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Sammanfattning I Region Skåne finns tydliga 
behandlingsriktlinjer gällande 
prehospitalt omhändertagande av 
patienter med misstänkt stroke i 
vårdprogrammet ”Rädda hjärnan”. Det 
saknas ett enhetligt 
bedömningsinstrument som 
specialistutbildade sjuksköterskor inom 
ambulans kan använda för att känna sig 
säkrare och tryggare i sin identifiering av 
patienter med misstänkt stroke. Syftet 
med studien var att undersöka 
specialistutbildade sjuksköterskors 
uppfattning av att kunna identifiera 
patienter med misstänkt stroke inom den 
prehospitala vården. Studien 



genomfördes med en kvantitativ ansats i 
form av enkätundersökning som delades 
ut till 35 specialistutbildade 
sjuksköterskor. Resultatet av studien 
visade att en majoritet av respondenterna 
upplevde att det hade underlättat med ett 
enhetligt bedömningsinstrument i deras 
bedömning av patienter med misstänkt 
stroke. Det framkom även att 
respondenterna upplevde en större 
säkerhet med att fastställa debuttiden 
med hjälp av anhöriga eller vittnen, 
jämfört med om bedömningen gjordes 
enbart med hjälp av patienten. Det 
framkom även att respondenterna kände 
sig relativt säkra på när vårdprogrammet 
skulle aktiveras, trots att över hälften 
upplevde att det inte fanns klara direktiv 
om hur en neurologisk undersökning skall 
utföras. Vår rekommendation för vidare 
utbildning är en gemensam stroke dag för 
alla medarbetare i vårdkedjan. Om fler 
patienter kommer under behandling 
snabbare kan det vara en 
samhällsekonomisk besparing på grund av 
mindre restsymtom och kortare vårdtider. 
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Abstract The Region of Skåne has clear treatment 

guidelines regarding prehospital care of 

patients with the suspected stroke care 

program "Save the brain". There is a lack 

of a uniform assessment instrument that 

specialized nurses in the prehospital 

care can use to feel more secure in their 

identification of patients with suspected 

stroke. The purpose of the study was to 

examine specialist educated nurses' 

perception of being able to identify 

patients with suspected stroke within 

the prehospital care. The study was 

conducted with a quantitative approach 

using a questionnaire survey, distributed 

to 35 specialized nurses. The results of 

the study showed that a majority of the 

 



 

 

respondents felt that it had facilitated 

with a uniform assessment tool in their 

assessment of patients with suspected 

stroke. It also revealed that respondents 

experienced greater security to 

determine onset time with the help of 

relatives or witnesses, compared with 

the assessment made solely by the 

patient. It also revealed that 

respondents felt relatively safe when 

care program would be activated, even 

though a good half felt that there were 

clear directives on how a neurological 

examination should be performed. Our 

recommendation for further training is a 

common stroke day for all employees in 

the continuum of care. If more patients 

receive treatment faster it can be an 

economic savings due to less residual 

symptoms and shorter treatment times. 
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Inledning 

Stroke ett samlingsnamn för tre olika tillstånd; hjärnblödning, hjärninfarkt och 
subarachnoidalblödning (Stroke–Riksförbundet, 2014). Sjukdomen drabbar ca 30,000 
personer i Sverige varje år, vilket är 1 person var 17:e minut. Det är den sjukdom som 
kräver flest vårddagar inom somatisk vård och kostnaden uppgår till 18 miljarder 
årligen (ibid.). Det finns ett regionalt mål att alla patienter med misstänkt stroke som 
kontaktar ambulanssjukvården ska få ett prehospitalt omhändertagande i enlighet 
med gällande behandlingsriktlinjer och vårdprogram. Alla berörda 
sjukvårdsmedarbetare ska också kunna identifiera patienter som kan vara aktuella för 
trombolys, då debuttiden är avgörande för att kunna genomföra behandlingen 
(Region Skåne, 2009). Trombolysbehandling innebär i dessa fall administrering av 
läkemedel som löser en eller flera blodproppar som orsakar själva stroken. Denna 
behandling bör sättas in inom 4,5 timmar efter symtomdebuten (Socialstyrelsen, 
2013). 

Enligt European Stroke Organization (ESO) (2008) är stroke en av de vanligaste 
orsakerna till sjukdomstillstånd och död i Europa.  En stor skillnad i förekomst av 
stroke har dokumenterats mellan Öst och Västeuropa. Detta kan enligt ESO bero på 
skillnaderna i ländernas riskfaktorer och levnadssätt. Störst prevalens har öst Europa. 
ESO bildades 2007 och är en uppföljare till European Stroke Initiativ (EUSI) som kom 
med sina första ”Recommendations for Stroke Management” år 2000. ESO:s mål är 
att öka medvetenhet och kunskap om stroke i samhället. Målet är även att se över 
utbildningar inom hälso- och sjukvård så att kunskapen ökar för att kunna identifiera 
strokepatienter på ett bättre sätt och förstår vikten av ett snabbt omhändertagande 
(ibid.).  

Forskning inom området stroke pågår ständigt och Socialstyrelsens senaste 
rekommendationer har ändrats från 3 till 4,5 timmar från symtomdebut till 
påbörjande av trombolysbehandling oavsett ålder på patienten (Socialstyrelsen, 
2014). I en studie gjord av Hacke et al. (2008) randomiserades patienter mellan 18-80 
år, som via röntgen diagnostiserats med akut stroke och hade passerat tidsintervallet 
för trombolys (3 timmar) till antingen behandling med trombolys eller placebo. 
Således gjordes studien på patienter som var inom intervallet 3 till 4,5 timmar. 
Resultatet visade att de patienter som fått trombolysbehandling hade en större 
möjlighet att klara sig med färre restsymtom (ibid.). 

