärtdefinition och smärtupplevelsen 

International Association for the Study of Pain (IASP) har valt denna definition av smärta: 

”Smärta är en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse förknippad med hotande eller faktisk 

vävnadsskada eller beskriven i termer av sådan skada”  (IASP, 1979) 
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Merskey (1991) väljer att definiera smärta som; ”Smärta är alltid subjektivt. Individen  lär sig 

betydelsen av ordet genom sina egna erfarenheter av vävnadsskada tidigt i livet”. 

Smärta är ett subjektivt intryck, smärta för den ena är inte smärta för den andra, varpå 

bedömning av patientens smärta blir mycket svår för vårdaren. Smärta kan uttryckas verbalt 

liksom  icke verbalt. Werner och Strang (2005) tar i sin bok upp att smärta kan uttryckas i form 

av förändrat rörelsemönster, ändrade ansiktsuttryck, klagomål och gråt.  

 

Då smärtan är en subjektiv upplevelse är inte graden av vävnadsskada proportionerlig till själva 

smärtupplevelsen,  själva vävnadskadan ska inte styra behandlingen (Alonso-Serra, Wesley, 

2003)  

 

1. 2 Patofysiologi vid akut bröstsmärta orsakad av ischemi. 

Förekomsten av förtätningar i hjärtats kranskärl ökar med stigande ålder, beroende på 

riskfaktorer som dålig (ej varierande) kosthållning, bristande motion och ärftlighet (Persson, 

2008). Då en hjärtinfarkt uppstår har en inflammation i kärlväggen givit bestående inlagring av 

fett, bindväv och  kalk i kärlväggen. I dessa områden bildas sprickor och sårbildning uppstår. 

Kroppens försvar svarar med att täcka sprickorna med blodplättar som levrar sig för att täcka den 

uppstådda sårbildningen, vilket i sin tur leder till att de blodproppar som bildas helt eller delvis 

täpper till kranskärlet. Blodet når inte fram  till muskulaturen i hjärtat och hjärtat drabbas av 

syrebrist (ischemi). Om syrebristen inte åtgärdas inom 20-30 minuter börjar muskelcellerna dö 

och en hjärtinfarkt utvecklats. När tillräckligt många muskelceller har dött slås den elektriska 

aktiviteten i hjärtat ut och hjärtat kan inte längre pumpa ut blod i kroppen vilket leder till att 

patienten avlider. (Persson, 2008). 

 

Akut bröstsmärta är en nocioceptiv visceral smärta som uppstår plötsligt och har ett akut förlopp. 

Smärtan beror i sin tur på en aktivering av nociceptorer, som svarar på mekaniska, kemiska och 

termiska stimuli. Nociceptorerna består av fria nervändslut och det finns både specifika (svarar 

på en specifik retning) och polymodala (svarar på flera typer av retningar). Då smärta uppstår har 

en vävnadspåverkan uppkommit i något visceralt organ vilket har lett till att nocioceptiva 

receptorer stimuleras av smärtframkallade ämnen som frisätts vid en vävnadsskada (Werner, 

2005). 
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Visceral smärta är en variant av  nocioceptiv smärta. Smärtan är dåligt lokaliserad då det saknas 

smärtreceptorer i kompakta inre organ, det är omkringliggande vävnad som signalerar smärta när 

dessa blir påverkade. Den viscerala smärtan beskrivs ofta som diffus, molande och djup. 

Patienten har svårt att lokalisera smärtan (Grefberg & Johansson, 2003).  

 

1. 3 Smärtskattning. 

Det finns flera instrument man kan använda sig av för att skatta sin smärta, ett av de mest 

använda i den prehospitala vården är VAS – visuell analog skala. Detta instrument används för 

att bedöma smärtans intensitet vid ett specifikt ögonblick. Den består ofta av en plaststicka med 

en framsida samt en baksida. Framsidan har en vågrät linje med två ändpunkter på linjen som är 

märkta med ” ingen smärta” samt “värsta tänkbara smärta”. På stickan finns det en markör som 

kan flyttas mellan de två polerna. Patienten placerar markeringen mellan de två polerna, 

beroende på hur mycket eller lite smärta han/hon upplever. På baksidan av stickan finns den 

vågräta linjen, dock här graderad från noll till tio. Förutom graderna finns det även ord som 

beskriver smärtan  med ord såsom, lätt, måttlig, medelsvår, svår och outhärdlig. Baksidan 

används för att läsa av resultatet som fås av den smärtskattning patienten gör. Detta kan sedan 

dokumenteras i patientjournalen. (Ericsson & Ericsson, 2002).  

 

Det finns även nackdelar med VAS. En studie (Maio, Garisson, Spaite et. al 2002) redovisar att 

en tredjedel av vxuna patienter i studien som behandlats utanför sjukhus inte kan återge 

sin smärta genom att använda sig av VAS-skalan. Werner och Strang (2005) nämner i sin bok att 

en tredjedel av patienter med rörelsesmärta (postoperativ) önskade ytterligare smärtlindring, trots 

uppgivet VAS-värde under tre.  

 

 

1.4 Kommunkation i vårdmötet 

Själva kommunikationsprocessen kan delas in i fem faser som mynnar ut i ett vårdande 

förhållande mellan sjuksköterska och patient. I den första fasen dras slutsatser av de både 

inblandade efter värdering och observation. I den andra fasen utvecklas identiteter (roller). I den 

tredje fasen ska sjuksköterskan hålla sig empatiskt mot patienten. I den fjärde fasen ska 
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sjuksköteskan visa omtanke, intresse och sympati för patienten. I den femte och sista fasen 

uppnås en ömsesidig förståelse, kontakten är etablerad och patienten kan känna sig trygg 

(Benner, Tanner, Chesla, 1996). 

 

För att få en god kommunikation med patienten krävs tillit. Ambulanssjuksköterskan måste stå 

för en trygghet och en god kontakt. Kommunikationen bör  utgå från patientens bästa (Bruce, 

Dahlberg, Suserud, 2003b). För att kunna uppnå en god relation till patienten i det vårdande 

mötet måste sjuksköterskan ha förmåga att visa empati, omsorg och engagemang. En viktig del 

är att visa patienten respekt. Information som framkommer i vårdmötet som vårdaren upplever 

som mindre betydelsefulla, kan i själva verket ha stor betydelse för patienten (Poljak, Tveith, 

Ragneskog, 2006). Patienterna har även ett behov av trygghet, vilket det som vårdare är viktigt 

att bemöta. Detta ställer dock krav på lyhördhet men också yrkesskicklighet hos den vårdande 

personalen (Elmqvist, Fridlund, Ekebergh, 2008). Studier (Siebens, Moons, De Geest, Miljoen 

et.al, 2007; Moser, Dracup, 1996)  visar på att oro och ångest hos patienter med bröstsmärta kan 

öka mortaliteten. Därför är det viktigt att värna om patientens integritet, välbefinnande och 

autonomi genom att respektfullt bemöta patienten  (Croona, 2003). Ambulanspersonalen är en 

resurs genom att bara finnas till för patienten. En svensk studie (Forslund, Kihlgren, Östman, 

Sölie, 2005) visar på att god kvalitet i mötet mellan patient och ambulanspersonal kan minska 

känslan av stress, ensamhet och ångest hos patienten. I studier (Eriksson, Svedlund, 2005, 

Coady, 2006) framgår att god kommunikation och god information uppskattas av patienterna. 

