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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Spinal immobilisering i prehospital verksamhet är en standardbehandling 

som sker varje dag i Sverige. Behandlingens syfte är att skydda den drabbades 

spinalkanal, men att bli spinal immobiliserad medför komplikationer. Vid spinal 

immobilisering ses en ökad morbiditet och mortalitet. Dokumentationen för trauma- 

drabbade är viktig för att minska morbiditet och mortalitet.  
 

Syfte: Syftet var att belysa ambulanssjuksköterskans dokumentation och behandling 

av traumadrabbade med spinal immobilisering för att öka säkerheten i omvårdnaden. 
 

Metod: Retrospektiv kvantitativ registerstudie. Data söktes i Uppsala läns ambulans- 

sjukvårds journalsystem Mobimed. Totalt 85 journaler inkluderades i studien. 

Resultatet analyserades och presenterades i två delar, en deskriptiv del och en del som 

undersökte sambandet mellan dokumenterad indikation för spinal immobilisering och 

behandling. 
 

Resultat: I de granskade journalerna (n=85) var 44 stycken kvinnor (51,7 procent) och 

41 stycken män (48,3 procent). Medianåldern var 48 år, kvinnor 53 år och män 42 år. 

Av de 85 drabbade blev 47 spinal immobiliserade vilket gav en spinal 

immobiliserings frekvens på 55,3 procent (47/85). Selektiv spinal immobilisering sker 

och dokumenteras väl. 21 av 44 kvinnor immobiliserades och 26 av 41 män 

immobiliserades vilket gav en högre spinal immobiliserings frekvens hos män med 

15,7 procent. Den vanligaste dokumenterade indikationen till spinal immobilisering 

den drabbade var en kombination av indikatorer i 29,8 procent (14/47) av fallen. 

Neurologi/ smärta var den vanligaste enskilda indikatorn, 25,5 procent (12/47). 

Halskrage/ spine board var det vanligaste sättet att spinal immobilisera den drabbade, 

61,7 procent (30/47). 14,9 procent (7/47) av de drabbade anlände till akut 

mottagningen endast iförd halskrage. Den drabbade var spinal immobiliserad i median 

21 minuter prehospitalt. Den vanligaste skadetypen var trafikskadehändelse som stod 

för 54 procent (46/85) av alla fallen. Falltrauma var den näst vanligaste skadetypen 

35,3 procent (30/85). 100 procent av journalerna var ifyllda med namn men 2,4 

procent (2/85) saknade fullständigt personnummer. 63,8 procent (30/47) av 

journalerna var komplett ifyllda. Tidsangivelse för immobiliseringen prehospitalt 

fattades i 27,8 procent (16/47) av journalerna och 6,4 procent (3/47) saknade 

indikationen till spinal immobilisering. 
 

Slutsats: Selektiv spinal immobilisering sker i Uppsala läns ambulanssjukvård och 

dokumenteras väl. Dokumentationen i journalerna var god, 30/47 journaler var 

komplett ifyllda (63,8 procent) Namn fanns i alla undersökta journaler och 

personnummer fanns i 83/85 (97,4 procent). Tiden som den drabbade var spinal 

immobiliserad prehospitalt var sämre dokumenterat och fattades i 14/47 (29,8 

procent) av journalerna. Spinal immobiliserings frekvensen motsvarar väl tidigare 

forskning som visar en frekvens på 60 procent spinal immobilisering. Denna studie 

fick fram ett resultat på 55,3 procent (47/85). Olika skadetyper genererade en spinal 

immobiliseringsfrekvens från noll till 100 procent. Män hade en högre spinal 

immobiliseringsfrekvens än kvinnor. 
 

Nyckelord: Ambulanssjuksköterska, journalgranskning, selektiv spinal 

immobiliserings algoritm, spinal immobilisering.
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ABSTRACT 

 

Background: Spinal immobilization in prehospital environment is a standard 

treatment that occurs every day in Sweden. The aim is to protect the victims spinal 

cord, but to be spinal immobilized increases risk for complications such as decreased 

respiration ability, risk for pressure ulcers, inadequate spinal immobilization, 

increased intra cranial pressure, pain, discomfort and more time spent on scene. With 

spinal immobilization come a higher rate of morbidities and mortalities. To reduce 

complications should selective spinal immobilization be preformed. 

 

Aim: The aim was to illustrate the ambulance nurse documentation and treatment of 

trauma victims with spinal immobilization in order to increase patient safety.  

 

Method: Retrospective quantitative record study. Data was taken from Uppsala 

County’s ambulance journal system Mobimed.  A total of 85 records were included in 

the study. The result was analysed and presented in two parts. One descriptive statistic 

part and a chi two-test that examined the cause between documented indicators for 

spinal immobilization and treatment.  

 

Results: In the reviewed medical records (n=85) were 44 female (51,7 percent) and 41 

male (48,3 percent). Mean age was 48 years, female 52 years and male 42 years. Out 

of the 85 casualties 47 where spinal immobilised, which gives a spinal immobilisation 

frequency of 55, 3 percent and that supports a selective spinal immobilisation. 21 out 

of 44 female where immobilised and 26 out of 41 male immobilised. A 15,7 percent 

increase in frequency amongst males. The most common reason for spinal 

immobilization a victim was multiple indications in 29,8 percent (14/47) of the cases. 

Impaired neurology/ or pain was the most common singular indicator, 25,5 percent 

(12/47). Stiff collar and spine board was the most common way to spinal immobilized 

the victim, 61,7 percent (30/47). 14,9 percent (7/47) of victims arrived to the 

emergency ward with just a collar. Time that the victim was immobilized prehospital 

was in mean 21 min. The most common injury type was road crash in 54 percent 

(46/85) of the cases. Trauma from falling down was the next most common injury 

type in 35,3 percent (30/85) of the cases. 100 percent of all records had names but 2,4 

percent (2/85) was missing social security number. 63,8 percent (30/47) of the records  

were complete. Time spent immobilized where missing in 27,8 percent (16/47) and in 

6,4 percent (3/47) of the records indication for immobilization were missing. 

 

Conclusion: Selective spinal immobilization is preformed in Uppsala County’s 

ambulance care and is documented well. Documentation in the journal records were 

good, 30/47 records were complete (63,8 percent). Name of victim was recorded in all 

records and social security number was documented in 97,4 percent (83/85). Time 

that the victim spent immobilized prehospital were missing in 29,8 percent (14/47). 

Immobilization frequency was coherent with other studies that have a frequency of 60 

percents spinal immobilization. This study had a frequency of 55,3 percent. Different 

injury types generated a spinal immobilization rates from zero percent to 100 percent. 

Men had a higher spinal immobilization rate.   

 

Keyword: Ambulance nurse, journal review, selective spinal immobilization 

algorithm, spinal immobilization.  
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Basbegrepp inom studien 

ABCDE-koncept: Behandlingsmetod där man börjar bedöma A= luftväg, B= andning, 

C= cirkulation, D= medvetandegrad och E= kontroll av hudkostym. 

Advanced medical life support (AMLS): Utbildning inom akut medicinsk vård för 

ambulanspersonal. 

Ambulans*: Transportmedel avsett och utrustat för ambulanssjukvård och transport 

av sjuka och skadade. 

Ambulanssjuksköterska: Specialist sjuksköterska i ambulanssjukvård.  

Ambulanssjukvård*: Hälso- och sjukvård som utförs av hälso- och sjukvårdspersonal 

i eller i anslutning till ambulans. 

Bedömning*: Åtgärd i form av ett omdöme grundat på insamlad information. 

Distraherande skada: En skada som är så stor eller smärtsam att den skadan tar upp all 

uppmärksamhet och den drabbade kan ha svårt att känna sin spinalskada. 

Drabbad*: Person som varit utsatt för traumatisk upplevelse.  