Gällande prehospitalt omhändertagande av patienter med misstänkt stroke finns 
tydliga behandlingsriktlinjer i Region Skåne. Det saknas ett enhetligt 
bedömningsinstrument för neurologisk undersökning av en patient med misstänkt 
stroke. Ett enhetligt instrument skulle kunna innebära att specialistsjuksköterskor ges 
ökade förutsättningar att genomföra säkrare bedömningar av patienter med 
misstänkt stroke samt att värdefull tid sparas. Vår studie undersöker 
specialistutbildade sjuksköterskors uppfattning om sina möjligheter att identifiera 
patienter med misstänkt stroke inom den prehospitala vården. 
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Bakgrund  

Stroke 
 
Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) (2014) definieras stroke som “En snabbt 
påkommen fokal störning av hjärnans funktion med symptom som varar i minst 24 
timmar eller leder till döden, där orsaken inte är uppenbarligen annan än vaskulär. I 
fall av djup medvetslöshet eller subarachnoidalblödning kan symtomen vara globala” 
(Suserud & Svensson, 2009, s. 325).  
Enligt Fryckstedt, Hulting, Höjer & Ludwigs (2013) kan en intracerebral blödning 
uppkomma efter en bristning av ett mindre blodkärl som skadats av t.ex. hypertoni. 
Subarachnoidalblödning sker genom bristning av ett arteriellt aneurysm och ger ofta 
hastigt insättande huvudvärk (ibid.). 
 
Stroke uppkommer oftast genom att en trombos eller emboli täpper till ett kärl i 
hjärnan. Denna del av hjärnan får då inget blod och inget syre vilket leder till celldöd 
och vävnadsskada i det aktuella området (Stroke-Riksförbundet, 2014). Eftersom 
hjärncellerna snabbt dör i samband med insjuknandet i stroke används ofta uttrycket: 
”Time is Brain”, vilket styrks av Audebert, Saver, Starkman, Lees och Endres (2013) 
som framhäver vikten av tidig behandling för att förhindra ytterligare syrebrist och 
celldöd. Enligt Suserud och Svensson (2009) krävs en snabb handläggning för att en 
trombolysbehandling skall ha bästa effekt, även om tidsintervallets maxgräns är satt 
till 4,5 timme är det viktigt att patienten kommer under trombolysbehandling så fort 
som möjligt. 2 miljoner hjärnceller dör för varje minut som behandlingen dröjer, 
hjärnskadan kan alltså begränsas genom att förkorta tiden till behandling (ibid.). 
 
Enligt Chrandall et al. (2009) har patienter med förmaksflimmer tre till fyra gånger 
högre risk att drabbas av stroke jämfört med en frisk person. Behandling med 
antikoagulantia som motverkar proppbildning är det som i huvudsak används för att 
förebygga stroke hos personer med förmaksflimmer (ibid.). Hjärtsjukdomar, diabetes 
och högt kolesterol är också faktorer som kan öka risken för att få en stroke. En 
kombination av flera olika riskfaktorer ökar kraftigt risken för en stroke (Stroke-
Riksförbundet, 2014). 
 
Enligt 1177 Vårdguiden (2013) kan symtombilden variera kraftigt från patient till 
patient när någon drabbas av stroke. Det avgörande för vilka symtom patienten 
uppvisar är var någonstans i hjärnan en skada uppstår till följd av en blödning eller 
propp. De symtom som vanligtvis förknippas med stroke är: domningar, förlamning i 
armar, ben och ansiktet, vanligtvis mer tydliga på antingen höger eller vänster sida, 
problem med att tala eller svårt att förstå vad andra säger, synrubbningar på ett eller 
båda ögonen, yrsel och balansproblem samt svårighet med motoriken. Även plötslig 
huvudvärk kan vara ett tecken på att man drabbats av stroke (ibid.) 
 
Sveriges landsting och regioner (2011) startade en nationell strokekampanj hösten 
2011 med syftet att rädda fler människor till ett bättre liv genom att känna igen 
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symtomen på stroke och larma direkt. Kampanjen benämndes AKUT där A står för 
ansiktet; har patienten hängande mungipa på någon sida, K står för kroppsdel; kan 
patienten hålla båda sina armar rakt upp i tio sekunder, U står för uttal; kan patienten 
prata utan sluddrighet, T betonar vikten av att söka vård i tid. Sveriges landsting och 
regioner, stod för finansieringen till och med 2013. Kampanjen hade i maj 2013 hjälpt 
över 60 personer som drabbats av akut stroke till ett normalt liv. Det motsvarar 50 
miljoner kronor i minskade samhällskostnader lika mycket som totalt har investerats i 
kampanjen (ibid.). 
 

  
Evidensbaserad vård 
 
Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2008) ingår det sjuksköterskans yrkesroll att ta 
till sig ny forskning och införa denna i sitt arbete. Det finns olika modeller för att göra 
detta och Svensk sjuksköterskeförening har valt att använda Promoting Action on 
Research Implementation in Health Services framework (PARIHS). Detta innebär ett 
strukturerat sätt att planera, införa och följa upp ny kunskap samt att bedriva 
förändringsarbete. För att kunna införa ny kunskap inom ett specifikt område 
beskriver PARISH-modellen tre viktiga faktorer. Den första är evidensen; kunskapen 
måste vara av hög kvalité, vetenskapligt förankrad och överensstämmande med 
professionens uppfattning och vårdtagarens behov. Den andra är sammanhanget; 
vårdmiljön måste vara öppen för förändring och ledarskapet tydligt och 
decentraliserat för att kunna skapa ett system för återkoppling och uppföljning till 
verksamheten. Underlättande är den tredje faktorn och det innebär metoder och 
tekniker som kan användas för att en person ska kunna underlätta för andra. Personen 
som underlättar måste ha goda kunskaper och kunna anpassa utbildningen efter 
andras behov (ibid.).  
 