Därför är det viktigt att förklara vad vårdaren gör och varför, vid till exempel behandling av akut 

bröstsmärta.  

 

1.5 Journalföring i vårdmötet  

Hälso- och sjukvården styrs av lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd. Exempelvis 

sekretesslagen, patientdatalagen (tidigare patientjournallagen),  lagen om yrkesverksamhet på 

hälso- och sjukvårdens område, tryckfrihetsförordningen, arkivlagen och personnuppgiftlagen 

(Fröberg och Sundström , 2005). Utöver detta tillkommer även Patientsäkerhetslagen ( SFS 

2010:659), där det framkommer att en legitimerad sjuksköterska ska föra journal.  

Patientjournalen är en informationskälla för patienten, men också ett arbetsverktyg för 

personalen. Journalen är även ett instrument för kvalitetssäkring samt ett underlag för tillsyn och 
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vidare forskning (Ehnfors, Ehrenberg och Thorell-Ekstrand, 2000). Patientdatalagen  (SFS 

2008:355) styr vad legitimerad personal  måste dokumentera. Där framgår att journalen ska 

innehålla följande; förebyggande insatser, ställd diagnos, vård och behandling. Det ska vidare 

framgå vem  som gjorde anteckningen och  när. Enligt Fröberg och Sundström (2005) ska en 

patientjournal innehålla de uppgifter som behövs för att ge patienten en god och säker vård.  

 

I en koreansk studie (Kim och Park, 2005) framkommer att  sjuksköterskor anser att det kan vara 

svårt att dokumentera kring ämnet omvårdnad. Sjuksköterskan har en blick för patientens 

problem och  kan  på så sätt ”veta” vilka omvårdnadsåtgärder som kan bli aktuella. Därmed kan 

sjuksköterskan handla omedelbart. Den omedelbara handlingen är oreflekterad och därigenom 

omedveten, vilket kan försvåra själva dokumentationen.  Då sjuksköterskan bedömer en patient 

samlar hon egentligen in data som analyseras och tolkas. Innebörden av den insamlade datan 

varierar, då kan det finnas olika meningar om vad som ska dokumenteras samt hur själva 

dokumentationen ska struktureras (Wireklint Sundström, 2005).  

 

Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder och effekten av dessa kan inte synas så länge det inte är 

dokumenterat, ofta är det brist på tid som gör att dokumentationen kan bli bristfällig (Kim och 

Park, 2005).  

 

 

1.6 Bedömning enligt AMLS®  vid akut bröstsmärta i ambulans 

Advanced Medical Life Support, AMLS®-konceptet bygger på att anamnesen ska bli så grundlig 

som möjligt, för att inte missa något så används ramsor. Följande kommer att beskriva vad som 

ska bedömas i samband med bröstsmärta enligt AMLS®-konceptet och ramsorna S, O, P, Q, R, 

S, T och A, M, P, L, E. Beskrivningen är primärt baserad på AMLS®-boken (Dalton, Limmer, 

Mistovich, Werman, 2010), Prehospital Akutsjukvård (Suserud, Svensson, 2009), 

Anteckningsunderlag enligt AMLS (Bilaga 4)  samt Sveriges medicinskt Ledningsansvariga 

Ambulansöverläkare i Samverkan behandlingsriktlinjer (SLAS, 2011) där konceptet är översatt 

och validerat. Själva AMLS®-konceptet har två delar, en som behandlar det patientens tillstånd 

S-T och en som behandlar patientens sjukdomshistoria A-E. 
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 S – Signs/symtom. Vilka huvudsymtom har patienten. Hur patienten ser ut; blek, kallsvettig, 

orolig, illamående? 

O – Onset/debut. Var debuten plötslig eller smygande? 

P – Pallation/Provocation (Bättre/sämre).  Vad gör smärtan lättare, till exempel vila eller 

användande av kärlvidgande läkemedel? Förvärras smärtan vid rörelse eller djupandning? 

Q – Quality/Kvalitet. Hur är smärtan? Stickande, huggande, krampande, molande? Dock kan det 

vara svårt för vissa patienter att beskriva smärtan, då vissa kan förneka direkt smärta, men 

samtidigt  uppleva ett generellt obehag. 

R – Radiation/Utstrålning.  Strålar smärtan ut mot armarna, ryggen, magen, halsen, käkarna? 

S – Severity/Svårighetsgrad. Patienten uppskattar sin upplevda smärta med hjälp av VAS-skalan. 

T – Time/Duration.  När startade smärtan, hur länge har den suttit i?  

 

A - Allergies/allergier. Har patienten några allergier? 

M – Medications/mediciner. Äter patienten några läkemedel, har tidigare ordinationer följt?. 

Potenshöjande läkemedel? 

P – Past medical history/tidigare sjukdomshistoria. Har patienten några sjukdomar? Ärftlighet? 

Tidigare operationer? 

L – Last oral intake/åt och drack senaste. När åt/drack patienten senast?  Senaste elimination? 

Intag av alkohol/droger? 

E – Event prior to illness/ utlösande faktor. Fanns det någon utlösande faktor för händelsen? 

Utlöses smärtan av ansträngning?  

 

Gällande smärtans debut är det viktigt att patienter med pågående bröstsmärta snabbt kommer 

under vård, ju snabbare patienten kommer till vårdgivande instans desto mer kan räddas av 

hjärtats myocard, vilket Boersma, Maas, Deckers, Simoons (1996) uttryckte i sin studie; ”Time is 

myocardium”. Med vårdgivande instans avses även ambulansverksamheten som efter EKG-

sändning till aktuellt sjukhus erhåller ordination  på eventuella läkemedel efter patientens EKG. 

Om detta skulle bedömmas som en ST-höjning, ska vissa blodförtunnande läkemedel 

administreras (Ambulansen Uppsalas behandlingsriktlinjer, 2008).  När det gäller tidsomfattning 

för patienter med akut bröstsmärta finns det även aspekten av fördröjning som relateras till 

patienten. I en svensk studie (Herlitz, Thuresson, Svensson, Lindqvist, et al, 2008) framkommer 
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bland annat att patienter som är ensamma  hemma väntar längre innan de söker vård, varpå den 

aktuella myokardskadan kan förvärrats. Således är det viktigt att behandla en patienten som har 

haft ont över 1 timme som en potentiell hjärtinfarkt tills motsatsen är bevisad. En svensk studie 

(Thuresson, Berglin, Jarlov, Lindahl  et al, 2005) visar på att hälften av ST- höjningsinfarkterna 

inte har en plötslig debut.  

 

 Allergier är  viktigt att fråga efter då patienten kan  vara allergisk mot till exempel 

acetylsalicylsyra (ASA), vilket är ett av läkemedelen som ges vid stark misstanke på hjärtinfarkt. 

Om patienten äter några läkemedel ska också efterfrågas, specifikt potenshöjande medel såsom 

Viagra®, då det utgör  en kontraindikation för läkemedlet Nitroglycerin. (Ambulansen Uppsalas 

behandlingsriktlinjer, 2008). Gällande tidigare sjukdomar  i samband med bröstsmärta finns det 

två danska studier (Ottensen, Köber, Jörgenssen et al. 1996, Meischke, Eisenberg, Larssen, 

1993) som pekar på att patienter med  känd diabetes väntar längre innan de ringer ambulans. 