Farlig skademekanism: varje skademekanism som producerat ett kraftigt slag mot 

huvud, nacke, torso eller bäcken, händelse som har gjort att nacke eller torso hastigt 

accelererat, decelererat eller lateralt böjt sig. 

Glasgow coma scale (GCS): Bedömningskala för medvetande. 

Golden hour: Målsättning att den drabbade bör ha transporterats och behandling 

påbörjats intrahospitalt inom en timme från traumatillfället. 

Halskrage: Hjälpmedel för att immobilisera den drabbades nacke. 

K.E.D-väst (Kendrick Extrication Device): Hjälpmedel att immobilisera den drabbade 

innan avtransport till sjukhus. Består av en stel korsettliknande väst där höfter, thorax 

och nacke stabiliseras. 

Prehospitalt bedömt tillstånd: Arbetsdiagnos i ambulansen. 

Prehospital trauma life support (PHTLS): Utbildning inom traumasjukvård för 

ambulanspersonal.  

Patient*: Person som erhåller eller är registrerad för att erhålla hälso- och sjukvård. 

Reaction level scale (RLS): Bedömningsskala för medvetande. 

Sjukvårdens larmcentral (SvLC): Har uppdrag att svara och bedöma på telefon 

inkommande sjukvårdsfall. Dirigerar ambulanser inom Uppsala län. 

SOS alarm: Har uppdraget att tillhandahålla nödnumret 112, svarar och skickar över 

sjukvårdssamtal till SvLC i Uppsala län. 

Speedblock: Tillbehör till spine boarden som stabiliserar nacken från vridrörelser. 

Spinal immobilisering: Med hjälpmedel att göra den drabbades rygg och nacke 

orörlig. För att skydda den drabbade från ryggmärgsskador vid rörelse. 

Spine board: Hjälpmedel att immobilisera drabbade innan avtransport till sjukhus. 

Består av en två meter lång plastbräda med remmar för att spänna fast den drabbade 

med. 

Trafikskadehändelse: Jämför med trafikolycka utan att ta ställning till orsaken bakom 

händelsen. 

Traumatransfer: Hjälpmedel att immobilisera den drabbade. En intrahospital 

traumamadrass som är mjukare än spine boarden. 

 

* Socialstyrelsens termdatabank (http://app.socialstyrelsen.se/termbank/default.aspx) 
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INLEDNING: 

Inom den moderna ambulanssjukvården har många standarder och vårdprogram 

utvecklats som t.ex. ABCDE-konceptet. Traumasjukvården prehospitalt skall ge den 

drabbade optimal vård och dessutom snabbt, då tiden kan vara skillnaden mellan liv och 

död för en svårt skadad patient. Många hjälpmedel finns att tillgå i ambulansen som kan 

öka överlevnadschansen för den drabbade men att utföra behandling på skadeplats kan 

också leda till att dyrbar tid går förlorad. Alla dessa hjälpmedel gör att ambulans- 

sjuksköterskan måste vara väl utbildad och använda rätt material vid rätt tillfälle för att 

minska morbiditet och mortalitet för den drabbade. Spinal immobilisering är ett av 

dessa områden där det finns mycket material att tillgå; halskrage, spine board, K.E.D-

väst, vakuummadrass och speedblock för att nämna några. Vårdprogram och algoritmer 

finns framtaget för när och hur dessa hjälpmedel ska användas. Ändå immobiliseras fler 

drabbade än vad algoritmerna medger, det saknas indikation till behandlingen.  

För att minska mortalitet och morbiditet skall ambulanssjuksköterskan föra journal över 

den drabbades behandling. Detta innefattar även valet att spinal immobilisera eller 

transportera den drabbade utan spinal immobilisering till definitiv vård. Det finns 

lagstadgat krav hur dokumentationen skall utföras. 

BAKGRUND: 

Traumasjukvården genomgick på 1970- och 80-taltet en stor förändring då man 

introducerade olika traumaprogram där patientens säkerhet skulle skyddas genom att 

man standardiserade behandlingen. Innan dess fick den drabbade olika vård och 

behandling beroende på var i landet den skadades (Salomone, 2007). Prehospital trauma 

life support (PHTLS) startade 1983 i USA och spred sig snabbt över världen och 1998 

började man utbilda svensk ambulanspersonal i detta traumakoncept. Denna utbildning 

är den vanligaste traumautbildningen inom prehospital verksamhet 

(http://www.phtls.nu). Andra utbildningar inom traumasjukvården som Advance trauma 

life support (ATLS) (http://www.atls.se), Akut traumasjukvård för sjuksköterskor 

(ATSS) (http://www.akademiska.se) och Trauma nursing core course (TNCC) 

(http://www.ena.org) startade ungefär samtidigt och de olika utbildningarna har alla fått 

ledande roller inom olika delar av traumasjukvården. Gemensamt för alla dessa kurser 

är att utbildningen är standardiserad och utbildar genom ABCDE-konceptet. En 

viktigare funktion måste säkerställas innan man kan gå vidare och behandla nästa.  

 

Spine boarden beskrevs av Farrington (1968) första gången som ett hjälpmedel för att 

effektivt och säkert få ut drabbade i trafikskadehändelser och transportera dem till 

sjukhus. Under åren fram till 1970 modifierades spine boarden och blev sedan 

standardutrustning i ambulanser över hela världen. Behandling med spinal 

immobilisering är vida känt inom den prehospitala sjukvården och tillhör en av de 

basala behandlingsmetoderna (Miglietta, Levins & Robb, 2002). Dock leder spinal 

immobilisering till ökad morbiditet och mortalitet (Ahn et al., 2011, Malik, Murphy, 

Connolly & O´Byrne, 2008).  

En komplett immobilisering anses vara halskrage, spine board och stabilisering vid 

huvudet med t.ex. speed block och remmar eller handukar och tape (Armstrong, 

Simpson, Crouch & Deakin, 2007). Komplikationerna vid spinal immobilisering är 

många och drabbade som immobiliseras kan uppleva dessa (Stiell et al., 2003). 

http://www.atls./
http://www.akademiska.se/
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Att leva med spinalskada 

Spinalskadade har en kortare livslängd än friska, förhöjd morbiditet och död i 

pneumoni, lungemboli eller sepsis. En högre frekvens av skilsmässa och arbetslöshet 

ses hos spinalskadade. Samhällskostnaden uppskattas mellan 600 000-1.4 miljoner 

dollar under livstiden för en spinalskadad (Miglietta et al., 2002). Medellivslängden för 

finska spinalskadade är 55,5 år för män och 58,2 år för kvinnor. Skademekanismen var 

fall i 41,2 procent och trafikskadehändelse i 39,5 procent. Mediantiden mellan 

spinalskada och död var c:a 10 år. De vanligaste dödsorsakerna var kardiovaskulär 

sjukdom, 20,7 procent och självmord, 10,3 procent (Ahoniemi, Pohjolainen & 

Kautiainen, 2011). 

Komplikationer av spinal immobilisering 

Komplikationer innefattar minskad andningsförmåga, risk för trycksår, inadekvat spinal 

immobilisering, smärta, obehag och svårigheter med radiologiska undersökningar på 

sjukhuset samt problematik med hur man skall utesluta skada hos den drabbade och ta 

bort immobiliseringen (Stiell et al., 2003). Ökad tidsåtgång på skadeplats är ytterligare 

ett problemområde. Prehospitalt får ungefär 3-25 procent av spinalskadade sin skada 

försämrad under urtag och transport (Shafer & Naunheim, 2009).  

 

Tidsåtgång 

Malik et al. (2008) beskriver ökad morbiditet och mortalitet vid användande av spine 

board då det tar tid på skadeplats att immobilisera den drabbade. Minimerad tidsåtgång 

anses vara den största faktorn för ett positiv resultat för traumapatienten. Golden hour är 

ett vedertaget begrepp inom traumasjukvård där man ska påbörja behandling, undersöka 

skador och besluta om fortsatt vård inom den första timmen från skadetillfället. 