I Sverige bedrivs vård och behandling av stroke med utgångspunkt från nationella 
riktlinjer (Socialstyrelsen, 2009). Dessa kompletteras av en uppdatering från 2014 
(Socialstyrelsen, 2014). Riktlinjerna är framtagna för att ge stöd åt hälso- och 
sjukvården i deras beslut om prioritering, handläggning och behandling angående 
patienter med misstänkt stroke. Målet är att hälso- och sjukvården ska använda sina 
resurser effektivt, fördela dem efter behov och att ta fram styrdokument för att hälso- 
och sjukvården ska kunna prioritera patienter med misstänkt stroke rätt 
(Socialstyrelsen, 2009). I de uppdaterade nationella riktlinjerna från 2014 är tiden för 
trombolysbehandling ändrad från 3,5 till 4,5 timmar för patienter med symtom på 
stroke, oavsett ålder (Socialstyrelsen, 2014). Detta skiljer sig åt från ESO:s riktlinjer 
vilka rekommenderar att en patient med misstänkta symtom på stroke ska 
transporteras in med högsta prioritet för att kunna påbörja trombolysbehandling 
inom 3 timmar från symtomdebut (ESO, 2008). 
 
I de nationella riktlinjerna för strokesjukvård som utkom 2009 finns det 164 
rekommendationer inom områdena prevention, diagnostik, behandling och 
rehabilitering. För att värdera evidensen i ny forskning använder sig Socialstyrelsen 
(2009) av en evidensskala som går från 1 till 10. Om en åtgärd har evidens 1 innebär 
det att det är en åtgärd som gör stor nytta för patienten i förhållande till kostnad för 
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aktuellt hälsotillstånd, motsatsen gäller således för 10. Socialstyrelsen har under 
rubriken ”De första insatserna” i dessa riktlinjer angivit att ”Bedömningsinstrument 
prehospitalt för ambulanssjukvårdare, sjukvårdsrådgivare eller annan person i 
närheten av den drabbade” har en evidensstyrka på 2 (ibid.).  
 
Sjuksköterskor med specialistutbildning inriktad mot ambulanssjukvård arbetar i en 
miljö som kan vara stressig, oordnad och med begränsade resurser (Riksföreningen 
för ambulanssjuksköterskor och svensk sjuksköterskeförening, 2012). Det är därför av 
stor vikt att med dessa förutsättningar kunna utföra ett patientsäkert 
omhändertagande, kunna tillfredsställa patienters individuella behov av specifik 
omvårdnad och medicinsk vård och kunna utföra detta arbete självständigt. I det 
dagliga arbetet ingår att tolka, värdera och behandla patienters tillstånd med stöd av 
vitalparametrar och behandlingsriktlinjer. För att kunna utföra detta arbete på ett så 
säkert och evidensbaserat sätt som möjligt är det viktigt att hålla sig uppdaterad i 
aktuell forskning samt se behov av vidare forskning och utveckling (ibid.).  

 
Bedömningsinstrument  

Det finns en mängd olika instrument för att underlätta den prehospitala bedömningen 
av en patient med misstänkt stroke. Dessa används i stor utsträckning för att kunna 
göra en snabb och enhetlig undersökning (Harbison, Hossain, Jenkinson, Davis, Louw 
& Ford, 2003), (Frendl, Strauss, Underhill & Goldstein, 2008), (Kidwell, Starkman, 
Eckstein, Weems & Saver, 2000). 

FAST-testet, FAST står för Face Dropping, Arm Weakness, Speech Difficulty, Time to 
call 9-1-1 (National Stroke Association, 2014). Harbison, Hossain, Jenkinson, Davis, 
Louw & Ford (2003) visade i sin studie att om FAST-testet används prehospitalt så 
identifieras patienter med misstänkt stroke i högre utsträckning än tidigare. 
Undersökningen består av tre moment som innefattar bedömning av patientens 
ansiktsmimik, liksidig styrka i armarna och nytillkomna talsvårigheter (ibid.).  Sheppard 
et al. (2013) visade att användning av FAST-test som prehospitalt 
bedömningsinstrument, dokumentation av debuttiden och förvarning in till sjukhuset 
minskade tiden till en CT-röntgen med mellan 120 till 155 minuter, jämfört med att 
inte använda sig av ett bedömningsinstrument.  Samtidigt konstaterades att flera 
patienter ändå blev felbedömda på grund av att vissa patienter uppvisar symtom som 
inte inkluderades i FAST-testet (ibid.).  

Frendl, Strauss, Underhill & Goldstein (2008) testade Cincinnati Prehospital Stroke 
Scale (CPSS) som även det är ett bedömningsinstrument för att bedöma om en patient 
kan ha drabbats av stroke. Med detta instrument bedöms ansiktsmimik, liksidig styrka 
i armarna och man undersöker om patienten kan säga en sammanhängande mening 
eller sluddrar i talet (ibid.). I en studie genomförd i Italien påvisade De Luca et al. 
(2013) att användandet av CPSS som bedömningsinstrument redan vid mottagande 
av larmsamtal innebar att den första bedömningen bättre stämde överens med den 
andra bedömningen som ambulansen gjorde på plats hos patienten. Detta jämfört 
med om inget bedömningsinstrument användes vid mottagandet av larmsamtalet 
(ibid.). 
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Los Angeles Prehospital Stroke Screen (LAPSS) är ytterligare ett 
bedömningsinstrument som används prehospitalt för att identifiera patienter med 
misstänkt stroke (Kidwell, Starkman, Eckstein, Weems & Saver, 2000). LAPSS är ett 
mer omfattande instrument att använda jämfört med FAST och CPSS. Förutom att 
undersöka om det är någon skillnad mellan höger och vänster sida på ansiktet 
undersöks gripförmågan i händerna och armstyrkan. Dokumentation görs av 
blodsockervärde, symtomdebut, ålder och om patienten haft epilepsi eller 
krampanfall i samband med insjuknandet samt om patienten sitter i rullstol eller är 
sängbunden (ibid.). 
 
