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Abstract The waiting time for patients that sustain 

hip fractures is often long and can be 

more than twenty-four hours.  

The Ambulance nurse provides the first 

care for those whom sustain a hip 

fracture.  These patients receive pain 

management care from the ambulance 

nurse as recommended by given 

guidelines.  The ambulance nurse has a 

responsibility by Swedish law to 

administer care in an evidence based 

care, prehospital in the emergency care. 

The intention of this study was to 

investigate the specialist educated 

ambulance nurses current opinions of the 

possibility to give evidence based care, 

during prehospital pain management to 

 



 

 

patients who have a hip fracture. This is 

a qualitative study with descriptive 

design.  

The outcome of this study shows that the 

specialist educated ambulance nurses 

believe that the guidelines are clear and 

easy to follow in general.  Their opinion 

was that the pain management was 

functional and evidence based. 

The guidelines were clear and easy to 

relate to and the informants experienced 

the pain management as evidence based. 
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Inledning 

Höftfraktur är en av de vanligaste orsakerna till sjuklighet och död hos äldre människor (Gambatesa et 

al., 2013).  Antalet registrerade höftfrakturer i Sverige år 2013 var 15416 stycken varav i Halland 475 

stycken. Medelåldern på dessa patienter var 82 år och andelen kvinnor var 68 % enligt Rikshöft 

(2013).  2013 var 20 % av Sveriges invånare 65 år eller äldre och år 2030 beräknas denna 

befolkningsgrupp ha ökat till 25 % (SBU, 2013). 

Statistik från Rikshöftregistret, där höftfraktur från nästan hela Sverige registreras, visar att väntetiden 

för operation ofta är lång och i vissa fall kan uppgå till över ett dygn (Rikshöft, 2013). Målet är att alla 

patienter skall opereras redan första dagen, helst inom 6 timmar eller senast inom 24 timmar. Statistik 

visar att komplikationer som trycksår, infektioner, komplikationer efter operation och ökad dödlighet, 

kan förknippas med en ökad väntetid till operation (ibid). I första delen av vårdkedjan är det 

ambulanssjuksköterskan som möter patienter som ådragit sig höftfraktur (Svensson & Sarlöv, 2009) 

och omhändertagandet genomförs med stöd av upprättade behandlingsriktlinjer för misstänkt 

höftfraktur och medicinska riktlinjer för smärtbehandling (Jansson, 2009).  Region Halland har 

utvecklat lokala vårdriktlinjer för hur patienter med höftfrakturer skall tas om hand, dessa har sin 

utgångspunkt i nationella riktlinjer (Ambulanssjukvården i Region Halland, 2014). Även i andra 

svenska regioner finns lokalt anpassade riktlinjer, såväl i Västra Götalandsregionen som i Region 

Skåne har det utvecklats ett koncept med ”snabbspår” vilket innebär att höftfrakturpatienten får 

komma direkt till röntgen och sedan vidare till vårdavdelning (Svensson & Sarlöv, 2009).  

Enligt svensk lag skall vård utföras evidensbaserat (SBU, u.å.) och detta innebär att 

ambulanssjuksköterskan har ett ansvar för att den prehospitala akutsjukvården som genomförs är 

evidensbaserad. Varje patient har ett individuellt behov och en individuell upplevelse av sin sjukdom 

eller skada och sin smärta, det är därför viktigt för ambulanssjuksköterskan att ha ett medvetet och 

reflekterande förhållningssätt i den enskilda situationen. På så vis ges patienten möjlighet till 

delaktighet vilket är en bärande del i evidensbaserad vård (RAS & SSF 2012) då begreppet evidens 

används och förklaras som en kombination av vetenskaplig grund, klinisk och beprövad erfarenhet 

samt vårdtagarens erfarenheter (SSF, 2011). 
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Bakgrund 

Evidensbaserad vård 

Evidensbaserad vård beskrivs som både en process och ett förhållningssätt. Det innebär att flera olika 

former av kunskapsunderlag behöver användas inom sjukvården och dessa behöver kombineras med 

ett empatisk och etiskt förhållningsätt där patienten är i centrum (Willman Stoltz & Bahtsevani, 2011).  

Processen handlar konkret om att frågor formuleras, sökstrategier planeras, litteratursökning påbörjas, 

studier väljs ut, studierna undersöks noga och förslag ges på evidensbaserad vård. Därefter 

sammanställs och tolkas bevisen och lämpliga vårdåtgärder rekommenderas. De sista stegen i 

processen är att tillämpa och utvärdera rekommendationer (Edberg, Ehrenberg, Friberg, Wallin, Wijk 

& Öhlén, 2013). Svensk sjuksköterskeförening rekommenderar en modell som grundar sig på hur 

resultat från forskning kan tillämpas i den kliniska verksamheten (SSF, 2010), denna benämns 

PARISH, The Promoting Action on Research Implementation in Health Services framework. 

Modellen innehåller flera steg för hur evidensbaserad vård bör införas och tillämpas (ibid). Även 

ambulanssjuksköterskan har ett ansvar att medverka vid införandet av evidensbaserad kunskap. 

Praktiskt innebär det att aktivt vara med när ny teknik, utrustning och behandlingsstrategier införs, 

samt förmedla ny kunskap vid handledning av ambulanssjuksköterskestudenter. Ett annat 

ansvarsområde avseende att bidra till användandet av evidensbaserad kunskap är att upptäcka brister i 

säkerhet samt bidra till att transporterna blir säkra och trygga (RAS & SSF, 2012).  

Syftet med utveckling inom vården är att patienten försäkras en så bra och trygg vård som möjligt 

(Edberg, et al., 2013). I strategin för att utveckla vården, tas viktiga kärnkompetenser upp vilka har 

utarbetats i USA. Dessa kärnkompetenser beskriver vikten av att patienten är i centrum, att samarbete 

utförs i team med andra yrkesgrupper, att arbetet utförs på ett evidensbaserat sätt, att utgångspunkten 

är att arbetet hela tiden skall förbättras och att kvaliteten utvecklas, att säkerhet beaktas med tanke på 

patienten och att ny information tillämpas (ibid). Ett evidensbaserat förhållningsätt leder till att 

mortaliteten minskar samt att det blir färre komplikationer för patienten och därmed minskade 

sjukvårdskostnader (O`Malley, Blauth, Suhm & Kates, 2011). 