Detta bekräftas av fler internationella studier (Yarzebski, Goldberg,  Gore, Brophy,  Diodati, 

Bogaty, et al., 1998 samt McKinley, Moser, Dracup, 2000). Även patienter med högt blodtryck 

ringer ambulans senare (Blohm, Hartford, Karlsson och Herlitz 1998). Således är det viktigt att 

även fråga om patientens tidigare sjukdomar.  

När patienten åt och drack senast ska även efterfrågas, vilket kan ha betydelse om patienten ska 

sövas och är icke fastande. (Kluger & Short, 1999).  

 

2. Problemformulering 

Orsaken till den upplevda bröstsmärtan kan vara allt från livshotande till helt ofarlig (Ahlström, 

Gårdelöv, Svensson och Thuresson, 2002),  därför är det viktigt med en utförlig anamnes. 

Kommunikation  är ett viktigt verktyg att använda sig av vid anamanesupptagandet. Det finns 

olika metoder och system att använda sig av för att strukturera upptagande av anamnes. Ett av 

detta system är AMLS ®. Uppsala län har som mål att den prehospitalt baserade personalen ska 

använda sig av AMLS® som standard vid upptagande av anamnes, varpå personalen fortlöpande 

utbildas i det. Dock är de inte ålagda att använda systemet.  Gällande bröstsmärta kommer 

AMLS-metoden till sin rätt, så att till exempel smärtkaraktär och smärtutstrålning inte missas. 

Författaren undersökte vilka bedömningar sjuksköterskorna uppger att de gör av patienter som 

söker för akut bröstsmärta genom en enkätstudie, som även omfattar hur dessa sjuksköterskor 
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uppger att de dokumenterar omvårdnaden enligt AMLS®-konceptet. Dessutom tillfrågades de 

om hur de ser på betydelsen av bedömningarna, hur viktigt sjuksköterskan tycker det är att fråga 

patienten enligt AMLS®-konceptet. Det vill säga sjuksköterskornas attityd  till AMLS®-

konceptet. 

 

 

 

3. Syfte 

Syftet var att undersöka i vilken utsträckning sjuksköterskorna i det aktuella landstinget uppgav 

att de enligt AMLS-modellen® bedömer patienter med akut bröstsmärta samt om bedömningen 

dokumenteras och vilken betydelse sjuksköterskorna ger bedömningen och dokumentationen. 

 

4. Metod 

 

4.1 Design 

Studien genomfördes som en kvantitativ enkätbaserad tvärsnittstudie. En kvantitativ 

tvärsnittstudie används för att få en bild över en population under ett kort tidsintervall eller en 

viss tidpunkt. Användningen av enkäter är den metod att föredra för att nå ett större antal 

personer samt för att kunna ge ytterligare styrka åt resultatet, då det kan vara lättare att dra 

slutsatser om man använder sig av en större urvalsgrupp (Polit och Beck, 2006, Stukát, 2005) 

 

4.2 Urval 

Deltagare 

Deltagarna för studien rekryterades genom att kontakt togs med verksamhetschefen för 

ambulanssjukvården. Verksamhetschefen för ambulanssjukvården  i länet kontaktades via e-post 

samt telefon. Skriftligt intyg inhämtades med godkännande av verksamhetschefen för att få 

bedriva studien (bilaga 3).  Verksamhetschefen godkände att studien kunde bedrivas på tre 

ytterstationer i länet.  
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Inklusionkriterier 

Enkäten vände sig till sjuksköterskor med minst två års erfarenhet av prehospital vård samt 

verksamma  på någon av de tre undersökta ytterstationerna i länet.  

 

Exklusionskriterier 

Personal som inte är legitimerade sjuksköterskor. Personal som jobbat inom den prehospitala 

verksamheten understigande två år. De sjuksköterskor som var tjänstlediga, hade semester under 

den aktuella tidsperioden eller var sjukskrivna blev även exkluderade.  

 

Enkäten sändes ut till 53 sjuksköterskor, 23 av dessa kom att delta i studien. Könsfördelningen 

inom gruppen var 15 män och 8 kvinnor. Av deltagarna i studien var 52,2 % (n=12) prehospitalt 

vidareutbildade sjuksköterskor. 30 % (n=7) av deltagarna i studien var grundutbildade 

sjuksköterskor. Resterande deltagare hade någon annan form av specialistutbildning. Samtliga 

deltagare i studien hade gått AMLS®-utbildning. (Tabell 1). 

 

Tabell 1. Demografisk beskrivning av undersökningsgruppen, utbildning 

Kön     Utbildning                    n 
  SSK*   Prehosp*   Annan* AMLS* 

 Man 5 
 

8 
 

2 15 15 
Kvinna 1 

 
4 

 
3 8 8 

Totalt 6   12   5 23 23 
*SSK = Sjuksköterska, Prehosp = Prehospital specialistutbildning, Annan = 

Intensivvårdssjuksköterska eller anestesisjuksköterska. AMLS = genomförd AMLS-utbildning. 

 

Deltagargruppens åldersfördelning varierade mellan 29 år och 51 år. Antal år i prehospital 

verksamhet varierande från 2 år till över 20 år. (Tabell 2) 

 

 

Tabell 2. Demografisk beskrivning av undersökningsgruppen, ålder och prehospital erfarenhet. 

Variabel       Mätvärden         
  

 
n Min Max Medel std. Avvikelse   

Ålder 
(år)   23   29   51 36,3 5,51     

  
       

  
Prehosp erfar.* n 2-5 år 6-10 år 11-15 år 16-20 år 20 år eller mer 
    23   10    9    1     1 2   
* Prehosp erfar. = Prehospital erfarenhet 
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4.3 Datainsamlingsmetod 

Mätinstrument 

I denna studie har datainsamlingen genomförts med en enkät (bilaga 2) avsedd för sjuksköterskor 

i prehospital miljö. Då någon tidigare validerad enkät inte fanns tillgänglig som stämde överens 

med studiens syfte utarbetades en enkät baserad på litteraturgenomgång och de riktlinjer som 

rekommenderas (Dalton, Limmer, Mistovich, Werman, 2010). Den svenska översättningen från 

den amerikanska algoritmen fanns tillgängligt på Ambulanssjukvården Uppsala läns intranät, 

TILDA (Bilaga 4). Den svenska översättningen formulerades till frågor av författaren (se bilaga 

2). Enkäten bestod av 11 frågor med a, b, c, d-delar (tabell 3) Enkäternas a och c frågor 

besvarades enligt Likertskalan med följande fyra svarsalternativ; Alltid, Ofta, Sällan, Aldrig. 

Enkäternas b och d frågor besvarades enligt Likertskalan  med följande fyra svarsalternativ; Av 

allra största betydelse, Av stor betydelse, Av liten betydelse, Av ingen betydelse. Denna metod 

användes för att respondenterna kan  instämma med den ruta som är lämpligast till den åsikt man 

har. 