The National Stroke Association (NSA) (2014) förordar användning av ett 
bedömningsinstrument vid prehospital undersökning av en patient med misstänkt 
stroke, detta för att patienten snabbt skall komma under vård. Den amerikanska 
motsvarigheten till AKUT-testet är FAST-testet. När den professionella vårdaren 
bedömer en patient med misstänkt stroke förordar NSA att CPSS eller LAPSS används 
(ibid.). 
 
I en pilotstudie som pågår i Region Skåne, där 100 patienter planeras att ingå, testas 
ett annat prehospitalt bedömningsinstrument som benämns PreHospitalt Ambulans 
Stroke Test (PreHAST) (Region Skånes Prehospitala Enhet, 2014). 
 

Regionala riktlinjer och prehospitalt omhändertagande 

I denna studie kommer Region Skånes vårdprogram ”Rädda hjärnan” för misstänkt 
stroke (Region Skåne, 2009) att användas som utgångspunkt. I detta vårdprogram 
beskrivs olika delar av vårdkedjan var för sig och denna studie fokuserar på den 
prehospitala delen. 

Enligt Region Skånes behandlingsriktlinjer (2012) hänvisas specialistsjuksköterskan 
inom ambulans till vårdprogrammet ”Rädda hjärnan” (Region Skåne, 2009). Enligt 
vårdprogrammet (Region Skåne, 2009) är behandlingen vid misstänkt stroke att 
säkerställa fri luftväg och adekvat andning samt att ge syrgasbehandling 3 liter på 
grimma (vid misstänkt KOL ej över 90 % i saturation). Etablera venväg, påbörja infusion 
Ringeracetat 1000 ml och kontrollera blodglukos, behandla eventuell hypoglykemi 
ingår också som åtgärder i vårdprogrammet.  Programmet uppmärksammar vidare att 
många patienter kan ha mycket högt blodtryck som inte ska sänkas prehospitalt. 
Vidare beskrivs att kroppstemperaturen ska kontrolleras och registreras på patienten. 
Det framhålls som viktigt att dokumentera tid för insjuknande då en patient med 
misstänkt stroke ska transporteras in med högsta prioritet för att kunna påbörja 
trombolysbehandling inom 4,5 timmar från symtomdebut. Det är även viktigt att fråga 
om patienten står på blodförtunnande mediciner eller har andra sjukdomar i 
anamnesen. I undersökningen ska även ingå kontroll av neurologstatus, vilket innebär 
kontroll av pareser i armar och ben, språkfunktion samt en enkel 
synfältsundersökning. Medvetandegrad ska kontrolleras och patienten ska vara 
kontaktbar vilket innebär RLS 1-3, för att vara aktuell för trombolysbehandning. Målet 
är enligt vårdprogrammet att ambulansteamet ska kunna rådgöra med jourhavande 
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läkare gällande handläggning, samt få besked om transportdestination senast 5 
minuter efter telefonkontakt (ibid.). 

För att på bästa sätt kunna hjälpa en patient med misstänkt stroke krävs att 
ambulanspersonal är väl utbildad, har goda förutsättningar att göra en säker 
bedömning och snabbt kan komma fram till att patienten kan ha drabbats av en stroke 
och agerar därefter. Det finns klara direktiv på vilka vitala parametrar som ska tas och 
vilket vårdprogram som ska följas samt vilken tid som gäller från symtomdebut till 
eventuell trombolysbehandling. 

I studien av Harbison et al. (2003) om stroke och strokebehandling, framkommer 
nyttan av att ha ett bedömningsinstrument att följa vid undersökning av patienter 
med misstänkt stroke. Ambulanspersonalens bedömning blev jämförd med 
utskrivningsdiagnosen gjord av läkare vid utskrivning från sjukhuset. Med hjälp av 
bedömningsinstrument ökade ambulanspersonalens korrekthet i bedömningen av 
patienter med misstänkt stroke, resultatet i studien visade sig vara 79 % med FAST-
testet (ibid.). AKUT kampanjen från Sveriges landsting och regioner (2011) har varit 
mer inriktad mot att belysa ämnet och göra allmänheten mer uppmärksam på att 
kunna känna igen symtom på stroke. Prehospitalt saknas det idag inom Region Skåne 
ett enhetligt bedömningsinstrument för specialistsjuksköterskan inom ambulans att 
använda vid identifiering av patienter med misstänkt stroke.  

Syfte 
Syftet med studien var att undersöka specialistutbildade sjuksköterskors uppfattning 
av att kunna identifiera patienter med misstänkt stroke inom den prehospitala vården. 

Metod 

Design 

För att svara på studiens syfte valdes en kvantitativ metod med deskriptiv design i 
form av en enkätundersökning. Fördelen med kvantitativ metod är möjligheten att nå 
ett större urval till låg kostnad samt att alla respondenter fått samma frågor. 
Respondenterna hinner i lugn och ro svara på enkäten utan påverkan från 
frågeställarna vilket ger en högre tillförlitlighet (Ejlertsson, 2014). 