Prehospital vård av patienter med höftfraktur 

Den initiala omvårdnaden av patient med misstänkt höftfraktur är betydelsefull för snabb restitution till 

tidigare funktionsnivå (Rikshöft, 2012). I de fall patienter ådragit sig en höftfraktur prehospitalt är 

ambulansteamet en viktig del av vårdkedjan då de genomför den första bedömningen och påbörjar 

omhändertagandet av patienten (Jansson, 2009). I vården av sjuka och skadade patienter skall den 

specialistutbildade ambulanssjuksköterskan ha ett reflekterande, stödjande och systematiskt 

förhållningsätt. Det innebär att vården ska utföras så att patientens värdighet, självbestämmande och 

rättigheter tas till vara på ett bra sätt (RAS & SSF 2012). Den prehospitala vårdprocessen inkluderar 

bestämda riktlinjer och stöd för de beslut som skall tas. Det finns medicinska och omvårdnadsinriktade 

behandlingsriktlinjer med tydligt beskrivna tillvägagångsätt för hur patienten skall behandlas.  För att 

kunna genomföra vården vid och efter den första bedömningen enligt dessa riktlinjer är målet att 
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ambulanssjuksköterskan får fram patientens upplevelse av sin situation. I omhändertagandet av en 

patient med misstänkt höftfraktur måste ambulanssjuksköterskan eftersträva ett reflekterande sätt och 

att inta en ”vårdande hållning”, även om situationen kan vara pressad och akut (Blomberg, 2009). 

Region Halland har behandlingsriktlinjer för hur patienter med höftfraktur skall tas omhand 

(Ambulanssjukvården i Region Halland, 2014). Dessa har sin utgångspunkt i nationella riktlinjer för 

omhändertagande av patienter med höftfraktur, Sveriges Ledningsansvariga Ambulansöverläkare i 

Samverkan (SLAS) är en nationell arbetsgrupp som arbetar med medicinska riktlinjer inom 

ambulanssjukvården (SLAS, 2011). Det primära omhändertagandet ska enligt dessa riktlinjer ske 

utifrån L-ABCDE-strukturen. L innebär värdering av läget och skapandet av lugn miljö, A innebär att 

skapa fri luftväg, B innebär att kontrollera andningen, C innebär kontroll av cirkulationen, D innebär 

kontroll av medvetande och E innebär att kontrollera om patienten har några synliga skador.  I 

riktlinjerna beskrivs att först tas vitalparametrar. Därefter utför ambulanssjuksköterskan riktad 

anamnes med stöd av bokstavsakronymerna ”OPQRST” (Eng, Onset, Palliation/Provocation, Quality, 

Radiation/Region, Severity, Time) och ”SAMPLER” (Eng. Signs/Symptoms, Allergies, Medication, 

Past medical history, Last oral intake, Events before, Risk factors). Dessa instrument används för att ta 

patientens anamnes. Riktade frågor ställs avseende smärtans debut, utlösande faktor, vad som lindrar 

respektive förvärrar smärtan, lokalisation, intensitet, karaktär och upplevelse av smärtan belyses 

(Hagiwara & Wireklint-Sundström, 2009). Distalstatus bedöms, smärtskattning med Visuell Analog 

Skala (VAS) utförs och därefter ges smärtbehandling enligt behandlingsriktlinjer. I Region Halland 

används en speciell checklista vid misstanke om höftfraktur som bland annat innebär att patienten får 

en specifik vårdväg.  Denna vårdväg innebär att patienten som har ådragit sig en misstänkt höftfraktur 

är aktuell för snabbspår till röntgen och sedan direktinläggning på vårdavdelning (SLAS, 2011). Ett 

exklusionskriterie enligt checklistan för snabbspår till röntgen och direktinläggning av misstänkt 

höftfraktur är att patienten tidigare genomgått höftplastik-operation.  Om patienten av någon anledning 

inte möter kriterierna för denna specifika vårdväg så ska anledningen dokumenteras tydligt 

(Ambulanssjukvården i Region Halland, 2014). 

Smärtbehandling vid höftfraktur 

WHO fokuserade tidigare enbart på farmakologisk behandling vid smärta och beaktade inte det 

psykologiska perspektivet. Nu rekommenderas att smärtbehandlingen behöver bli mer individualiserad 

och att den farmakologiska behandlingen kombineras med psykologiskt stöd för att smärtbehandlingen 

skall bli optimal. Att smärtbehandla utan det känslomässiga stödet har visat sig ge minskad effekt av 

behandling vid höftfraktur (Gambatesa et al., 2013). För att behandla patientens smärta är det viktigt 

med ett professionellt omhändertagande och ett gott bemötande menar Blomberg (2009). Detta är även 

i linje med hälso- och sjukvårdens portalparagraf (SFS1982:763) som beskriver att ” En god hälso- 

och sjukvård skall särskilt vara av god kvalitet och tillgodose patientens behov av trygghet i 

behandlingen.”. I smärtbehandling av höftfrakturer ingår även teamarbete som en del för att komma 

fram till bästa möjliga smärtbehandling, ambulanssjuksköterskan ska därför verka för ett gott 

teamsamarbete och vara lyhörd för kollegors råd när det gäller smärtbehandling (SSF, 2014).  
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Internationella riktlinjer vid farmakologisk smärtbehandling i samband med höftfraktur 

rekommenderar användandet av Morfin som ett förstahandspreparat vid akut smärta (Salomone & 

Pons, 2007). De studier som undersökt smärtbehandling vid höftfraktur är dock ännu så länge för 

begränsade i antal för att kunna utgöra ett säkert underlag för evidensbaserad smärtbehandling menar 

Eisenberg (2011). Vid smärtbehandling av en patient med höftfraktur har ambulanssjuksköterskan 

möjlighet att ge flera olika smärtbehandlande läkemedel (SLAS, 2011). Paracetamol, eventuellt i 

kombination med Diklofenak, är ett behandlingsalternativ, Morfin är ytterligare ett 

behandlingsalternativ vilket skall administreras intravenöst för att sedan titreras tills patienten är 

smärtstillad till VAS mindre än 4. Vid svår smärta och för att minska smärta under själva 

förflyttningen av patienten till båren, kan Ketamin administreras i kombination med Diazepam. I 

lokala behandlingsriktlinjer är Ketamin ersatt med Ketanest©. Intranasal läkemedelsbehandling av 

Fentanyl är förstahandsalternativ om patienten befinner sig i en ogynnsam miljö (Ambulanssjukvården 

i Region Halland, 2014). Även lustgas-syrgasblandning kan användas som ett alternativ under 

vårdtillfället. Om det är svårt att skapa en intravenös infart på patienten kan intraosseös infart även 

användas (ibid).  