 

Tabell 3. Exempel på hur frågorna är uppbyggda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjuksköterskan fick skatta vikten av att dokumentera patientens svar och  hur viktigt 

sjuksköterskorna själva ansåg frågorna är i anamnestagandet, enligt AMLS®-modellen. Frågor i 

enkäten var relaterade till studiens syfte. Fråga 1 till 6 behandlar obehagets (bröstsmärtans) art 

med avseende på symtom, debut, förbättring/försämring, kvalitet, utstrålning, svårighetsgrad, 
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tidsdebut. Fråga 7 till 11 behandlar patientens sjukdomshistoria med avseende på allergier, 

läkemedel, sjukdomar, senaste intag av mat/dryck och vad som utlöste sjukdomstillfället. Även 

demografiska data utöver dessa 11 frågor ingår och behandlar data som kön, ålder, antal år i 

verksamheten, utbildning samt om deltagarna genomgått AMLS®-utbildning. Själva enkäten 

avslutas med en öppen fråga där respondenterna kan lämna kommentarer. Dessa kommer att 

redovisas som citat i resultatavsnittet, för att öka trovärdigheten i studien.  

 

Reliabilitet, tillförlitligheten i instrumentet kan ej bedömas då enkäten är utvecklad av författaren 

ingen test-retest-reliabilitet har utförts, således har ej korrelationen mellan testen mätts. Säkerhet 

i mätningen kan ej bedömas. Validitet, hur bra fenomenet ringades in bedömdes genom en 

pilotstudie. Pilot-studien utgick ifrån fem sjuksköterskor som fick fylla i den framtagna enkäten, 

i syfte att validera själva enkäten (face validity). Sjuksköterskorna ingår ej i studien. Deltagarna 

ansåg att frågorna var relevanta för studien. Frågorna i enkäten och studiens syfte ska hela tiden 

jämföras med varandra, så att relevanta svar kan fås, detta gjordes under framställning av 

enkäten.  

 

 

4.4 Tillvägagånsätt 

Verksamhetschefen för ambulanssjukvården inom det aktuella landstinget kontaktades via e-post 

samt telefon. Verksamhetschefen fick även ta del av den utarbetade enkäten då det skriftliga 

intyget (bilaga 3) skickades till denne. Verksamhetschefen godkände att studien genomfördes på 

tre ytterstationer i länet.  

 

 Efter gokännande kontaktades respektive stationschef för de tre stationer där studien bedrevs, 

Stationscheferna kontaktades via telefon, skriftlig information erhölls via e-post. Enkäterna 

(bilaga 2) distribuerades personligen av författaren i samband med informationsmöte angående 

studien på respektive station. Detta möte ägde rum i samband med skiftbyte, då flera i personalen 

kunde informeras. Enkäterna lades även i personalens fack, då alla inte kunde medverka vid 

dessa möten. Enkäterna lämnades ut under samma dag till samtliga stationer, då det var ett 

geografiskt avstånd var det inte möjligt att ha informationsmötena samtidigt, varpå stationerna 

fick information på morgonen, mitt på dagen samt på kvällen. 
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Utöver själva enkäten bifogades även ett informationsbrev (bilaga 1) där studien syfte framgick 

samt att deltagande sker på frivillig basis och deltagarens identitet ej kommer att röjas. Själva 

enkäten låg ute på stationerna under två veckor, efter hälften av tiden  kontaktades 

stationscheferna via telefon för att undersöka hur studien fortskred, stationscheferna informerade 

åter sina medarbetare om studien, som en form av påminnelse. Inget dokument för informerat 

samtycke har utarbetats för denna studie, dock uppnås informerat samtycke genom att deltagaren 

fyller i enkäten och förseglar kuvertet.  

 

4.5 Dataanalys 

Data som erhölls genom enkäterna har analyserats och sammanställts med statistikprogrammet 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), version 20.0.0.1 och presenterats som 

beskrivande statistik. Analysen av insamlad data har utförts med hjälp av analytisk och 

deskriptiv statistik. Vilket presenterats i tabeller med kommentarer. Analytiskt statistik har 

nyttjats vid sökandet av signifikanta samband genom Kruskal-Wallis test. Själva 

sambandanalyserna har utförts med Spearmans rangkorrelationskoefficient (rho). Enligt 

Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2010) studerar en bivariat analys sambandet (korrelationen) 

mellan två variabler. Vid denna typ av analys kan sambandet vara reellt eller tillfälligt 

(skensamband). För att utröna detta och därigenom stärka trovärdigheten på studien sätts den 

signifikanta gränsen (p-värdet) till <0,05. Om det uppmätta p-värdet är lika med eller mindre än 

0,05 anses sannolikheten av det uppmätta värdet vara statistiskt signifikant, då det är 5 % 

sannolikhet att sambandet beror på slumpen. (Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen, 2010). 

Kruskal-Wallis test användes för att prova hypotesen om antal år i prehospital verksamhet 

påverkade bedömningen om  patienten åt eller drack senast (Fråga 10). 

 

Bortfall 

Bortfallet kan delas in på partiellt bortfall samt individbortfall. Partiellt bortfall avser bortfall på 

enskilda frågor (Dahmström, 2005). Partiellt bortfall hade i föreliggande studie inneburit som 

Polit och Beck (2006) beskriver som delete the missing cases, vilket betyder att då deltagaren 

inte besvarat någon fråga, kommer respondentens svar att på den aktuella frågan att strykas ur 

sammanställningen. I denna studie förekom  inget partiellt bortfall förutom på den öppna frågan, 
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då flertalet respondenter inte lämnat någon kommentar. Individbortfall innebär att en individ 

erbjudits att delta men av olika anledningar ej medverkar i studien (Dahmström, 2005). Av 53 

utdelade enkäter svarade 23 individer, vilket ger ett individbortfall på 56,6 %.  

 

4.6 Etiska överväganden 

Enligt Medicinska forskningsrådets nämnd för forskningsetik [MRF] (2003) bör i forskning med 

människor fyra etiska grundläggande principer beaktas, dessa principer är; respekt för personer 

(autonomiprincipen), godhetsprincipen, principen att inte skada samt rättviseprincipen.  

I föreliggande studie informerades deltagarna om studiens syfte samt att deltagandet var 

frivilligt. Då enkäten fyllts i och lagts i förseglat kuvert, uppnåddes informerat samtycke.  De 

enskilda enkäterna var ej försedda med löpnummer under själva studien, detta för att garantera 

anonymitet hos respondenten, vilket betyder att inget svar kan härledas till någon specifik person 

(Patel och Davidson, 2003).  Under själva bearbetningen kodades varje enkät med ett nummer 

som sedan användes i SPSS, för att i händelse av problem ska man kunna återgå till den enskilda 

enkäten. Dock var detta inte något som påverkade anonymiteten hos respondenten. Risken för 

skada eller obehag för respondenten i samband med studien, ses därför som minimal. Urvalet är 

inte ekvivalent med populationen, då enstaka stationer, inte hela länet, var med i studien vilket 

innebar att samtliga individer ej har samma möjlighet att delta.  

Enkäterna förvarades under studien  i ett låst skåp, samt förstörs efter godkänt examensarbete.  

 

5. Resultat  

 

 

Figur 1 a               b       
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                 Fråga 1 A, B (n=23)                      Fråga 1 C, D (n=23) 

 

Figur 1 a och b. De svarandes uppfattning av betydelsen av att bedöma smärtans debut 

respektive dokumentera detta fördelat efter hur ofta de gör denna bedömning. 