Vaillancourt et al., 2011 beskriver att ambulanspersonalen har 15 till 20 minuter på sig 

på skadeplats att stabilisera och behandla den drabbade innan transport bör ske till 

sjukhus. Om man snabbt spinal immobiliserar den drabbade tar det minst fem minuter, 

vilket motsvarar 30 procent av den tid som ambulansen bör vara på skadeplats.  

Andning 

Ay et al. (2011) gjorde en experimentell studie där friska försökspersoner fick genomgå 

immobilisering med nackkrage och spine board eller nackkrage och K.E.D-väst. 

Försökspersonerna fick genomgå spirometri för att säkerställa en normal lungfunktion 

innan testet startades. Mätningar med spirometri genomfördes 5 respektive 30 minuter 

efter immobilisering samt efter spinalimmobiliseringen tagits bort för att se hur lång tid 

det skulle ta innan försökspersonerna fick tillbaka sitt normalvärde. En signifikant 

minskning av andningskapacitet uppmättes både med spine board och med K.E.D-väst. 

Att immobiliseras med K.E.D-väst var lite sämre ur andningssynpunkt. Ju längre tid 

som försökspersonerna immobiliserades desto längre tid tog det att återfå normala 

spirometrivärden.  

Bauer och Kowalski (1988) beskriver att om remmarna på spine boarden inte dras åt så 

hårt minskar andningskapaciteten mindre. Att patienten inte ligger plant underlättar för 

andningen. 

Trycksår 

Benger och Blackham (2009) beskriver att tryckskador kan uppkomma vid användande 

av stel halskrage. Dessa sågs på undersidan av hakan och runt öronen. Davis, Parks, 

Detlefs, Williams, Williams och Smith (1995) beskriver en ökad morbiditet och 
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mortalitet vid förlängd spinal immobilisering på grund av trycksår occipitalt, sakralt 

eller på hälar. Vid förlängd spinal immobilisering, 48-72 timmar, finner man 

tryckskador hos 55 procent av de behandlade patienterna. Trycksåren blir lätt 

infekterade och inte ovanligt med sepsis som följd. Mortalitet för drabbade av 

traumatiskt spinalskada som inte dött av traumat är så hög som 30 procent (Malik et al., 

2008).  

Inadekvat spinal immobilisering 

Shafer och Naunheim (2009) fotograferade försökspersoner med stora serier fotografier 

som senare analyserades i en dator där man kunde mäta rörelser i kroppen. Frivilliga 

försökspersoner tog sig först ut ur en bil utan någon immobilisering för att sedan 

jämföras med urtag med immobilisering då halskrage och K.E.D-väst eller spine board 

användes. Alla mätvärden visade att med immobilisering framkallades en större rörelse 

i spinalkanalen än om försökspersonen själv fick ta sig ur bilen.  

Förhöjt intrakraniellt tryck 

Flertalet studier visar att intrakraniella trycket (ICP) ökar vid behandling med stel 

halskrage. Mobbs, Stoodley och Fuller (2002) har sammanfattat dessa studier samt 

utfört en egen studie. Studierna är gjorda med lågt antal försökspersoner och visar på ett 

ökat ICP vid användande av halskrage. I Mobbs, Stoodley och Fuller (2002) studie fick 

nio av de tio undersökta drabbade som behandlades med stel halskrage högre ICP. 

Stone, Tubridy och Curran (2010) beskriver att orsaken till att ICP stiger är osäker men 

en trolig orsak kan vara att kragen trycker på venen interna jugularis och detta minskar 

återflödet av blod från hjärnan. Av 42 friska försökspersoner ökade venens area hos 36 

och ökningen av venens area var i snitt 37 procent. 

Smärta och obehag 

Att bli spinal immobiliserad medför smärta och obehag. Smärta från nacke, thorax och 

sacrum är vanligt och andra områden där benstrukturer ligger nära huden. Smärta som 

uppkommer i samband med spinal immobilisering och smärta från att ligga på spine 

boarden under en längre tid kan leda till att den drabbade har svårt att beskriva var 

smärtan kommer ifrån, behandling eller spinalskada. Detta leder ofta till att den 

drabbade måste genomgå röntgen (Vaillancourt et al., 2011). 

Intrahospitala komplikationer 

Stiell et al. (2003) beskriver att i USA och Canada råder det stor variation i hur man 

utesluter spinalskador hos patienten intrahospitalt. Många gånger används 

röntgenundersökning för att utesluta spinalskador. Detta leder till att 

akutmottagningarna blir överfulla av drabbade som väntar på röntgen. Tiden som den 

drabbade ligger immobiliserade ökar, vilket leder till större och fler komplikationer. 

Väntan och röntgenundersökning gör att vården blir markant dyrare för samhället.  

Miglietta et al. (2002) beskriver att spinal immobiliserade behöver blockvändas vid 

förflyttning vilket binder upp mycket personal. Då många personer behandlar den 

drabbade ofta i en kaotisk miljö på akutrummet måste man tänka på hygienen för den 

drabbade. 

Ingen spinal immobilisering 

Lösningen för att reducera eller helt eliminera komplikationer för dessa traumapatienter 

skulle vara en algoritm där inga traumapatienter spinal immobiliseras prehospitalt och 

ingen upplever komplikationer relaterat till spinal immobilisering men detta medför att 



 4 

ingen av de drabbade som har en spinalskada får adekvat behandling. Spinalskador hos 

traumapatienter som utsatts för trubbigt våld ses hos c:a en till fyra procent, oavsett vart 

i världen man utfört mätningarna (Vaillancourt et al., 2011, Thompson, Stiell, Clement 

& Brison, 2009).  

Selektiv spinal immobilisering 

Selektiv spinal immobilisering bygger på tanken att de drabbade som har en spinalskada 

skall behandlas medan de andra inte behöver behandlas och uppleva komplikationerna i 

onödan. Att selektera vilka drabbade som skall hamna i vilken behandlingsgrupp kräver 

mycket erfarenhet och kunskap av den som skall utföra uppgiften. Att ha en algoritm 

ökar patientsäkerheten och ambulanssjuksköterskan har ett beslutstöd vilket ökar 

sannolikheten för att de drabbade får samma vård (Armstrong et al., 2007).  

Canadian C-spine rule  

Stiell et al. (2003) beskriver Canadian C-spine rule som en algoritm som kan användas 

prehospitalt för att bestämma vilka patienter som skall spinal immobiliseras samt 

intrahospitalt för att bestämma vilka patienter som behöver röntgen av spinalkanalen. 

Canadian C-spine rule är rikligt undersökt och studier visar på hög tillförlitlighet, Stiell 

et al. (2003) studie visar på en känslighet på 99,4 procent (Confident Intervall 95 % 96-

100). Två studier Stiell et al. (2009) och Stiell et al. (2003) undersökte 11 824 samt 8 

283 patientjournaler i syfte att mäta Canadian C-spine rule. Utav dessa 20 107 drabbade 

missades endast en spinalskada. Vaillancourt et al. (2011) genomförde en prospektiv 

studie i Ottawa, Canada, där 2 393 drabbade selekterades prehospitalt med Canadian C-

spine rule. 62,2 procent (Confident Intervall 95 % 60-64) av de drabbade blev spinal 

immobiliserade. Av de 37,8 procent drabbade som transporterades till 

akutmottagningen utan spinal immobilisering fanns ingen med spinalskada. Nästan 40 

procent av de drabbade slipper att uppleva komplikationer från spinal immobilisering 

när man använder Canadian C-spine rule och med stor säkerhetsmarginal. Canadian C-

spine rule algoritm finns beskriven i bil. I. 