Urval 

Samtliga 35 specialistutbildade sjuksköterskor på en ambulansstation i nordvästra 
Skåne tillfrågades om medverkan i studien. Inklusionskriterierna var 
specialistutbildade sjuksköterskor på stationen, som hade vårdat en patient med 
misstänkt stroke prehospitalt. Med specialistutbildade sjuksköterskor menas alla 
sjuksköterskor med en specialistutbildning. På den aktuella stationen innebär detta 
ambulans-, anestesi- och intensivvårdssjuksköterskor. Exklusionskriterierna var de 
specialistutbildade sjuksköterskor som var timanställda.          
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Instrument 

Någon enkät som motsvarade syftet hittades inte, därför konstruerades en egen. 
Enkäten innehöll totalt 9 frågor. Frågorna 1-2 berörde hur länge respondenten arbetat 
inom ambulanssjukvården. Frågorna 3-4 berörde uppfattning om hur det är att 
fastställa debuttid. Enligt Suserud och Svensson (2009) är detta av största vikt då tiden 
är avgörande. Frågorna 5-6 berörde hur säkra respondenterna upplevde sig vara på 
att aktivera vårdprogrammet Rädda hjärnan. Fråga 7 berörde vårdprogrammets 
direktiv om hur en undersökning av en patient med misstänkt stroke skall gå till. 
Frågorna 8-9 undersökte respondenternas erfarenheter av bedömningsinstrument. 
Efter sista frågan i enkäten fanns möjlighet för respondenterna att lämna egna 
synpunkter och kommentarer.  Ett face-validity test genomfördes för att testa 
enkätens validitet. Testet genomfördes genom att en grupp blivande 
specialistsjuksköterskor med inriktning mot ambulans under ett seminarium fick 
besvara enkäten. Efter det gjordes justering av två frågor. 

Frågorna 3-6 besvarades från 1 till 10 där 1 avsåg Aldrig och 10 Alltid. Frågorna 7-9 
besvarades med Ja eller Nej och det fanns även möjlighet för egna kommentarer. 

Datainsamling 

Verksamhetschefen för ambulanssjukvården i Region Skåne tillfrågades muntligen och 
skriftligen om tillstånd för att genomföra studien. Efter verksamhetschefens 
godkännande informerades respondenterna muntligen och skriftligen angående 
studiens syfte och genomförande. Eftersom ambulansstationen är relativt liten valdes 
att personligen dela ut enkäten till samtliga specialistutbildade sjuksköterskor som 
uppfyllde inklusionskriterierna, på stationens morgonmöte. Respondenternas 
medgivande samlades in samtidigt som enkäten delades ut. Enkäten besvarades 
under morgonmötet och samlades in i en försluten låda så att anonymitet kunde 
garanteras. De förvarades mellan undersökningstillfällena inlåsta i enlighet med 
Högskolan i Halmstads riktlinjer. Enkätutlämning pågick mellan den 6 september 2014 
och slutdatum sattes till den 22 september 2014. Under denna period hade alla 
arbetslag haft två morgonmöten med tillfälle att svara på enkäten. 

Bearbetning av data 

Efter datainsamlingen sammanställdes svaren genom att varje enkät granskades, 
matades in och bearbetades i Excel. Resultaten presenteras i antal, medianvärde, 
kvartilavstånd och redovisas i form av text och diagram (Ejlertsson, 2012). För att det 
var svårt att tolka resultatet har följande definitioner använts; allt under 5 bedöms 
som mindre svårt/ mindre osäkerhet och allt över 5 bedöms som mer svårt/  större 
osäkerhet. Valda kommentarer från respondenterna presenterades som citat i 
resultatet.  

 

Etik 

Enkätundersökningen genomfördes på egen arbetsplats men innehåller inga 
personuppgifter eller andra uppgifter som kunde identifiera respondenterna, detta i 
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enlighet med personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Enkätsvaren förvarades inlåsta på 
Halmstad Högskola. I informationsbrevet angående samtycke framgick det att 
enkäten är frivillig och att respondenterna hade möjlighet att avbryta deltagandet 
närsomhelst under studien. Studiens projekplan skickades in till etikprövningsgruppen 
vid sektionen för Hälsa och Samhälle, Högskolan i Halmstad, som granskade och 
godkände studien (diarienummer UI 2014/850). 
 
 

Resultat 

Av 35 specialistutbildade sjuksköterskor svarade 33 på enkäten. De två som inte 
svarade var frånvarande vid båda undersökningstillfällena och blev därmed inte 
tillfrågade. Respondenternas totala arbetslivserfarenhet inom ambulanssjukvården 
varierade enligt följande, 0-5 år 10 st., 6-10 år 13 st., 11-15 år 7 st., 16-20 år 0 st. >20 
år 3 st. 
Som specialistutbildad sjuksköterska inom ambulanssjukvården hade 28 stycken (84,8 
%) av respondenterna mellan 0-10 års arbetslivserfarenhet. De övriga 5 stycken hade 
11-20 års arbetslivserfarenhet (15,2 %), ingen hade mer än 20 års arbetslivserfarenhet 
som specialistsjuksköterska. 
 

Debuttid av misstänkt stroke 
 
Respondenternas svar på frågan om de uppfattar det svårt att säkerställa debuttiden 
via patient visar på en större osäkerhet jämfört med att säkerställa debuttiden via 
anhörig eller vittne.  
Figur 1 har en median på 6 och kvartilavstånd 3, och figur 2 har en förskjutning av 
medianen till 4 men samma kvartilavstånd (3). 
 