 

Kommentar till figurerna 1 a och b: Av de tillfrågade sjuksköterskorna, ansåg samtliga att det 

är av stor eller av allra största betydelse att fråga patienten om smärtans debut, sjuksköterskorna 

frågar alltid eller ofta. Gällande vikten av att dokumentera patientens svar ansåg sjusköterskorna 

att det är av stor eller största betydelse, de dokumenterar alltid eller ofta.  

 

 

Figur 2 a       b 

 

 

              Fråga 2 A, B (n=23)      Fråga 2 C, D (n=23) 

 

Figur 2 a och b. De svarandes uppfattning av betydelsen av att bedöma smärtans vad som 

lindrar respektive dokumentera detta fördelat efter hur ofta de gör denna bedömning. 

 

Kommentar: En sjuksköterska tyckte att det är av liten betydelse att bedöma om patientens 

smärta blir lättare/sämre i vila/rörelse, men frågar ofta om det. Gällande dokumentationen ansåg 

en sjuksköterska, att det är av stor betydelse att dokumentera, dock gör denne det sällan. 
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Figur 3 a          b 

 
                         Fråga 3 A, B  (n=23)     Fråga 3 C, D (n=23) 

 

Figur 3 a och b. De svarandes uppfattning av betydelsen av att bedöma smärtans art respektive 

dokumentera detta fördelat efter hur ofta de gör denna bedömning 

 

Kommentar: En de tillfrågade sjuksköterskorna ansåg att det är av liten betydelse att fråga 

patienten om smärtan/obehagets art, denna frågar sällan patienten om detta. En sjuksköterska 

tyckte att det är av stor betydelse att dokumentera patientens svar, dock gör denne det sällan. 

 

Figur 4 a                                                 b  

 

                       Fråga 4 A, B (n=23)                Fråga 4 C, D (n=23) 

Figur 4 a och b. De svarandes uppfattning av betydelsen av att bedöma smärtans utstrålning 

respektive dokumentera detta fördelat efter hur ofta de gör denna bedömning 
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Kommentar: Samtliga sjuksköterskor frågade alltid eller ofta patienten om smärtan/obehagets 

utstrålning, vidare ansåg sjuksköterskorna att det var av allra största betydelse eller av stor 

betydelse att bedöma det. Gällande dokumentation av patientens svar ansåg sjuksköterskorna att 

det var av stor eller största betydelsen att dokumentera patientens svar, vilket de alltid eller ofta 

gjorde. 

 

Figur 5 a                               b 

 

 Fråga 5 A, B (n=23)      Fråga 5 C, D (n=23) 

Figur 5 a och b. De svarandes uppfattning av betydelsen av att bedöma smärtans svårighetsgrad 

(VAS) respektive dokumentera detta fördelat efter hur ofta de gör denna bedömning 

 

Kommentar: En sjuksköterska ansåg att det är av liten betydelse att bedöma patientens 

smärtgrad (VAS), dock frågar sjusköterskan ofta patienten om smärtgrad. Likaså bedömde en 

sjuksköterska att det är av liten betydelse att dokumentera patientens svar, dock är detta något 

som sjuksköterskan ofta gör. 

 

Figur 6 a           b 
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Fråga 6 A, B (n=23)         Fråga 6 C, D (n=23) 

Figur 7 a och b. De svarandes uppfattning av betydelsen av att bedöma smärtans duration 

respektive dokumentera detta fördelat efter hur ofta de gör denna bedömning 

 

Kommentar: Samtliga sjuksköterskor frågade alltid eller ofta hur länge patientens smärta suttit 

i. Samtliga ansåg vidare att det var viktigt att dokumentera patientens svar. Som en sjuksköterska 

skrev på den öppna frågan (bilaga 1), ”ställer många frågor, men ibland kan det vara svårt att 

dokumentera svaren och värdera det patienten säger, de kan vara oroliga, dementa, berusade. 

Ibland vet patienten vad dom ska säga för att få vård, finns många kändisar som säger VAS 8-10 

men som har ok parametrar och är helt opåverkade” En annan sjuksköterska beskriver, 

”använder aldrig VAS utan frågar istället patienten var på skalan fr. 0-10. Om de ej kan svara 

och tycker det är svårt – gissar jag åt dem” 

 

 

Figur 7 a         b 
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                  Fråga 7 A, B (n=23)                     Fråga 7 C, D (n=23) 

Figur 7 a och b. De svarandes uppfattning av betydelsen av att bedöma om patienten har några 

allergier respektive dokumentera detta fördelat efter hur ofta de gör denna bedömning 

 

Kommentar: En sjuksköterska ansåg att det är av liten betydelse att fråga patienten om den har 

några allergier, dock väljer sjuksköterskan att ofta fråga patienten. När det gäller att dokumentera 

svaret som patienten ger ansåg två sjuksköterskor att det var av liten betydelse, dock 

dokumenterar de alltid respektive ofta. 

 

 

Figur 8 a                                 b 

 

                 Fråga 8 A, B (n=23)                        Fråga 8 C, D (n=23) 

Figur 8 a och b. De svarandes uppfattning av betydelsen av att bedöma om patienten äter några 

mediciner respektive dokumentera detta fördelat efter hur ofta de gör denna bedömning 

 

Kommentar: Alla sjuksköterskor ansåg att det är av stor eller största betydelse att fråga 

patienten om denne äter några mediciner, vilket de alltid frågar om. Dock är det två 

sjuksköterskor som ansåg att det är av liten betydelse att dokumentera svaret, dessa två anger att 

de dokumenterar ofta respektive sällan. En sjuksköterska beskrev; ”Normalt finns medicinerna i 

journal och om inget är nytt hänvisar jag till journalen”. 

 

 

Figur 9 a                             b 
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                 Fråga 9 A, B (n=23)                       Fråga 9 C, D (n=23) 

Figur 9 a och b. De svarandes uppfattning av betydelsen av att bedöma om patienten har några 

sjukdomar sedan tidigare respektive dokumentera detta fördelat efter hur ofta de gör denna 

bedömning 

 

Kommentar: Samtliga sjuksköterskor ansåg att det är av stor eller största betydelse att fråga 

patienten om tidigare sjukdomar, vilket de gör alltid och ofta. Dock är det två sjuksköterskor som 

ansåg att det är av liten betydelse att dokumentera. De två sjuksköterskorna uppgav att de dock 

alltid dokumenterar. 

 

Figur 10 a                         b 

 

 Fråga 10 A, B (n=23)      Fråga 10 C, D (n=23) 

Figur 10 a och b. De svarandes uppfattning av betydelsen av att bedöma när patienten åt och 

drack senast respektive dokumentera detta fördelat efter hur ofta de gör denna bedömning 
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Kommentar: Tretton av sjuksköterskorna frågade sällan patienten när denne åt/drack senast, 

dock ansåg de samtidigt att det är av stor eller liten betydelse att bedöma uppgifterna. Sju 

sjuksköterskor ansåg att det är av liten betydelse att dokumentera patientens svar, fyra av 

sjuksköterskorna uppgav att de sällan dokumenterar patientens svar. En sjuksköterska tillägger 

också; ”Jag frågar alltid patienten om han ätit och druckit normalt och om patienten har haft 

problem med elimination”. 