NEXUS low risk criteria 

Stiell et al. (2003) beskriver att NEXUS low risk criteria algoritmen framtogs 1992 för 

att minska röntgenundersökningar av nacke och rygg för traumapatienter som kommit 

till akutmottagningen. Man såg att drabbade var immobiliserade under lång tid på 

akutmottagningen och att detta resulterade i komplikationer. En algoritm för att utesluta 

spinalskador hos de drabbade utan röntgen utvecklades. Pitt, Pedley, Nelson, Cumming 

och Johnston (2006) lät triagesjuksköterskor på akutmottagningen använda sig av 

NEXUS för att ta bort spinal immobiliserings material utan att röntga den drabbade 

först. För lågrisk patienter fungerade det väl att selektera med hjälp av NEXUS vilka 

som kunde få sin spinala immobilisering borttagen. Av 112 drabbade togs 59 spinal 

immobiliseringar bort då de mötte NEXUS kriterierna och ingen av dessa hade någon 

spinalskada. NEXUS low risk criteria har sedan spridit sig prehospitalt och många 

delstater i USA använder sig av denna algoritm. Hoffman et al. (2000) utförde en 

prospektiv studie i USA på 34 069 drabbade. 818 av dessa hade en spinalskada men åtta 

av dessa missades när man använde sig av NEXUS kriterierna. Stiell et al. (2003) fann 

att NEXUS low risk criteria har lägre känslighet än Canadian C- spine rule och NEXUS 

low risk criteria missar ungefär en av tio skador. NEXUS low risk criteria algoritm 

finns beskriven i bil. I. 
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PHTLS algoritm för selektiv spinal immobilisering 

Spinal immobilisering av traumapatienter har varit en hörnsten i traumasjukvården 

sedan PHTLS startade sina utbildningar på 80-talet. I PHTLS sjätte utgåva från 2007 

förändrades synen på hur man skall göra med spinal immobilisering och introducering 

av en selektiv spinal immobiliserings algoritm infördes (Salomone, 2007).  

PHTLS algoritm för selektiv spinal immobilisering: 

 
 

(Blomberg & Ström, 2011; Salomone, 2007) 

 

* Definition av farlig skademekanism; varje skademekanism som producerat ett kraftigt 

slag mot huvud, nacke, torso eller bäcken, händelse som har gjort att nacke eller torso 

hastigt accelererat, decelererat eller lateralt böjt sig t.ex. höghastighetskrock, påkörning 

av gående eller explosion, alla sorters fall speciellt hos äldre, utkastad ur fordon t.ex. 

bil, moped, cykel eller skoter. Dykskador. 

** Definition av distraherande skada; En skada som är så stor eller smärtsam att den 

skadan tar upp all uppmärksamhet och den drabbade kan ha svårt att känna sin 

spinalskada, t.ex. femurfraktur, brännskada, krosskador eller stora sårskador. 

*** Definition av kommunikationsproblem; De drabbade som pratar annat språk, 

hörsel- eller talsvårigheter eller små barn som inte kan kommunicera språkmässigt  

 

PHTLS algoritm beskriver i olika steg om och när den drabbade ska eller inte ska 

immobiliseras, dock avslutas algoritmen med att vid minsta tvivel ska den drabbade 

ändå immobiliseras. Enligt Blomberg, telefonkontakt (23 juli 2012) kan sjuksköterskan 
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immobilisera den drabbade om hon känner minsta tvivel och att detta bör dokumenteras 

i journalen. 

I steget med farlig skademekanism finns inte ett klart ja för immobilisering utan 

algoritmen fortsätter med om den drabbade varit alkohol- eller drogpåverkad, har 

distraherande skada eller har kommunikationsproblem. PHTLS beskriver i sin 

definition av farlig skademekanism olika skador som skall resultera i spinal 

immobilisering trots att det inte finns ett klart ja i algoritmen. Vid telefonkontakt med 

ambulansöverläkare, Hans Blomberg (23 juli 2012) skall farlig skademekanism vara 

orsak till att spinal immobilisera den drabbade inom Uppsala läns ambulansorganisation 

även om PHTLS algoritm inte uttryckligen beskriver det.  

Lagrum för hälso- och sjukvård samt dokumentation 

Ambulanssjuksköterskan har enligt hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS 1982:763) 

2a § lagkrav på att bedriva vård av god kvalité med god hygienisk standard och 

tillgodose patientens behov av trygghet i vården och behandlingen. Vidare ska vården 

bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet. Enligt 2b § skall 

patienten ges individuellt anpassad information om de metoder för undersökning, vård 

och behandling som finns.  

Patientsäkerhetslagen [PSL] (SFS 2010:659) 6 kap. 1 § beskriver att hälso- och 

sjukvårdspersonalen ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och 

beprövad erfarenhet. Vården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i 

samråd med patienten. Det är viktigt att utforma vården tillsammans med den drabbade 

även om det kan vara kaotiskt och beslut behöver tas snabbt i prehospital miljö i 

samband med trauma. Den drabbade behöver veta vilka val som den står inför gällande 

spinal immobilisering, behandling och komplikationer. 

 

Dokumentationsansvar vilar enligt hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS 1982:763) 

och patientdatalagen [PDL] (SFS 2008:355) 3 kap. 3 § på den legitimerade 

yrkesutövaren inom hälso- och sjukvården. I ambulansen är det 

ambulanssjuksköterskan som ansvarar för journalföringen. 

 

Enligt [PDL] (SFS 2008:355) 6 § skall en patientjournal skall om uppgifterna finns 

tillgängliga alltid innehålla: 

1. Uppgift om patientens identitet 

2. Väsentliga uppgifter om bakgrund till vården 

3. Uppgift om ställd diagnos och anledning till mera betydande åtgärder 

4. Väsentliga uppgifter om vidtagna och planerade åtgärder 

5. Uppgifter om den information som lämnats till patienten och ställningstagande 

som gjorts i fråga om val av behandlingsalternativ och om möjligheten till en 

förnyad medicinsk bedömning 

6. Vem som gjort anteckningen i journalen samt när den gjordes 

7. Signeras av den som fört journalen 

 

Journalen skall skrivas på svenska språket, vara tydligt utformad och så lätt som möjligt 

att förstå för patienten. Data som införs i journalen skall enligt informationshantering 

och journalföring i hälso- och sjukvården (SOSFS 2008:14) 3 kap. 1-3 § så långt det är 

möjligt dokumenteras med hjälp av nationellt fastställda begrepp och termer, 

klassifikationer och övriga kodverk. En journal skall föras för varje patient och får inte 

vara gemensamt för flera patienter.  
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Enligt [PDL] (SFS 2008:355) 2 § är syftet med en patientjournal är i första hand att 

bidra till en god och säker vård. En patientjournal är även en informationskälla för; 

– Patienten 

– Uppföljning och utveckling av verksamheten 

– Tillsyn och rättsliga krav 

– Uppgiftsskyldighet enligt lag 

– Forskning 

Dokumentation 

Staff och Sövik (2011) undersökte journalföringen för drabbade i trafikskadehändelser i 

Norge. Det var totalt 190 trafikskadehändelser och 392 drabbade. Vid undersökning 

fann man 100 procent av SOS journaler, 94 procent av polisrapporter, 89 procent av 

helikopterjournaler och 75 procent av ambulansjournaler. I ambulansjournalerna 

undersökte man närmare vissa parametrar och tider. De olika tider för när ambulansen 

larmades, var framme hos den drabbade osv. fanns i mellan 71-84 procent av 

journalerna. Vitalparametrar som valdes att granskas var andningsfrekvens, Glasgow 

coma scale (GCS) och systoliskt blodtryck. Dokumentationsfrekvensen var för 

andningsfrekvens tio procent, GCS, 48 procent och för systoliskt blodtryck 53 procent.   