 

 
 
Figur 1. n=33 
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Figur 2. n=33 

 

Vårdprogrammet Rädda hjärnan 
 
I respondenternas svar om vårdprogrammet Rädda hjärnan skulle aktiveras kunde det 
inte noteras någon större skillnad avseende debuttid eller symtom. En majoritet av 
respondenterna upplevde att det inte finns klara direktiv i vårdprogrammet om hur 
en patient med misstänkt stroke ska undersökas. 
Figur 3 och 4 har båda en median på 4 medan kvartilavståndet i figur 3 är 2 och i figur 
4 är det 3. Figur 5 visar att drygt hälften av respondenterna svarade att de saknade 
klara direktiv hur en patient med misstänkt stroke ska undersökas, noterbart är att 
knappt en tredjedel av respondenterna upplevde att det finns klara direktiv. 
 

 
 
Figur 3. n=33 
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Figur 4. n=33 

 
 

 
Figur 5. n=33 

 
Kommentarer från respondenterna: 

”Bör nog rekommendera fler att åter gå strokedagen.” 

”Tycker att vårdprogrammet behöver förbättras/förnyas överlag” 

”Test stroke saknas i behandlingsriktlinjerna” 

”Lärt mig mest kring neurologisk u.s genom mottagande läkare på akutmott.” 

”Troligtvis gör vi alla olika. Vi säger hips om haps.” 
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”det står att man ska ta kontakt med mottagande läkare på sjukhus, blir oftast 

ifrågasatt om man ringer.” 

”Även motivera akuten där det ibland kan dra ut på tiden” 

Användning av bedömningsinstrument 

I respondenternas svar (fig. 6) framkom det att 22/33 kände till AKUT-testet, 6/33 
kände till PreHAST-testet samt 6/33 kände till FAST-testet. Det noterades att ingen 
kände till LAPSS eller CPSS. 2 av respondenterna använde sig av annat 
bedömningsformulär och 6 respondenter lämnade inget svar på denna fråga. På 
frågan om det hade underlättat deras bedömning om det funnits ett enhetligt 
bedömningsinstrument (fig. 7) svarade 30 respondenter ja. 2 respondenter tyckte inte 
att det underlättat deras bedömning, 1 svarade inte på frågan. 
 

 
 
Figur 6. n=42 (Denna fråga hade flervalsalternativ därav större antal svar.) 
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Figur 7. n=33 

 
Kommentarer från respondenterna: 
 
”Tycker inte att ”listor” skall styra ett pat omh. tagande där man skall följa ett beh. 
mönster i viss ordning. Då det i början kan kännas ”tryggt”, men i långa loppet gör 
dig stereotypisk i ditt beh. så länge pat finns inom ”normal ramen” men där man, när 
pat faller utanför ramen, blir handlingsförlamad ikke tänkande spec. ssk.” 

”Hoppas att detta utmynnar till ett dokument som leder till ett säkrare sätt att 
identifiera strokepat. Tack!” 

”Aldrig hört talas om något av bed. Instrumenten” 

”Ett test måste vara lätt att förstå, snabbt att utföra. Inte för krångligt” 

”Viktigt att ha en bra undersökningsmetod. Förenklar att undersöka pat” 

 

Diskussion 
 

Metoddiskussion 
 
Syftet med studien var att beskriva specialistutbildade sjuksköterskors uppfattning av 
att identifiera patienter med misstänkt stroke inom den prehospitala vården. För att 
svara till syftet valdes en kvantitativ metod. Fördelarna med enkätundersökning var 
att nå ut till ett större antal respondenter, till låg kostnad och på begränsad tid. 
Respondenterna hann i lugn och ro svara på frågorna utan påverkan från 
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frågeställarna vilket gav en högre tillförlitlighet (Ejlertsson, 2014). Nackdelen var att 
respondenterna svarade på frågorna utan att bakomliggande resonemang blev 
klargjort i svaret. Risken var att respondenterna inte svarade eller att de inte svarade 
ärligt då det är en liten ambulansstation och alla känner varandra. 
 
Då det upplevdes svårt att finna en validerad enkät som passade studiens syfte 
skapades en egen. Sju blivande specialistsjuksköterskor med inriktning mot ambulans 
besvarade enkäten under ett manusseminarium. Efter detta gjordes justering på två 
frågor. Fyra av enkätfrågorna utformades enligt en numerisk skala 1-10 där 1 
motsvarade Aldrig och 10 Alltid, resterande frågor hade flervals alternativ och gällde 
respondenternas arbetslivserfarenhet, samt deras kännedom om 
bedömningsinstrument (Polit & Beck, 2013). Formuläret har inte validerats vidare 
men det uppfattades att frågorna reflekterade vad som avsågs att mätas vilket styrker 
studiens validitet. 
 
Studien kan ses som en pilotstudie som speglar en station och kan inte generaliseras 
till andra stationer. Studien utfördes på specialistutbildade sjuksköterskor som har 
olika lång arbetslivserfarenhet samt utbildning inom olika specialiteter. 
Reprouktionsbarheten kan anses som god eftersom studien kan genomföras i t.ex. 
Region Skåne med samma målgrupp (Polit & Beck, 2013). 

Inklusionskriterierna var specialistutbildade sjuksköterskor på stationen som hade 
vårdat en patient med misstänkt stroke prehospitalt. Exklusionskriterierna var de 
specialistutbildade sjuksköterskor som var timanställda. För att nå målgruppen valdes 
att personligen dela ut medgivandeblankett och enkäten vid stationens morgonmöte 
samt att samla in dem vid mötets slut. Denna process utfördes två gånger med varje 
team för att öka chansen att nå ut till samtliga respondenter (Eijlertsson, 2012). För 
att säkerställa anonymitet samlades enkäterna in i en försluten låda som öppnades 
efter avslutad svarsperiod.   