Då det finns olika behandlingsalternativ för smärtbehandling vid misstänkt höftfraktur behöver 

smärtbehandlingen anpassas för varje enskild patient. Ambulanssjuksköterskan har ett ansvar att detta 

genomförs på ett evidensbaserat sätt. 

 

Syfte  

Syftet var att undersöka specialistutbildade ambulanssjuksköterskors uppfattningar om möjligheten att 

bedriva evidensbaserad vård vid prehospital smärtbehandling av patienter med höftfraktur. 

 

Metod 

Design 

För att söka förståelse om ambulanssjuksköterskors uppfattningar om möjligheten att bedriva 

evidensbaserad vård vid smärtbehandling av höftfrakturer genomfördes en kvalitativ studie med 

beskrivande design (Polit & Beck, 2014). 
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Urval 

Urvalet var sex specialistutbildade ambulanssjuksköterskor från en ambulansstation i Halland. Denna 

ambulansstation valdes ut därför att patienterna har ca en halvtimmes transportväg till sjukhus vilket 

ger en relativt lång vårdtid i ambulansen. Inklusionskriteriet var specialistutbildade 

ambulanssjuksköterskor som varit yrkesverksamma i minst två år. I genomsnitt har en 

ambulanssjuksköterska minst två patienter med misstänkt höftfraktur på ett år (Rikshöft, 2013), vilket 

innebär att de sannolikt kan ha vårdat minst fyra patienter med höftfraktur under de två senaste åren  

Tillstånd att genomföra studien söktes från ambulansverksamhetens verksamhetschef i Region Halland 

genom brev där studien beskrevs.  Information till ambulanspersonalen på den aktuella 

ambulansstationen gavs muntligt i samband med en arbetsplatsträff. Därefter gavs en skriftlig 

information att en studie skulle genomföras under höstterminen 2014. De första sex 

ambulanssjuksköterskor som anmälde sitt intresse att delta inkluderades i studien. 

Datainsamling 

Insamling av data skedde med en semistrukturerad intervju vilket innebär att öppna frågor ställdes där 

specifika ämnen behandlades (Polit & Beck, 2014). Den inledande frågan i intervjun var ”Vill du 

berätta om dina erfarenheter kring att ge smärtbehandling vid höftfraktur prehospitalt?”. De 

frågeområden som studien fokuserade på var upplevelse av att ge smärtbehandling, att följa 

behandlingsriktlinjer samt evidensbaserad vård.  Samtliga informanter fick samma frågor och utifrån 

de svar som uppkom ställdes uppföljningsfrågor när informanten blev tyst. Fyra av intervjuerna 

genomfördes på en ostörd plats på ambulansstationen och två av intervjuerna i de aktuella 

informanternas hem. Intervjuerna planerades i anslutning till påbörjat eller avslutat arbetspass förutom 

två ambulanssjuksköterskor som blev intervjuade under sin ledighet. 

Bearbetning av data 

Intervjuerna spelades in via en diktafon, transkriberades ordagrant och analyserades därefter med 

kvalitativ innehållsanalys (Lundman & Hällgren-Graneheim 2010). Metoden kan användas för att 

beskriva mänskliga upplevelser och uppfattningar samt tolka fenomen, upplevelser och erfarenheter. 

(Willman Stoltz & Bahtsevani, 2011). Först lästes de transkriberade utskrifterna igenom vid upprepade 

tillfällen för att få en helhet av intervjuerna. Därefter identifierades meningsbärande enheter, utifrån 

dessa bildades koder som beskrev innehållet i texten. Koderna bildade därefter underkategorier. Efter 

hand som innehållsanalysen fortlöpte utvecklades kategorier som sammanförde de olika 

underkategorierna, detta kallas för abstraktion och innebär en allmän beskrivning av resultatet. 

Resultatet utvecklas med hjälp av kategorier. Målet med att skapa kategorier är att få en ökad 

förståelse och att åstadkomma kunskap inom det aktuella kunskapsområdet (Lundman & Hällgren-

Graneheim, 2010).  
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Tabell .1 Exempel på analysprocess 

 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsbärande 

enhet 

Kod Underkategori Kategori 

Oftast har dom ju 

ganska ont, 

någonstans blir det 

lite undermedvetet 

att man tänker att 

det här får man 

smärtstilla ganska 

så rejält.  

Oftast har dom 

ganska ont. 

Undermedvetet 

tänker man, här 

får man 

smärtstilla rejält 

Undermedvetet 

smärtstilla rejält 

Smärtanalys Vårdprocess vid smärta 

 

Etiska överväganden 

Det grundläggande skyddet för individen beaktades i studien och det kan delas in i fyra kategorier, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentiellitet - kravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 

2002). Deltagarna informerades om syftet med studien, att deltagandet var frivilligt och att de när som 

helst skulle kunna avbryta intervjun. Deltagarna gav sitt muntliga och skriftliga samtycke. Samtycke är 

enligt lagen om etikprövning grundläggande i studien (SFS 2003:460). Tillstånd inhämtades från den 

lokala etikprövningsnämnden vid Högskolan i Halmstad. Diarienummer U1 2014/885. Materialet som 

samlades in förvarades på lösenordskyddad fil som endast vi hade tillgång till.  
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Resultat 

Tolv underkategorier identifierades vilka resulterade i fyra kategorier som resultatet presenteras 

utifrån. De fyra kategorier som framkom var: Vårdprocess vid smärta, Vårdmiljö, Läkemedelsstrategi 

och Följsamhet. 

Vårdprocess vid smärta 

I bearbetningen av intervjuerna framkom att vårdprocessen vid smärtbehandlingen genomfördes i tre 

steg, den inleddes med en smärtanalys vilken följdes av en behandling av smärtan och sedan en 

utvärdering av smärtbehandlingen. 

Informanterna uppgav att de använde sig av sin intuitiva förmåga för att analysera smärta hos patienter 

med misstänkt höftfraktur: 

”Oftast har dom ju ganska ont, någonstans blir det lite undermedvetet att man tänker att det här får 

man smärtstilla ganska så rejält” (Informant 1). 