 

Laudermilch, Schiff, Nathens och Rosengart (2010) visar att det finns en ökad 

mortalitet hos drabbade vars journaler inte är korrekt ifyllda. Mortaliteten var 10,3 

procent hos de drabbade vars journaler saknade uppgifter mot 4,5 procent hos de 

drabbade som hade en komplett ifylld journal. Det visade sig att de drabbade som var 

mest skadade också var dem som hade den mest bristfälliga journalföringen.  

Dokumentation är en viktig del av behandlingen av traumapatienter då den ska borga 

för säkerhet och kvalité för den drabbade. Vid överrapportering till personal på 

akutrummet lämnar ambulanspersonalen en förkortad version av vad som har hänt. Om 

och när sjukhuspersonalen behöver mer information vänder de sig till journalen 

(Thakore & Morrison, 2001) 

Francis et al. (2009) beskriver överrapporteringsproblematik på akutrummet, då mot- 

tagande sjukhuspersonal inte lyssnar till den muntliga rapporten som ges då de är 

upptagna att själva bedöma och behandla den drabbade. Detta leder till att den skriftliga 

dokumentationen blir viktigare då den informations som inte uppfattats vid 

överrapporteringen får inhämtas via ambulansjournalen. 

Ökad dokumentation 

Ambulansjournalens utformning har betydelse för hur den blir ifylld. Francis et al. 

(2009) beskriver att om journalen har stor del ifyllda standardfrågor i stället för fritext 

blir journalföringen mer komplett. När journalen förändrades från att dokumentera 

allergier i fritext till att det fanns en specifik ruta för denna text ökade 

dokumentationsfrekvensen från 6,2 procent till 18,7 procent. Införande av 

standardvårdplaner ökar ytterligare säkerhet och kvalité på dokumentationen. 

 

Haddon (1999) beskriver en dokumentations matris, Haddon matris, som syftar till att 

öka frekvensen av dokumentation. Haddon matris passar bra för prehospital 

verksamhet. Matrisen är uppdelad i tre led, före händelsen, händelsen och efter 

händelsen och tre variabler indelas i dessa tre led, drabbad, skademekanism och miljö. 

Exempel på en Haddon matris: 
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Figur 1. Haddons matris, dokumentationsstöd för utökad journalföring (Haddon, 1999). 

 

Sveriges medicinskt ledningsansvariga ambulansläkare i samverkan (SLAS) som gett ut 

behandlingsriktlinjer för ambulanssjukvården i Sverige beskriver inte närmare hur 

dokumentationen kring spinal immobiliserade skall se ut. SLAS beskriver att 

ambulanssjuksköterskan skall dokumentera ett prehospitalt bedömt tillstånd (PBT) en 

slags arbetsdiagnos för ambulansen. Anamnestagning och dokumentation bör ske med 

hjälp av advance medical life support (AMLS) för medicinpatienter och prehospital 

trauma life support (PHTLS) för traumapatienter. Dock beskrivs inte närmare vad som 

bör eller ska dokumenteras i journalen (http://www.flisa.nu) Uppsala läns 

ambulanssjukvård har riktlinjer som baseras på SLAS men med förändring av vissa 

moment. De lokala riktlinjerna i Uppsala län beskriver att ambulanssjuksköterskan skall 

dokumentera PBT och följa AMLS vid anamnestagning samt använda PHTLS som 

mall för traumadrabbade men dokumentationen kring spinal immobiliserade är inte 

preciserad (http://www.akademiska.se).  

 

Landman, Lee, Sasson, Gelder och Curry (2012) undersökte vad ambulanspersonalen 

tyckte om att gå från pappersbaserad journalföring till elektronisk journal. Informanter i 

studien talade om att pappersjournalen hade blivit föråldrad och att det var svårt att 

dokumentera allt som behövdes. Initialt var det svårt med det nya elektroniska 

journalsystemet då det tog mycket längre tid att skriva all information. Ett annat 

problem som identifierades var att olika organisationer och sjukhus hade olika system, 

det saknades en nationell standard. På den positiva sidan var att det är lättare att ta ut 

statistik och forska på materialet då allt finns samlat.  

Problemformulering 

När ambulansen anländer till en trafikskadehändelse eller en fallolycka sker den initiala 

vården snabbt och enligt ABCDE-konceptet. Ofta sker ett tyst samarbete med kollegan, 

man vet vad som skall göras. Efter den initiala bedömningen börjar tankar kring 

avtransport väckas men hur ska man göra med spinal immobilisering? Ett lika klart 

beslutstöd som ABCDE-konceptet borde finnas. Beslut om spinal immobilisering borde 

vara lika enkelt och lätt men ändå diskuterar många ambulansbesättningar om den 

drabbade skall immobiliseras eller inte. Ibland går åsikten isär inom 

ambulansbesättningen och det slutgiltiga beslutet står ambulanssjuksköterskan för. 

Drabbad  Skademekanism  Miljö 

Före händelsen 

Hälsohistoria 

Risktagningsbeteende 

 

Händelsen 

Kroppsdelar träffad? 

Användes hjälm? 

 

Efter händelsen 

Diagnos 

 

Typ av fordon 

Fordonets kondition 

 

 

Hastighet 

Var skadades fordonet 

 

 

Beskrivning av skadehändelsen 

 

Vägbeskaffenhet 

Snö/ regn/ sol? 

 

 

Hastighet 

Antal fordon 

 

 

Beskrivning av 

prehospital vård 
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Sedan 15 månader tillbaka används inom Uppsala läns ambulanssjukvård PHTLS 

algoritm över hur beslut om spinal immobilisering skall ske. Författarens önskan är att 

belysa en standardbehandling som sker dagligen i ambulansen ur patientsäkerhet- och 

omvårdnadsperspektiv samt granska dokumentationen kring spinal immobilisering. 

Dokumentation för de traumadrabbade är ett område som är mycket viktig för att öka 

chansen till tillfrisknande och överlevnad. Hur ser dokumentationen ut i Uppsala läns 

ambulanssjukvård?  

SYFTE 

Syftet var att belysa ambulanssjuksköterskans dokumentation och behandling av 

traumadrabbade med spinal immobilisering för att öka säkerheten i omvårdnaden. 

Frågeställningar 

Hur dokumenteras vården för traumadrabbade som spinal immobiliserats? 

Finns det ett samband mellan dokumenterade indikatorer för immobilisering i PHTLS 

algoritm och faktisk behandling med spinal immobilisering? 

METOD 

I en retrospektiv kvantitativ registerstudie belystes ambulanssjuksköterskans 

dokumentation av selektiv spinal immobiliserade. Data insamlades från Uppsala läns 

journalregister. Resultatet uppdelades i två delar, en beskrivande del av dokumentation 

och drabbad, samt en sambandsmätning av dokumenterade indikatorer för spinal 

immobilisering och faktisk behandling.  

Urval  

Journal 

Journaler som utalarmerats mellan 2011-09-01 och 2011-10-23 av SOS- alarm med 

ärendeindex 1: Olyckor (trauma) var aktuella i denna studie. Urvalet av journaler 

skedde under denna period för att få den senaste mätbara perioden. SOS-alarm hade 

uppdrag att dirigera ambulanser fram till 2011-10-23 då sjukvårdens larmcentral 

(SvLC) tog över verksamhet efter upphandling av ambulansdirigeringen i bl.a. 

Upplands län. Viss samkörning mellan SOS och SvLC skedde i oktober men endast 

journaler utalarmerade av SOS-alarm blev aktuella i denna studie för att få en homogen 

undersökningsgrupp. Sjukvårdens larmcentral förändrade sitt ärendeindex och det 

motsvarade inte riktigt tidigare index. Endast journaler utalarmerade med ärendeindex 

1: olyckor (trauma) användes för att undersöka traumapatienter. Detta för att utesluta 

skador som höftfrakturer, radiusfrakturer eller liknande som inte är aktuellt att behandla 

med spinal immobilisering.  