 

Sambandet mellan  hur  ofta patienten tillfrågas när denne åt/drack senast ställdes mot antalet 

prehospitala år i det statistiska programet. Resultatet visade på att antalet prehospitala år inte 

påverkar hur ofta patienten frågas när den åt/drack senast (p=0,14). 

 

Tabell 5. Samband mellan ålder/prehospitala år om det påverkar tillfrågandet av patienten när 

denne åt/drack senast. 

Fråga           ålder prehopitala år 

10. Jag frågar patienten när denne åt/drack 

senast 

 

rho -0,369 rho -0,357 

            p=0,083 p=0,094   

Kommentar: Resultatet visar att det inte finns någon signifikant påverkan mellan 

ålder/prehospitala år gällande tillfrågande av patienten när denne åt/drack senast. 

 

Figur 11 a                                  b 

 

                Fråga 11 A, B (n=23)                       Fråga 11 C, D (n=23) 
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Figur 11 a och b. De svarandes uppfattning av betydelsen av att bedöma vad patienten gjorde 

när smärtan uppstod samt dokumentera detta fördelat efter hur ofta de gör denna bedömning 

 

Kommentar: Samtliga sjuksköterskor anser att det är av stor eller allra största betydelse att fråga 

patienten vad som utlöste smärtan, dock är det en sjuksköterska som uppgre att hon/han sällan 

frågar patienten. En sjuksköterska tycker att det är av liten betydelse att dokumentera patientens 

svar, dock gör hon/han det ofta. En annan sjuksköterska anser att det är av stor betydelse att 

dokumentera patientens svar, dock gör hon/hon det sällan. 

 

På den sista öppna frågan uppgav en sjuksköterska problem att dokumentera enligt AMLS®-

konceptet; Viktigt med omfattande anamnes tyvärr har vi dåliga möjligheter att strukturerat 

dokumentera detta”. 

 

5.1 Syntes 

 

Majoriteten av de sjuksköterskor som deltog i studien uppgav att de följde riktlinjerna enligt 

AMLS®-konceptet. En majoritet  av sjuksköterskorna i studien uppgav även att de 

dokumenterade sina bedömningar av patienternas svar. Majoriteten av sjuksköterskorna i studien  

ansåg att det var betydelsefullt att dokumentera båda patientens svar. Dock fanns det en del 

motsägendesfulla resultat, att sjuksköterskan uppgav att det var viktigt att bedöma eller 

dokumentera, men sedan inte gjorde det. 

 

6. Diskussion 

 

6.1 Metoddiskussion 

Kvantitativ tvärsnittsstudie användes för att studera en population under ett kort tidsintervall eller 

vid en viss tidpunkt. Enligt Polit och Beck (2006) kan kvantitativ tvärsnittsstudie användas om 

syftet är att erhålla en bild över en population över ett kortare tidsintervall. Genom att använda 

sig av enkäter ges fler respondenter möjlighet att delta i studien och genom att använda en 

kvantitativ ansats kan  resultat, i vissa fall, generaliseras till större populationer och liknande 

sammanhang. Då hela populationen inte kunde undersökas under studien, utan vissa delar i det 
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aktuella länet är inte urvalet ekvivalent med populationen, vilket försvagade studiens möjlighet 

att anses generaliserbart. (Dahmström, 2005).  

 

Enkäten utarbetades att vara lättläst och prydlig, för att väcka intresse och vilja besvaras av så 

många som möjligt. Utformningen ska heller inte vara för omfattande för att väcka intresse hos 

respondenten. ( Ejvegård 2009)  Vidare tog ca 5 minuter att fylla i, detta för att underlätta 

deltagandet.   

 

 

Då det inte fanns något validerat instrument som svarade till studiens syfte, konstruerades en 

egen enkät baserad på litteraturgenomgång, enkäter samt de riktlinjer som rekommenderas av 

Trost (2007). Dock varnar Trost (2007) för svårigheten  i att ställa öppna frågor i enkäter då 

svarsbortfallet kan bli mycket stort. Författaren till föreliggande studie valde dock att ta med 

frågan för att kunna göra textanalys av svaren. Metoden som kunde ha använts är textanalys 

genom att sammanfatta texterna och därigenom leta efter likheter samt skillnader (Polit och 

Beck, 2006). För att öka trovärdigheten gjordes en pilotstudie på 5 sjuksköterskor, som ej 

inkluderades i resultatet. Dessa sjuksköterskor är dock från en prehospital verksamhet i annat 

län, eftersom författaren inte ville påverka urvalet i länet där studien skulle bedrivas. Resultatet 

av detta blev att pilotstudien inte gjordes på samma villkor som själva studien, vilket kan 

påverkat att enkäten förblev oförändrad. Ingen av deltagarna från föreliggande studie har dock 

kontaktat författaren vare sig via telefon eller e-post. Detta tolkades som att själva enkäten var 

lättförståelig samt inte påverkade medverkandet. Det kan också vara så att 

respondenten/respondenterna avstod att kontakta författaren, då det medförde extra jobb.  

Reliabilitet, tillförlitligheten i instrumentet kan ej bedömas då enkäten är utvecklad av författaren 

ingen test-retest-reliabilitet har utförts, således har ej korrelationen mellan testen mätts. Säkerhet 

i mätningen kan ej bedömas (Forsberg och Wengström, 2006). Begreppet validitet är ett mått på 

hur bra man lyckats ringa in det fenomen som avses studeras. (Gellerstedt, 2004). Frågorna i 

enkäten och studiens syfte ska hela tiden jämföras med varandra, så att relevanta svar kan fås, 

detta gjordes under framställning av enkäten. En mindre pilot-studie gjordes där fem 

sjuksköterskor, som inte ingår i studien, fick fylla i den framtagna enkäten, i syfte att validera 

själva enkäten (face validity). Deltagarna ansåg att frågorna var relevanta för studien. Då enkäten 
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ter sig vara godtagbar hos deltagarna, upplever författaren till föreliggande studie face validity 

som hög. Face validity kan används för att bedöma värdet på en enkät (Trost, 2007).  

 

Ett problem med att använda enkäter och parallellt garantera anonymitet för respondenten är att 

forskaren har svårt att motivera respondenterna till deltagande, vilket kan ses som en nackdel. 

(Dahmström, 2005). Polit och Beck (2006) anser att en svarsfrekvens på en enkätstudie bör 

överstiga minst 65 % för att resultatet ska kunna anses generaliserbart till en större population. 

Dock anser Trost (2007) att svarsfrekvenser från 50 % och uppåt anses mer vanligt 

förekommande. Svarsfrekvensen i denna studie var 43 % vilket får anses ligga på en nivå där 

ingen generalisering kan göras. Förhoppningen var att studien skulle uppnå en svarsfrekvens 

över 65 %, för att få så bra rådata som möjligt och uppnå studiens syfte. Det är oklart vad som 

orsakade det låga deltagarantalet. Det kan varit relaterat till för många parallellt pågående 

studier, varpå en generell enkättrötthet har uppstått. Det kan även vara en ovilja att medverka i 

forskning. På grund av flertalet andra pågående studier under samma tidsperiod avrådde 

verksamhetschefen från att gå ut i hela det länet, utan hänvisar till de tre mindre 

ambulansstationerna där studien har bedrivits.  Det kan även vara så att studien pågick under för 

kort tid så all personal inte hade möjlighet att se enkäten. Denna tid hade kunnat göras längre, 

men med tanke på antalet parallellt pågående studier, gjordes en avvägning att låta enkäterna 

ligga ute i två veckor. Det hade varit möjligt att komma åt det interna mail-systemet för att 

därigenom  nå fler respondenter, något som skulle kunnat utnyttjas på ett bättre sätt.  