Intervjuerna visade på variationer hur smärta analyserades. Såväl observation av kroppsspråk, fysiska 

vitalparametrar som användande av VAS utgjorde grund för analys av patientens smärta:  

”Sedan får det ju vara vad patienten säger, har den ont, så har den ont så får man gå på 

det.”(Informant 2). 

Informanterna använde sig även av andra sätt att bedöma smärta än VAS. Speciellt upplevde de 

svårighet att förklara VAS för dementa patienter eftersom dessa patienter inte alltid förstod sig på 

VAS. En annan orsak till att VAS valdes bort var att en känsla av frustration kunde uppstå hos 

informanterna vid omhändertagandet av dessa patienter. VAS kunde även väljas bort när patientens 

smärta syntes tydligt. Under smärtanalysen beaktades även vilka andra mediciner patienten 

behandlades med, så att dessa inte påverkade smärtbehandlingen. 

Om smärtanalysen visade att höftfrakturpatienten var relativt smärtfri valdes att ge Morfin och 

Alvedon istället för Stesolid© och Ketanest©. Ett tecken på att smärtbehandlingen givit gott resultat 

uppgavs vara att patienten somnade vilket tolkades som smärtfrihet. Om patienten fortfarande var 

smärtfri när de vaknade tolkades detta som om smärtbehandlingen haft god effekt. Informanterna 

uppgav att de frågade patienten flera gånger och var lyhörd för patientens svar gällande effekten av 

given behandling. Informanterna framhöll att utvärderingen av smärtbehandlingen skulle ske efter en 

stund, speciellt när Morfin var givet. Deras uppfattning var att effekten av Ketanest© gick lättare och 

snabbare att utvärdera än effekten av Morfin. Informanterna uppfattade vidare att Ketanest© gav snabb 

effekt på patientens smärta och var lätt att utvärdera. Informanterna uppgav att de såg god effekt av 

smärtbehandlingen av patienter med höftfraktur prehospitalt med Ketanest©: 

"Det tycker jag nog är ganska bra. Ketanest får du ju ganska snabbt, där kan vi utvärdera och se" 

(Informant 1). 



 

9 

 

Under transporten till sjukhuset utvärderades patientens smärtbehandling genom att utvärdera 

vitalparametrar. Det sågs vara av stort värde att under transporten utvärdera att patienten skulle vara 

smärtfri: 

"Man kan ju fråga VAS men det finns ju ingen som har ont längre, alla är ju nöjda när man kommer 

in" (Informant 6). 

Informanterna uttryckte att de var förvissade om att den fortsatta utvärderingen av patientens smärta 

och fortsatt smärtbehandling skulle tas över av personal på sjukhuset:  

"Sedan får dom lösa det inne på sjukhuset, det är inte mitt problem utan det får högre medicinsk 

kompetens kunna klara av utan att det skall bli problem" (Informant 2). 

 

Vårdmiljö 

Databearbetningen visade att värdering av vårdmiljön avseende patientens placering och ogynnsam 

omgivning förekom. 

Informanterna reflekterade aktivt över vårdmiljön och patientens placering, ofta låg dessa patienter på 

golvet. När patienten låg kvar på golvet efter att ha fallit kunde informanterna dra slutsatsen att 

någonting med hög sannolikhet var fel: 

"Var ligger dom någonstans. Oftast på golvet alternativt toaletten" (Informant 1). 

Informanterna uppfattade att miljön många gånger var ogynnsam och att detta påverkade 

administrering av läkemedel till patienterna: 

"Det beror lite på miljön också. Hur det ser ut. Är det lättåtkomligt och man kan lägga under” 

(Informant 1).  

Informantens uppfattning var att ogynnsam miljö kunde ge förvärrad smärta för patienter speciellt vid 

förflyttning. Det kunde även vara svårt att kunna ge den mest lämpliga smärtbehandlingen om miljön 

var ogynnsam: 

"Ja, och sedan är det väl lite omgivningen också. Var befinner vi oss? Är vi inne, ute, varmt, kallt, hur 

måste vi flytta för att patienten skall ha det bra. Då får det göra ont och så får vi flytta helt enkelt och 

så får vi göra arbetet när vi kommer in i bilen" (Informant 2). 

Läkemedelsstrategi 

Valet av läkemedel styrdes utifrån tre olika faktorer, läkemedelsbehandlingen kunde vara 

situationsanpassad, individanpassad, eller standardiserad. Även teamsammansättningen var en faktor 

som spelade en avgörande roll i valet av läkemedel. 
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Vid förflyttning av patienten användes Stesolid© och Ketanest©. Informanterna ansåg att dessa 

läkemedel var snabbverkande och bättre lämpade vid förflyttning. Efter förflyttning beskrev 

informanterna att Morfin administrerades omgående. Administrering av Morfin skedde dock inte på 

samtliga patienter utan situationen och smärtbilden fick avgöra om patienten var i behov av mer 

smärtbehandling efter förflyttningen: 

"Det är vid förflyttning för att få det här snabbverkande för det märker man ju på dom att det gör 

väldigt, väldigt ont när vi skall röra dom" (Informant 1). 

Informanterna avvaktade att ge smärtbehandling i form av tabletter för att hitta en lämpligare och 

lugnare miljö för de aktuella patienterna. När patienten blivit lugnare administrerades paracetamol. 

Informanterna försökte känna av vilken typ av individ den aktuella patienten var. När informanten 

förstått vilken typ av individ patienten var gavs Morfin på det mest lämpliga sättet. De började med att 

ge en liten dos Morfin, sedan titrerades dosen beroende på vilken effekt läkemedlet gav på patientens 

smärta. En informant beskrev sig ha god erfarenhet av att kombinera Morfin och Stesolid© på äldre 

patienter. Äldre fick alltså först Morfin sedan gavs Stesolid© enligt informanten: 

"Jag stoppar inte i dom tabletter …utan det väntar jag med tills vi kommer till en hyfsad miljö så dom 

känner att dom kan lugna sig lite och dom kan dricka och så” (Informant 1). 