När urvalet diskuterades valde vi att göra en pilotundersökning (Eijlertsson, 2012). Då 
det både tidsmässigt och ekonomiskt passade att undersöka en mindre grupp valdes 
att göra en undersökning på en mindre ambulansstation i Skåne (ibid.). Detta kan även 
ses som en nackdel då urvalsgruppen var begränsad och endast en station 
undersöktes. Då respondenterna har svarat på enkäten vid olika tillfällen finns risken 
att de har diskuterat frågorna i förväg med varandra, vilket kan ge missvisande resultat 
i till exempel kännedom om bedömningsinstrument. En annan nackdel kan vara att 
den numeriska skalan vi använde inte var tillräckligt känslig varför en definition 
gjordes. 

Svarslådan öppnades, enkätsvaren lästes och sammanställdes gemensamt. 
Databearbetning av resultatet gjordes med hjälp av Excel då tidigare erfarenheter av 
detta program fanns.  

 

Resultatdiskussion 
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Studien visade att det fanns ett behov och önskan om ett tydligt 
bedömningsinstrument som skulle kunna ge specialistsjuksköterskorna på den 
studerade ambulansstationen en större trygghet i sin bedömning av patienter med 
misstänkt stroke samt att värdefull tid då kan sparas. Det finns ett antal olika 
bedömningsinstrument som blivit framtagna för prehospital vård men studien visade 
att respondenterna inte tillämpade dem i praktiken och att AKUT-testet var det som 
respondenterna hade störst kännedom om. Det har bedrivits en större 
reklamkampanj angående stroke i massmedia riktad till allmänheten och det var 
troligen därför majoriteten av respondenterna kände till bedömningsinstrumentet 
AKUT-testet. Svarsfrekvensen på enkäten var hög, 33 av 35 respondenter svarade. 
Detta tolkas som att det finns ett intresse på stationen angående utveckling och 
utbildning av det prehospitala omhändertagandet av patienter med misstänkt stroke. 
Ett antal egna kommentarer bifogades och även detta kan styrka uppfattningen om 
ett behov av att belysa området.  
 

Debuttid av misstänkt stroke 

Respondenterna svarade att det underlättade med säkerställandet av debuttiden om 
en anhörig eller ett vittne fanns på plats vid insjuknandet. Det fanns dock en större 
variation i svaren när det gäller uppfattningen av att aktivera vårdprogrammet 
relaterat till debuttiden där respondenterna uppfattade en större osäkerhet än 
relaterat till symtombilden. I resultatet framkom att majoriteten av respondenterna, 
26/33, upplevde mindre osäkerhet i att aktivera vårdprogrammet ”Rädda hjärnan” i 
relation till debuttiden, dock noterades att 7 respondenter upplevde en större 
osäkerhet. I ESO:s riktlinjer (2008) beskrivs att försening av behandling dels kan bero 
på att allmänheten är dåligt informerade om vilka symtomen på stroke är men även 
av vikten att notera debuttiden, samt att söka vård i tid. ESO rekommenderar 
utbildning till allmänheten, där information om symtombilden ska ges samt vikten av 
att larma i tid, då tiden är avgörande för vidare behandling (ibid.). Sheppard et al. 
(2013) pekar i sin undersökning på att det endast är i få fall som debuttiden 
dokumenteras även om ett bedömningsinstrument används vid identifiering av 
misstänkt stroke. Missar i dokumentationen av debuttid vid rapport mellan 
ambulanspersonal och akuten kan också noteras (ibid).  Blir allmänheten bättre 
informerad skulle detta underlätta arbetet prehospitalt, då anhöriga kanske noterat 
debuttid och ambulanspersonalen kan med större säkerhet aktivera vårdprogrammet 
”Rädda hjärnan”. Fler patienter med misstänkt stroke skulle kunna komma snabbare 
under vård och förbättra möjligheterna till trombolysbehandling. En anledning till 
utebliven dokumentation av debuttiden skulle kunna vara att symtomdebuten har 
passerat tiden till behandlingsintervallet (4,5 timmar) och att det då inte anses vara 
viktigt att dokumentera den.  Andra faktorer till osäkerhet kan vara att patienten har 
insjuknat under natten eller att specialistsjuksköterskan inte har bedömt så många 
patienter med misstänkt stroke. 
 