 

Det stora bortfallet kan även berott på att verksamhetschefen  kände till själva enkäten och att 

personalen kan ha känt sig utpekade eller upplevt att föreliggande studie utgjorde en ”kontroll” 

av hur AMLS®-konceptet följs i praktiken, trots att anonymitet garanterats. Det hade varit 

möjligt att använt sig löpnummer för att, i händelse att respondenten ville dra sig ur hade denne 

kunnat meddela författaren och fått sin enkät exkluderad ur studien utan att uppge närmare skäl. 

 

Gällande partiellt bortfall förekom detta i den öppna frågan (bilaga 2), där respondenterna kunde 

skriva en kommentar. Den öppna frågan kan enbart ses som upplysande och inte generaliserbar 

på grund av det partiella bortfallet samt att författaren inte gjort någon djupare textanalys, på 

grund av det ringa utfallet. Majoriteten av frågorna tillät ett svar bland alternativen, dock kan det 
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ge en viss felmarginal då något av de av författaren förvalda svarsalternativen eventuellt inte 

passar respondenten.  

 

Då det gäller frågan angående yrkeserfarenhet från ambulanssjukvården framgick det inte i 

svaret hur länge vederbörande jobbat som sjuksköterska. Det kan vara så att en del har jobbat 

som ambulanssjukvårdare innan de utbildade sig till sjuksköterskor. Således fick man inte genom 

den frågeställningen reda på hur länge personen hade jobbat som sjuksköterska inom 

ambulanssjukvården, utan enbart hur länge totalt sett den jobbat inom ambulanssjukvården. 

I studien förekommer ingen normalfördelning gällande kön, 65,2 % (n=15) av deltagarna var 

män. Enligt statistik för 2010 från Socialstyrelsen (2011) var  9,2 % av Sveriges legitimerade 

sjuksköterskor män.  

 

Respondenterna tillfrågades hur de arbetat med AMLS®-konceptet, således blir svaren 

retrospektiva. Svaren kan variera om respondenten till exempel varit på semester flera veckor 

och måste tänka tillbaka på hur denne arbetat med anamnesupptagande eller om respondenten 

precis slutat sitt skift. Likaså beror det på hur ofta respondenten arbetar. En gräns skulle ha satts 

hur mycket, hur ofta och när senaste arbetspasset gjordes. 
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6.2 Resultatdiskussion 

 

Syftet med studien var att undersöka i vilken utsträckning sjuksköterskorna i det aktuella 

landstinget uppgeav att de enligt AMLS-modellen® bedömer patienter med akut bröstsmärta 

samt om bedömningen dokumenteras och vilken betydelse sjuksköterskorna ger bedömningen 

och dokumentationen. Som beskrivet i syntesen uppger majoriteten av sjuksköteskorna att de 

dokumenterar enligt AMLS®. Majoriteten uppger även att de dokumenterar enligt konceptet. 

Detta kan tolkas som att systemet för intervjuteknik fungerar tillfredsställande. Suserud och 

Svensson (2005) tar i sin bok upp att det kan underlätta att använda sig av olika minnesramsor 

för att få en bra anamnes. AMLS®-konceptet är bland annat ett system med minnesramsor som 

används för upptagande av anamnes. Flera studier, Thakore och Morrison (2001) samt Bruce och 

Suserud (2005) har kommit fram till att användandet av en strukturerad mall vid 

överrapportering underlättare för mottagande sjuksköterska att följa med i överrapporteringen. 

Det kan även vara så att sjuksköterskan är ointresserad av rapporten vilket då skapar frustation 

hos ambulanspersonalen samt ger en kortare och mindre komplett rapport, där viktig information 

kan gå förlorad (Jenkin, Abelson, Mitchell, 2007, Owen, Hemmings, Brown, 2009).   

 

Bost, Crilly, Wallis, Pattersson och Chaboyer (2010) tar i sin reviewstudie upp att det är viktigt 

att ha en strukturerad mall med ett gemensamt språk som alla förstår samt gemensamma 

utbildningar runt mallen, då minimeras risken att förlora information i samband med 

överrapporteringen. AMLS®-systemet är ett strukturerat sätt att ta anamnes på. Om 

ambulanspersonalen dokumenterar efter AMLS®-systemet måste även personalen på 

akutmottagningen genomgå samma utbildning för att kunna tolka innehållet på ett adekvat sätt. I 

en brittisk studie (Pothier, Monterio, Mooktlar och Shaw, 2005) framkom att minsta andelen 

information gick förlorad då verbal rapport  kombinerades med ett ifyllt underlag i samband med 
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överrapportering. Studien kom även fram till att största andelen information tappades då endast 

verbal rapport gavs och inga anteckningar fördes av den mottagande sjuksköterskan.  

 

 

Många av sjuksköterskorna i studien uppgav att de dokumenterade patienternas svar. För att 

kunna få en bra anamnes och tolka patientens behov är kommunikation mycket viktigt. Thorqvist 

(2001) tar i sin bok upp att just språket är ett viktigt kommunikationsmedel, där känslor, tankar, 

kritik och frågor uttrycks. Enqvist och Bengtsson (2005) tar upp vikten av att tänka på sitt 

kroppsspråk då det kan påverka en annan persons sinnesstämmning. Vidare nämner författarna 

att människor från andra kulturer kan missuppfatta kroppspråket, vilket kan leda till att 

vårdmötet blir negativt med knapphändig anamnes som följd. I Axelsson, Zettergren, Axelsson 

(2005) studie framkommer att sjuksköterskan får lita på sin intution vid mötet med anhöriga och 

patient då det inte finns några tydliga riktlinjer för mötet. 

 

Men om samtliga som inte svarat tycker precis tvärtom? Om de som inte svarat, avstod för att de 

anser att systemet är ohållbart eller otillräckligt skulle detta innebära att 56,6 %, anser att 

systemet är otillräckligt. Det kan även tyda på att AMLS®-utbildningen inte varit tillräcklig, det 

kan likaväl bero på ointresse att delta i studien. Det kan även vara så, då systemet inte är obligat 

att använda att bortfallet i föreliggande studie inte använder sig av AMLS®-systemet och därför 

väljer att avstå från att delta i studien. Då studien bedrivits som en enkätundersökning med 

självskattning och ej som en journalgranskning går det inte att bevisa att dokumentation sker 

enligt AMLS®-konceptet.  