 

Dokumenterande ambulanssjuksköterska 

Uppsala läns ambulanssjukvård har 16 ambulanser dagtid och 13 nattetid. Alla 

ambulanser har en minimum bemanning med ambulanssjuksköterska och en 

undersköterska/ ambulanssjukvårdare. Det är dock inte ovanligt att ambulansen 

bemannas med två sjuksköterskor. Sjuksköterskornas utbildningsnivå är 65 procent 

endast grundutbildade och 35 procent vidareutbildade. Personalen roterar dagskift och 

nattskift på sitt schema och kör alla sorters körningar från prioritet ett till tre. Inga 

renodlade transportambulanser finns inom organisation. Dokumenterande 

ambulanssjuksköterskan träffar inte traumapatienter oftare än andra. Alla 

ambulanssjuksköterskor har lagstyrd dokumentationsskyldighet och skall föra journal 

för varje drabbad, detta minskar risken för selektions bias. Polit (2010) beskriver att den 



 10 

interna validiteten påverkas om det finns för existerande skillnader mellan grupperna 

som skall undersökas. Den aktuella urvalsprocessen för denna studie stärker den interna 

validiteten då den undersökta gruppen sker slumpmässigt både drabbad och 

dokumenterande ambulanssjuksköterska. 

Inklusionskriterer 

Av ambulanssjuksköterska signerade journaler som av SOS-alarm utalarmerade med 

ärendeindex 1: olyckor (trauma) under perioden 2011-09-01 till 2011-10-23 i Uppsala 

län.  

Exklusionskriterer  

1. Journalföring av annan yrkesgrupp än ambulanssjuksköterska. Journaler 

dokumenterade av annan personalgrupp än sjuksköterskor exkluderade för att få en så 

homogen mätgrupp som möjligt. Vid behov av sjukvårdsinsats och/eller vid prio ett i 

ambulansen skall ambulanssjuksköterskan vara den som vårdar och skriver journal. En 

lista över tjänstgörande ambulanssjuksköterskor och deras tjänstenummer 

införskaffades av arbetsgivaren för att kunna säkerställa att journalerna var 

dokumenterad av ambulanssjuksköterska. 

2. Drabbade <18 år. Detta för att exkludera drabbade som är barn då PHTLS algoritm 

inte vänder sig till barn. 

3. De drabbade som lämnats på skadeplats eller transporterats till annan 

sjukvårdsinrättning än Akademiska sjukhuset i Uppsala. Drabbade transporterade till 

annan vårdinrättning än Akademiska sjukhuset exkluderades för att endast mäta på 

drabbade som transporterats till traumasjukhus, i länet finns flertalet 

sjukvårdsinrättningar som inte är traumasjukhus och dessa tar inte emot spinal 

immobiliserade. De drabbade som lämnats på skadeplats var inte heller aktuella för 

denna studie. 

 

 

Bortfall 

Externt bortfall 

Under perioden 2011-09-01 till 2011-10-23 var antalet signerade journaler med ärende- 

index olyckor (trauma) som mötte inklusions och exklusionskriterer 85 journaler. Inget 

externt bortfall fanns. 

 

Internt bortfall 

Bortfall på grund av inkomplett journalföring identifierades inom kategorin spinal 

immobiliserings tid och påverkade fjorton journaler. Start- och/ eller stopptid fattades i 

dessa journaler vilket omöjliggjorde tidsuträkning. 

Databearbetning 

Ett datainsamlingsinstrument utarbetades för att underlätta insamlingen av data. En 

pilotstudie på åtta journaler genomfördes utanför den aktuella studieperioden för att 

säkerställa funktionen i datainsamlingsinstrumentet. Dubbeldokumentation 

identifierades och en inbördes rangordning mellan införd data behövdes. 

Dokumentation av t.ex. användande av halskrage gick att finna på tre ställen, initial 

bedömning, använd immobiliserings material och i fri text. Rangordningen av införd 

data blev följande; först dokumenterad immobiliserings material, sedan fri text och sist 

initial bedömning. Detta på grund av att under den initiala bedömningen kan annan 
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personalgrupp än ansvarig ambulanssjuksköterska satt halskrage, till exempel 

räddningspersonal. Vid annan dubbeldokumentation rangordnas den för ifyllda rutan 

före fritext. Vid konflikterande data användes data från förifyllda rutan. 

Exklusionskritererna flyttades upp överst i datainsamlingsinstrumentet för att inte 

behöva granska exkluderade journaler. Visst språkbruk ändrades för att passa bättre till 

utformningen av studien. Det slutgiltiga instrumentet finns beskrivet i bil. II. 

Data togs fram ur journaler i Uppsala läns ambulansjournalsystem, Mobimed. Dessa 

avidentifierades så varken den drabbade eller journalförande ambulanssjuksköterskan 

kunde identifieras. Datan infördes i Excel för bearbetning och statistisk uträkning. 

Tabeller och diagram utarbetades utifrån Excelfilen. 

Dokumentationen och den drabbade beskrivs med univariant analys enligt Fangen och 

Sellerberg (2011) där olika enskilda variabler presenteras i tabeller och diagram. Polit 

och Beck (2008) beskriver att univariant analys i en deskriptiv studie är som att ta en 

fotobild av materialet och beskriva det. Beskrivning av prevalensen eller incidensen av 

förekommande fenomen beskrivs som vanligt förekommande.  

 

Den andra delen av resultatet presenteras med bivariant analys (Polit & Beck, 2008). 

Samband mellan dokumenterad indikation för spinal immobilisering i PHTLS algoritm 

och faktisk behandling undersöktes med chi två-test. 

Följande nollhypotes och mothypotes antogs; 

H0 = Det finns inget samband mellan dokumenterad indikation för spinal 

immobilisering och faktisk behandling. Indikationen till spinal immobilisering 

dokumenteras inte. 

H1 = Det finns samband mellan dokumenterad indikation för spinal immobilisering och 

faktisk behandling. Spinal immobilisering sker och indikationen dokumenteras i 

journalen. 

 

De definierade indikatorer för spinal immobilisering är tagna från PHTLS algoritm för 

selektiv spinal immobilisering och är följande; förändrat medvetande, GCS <15, 

neurologisk påverkan/ smärta, farlig skademekanism, alkohol- eller drogpåverkan, 

distraherande skada eller kommunikationsproblem. Om ambulanssjuksköterskan 

dokumenterat något av dessa indikatorer anses det inom studien att det är indikationen 

till behandling. När ambulanssjuksköterskan dokumenterat flera indikatorer redovisas 

detta inom studien som en kombination av indikatorer istället för att ta ställning till 

vilket som var avgörande för valet av att använda spinal immobilisering. PHTLS 

algoritm avslutas med att vid minsta tvivel skall den drabbade spinal immobiliseras, 

inom studien tar författaren inte ställning till om ambulanssjuksköterskan haft tvivel i 

sitt beslut att behandla den drabbade med spinal immobilisering eller inte utan använder 

den dokumenterade indikatorn eller avsaknad av indikation för behandlingen. Det 

ambulanssjuksköterskan dokumenterat eller inte dokumenterat i valet att behandla den 

drabbade är det som gäller inom denna studie. 

 

Efter avslutad och godkänt arbete förstördes råmaterialet för att säkerställa att ingen 

kunde identifiera drabbad eller dokumenterande ambulanssjuksköterska. 

FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Informationskravet 

Ingen kontakt med den drabbade behövs för att genomföra studien. Då studien bedrevs 

retrospektivt i journaler har ingen av de drabbade delgivits information om studiens 
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genomförande. Öppenheten i forskningsprocessen relaterat till den drabbade var svår att 

uppnå, då ingen av de drabbade varit medveten om studien. Ingen etisk prövning söktes 

innan start av studien. Ingen information utgick till ambulanspersonalen i Uppsala län 

om att studien skulle bedrivas. 

Samtyckeskravet 

Samtycke från journalregisterägaren (ambulansöverläkare) inhämtades innan påbörjad 

insamling (brev till ambulansöverläkare i bil. III). Självbestämmande och respekt för 

den drabbades fria vilja att delta i studien gick inte att behandla på annat sätt än att få 

samtycke från journalregisterägaren. 

Konfidentialitetskravet 

Journalerna avidentifierades efter kontroll om namn och personnummer fanns 

dokumenterat. Journalerna har under hela processen funnits tillgängliga för författaren 

men har inte kunnat läsas av obehöriga. Vid databearbetning och presentation behövdes 

inga personuppgifter som namn eller personnummer på den drabbade. Allt gjordes för 

att ingen av de drabbade skulle kunna identifieras. 

De journalförande sjuksköterskorna förblev anonyma i studien och det inhämtade 

registret över tjänstgörande sjuksköterskors namn förstördes efter studiens avslut. 

Nyttjandekravet 

Insamlade uppgifter användes endast inom studien. Ingen annan än författaren har haft 

tillgång till personuppgifter och journaltext. Insamlat material förstördes efter att 

studien godkänds och examinerats.  

BETYDELSE 

Att beskriva journalföringen för spinal immobiliserade och identifiera brister i denna 

ger förhoppningsvis en säkrare vård för framtida traumapatienter. Att effektivt kunna 

sortera vilka patienter som ska eller inte ska immobiliseras har stor betydelse för den 

enskilda traumapatienten. Användandet av PHTLS algoritm ska kunna ge 

ambulanssjuksköterskan ett stöd i beslut hur den drabbade ska behandlas. 

Ambulanssjuksköterskans journalföring skall borga för patientsäkerhet men även kunna 

användas i utveckling och forskning varför det är av betydelse att belysa nuvarande 

status. 
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RESULTAT 

Inklusion 

Datajournalsystemet genomsöktes mellan datumen 2011-09-01 till 2011-10-23 vilket 

returnerade 3 582 signerade journaler. Dessa kontrollerades manuellt för att selektera ut 

journaler med ärendeindex 1: olyckor (trauma). Detta resulterade i 168 journaler och 

efter exklusion kvarstod 85 journaler. Antal signerade olyckor (trauma) journaler per 

dag var i medel 4,7 procent med en spridning på 0-14,8 procent. 
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Figur 2. Antal signerade journaler och antal journaler med ärendeindex 1: olyckor 

(trauma). 

 

Exklusion 

Journaler som exkluderades var 83 stycken fördelade enligt följande: 

1. Inte dokumenterad av ambulanssjuksköterska, 23 journaler.  

2. Drabbad <18 år, 34 journaler.  

3. Inte transporterad till Akademiska sjukhuset, 26 journaler.  

 

Könsfördelning 

Av de 85 granskade journaler var könsfördelningen 44 kvinnor (51,7 procent) och 41 

män (48,3 procent). Medianåldern av de drabbade var 48 år, kvinnor 53 år, män 42 år.  

Identifiering av journal 

Alla journalerna, 100 procent (85/85) var ifyllda med för- och efternamn. Fullständigt 

personnummer fanns i 97,6 procent (83/85) av journalerna. I 2,4 procent (2/85) 

journaler saknades de sista fyra siffrorna i personnumret. 

Komplett journalföring 

Av de 47/85 drabbade som spinal immobiliserades var 63,8 procent (30/47) av 

journalerna komplett ifyllda med de fem kriterierna för komplett dokumentering; 

patientidentitet, om den drabbade var spinal immobiliserad, typ av immobilisering, tid 

spinal immobiliserad prehospitalt samt dokumenterad indikationen för behandling med 

spinal immobilisering. 29,8 procent (14/47) av journalerna saknar tidsangivelse för 

tidpunkten för immobilisering eller ankomsttid till sjukhuset. Vilket leder till att tiden 

som den drabbade prehospitalt är spinal immobiliserad inte kan uträknas. Indikationen 
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för valet att spinal immobilisera den drabbade var inte dokumenterat i 6,4 procent 

(3/47) av fallen.  

Spinal immobiliserings frekvens 

Drabbade som blev spinal immobiliserade var 55,3 procent (47/85) och de drabbade 

som transporterades utan spinal immobilisering var 44,7 procent (38/85). Antal spinal 

immobiliserade kvinnor var 21/47, antal män 26/47. Av de drabbade som inte spinal 

immobiliserades var 23/38 kvinnor och 15/38 män. 15,7 procent fler män än kvinnor 

spinal immobiliserades, män 63,4 procent (26/41) mot kvinnor 47,7 procent (21/44).  

55,3%

44,7%

47,7%

52,3%

63,4%

36,6%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

SI  n=47 ISI n=38 SI  n=21 ISI n=23 SI  n=26 ISI n=15

Alla n=85 Kvinnor n=44 Män n=41

P
ro

c
e
n

t

 
Figur 3. Förhållande mellan spinal immobilisering (SI) och icke spinal immobilisering 

(ISI), (n=85). 
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Olika skadetyper 

Trafikskadehändelse var skadetypen som drabbade flest 54 procent (46/85). Antal 

kvinnor 25/46 och antal män 21/46. Medelålder på den drabbade var 38,7 år, 

medianålder 30 år, SD 19,9 och spridning 18-84 år. Spinal immobiliserings frekvensen 

var 65 procent (30/46) och de som behandlas utan spinal immobilisering 35 procent 

(16/46) Män spinal immobiliserades i 76 procent (15/21) mot kvinnor 56 procent 

(14/25). En 20 procentig skillnad mellan könen.  

 

Falltrauma var den näst vanligaste skadetypen 35,3 procent (30/85). Antal kvinnor 

16/30 och antal män 14/30. Medelåldern för de som drabbades av falltrauma var 68,7 

år, medianålder 70 år, SD 17,1 och spridning 23-93 år. Drabbade i gruppen falltrauma 

spinal immobiliserades i 33 procent (10/30) och de som behandlades utan spinal 

immobilisering var 67 procent (20/30). Spinal immobiliserings frekvensen var 21,8 

procent lägre än den totala spinal immobiliseringsfrekvensen för alla skadetyper. 

Skillnad mellan könen var fem procent, där män spinal immobiliserades i 36 procent 

(5/14) och kvinnor 31 procent (5/16)  

 

Idrottsskador var den tredje vanligaste skadetypen 8,2 procent (7/85). Antal kvinnor 2/7 

och antal män 5/7. Medelåldern för de som drabbades av idrottsskador var 31,6 år, 

medianålder 25 år, SD 12,1 och spridning 20-47 år. Alla inom gruppen idrottsskador 

blev spinal immobiliserade, 100 procent.  

 

Övriga skador var två journaler och de hade en 0 procentig (0/2) spinal immobiliserings 

frekvens. 

Jämförelse mellan skadetyper 

Trafikskadehändelse var den vanligaste skadetypen (46/85) med en medianålder på 30 

år och en spinal immobiliseringsfrekvens på 65 procent. Falltrauma näst vanligast 

(30/85) med en medianålder på 70 år och en spinal immobiliseringsfrekvens på 33 

procent. Skadetypen idrottsskador, tredje vanligaste (7/85), hade den lägsta 

medianåldern 25 år och den högsta spinal immobiliseringsfrekvensen, 100 procent. 

Övriga skador var endast två drabbade (2/85), medianålder 42 år, med en noll procentig 

spinal immobiliseringsfrekvens.  