Vårdprogrammet Rädda hjärnan 

26 av respondenterna upplevde mindre osäkerhet när de skulle aktivera 
vårdprogrammet ”Rädda hjärnan” relaterat till de symtomen patienten uppvisar. 
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Majoriteten av respondenterna (19 stycken) upplevde att det inte fanns klara direktiv 
i vårdprogrammet ”Rädda hjärnan” för hur de skulle undersöka en patient med 
misstänkt stroke. Målsättningen med vårdprogrammet ”Rädda hjärnan” är att patient 
med misstänkt stroke ska undersökas och ett ställningstagande till 
trombolysbehandling ska tas av läkare och påbörjas inom 4,5 timmar (Region Skånes, 
2009). Enligt Audebert et al. (2013) har stroke blivit en behandlingsbar sjukdom tack 
vare trombolysbehandling. Det är viktigt att vårdkedjan är välfungerande så att 
patienten kommer till röntgen för att avgöra om trombolys är aktuellt (ibid.). 26 av 
respondenterna upplever mindre osäkerhet på att aktivera vårdprogrammet trots att 
19 respondenter upplever att det inte finns klara direktiv för hur en patient med 
misstänkt stroke skall undersökas, kan tolkas som att respondenterna upplever sig 
säkra i sin egen bedömning baserad på egen erfarenhet. Att 19 respondenter 
upplevde att det inte finns klara direktiv kan bero på att det inte finns någon enhetlig 
mall i vårdprogrammet hur en neurologisk undersökning utförs. Detta innebär att en 
neurologisk undersökning görs på olika sätt beroende på erfarenhet, vilket kan 
resultera i varierande kvalitet och bedömning. En patient kan således bli bedömd på 
lika många sätt som det finns specialistsjuksköterskor. De kommentarer vi fick i 
enkätsvaren var att ”Test stroke saknas i behandlingsriktlinjerna”, ”Tycker att 
vårdprogrammet behöver förbättras/förnyas överlag”, ”Lärt mig mest kring 
neurologisk u.s genom mottagande läkare på akutmott.” och ”Troligtvis gör vi alla 
olika. Vi säger hips om haps.”. Dessa kommentarer kan tolkas som att det finns en 
efterfrågan på förändring och uppdatering av vårdprogrammet. Två respondenter 
kommenterade ”det står att man ska ta kontakt med mottagande läkare på sjukhus, 
blir oftast ifrågasatt om man ringer.”, ”Även motivera akuten där det ibland kan dra 
ut på tiden”. Detta visar på brister i vårdkedjan i omhändertagandet av patienter med 
misstänkt stroke.   

 

Användning av bedömningsinstrument 

I enkätsvaren framkom det att flertalet av respondenterna inte kände till något 
bedömningsinstrument förutom AKUT-testet. På frågan om de upplevde att det hade 
underlättat deras bedömning av en patient med misstänkt stroke om ett enhetligt 
bedömningsinstrument funnits, svarade 30 respondenter ja. Enligt Harbison et al. 
(2003) är det nödvändigt att personal som bedömer patienter med misstänkt stroke 
är korrekta i sin bedömning för att patienten ska kunna få optimal vård. I studien av 
Harbison et al. (2003) användes FAST-testet som bedömningsinstrument och 
korrektheten på ambulanspersonalens bedömning av patienter med misstänkt stroke 
blev då 79 % av de 178 som kom in med ambulans och blev inlagda på sjukhus med 
stroke. Personalen fick ingen utbildning innan studiens start. Innan FAST-testet 
konstruerades gjordes en förstudie som visade att korrektheten i bedömning ökade 
från 61-91 % efter en 4 timmars utbildning för den aktuella personalgruppen och 
denna förstudie låg till grund för FAST-testet som skapades 1998 (ibid.). När LAPSS 
(Kidwell, 2000) testades som bedömningsinstrument av ambulanspersonalen blev 
korrektheten på bedömningen 91 %. Innan denna studie startade genomförde alla 
deltagare en utbildning som inkluderade ett sluttest på 5 patienter. Vid felbedömning 
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av någon av dessa 5 patienter krävdes vidare utbildning och träning, alla rätt var kravet 
för att få ingå i studien (ibid.).  
 
Att ha ett bedömningsinstrument att arbeta efter samt utbildning inom ämnet tycks 
leda till ett säkrare omhändertagande av patienter med misstänkt stroke. Dessutom 
kan specialistsjuksköterskorna känna en större trygghet och värdefull tid kan sparas. 
Om fler patienter kommer under behandling snabbare kan det vara en 
samhällsekonomisk besparing på grund av färre restsymtom och kortare eftervård för 
patienterna. Resultatet visade att respondenterna upplever behov av ett 
bedömningsinstrument, vilket även framgick av kommentarerna. ”Bör nog 
rekommendera fler att åter gå strokedagen.”, ”Ett test måste vara lätt att förstå, 
snabbt att utföra. Inte för krångligt” och ”Viktigt att ha en bra undersökningsmetod. 
Förenklar att undersöka pat”. Av kommentarerna framgår att det 
bedömningsinstrument som efterfrågas inte får vara för svårt att hantera. 
Bedömningsinstrument ska fungera som ett stöd i den prehospitala undersökningen 
av en patient med misstänkt stroke. Det är dock viktigt att inte tappa bort den kliniska 
blicken och låsa sig vid bedömningsinstrumentet. En respondent kommenterade, 
”Tycker inte att ”listor” skall styra ett pat omh. tagande där man skall följa ett beh. 
mönster i viss ordning. Då det i början kan kännas ”tryggt”, men i långa loppet gör dig 
stereotypisk i ditt beh. så länge pat finns inom ”normal ramen” men där man, när pat 
faller utanför ramen, blir handlingsförlamad ikke tänkande spec. ssk.”.  
På frågan om respondenterna kände till något av bedömningsinstrumenten svarade 
övervägande 22 av 33 respondenter att de kände till AKUT-testet vilket möjligen kan 
bero på att de fått denna kännedom via kampanjen som funnits i massmedia.  
 

Konklusion 
 
Studien visade att en majoritet av specialistsjuksköterskorna upplevde att det hade 
underlättat att ha ett enhetligt bedömningsinstrument när de bedömer patienter med 
misstänkt stroke. Studiens resultat kan tolkas som att respondenterna upplevde en 
större säkerhet i att fastställa debuttiden om de fick hjälp av anhöriga eller vittnen, 
jämfört med om bedömningen gjordes enbart med hjälp av patienten. 
Respondenterna upplevde mindre osäkerhet på när vårdprogrammet skulle aktiveras, 
trots att 19 respondenter upplevde att det inte fanns klara direktiv om hur en 
neurologisk undersökning skall utföras. Vår rekommendation för vidare utbildning är 
en gemensam stroke dag för alla medarbetare i vårdkedjan. 
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