Informanterna uppfattade att det inte fanns något absolut rätt eller fel i läkemedelsbehandlingen, bara 

patienten var stabil i sin cirkulation. Vidare var informanterna fundersamma när det gällde 

användandet av Voltaren© till patienter med höftfraktur prehospitalt. Funderingarna kretsade kring 

patientens övriga mediciner i förhållande till Voltaren©: 

"Det är också lite hur patienten mår cirkulatoriskt. Det får ju vara så, det finns inget rätt eller fel i det 

hela” (Informant 1). 

Det fanns en stark ambition att följa vårdriktlinjerna och det uppfattades fungera bra. I den riktade 

anamnesen ställdes frågor om patienten var överkänslig mot något läkemedel för att kunna ge det mest 

lämpliga smärtbehandlande läkemedlet. Om patientens svar visade på överkänslighet eller generellt 

dålig erfarenhet av Morfin selekterades detta läkemedel bort. Även Ketanest© selekterades bort om 

patienten haft erfarenhet av illamående.  

Äldre patienter med höftfraktur uppfattades av några informanter som svåra att smärt behandla, ofta 

var det svårt att avgöra vilken typ av läkemedel som skulle ges. 

Några informanter uppfattade att äldre individer upplevde olika typer av smärta vid höftfraktur. 

Patienterna krävde således olika typer av smärtbehandling beroende på vilken typ av smärta de 

upplevde. 

Försiktighet vid administrering beaktades när det gällde äldre: 

"Ja, nästa steg är väl att söva dom i så fall och det känns att det är en bit till dit naturligtvis. Dom 

allra flesta är ju så gamla och sköra så man skall väl inte ge dom för mycket" (Informant 2). 

Patientens välmående spelade en viktig roll för samtliga informanter:  
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"Så länge jag tar hand om patienten skall patienten må bra " (Informant 2). 

Några informanter uppfattade också att denna grupp av patienter som ådragit sig höftfraktur var lätta 

att smärt behandla. Tillvägagångssättet var att ge ordentligt tilltagna doser och ge smärtbehandlingen i 

tid vilket ledde till att den standardiserade läkemedelsbehandlingen fungerade väl. Ketalar© ansågs 

som ett väl fungerande läkemedel. Ketanest© däremot uppfattades vara ett förhållandevis nytt 

läkemedel i den prehospitala miljön för att kunna bedömas om det var tillräckligt bra: 

”Ketalar var ju helt suveränt tycker jag som smärtlindring och har hjälpt hur många som helst. Dom 

har ju väldigt ont många, jätteont har dom, upplever jag i alla fall.” (Informant 6) 

Informanterna beaktade vad kollegan uttryckte för åsikt gällande smärtbehandling som strategi vid 

läkemedelsgivning. I vissa fall kunde kollegans tidigare erfarenheter avgöra val av smärtbehandling. 

Var patienten informantens eller den aktuella kollegans patient påverkade det läkemedelsstrategin. 

Ambulansteamets tidigare erfarenheter av läkemedel gav en viss påverkan när det gällde 

läkemedelsstrategi. Vid administration av Voltaren© kunde ibland läkare konsulteras för att säkerställa 

att läkemedlet inte var skadligt för den individuella patienten: 

”Men sedan kan det ju också påverka lite vad kollegan tycker, är det min patient eller är det kollegans 

patient eller vilken kollega har jag med mig, i frågan om vad dom har för erfarenhet” (Informant 2). 

 

Följsamhet 

Databearbetningen visade att vårdriktlinjerna uppfattas som tydliga av informanterna.  Tidigare 

erfarenhet av patienter med höftfraktur påverkade följsamheten till vårdriktlinjer.  

En informant upplevde att Ketalar© som var borttaget från vårdriktlinjerna var tydligt beskrivet och ett 

mycket välfungerande läkemedel. Ketalar© hade nyligen bytts ut mot Ketanest© i 

behandlingsriktlinjer. Vid det nya läkemedlet Ketanest© införande uppkom nya läkemedelsdoser. 

Informanterna tillsammans med kollegor på den aktuella ambulansstationen framförde synpunkter 

gällande de nya läkemedelsdoserna att de var alldeles för dåligt tilltagna. Den nya läkemedelsdosen 

uppfattades av informanterna vara för liten och därmed också för strikt: 

"Sedan vet ju inte jag hur det är idag i förhållande till Ketanesten, där har vi ju olika upplevelser då 

det är nytt. Det finns ju vissa som tycker att doserna är alldeles för små. Där har vi ju mycket hårdare 

styrning på exakt dos än vad vi hade tidigare" (Informant 2). 

En informant uppfattade dock att Ketanest© var väl fungerade. Den givna läkemedelsdosen av 

Ketanest© uppfattades som lugnande och avlägsnade det mesta av smärtan som patienten upplevde. 

Informanten följde fungerande behandlingsriktlinjer och ansåg att de var tydliga. En informant beskrev 

ett höftprojekt som genomförts i Region Halland.  Efter avslutat höftprojekt har nya kriterier 

uppkommit gällande patienter med höftfraktur och de beskrevs som "suveräna". Mer tydlighet har 

uppkommit och det har blivit lättare att vara följsam till behandlingsriktlinjerna. Vårdriktlinjerna 

bedömdes som värdefulla på grund av att det fanns gott om smärtbehandlingsalternativ: 
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"Vi har väl ganska gott om smärtlindring att ge, om vi vill" (Informant 2). 

I mötet med patienter med misstänkt höftfraktur använde sig alla informanterna av sin personliga 

erfarenhet och denna upplevdes underlätta det prehospitala omhändertagandet som innefattade 

smärtbehandlingen. Informanten uppfattade att förr var smärtbehandlingen av patienter med misstänkt 

höftfraktur mer restriktiv. Idag finns det generellt mer vana hos ambulanssjuksköterskorna att våga 

smärt behandla de smärtpåverkade patienterna fullt ut: 

"Min erfarenhet är att det finns rätt så bra smärtlindring idag tycker jag, god smärtlindring. Dom blir 

oftast hjälpta av det vi har idag..." (Informant 6). 

Informanterna uppfattade att vårdriktlinjerna innehöll tillräckligt med läkemedel för att få god effekt 

av smärtbehandling av patienter med misstänkt höftfraktur.  En informant framhöll vikten av att vara 

noggrann med tabletterna. Eftertänksamhet eftersträvades samtidigt som patientens sjukdomshistoria 

och övriga mediciner beaktades inför smärtbehandling. En annan informant beskrev sin erfarenhet av 

att vara följsam till behandlingsriktlinjer: 

"Det gäller väl att vi inte slarvar och börjar med tabletterna så dom får i sig" (Informant 2). 