 

Gällande VAS-bedömning skriver en av respondenterna; ”ställer många frågor, men ibland kan 

det vara svårt att dokumentera svaren och värdera det patienten säger, de kan vara oroliga, 

dementa, berusade. Ibland vet patienten vad dom ska säga för att få vård, finns många kändisar 

som säger VAS 8-10 men som har ok parametrar och är helt opåverkad”. Patientens upplevelse 

av smärtan är subjektiv, således är inte graden av vävnadsskada proportionerlig till själva 

smärtupplevelsen, så kan inte själva vävnadskadan styra behandlingen (Alonso-Serra, Wesley, 

2003). Patienten måste alltid kunna känna tillit till sjuksköterskan. För att uppnå en god relation 

mellan vårdare och patient måste vårdaren kunna sätta sig in i patientens livsvärld, visa omtanke 
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och sympati. Det är viktigt att visa patienten respekt; en liten sak för vårdaren kan vara en 

mycket stor händelse för patienten (Poljak, Tveith, Ragneskog, 2006). Patienten har ett behov av 

trygghet som sjuksköterskan måste möta med lyhördhet (Elmqvist, Fridlund, Ekebergh, 2008).  

 

Den vårdande personalen måste vara öppen och tillmötesgående i mötet med patienten för att 

synliggöra det specifika behovet (Dahlberg, Nyström, Fagerberg och Suserud, 2003). För 

patienten är det mycket viktigt att bli bekräftad och tas på allvar av vårdaren. 

Ambulanspersonalen måste även visa patienten respekt, den höga siffran på VAS-skalan kan 

bero på stress och ångest. Viktigt att sjuksköterskan här visar tecken på empati och sympati för 

patienten. Så att patienten kan känna sig trygg (Siebens, Moons, De Geest, Miljoen et.al, 2007). 

 

En annan sjuksköterska beskriver svårigheten med VAS-skalan; Om de ej kan svara och tycker 

det är svårt – gissar jag åt dem” Enligt litteraturen kan en tredjedel av de vuxna patienter som 

behandlats utanför sjukhus inte återge sin smärta genom att använda sig av VAS-skalan (Maio, 

Garisson, Spaite et. al 2002). Med detta i åtanke är det inte rimligt att någon annan skattar 

patientens smärta, dels blir dokumentationen felaktig och patientens egentliga smärta kommer 

inte fram på ett tydlig sätt. Vårdkedjan försvåras ytterligare om den initiala bedömningen är 

felaktig, är den till grund för kommande bedömningar. Om patienten får smärtlindrande 

behandling kan den vara inadekvat om den sjuksköterskan har gissat patientens VAS. Den 

smärtlindrande behandlingen styrs av ett målvärde som VAS 3, om patienten då uppger VAS 2 

uteblir den smärtlindrande behandlingen då värdet ligger under målvärdet, dock kan patienten 

missuppfattat VAS-frågan. Vilket leder till ökat lidande för patienten. Två studier, Siebens, 

Moons, De Geest, Miljoen et.al (2007) och  Moser, Dracup (1996)  visar på att oro och ångest 

hos patienter med bröstsmärta kan öka mortaliteten. Smärtlindrande behandling dämpar även oro 

och ångest, med adekvat smärtlindring blir patienten lugnare. Då smärtskattningen från början 

kan vara felaktig riskerar patienten att bli sämre i sin sjukdom och därigenom ökas risken för 

dödlig utgång. 

 

I resultatet framkom även att 13 (56,5 %) av sjuksköterskorna sällan frågar patienten när denne 

åter eller drack senast. Som tidigare beskrivit (Kluger & Short, 1999) är det viktigt att bedömma 
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då det kan ha betydelse om patienten ska sövas. Dock var det inget som var signifikant med 

varken ålder eller antal år i den prehospitala verksamheten. 

 

 

 

 

 

7. Konklusion 

Då föreliggande studie är begränsad både i storlek samt svarsfrekvens går det inte att dra några 

definitiva slutsatser. Majoriteten av de sjuksköterskor som deltog i studien uppgav att de följde 

riktlinjerna enligt AMLS®-konceptet. En majoritet  av sjuksköterskorna i studien uppgav även 

att de dokumenterade sina bedömningar av patienternas svar. Majoriteten av sjuksköterskorna i 

studien  ansåg att det var betydelsefullt att dokumentera båda patientens svar. Dock fanns det en 

del motsägendesfulla resultat, att sjuksköterskan uppgav att det var viktigt att bedöma eller 

dokumentera, men sedan inte gjorde det.  

 

7.1 Förslag till vidare forskning och klinisk implikation 

Som en sjuksköterska beskrev; ”Viktigt med omfattande anamnes tyvärr har vi dåliga 

möjligheter att strukturerat dokumentera detta”. Det kan vara av intresse att göra om denna 

studie när ett nytt dokumentationssystem som är baserat på AMLS®-principen finns i 

verksamheten. Dokumentation är oerhört viktigt, det som inte finns dokumenterat har inte hänt. 

Det behövs vidare forskning på hur anamnes ska dokumenteras på ett bra sätt prehospitalt. Med 

tanke på det ringa antalet respondenter i denna studie är det svårt att bedöma hur detta system 

efterföljs och fungerar i verksamheten. Dock uppgav respondenterna att de oftast följde systemet 

vid upptagande av anamnes. Om denna studie görs om parallellt med ett journalgranskande 

element kan andra slutsatser dras om AMLS®-konceptets följdsamhet inom verksamheten.   
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Till Verksamhetschefen vid Ambulanssjukvården  

 

Härmed anhålles om tillstånd att i mitt D-uppsatsarbete, som ingår som del i specialist-

sjuksköterskeprogrammet inom ambulanssjukvård, vid Örebro universitet, få genomföra en 

studie med enkäter utlämnade till samtliga leg. sjuksköterskor inom ambulanssjukvården i länet 

enligt den beskrivning som ges nedan.  

 

Kort beskrivning av studiens uppläggning  

Då en patient söker för bröstsmärta är det mycket viktigt att avgöra om patienten har en 

potentiellt livshotande sjukdom, en god anamnes är då ett viktigt diagnostiskt hjälpmedel. 

Orsaken till den upplevda bröstsmärtan kan vara allt från livshotande till helt ofarlig. När det 

gäller bedömning av medicinpatienter generellt, finns det en amerikansk koncept-utbildning som 

bland annat berör anamnesupptagande, AMLS®, ( Advanced Medical Life Support), vilket vi 

uppfattat att den aktuella ambulansverksamheten fortlöpande utbildar sin personal i.  

 

Utöver anamnesupptagande rörande patientens smärta/obehag ska även andra faktorer bedömas 

för att får en så komplett bild över patientens tillstånd som möjligt. Man bör då även fråga 

patienten om denne har några allergier, mot till exempel läkemedel, om vilka sjukdomar denne 

har och om symtomen liknar tidigare kända sjukdomar. Då patienten sist åt och drack bör även 

frågas, vilket kan ha betydelse om patienten ska sövas och är icke fastande. Patienten bör även 

frågas vad som utlöste det aktuella problemet, i detta fall bröstsmärtan. 

Studien är tänkt att genomföras som en empirisk studie med kvantitativ karaktär med fokus på 

hur ambulanspersonalen bedömer samt dokumenterar omhändertagandet av patienter som söker 

för bröstsmärta enligt AMLS®, i ett avgränsat område i Mellansverige. Fokus är även på hur 

viktigt sjuksköterskorna tycker att det är att ta anamnes och att dokumentera. 

Enkäten kommer att vända sig till sjuksköterskor, verksamma inom ambulanssjukvården i minst 

2 år, som jobbar på ambulansstationerna i Enköping, Tierp och Östhammar. 
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