Det ansågs vara lätt att vara följsam till vårdriktlinjerna när det gällde patienter som ådragit sig 

misstänkt höftfraktur prehospitalt: 

"Det brukar ju inte vara några större hinder eller problem att ge smärtlindring till dom. Det har vi ju 

en ganska tydlig bild över hur vi ska behandla, så det brukar aldrig vara några konstigheter" 

(Informant 2). 

Vikten av att följa smärttrappan beskrevs. Om smärttrappan skulle följas skulle Alvedon© och 

Voltaren© ges först därför valdes smärttrappan bort eftersom fri venväg prioriterades: 

”Det handlar ju om smärttrappan. Att ge perifer venväg, men det är Voltaren och Paracetamol om 

man skall följa smärttrappan. Då går jag förbi dom tabletterna för jag vill ha en fri venväg.” 

(Informant 4). 

Efter avslutat höftprojekt i Region Halland, som var en randomiserad kontrollerad studie, ansågs att de 

rådande vårdriktlinjerna var mycket tydliga och lätta att förhålla sig till: 

”Jag tycker det är rätt så bra behandlingsriktlinjer som vi har nu. När vi har gjort det där 

höftprojektet har vi ju precis kriterier hur vi skall göra och dom är ju suveräna tycker jag” (Informant 

6). 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Valet av just kvalitativ forskningsansats grundade sig på ett intresse för ambulanssjuksköterskornas 

subjektiva erfarenheter av smärtbehandling av patienter med misstänkt höftfraktur prehospitalt. För att 

skapa distans under intervjuerna formulerades på förhand frågor som skulle ställas till samtliga 

informanter. Reflektion hur frågorna skulle ställas beaktades innan intervjuerna genomfördes genom 

att göra provintervjuer vid ett manusseminarium i studentgruppen. Frågorna prövades på detta sätt i 

förväg (Lundman och Hällgren-Graneheim, 2010). För att inkluderas i studien krävdes 

specialistutbildning inom ambulanssjukvård då det bedömdes vara betydelsefullt och intresseväckande 

att undersöka hur den egna professionens erfarenheter av smärtbehandling av patienter med misstänkt 

höftfraktur prehospitalt kan se ut. 

Ambulanssjuksköterskorna som uppfyllde inklusionskriterierna tillfrågades tills sex personer tackade 

ja att vara med i studien. En av dessa tackade sedan nej och arbete lades då ner på att hitta en sjätte 

person. Till slut hade sex personer bokats in för att genomgå intervjuer. 

Det anses vara en fördel att vara tre personer då detta medförde ökade möjligheter att fånga upp 

variationer av perspektiv gällande ambulanssjuksköterskornas möjligheter att bedriva evidensbaserad 

vård vid smärtbehandling av patienter med misstänkt höftfraktur prehospitalt. Vid genomförande av en 

studie kan det innebära en styrka att fler ingår vilket gör det mer tillförlitligt.  Fördelen var möjligheten 

att upptäcka olikheter i svaren som informanterna delgav vilket ökar resultatets tillförlitlighet. 

Nackdelen kan vara att studien tar längre tid att utforma. När det gäller giltighet handlar det om hur 

sanna resultaten är. Giltigheten framkommer då tolkningen av resultatet anses överensstämma med 

syftet. Stor noggrannhet har eftersträvats när det gäller beskrivning av urval och analysarbete och på 

det sättet ge läsaren möjlighet att värdera giltighet i tolkningar (Lundman & Hällgren-Graneheim, 

2010).  Informanterna upplevde att vårdriktlinjerna är tydliga att följa och det kan tolkas på så sätt att 

smärtbehandlingen var evidensbaserad. Öppenhet och följsamhet har eftersträvats under intervjuerna 

för att på ett smidigt och fördomsfritt sätt försökt följa upp informanternas svar i analysprocessen. 

Under intervjuerna beaktades att informationen som delgavs av informanterna härstammade från 

informanten och inte från någon annan för att på så sätt inte äventyra trovärdigheten. Trovärdighet 

eftersträvades också då de meningsbärande enheterna omsorgsfullt avvägdes relaterat till aktuellt syfte 

under den kvalitativa innehållsanalysen. Om de meningsbärande enheterna är för långa kan de bli svåra 

att hantera eftersom de får flera innebörder. Är de meningsbärande meningarna för korta kan det ge 

upphov till att innehållet splittras (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2010). Risken finns då att 

innehållet går förlorat under analysprocessen. Under analysprocessen har intervjuerna lästs och 

analyserna genomförts individuellt sedan gemensamt upprepade gånger. Handledaren har kontinuerligt 

gett synpunkter under manusseminarier och på det sättet har sannolikheten att tillförlitligheten ökat. 

Överförbarhet behandlar i vilken omfattning som resultatet är överförbart till andra grupper eller 
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situationer (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2010).  Sex stycken ambulanssjuksköterskor 

intervjuades och värdering gjordes om resultatet var överförbart. Studien värderades som icke 

överförbar eftersom endast sex ambulanssjuksköterskor var intervjuade och det därför inte kan direkt 

antas att flertalet ambulanssjuksköterskor bedriver evidensbaserad vård på liknande sätt. Om resultatet 

skall anses som överförbart till andra situationer beror på variation, djup och innebördsrikedom i det 

analyserade intervjumaterialet. Delaktighet i skapandet av texten i en kvalitativ intervjustudie och 

förförståelsen är en viktig komponent i tolkningsprocessen enligt Lundman & Hällgren-Graneheim 

(2010) och Polit & Beck, (2014). Vår förförståelse tolkas som att de sex ambulanssjuksköterskorna 

bedriver evidensbaserad vård vid prehospital smärtbehandling av patienter med höftfraktur. Detta 

grundar sig på att ambulanssjuksköterskorna har en skyldighet att vara följsam till den aktuella 

regionens vårdriktlinjer. 

Resultatdiskussion 

 

Avseende vårdprocess vid smärta framkom i resultatet att informanterna använde sig av både 

observation av kroppsspråk, fysiska vitalparametrar, VAS, samt sin intuitiva förmåga när det gällde att 

analysera smärta. Olika former av kunskap används inom sjukvården och dessa kombineras med 

empati och ett etiskt förhållningsätt där patienten är i centrum  anser Willman et al. (2011).  

Evidensbaserad vård beskrivs också som både en process och ett förhållningssätt. Begreppet evidens 

förklaras som en kombination av vetenskaplig grund, klinisk och beprövad erfarenhet (SSF, 2011). Att 

arbeta evidensbaserat som ambulanssjuksköterska innebär att vårda på ett professionellt sätt genom att 

registrera patientens kroppsspråk och vitalparametrar i kombination med intuition och empati. Detta 

kan sammanfattas som att ambulanssjuksköterskan ska ha en ”klinisk blick”. 

 

Det framkom i resultatet att informanterna hade en vårdande hållning under vårdprocessen vid smärta 

hos patienter med misstänkt höftfraktur prehospitalt. Blomberg (2009) menar att 

ambulanssjuksköterskan eftersträvar att reflektera och stanna upp under vårdprocessen för att kunna 

bevara denna ”vårdande hållning” även om situationen i sig kan vara mycket pressad vid prehospital 

smärtbehandling av höftfraktur (ibid). Ambulanssjuksköterskan har möjlighet att bidra till god 

omvårdnad även om många situationer vid prehospital smärtbehandling är mycket pressade ur ett akut 

perspektiv. Den stress som ambulanssjuksköterskan ibland kan uppleva kan leda till att ett gott 

bemötande av patienten åsidosätts. En förutsättning att beakta god vård är just att stanna upp och göra 

en teamsummering och reflektera för att kunna jobba evidensbaserat.  

 

Resultatet visade att de flesta informanter valde bort VAS. Informanterna uppfattade att smärtskattning 

via VAS oftast inte var fungerande vid smärtbehandling. Frustration uppkom i samband med 

omhändertagande av äldre dementa patienter på grund av att de aktuella patienterna inte uppfattade 

vad VAS innebar. VAS selekterades också bort då informanten kunde se tydligt att patienten hade 

smärta. Vårdriktlinjerna i Ambulanssjukvården i Region Halland beskriver att distalstatus och 

smärtskattning med VAS skall användas vid prehospital smärtbehandling av höftfraktur (SLAS, 2011) 

och (Region Halland, 2014). VAS är svår att förstå för äldre människor. Det har visat sig bero på att 

äldre har svårt för att gradera sin smärta (Jakobsson, 2005).  När det gäller att kunna bedöma smärta 
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vid höftfraktur prehospitalt kan patientens kroppsspråk tydligt visa att smärtbehandling är befogat och 

att VAS inte alltid initialt är tillräckligt för att analysera patientens smärta.  Användandet av VAS efter 

att smärtbehandlande läkemedel har administrerats uppfattades vara enklare då patienten är lugnare 

och lättare kan ta till sig information gällande smärtskattningen. 

  

Informanterna förlitade sig på kommande medicinsk kompetens på sjukhuset. De kände sig trygga med 

att någon annan skulle överta smärtbehandling och utvärdering av patientens smärta. När det gäller 

strategi för att utveckla vården tas ett antal kärnkompetenser upp. En av dessa är att samarbete utförs i 

team med andra yrkesgrupper (O `Malley et al., 2011). Patient i behov av prehospital smärtbehandling 

vid misstänkt höftfraktur möter ofta ambulanspersonal som en första del i vårdkedjan. Den leder till 

många andra möten, i vårdkedjan med andra yrkesgrupper på akutmottagning, röntgen, vårdavdelning 

och rehabilitering i hemmet. 

 

Vårdmiljön analyserades noggrant och i hög grad av informanterna. De beaktade både patientens 

placering samt om omgivningen var ogynnsam. I det primära omhändertagandet användes L-ABCDE-

strukturen. Här står ”L” för värdering av läget och skapandet av lugn miljö enligt Hagiwara och 

Wireklint-Sundström (2009). Som förstahandspreparat kan intranasal läkemedelsbehandling av 

Fentanyl ges om vårdmiljön är sådan att detta anses vara lämpligt för att kunna smärt behandla 

patienten (Ambulanssjukvården i Region Halland, 2014). Vid varje ambulansuppdrag då prehospital 

smärtbehandling av patient med misstänkt höftfraktur ingår, har ambulanssjuksköterskan en skyldighet 

utifrån gällande vårdriktlinjer att bedöma vårdmiljön. Vårdmiljön ser olika ut vid varje uppdrag så 

också patientens placering. Vid ogynnsam miljö som till exempel att patienten ligger ute under 

vintertid är intranasalt läkemedel i form av Fentanyl ett bra behandlingsalternativ på grund av att det 

kan vara svårt att hitta en intravenös infart. Ingen av informanterna lyfte dock fram detta läkemedel 

som ett alternativ i intervjuerna. 

 

När det gällde situationsanpassad läkemedelsbehandling framkom det i resultatet att administrering av 

Morfin styrdes utifrån patientens bakgrundshistoria, aktuella situation och smärtbild. Efter att ha fått 

en klar bild över patientens situation gavs Morfin intravenöst. Riktad anamnes skall utföras samt 

riktade ingående frågor skall ställas med tanke på vilken typ av smärta patienten har enligt Hagiwara 

och Wireklint-Sundström (2009). I den prehospitala vården av patienter med misstänkt höftfraktur 

genomförs en noggrann bedömning av ambulanssjuksköterskan för att den prehospitala 

smärtbehandling skall vara evidensbaserad. Resultatet visade vidare att alla läkemedel som 

rekommenderas i vårdriktlinjerna administreras inte alltid eftersom läkemedelsbehandlingen är 

beroende av patientens individuella situation, aktuella sjukdomshistoria och bakgrundshistoria. Detta 

kan tolkas som att informanterna gjorde en noggrann bedömning av den aktuella patientens situation 

innan något läkemedel administreras.  

 

Resultatet visade att informanterna beaktade att lära känna vilken typ av individ den aktuella patienten 

var. Detta är i överenstämmelse med RAS och SSF:s beskrivning av att vården skall utföras så att 

patientens värdighet, autonomi och rättigheter tas till vara på ett bra sätt. Varje patient har ett 

individuellt behov och en individuell upplevelse av sin sjukdom skada eller smärta, det är därför 

viktigt för ambulanssjuksköterskan att ha ett medvetet och reflekterande förhållningssätt i den enskilda 
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situationen (RAS och SSF, 2012). Varje patient som ambulanssjuksköterskorna möter är unik och det 

är en utmaning att ta hand om den individen på ett evidensbaserat sätt.  

 

Situationen avgjorde vilken typ av smärtbehandling patienten kunde erhålla. Det framkom att 

administration av tabletter selekterades bort. Olika smärtbehandlingsalternativ finns att tillgå vid 

prehospital smärtbehandling av höftfraktur (SLAS, 2011). Paracetamol, Diklofenak©, Morfin och 

Ketanest© i kombination med Diazepam. Ytterligare alternativ är lustgas-behandling samt intranasal 

smärtbehandling i form av Fentanyl (Region Halland, 2014). När det gäller administrering är 

intravenös injektion ett förstahandsval vid akut behandling av smärta (Blomberg, 2009). En fråga som 

kan diskuteras är om patientens fortsatta läkeprocess påverkas negativt om patienten inte erhåller det 

perifert verkande Paracetamol och Diklofenak©.  

En uppfattning som framkom var att det inte fanns något rätt eller fel gällande vilket läkemedel som 

administrerades, bara patienten var stabil i sin cirkulation. Ambulanssjuksköterskan har en stor 

möjlighet att kunna ge många olika typer av läkemedel som behandlar smärta (SLAS, 2011). Olika 

former av kunskapsunderlag beaktas genom ett etiskt men också empatiskt förhållningssätt där 

patienten är i centrum (Willman et al., 2011). En ambulanssjuksköterska kan ge flera läkemedel för att 

behandla patientens smärta, vilket kan ses som en fördel. När det gäller rätt och fel och vilken typ av 

smärtbehandling som administreras har ambulanssjuksköterskan tydliga vårdriktlinjer att förhålla sig 

till. Ambulanssjuksköterskan förväntas ha ett etiskt förhållningssätt för att genomföra evidensbaserad 

vård och här är det viktigt att vårdriktlinjerna efterföljs. Det handlar om att komma fram till rätt beslut 

vilket läkemedel som passar den aktuella patienten. Här beaktar de intervjuade 

ambulanssjuksköterskorna ändå vad som är rätt eller fel och eftersträvar att komma fram till rätt beslut 

gällande prehospital smärtbehandling av patient med misstänkt höftfraktur. 

I resultatet framkom att flertalet informanter ansåg att de beaktade att patienten skall vara välmående. 

För att smärtbehandla på ett bra sätt är det viktigt med ett professionellt omhändertagande och ett gott 

bemötande (Blomberg, 2009). Smärtbehandlingen behöver bli mer individualiserad och psykologiskt 

stöd är viktigt för att behandlingen skall bli optimal (Gambatesa et al, 2013). En god sjukvård skall 

vara av god kvalitet och hjälpa patienten att få känna sig trygg i behandlingen (SFS 1982:763). 

Samtliga informanter uppfattades ha empatisk förmåga och att de beaktade att patienterna skall få 

känna trygghet med god effekt av smärtbehandling vilket talar för att de strävar efter att arbeta på ett 

evidensbaserat sätt så länge de har omvårdnadsansvaret. 

 

I resultatet framkom att Ketalar var ett välfungerande läkemedel som hade hjälpt många patienter att 

bli smärtbehandlade. Ketanest© däremot uppfattades som relativt nytt för att kunna bedöma att det var 

lika välfungerande. Vid svår smärta administreras Ketanest© i kombination med Diazepam. En 

bestämd dos Ketanest© skall administreras sedan skall ny utvärdering ske efter tjugo minuter 

(Ambulanssjukvården i Region Halland, 2014). Under studien har Ketalar© bytts ut mot Ketanest©. 

Ambulanssjuksköterskorna uppfattade att Ketalar© var ett suveränt läkemedel och Ketanest© är ett 

läkemedel som inte var lika beprövat. Frågan uppkom om Ketanest© bör titreras för att kunna 

smärtbehandla och förflytta patienten på ett säkert sätt. 
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En informant ansåg vikten av att beakta vad kollegan ansåg gällande prehospital smärtbehandling av 

patienten med misstänkt höftfraktur. Ambulansteamet är en viktig del eftersom de gör första 

bedömningen och påbörjar omhändertagandet av patienter (Jansson, 2009). Bra kommunikation och 

samarbete i ambulansteamet är av stor betydelse i omhändertagandet för att behandlingen skall vara 

evidensbaserad. 

 

Avseende följsamhet till vårdriktlinjer uppfattade vissa av informanterna att införandet av Ketanest© 

var en försämring och några hade ingen uppfattning gällande Ketanest© eftersom de inte hunnit 

administrera läkemedlet till någon patient.  

Följsamheten påverkades av de personliga erfarenheter som ambulanssjuksköterskan erhållit. Detta 

kunde underlätta valet av smärtbehandling. Denna erfarenhet kunde också leda till att 

ambulanssjuksköterskan vågar vara följsam och ge en adekvat smärtbehandling.  

Smärttrappan uppfattades vara ett mål att sträva efter vid prehospital smärtbehandling när det gällde 

följsamhet till behandlingsriktlinjerna. Det visades sig i praktiken att perifer venväg prioriterades i 

första hand istället för att följa de olika stegen i smärttrappan. Detta tolkades som ett medvetet avsteg 

från att följa behandlingsriktlinjerna.  

Höftstudien som genomfördes i Region Halland (ref) kan ha bidragit till att informanterna ansåg att de 

rådande vårdriktlinjerna är mycket tydliga och följsamma att förhålla sig till en.  

Ambulanssjuksköterskan har ett ansvar att medverka vid evidensbaserad kunskap. Praktiskt kan detta 

innebära att till exempel vara aktiv när nya behandlingsstrategier införs i verksamheten (RAS & SSF, 

2012).  

Konklusion 

 

Generellt uppfattade samtliga informanter att vårdriktlinjerna var tydliga och lätta att förhålla sig till. 

Informanterna uppfattade att smärtbehandlingen var väl fungerande och evidensbaserad.  

Fortsatta studier skulle kunna genomföras gällande patienters uppfattning av prehospital 

smärtbehandling vid misstänkt höftfraktur.  

Denna studie skulle också kunna väcka intresset för vidare studier inom området smärtbehandling vid 

höftfraktur prehospitalt för att patienten skall få en så trygg och säker vård som möjligt. 
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