 

Skadetyp n= Medianålder Spridning 

ålder 

Spinal immobiliserings 

frekvens 

n= 

Trafikskadehändelse 46 30 år 18-84 år 65 procent 30 

Falltrauma 30 70 år 23-93 år 33 procent 10 

Idrottsskador 7 25 år 20-47 år 100 procent 7 

Övriga skador 2 42 år 28-56 år 0 procentig 0 

Summa 85   Summa 47 

 

Figur 4. Spinal immobiliserings frekvens mellan olika skadetyper. 

 



 16 

Materialval för spinal immobilisering 

Vanligast förekommande spinal immobiliserings metod var halskrage och spine board 

61,7 procent (29/47) sedan halskrage och K.E.D-väst 23,4 procent (11/47). 14,9 procent 

(7/47) drabbade immobiliserades med endast halskrage. 
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Figur 5. Materialval för spinal immobilisering, (n=47). 

Tid immobiliserad 

Av de drabbade som var spinal immobiliserade (47/85) föll 14 journaler bort p 

inkomplett förd tidsangivelse. Av de mätbara journalerna (34/47) var tiden som den 

drabbade var spinal immobiliserad i median 21 minuter. Spridningen var mellan tre och 

65 minuter. 
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Dokumenterad indikation för behandlingsval med eller utan spinal immobilisering 

Dokumenterad indikation till behandling fanns i 93,6 procent (44/47) journaler. I 6,3 

procent av journalerna (3/47) går det inte att utläsa indikationen till spinal 

immobiliseringen trots att den drabbade har behandlats. Den dokumenterade 

indikationen för spinal immobiliserade fördelades enligt följande; 
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Figur 6. Dokumenterad indikationen för val att spinal immobilisera, (n=44). 

 

I 44,7 procent (38/85) spinal immobiliserades inte den drabbade. I 63,2 procent (24/38) 

fanns ingen dokumenterad indikation som skulle leda till behandling med spinal 

immobilisering, dessa 24 drabbade har enligt PHTLS algoritm inte behövt behandling 

och har inte heller behandlats med spinal immobilisering. I 36,8 procent (14/38) av 

journalerna finns dokumenterad indikation till spinal immobilisering men den drabbade 

har inte behandlats, dessa 14 fall fördelades sig följande; 
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Figur 7.  Dokumenterad indikation för spinal immobilisering men drabbad icke 

behandlad (n=14). 
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Samband mellan dokumenterad indikation och behandling undersöktes med Chi två-test 

med följande tabell: 

 

 SI ISI Totalt 

Dokumenterad 

indikation 44 14 58 

Ingen 

dokumenterad 

indikation 3 24 27 

Summa 47 38 85 

 

Figur 8. Chi två-test tabell; dokumenterad indikation= funnen dokumenterad indikation 

för spinal immobilisering, ingen dokumenterad indikation= ingen funnen dokumenterad 

indikation för spinal immobilisering, SI= spinal immobilisering och ISI= Ingen spinal 

immobilisering, (n=85). 

 

Med en (1) frihetsgrad (df-1) är signifikansnivån p< 0,001 = 10,83. Värdet på chi två 

test 31,25 är större än 10,83, vilket förkastar H0. Detta visar att det finns ett signifikant 

samband mellan dokumenterad indikation för spinal immobilisering och faktisk 

behandling. Spinal immobilisering sker selektivt med hjälp av PHTLS algoritm och 

dokumenteras väl.  

 

DISKUSSION OCH SLUTSATS 

METODDISKUSSION 

Metod 

Ansatsen i studien var retrospektiv kvantitativ registerstudie. Syftet var att belysa 

ambulanssjuksköterskans dokumentation och behandling av traumadrabbade med spinal 

immobilisering i Uppsala län. Metoden som valdes möjliggör en granskning av hur 

verkligheten såg ut under mätperioden. Då ingen information utgått om att studien 

skulle bedrivas har resultatet inte påverkats, men arbetsgivaren hade innan studien start 

önskat att personalen skulle utöka användandet av K.E.D-väst kontra spine board vilket 

kan ha påverkat resultatet. Begränsningen med metoden är att det som inte 

dokumenterats i journalen inte kan kompletteras, detta kan resultera i ett stort internt 

bortfall, vilket blev fallet med tid av spinal immobilisering prehospitalt.    

Urval 

Inklusionskriterierna för studien var att journalerna utalarmerats av SOS med 

ärendeindex 1: Olyckor (trauma) samt att journalen skrivits och signerats av 

ambulanssjuksköterska inom ambulanssjukvården i Uppsala län under perioden 2011-

09-01 till 2011-10-23. Detta ledde till en homogen och lätt undersökt grupp. Denna 

urvalsprocess minskar risken för selektions bias inom studien. Polit (2010) beskriver att 

den interna validiteten påverkas om det finns existerande skillnader mellan grupperna 

som skall undersökas. Gruppen som undersökts har skett slumpmässigt enligt ovan 

beskriven process och urvalsprocessen stärker därmed den interna validiteten.  

 



 19 

Bortfall 

Bortfall på grund av inkomplett journalföring fanns inom tre olika kategorier och 

påverkade totalt 19 av 47 journaler. Start- och/ eller stopptid för spinal immobilisering 

prehospitalt fattades i fjorton fall vilket gav ett bortfall i gruppen tid på 29,8 procent 

(14/47). Indikation för att spinal immobilisera saknades i tre journaler (3/47) och 

fullständigt personnummer saknades i två journaler (2/47). Interna bortfallet får anses 

vara lågt då det nästan endast påverkar gruppen tid spinal immobiliserad prehospitalt 

och detta medför att resultatet inte påverkas.  

Datainsamlingsinstrument för journalgranskning 

Författaren valde att utarbeta ett datainsamlingsverktyg för att underlätta datainsamling 

och databehandling. Syftet med verktyget var att få alla parametrar som skulle mätas på 

ett A4 vilken häftades ihop med originalhandlingen (journalen). En pilotstudie utfördes 

på 8 journaler vilket enligt Polit och Beck (2008) minskar problem som kan uppstå med 

instrumentet. Efter pilotstudien ändrades instrumentet på vissa områden, se bil. II, och 

förändringen var framför allt att exklusionskriterer flyttades upp först så att journalen 

inte behövdes granskas hela vägen om den ändå skulle exkluderas. Inbördes 

rangordning mellan införd data bestämdes, vilket behövdes vid eventuell dubbel 

dokumentation. 

Databearbetning 

Databearbetningen skedde enligt Polit och Beck (2008) metod där data insamlades, 

bearbetades och analyserades. Insamling av data skedde ur journaler från Uppsala läns 

ambulansjournalsystem, Mobimed. Journalerna avidentifierades efter att kontroll om 

namn och personnummer fanns dokumenterat. Bearbetning av data skedde genom att 

data från insamlingsverktyget överfördes till en Excelfil där tabeller och diagram 

genererades. När datan analyserats och beskrivits infogades den i studien.  

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Att utarbeta ett datainsamlingsinstrument ökar validiteten då datan som extraheras är 

det som författaren vill ha svar på relaterat till syftet. Polit och Beck (2008) menar att 

reliabiliteten är ett mått på tillförlitligheten, kan samma resultat framkomma vid en 

annan studie? Datainsamlingsverktyget ökar reliabiliteten då man kan överföra det till 

vilken data som önskas. Studien kan utföras inom annan ambulansorganisation med 

samma instrument vilket borgar för en hög generaliserbarhet. Användandet av identiska 

frågor inom datainsamlingsinstrumentet leder till enkelhet i generaliseringen (Polit & 

Beck, 2008). Studien har utförts noggrant och resultatet redovisats med tydlighet med 

deskriptiv statistik för att tillförlitligheten för studien skall anses vara hög. 

Forskningsetiska överväganden  

Samtycke från medicinsktansvarig läkare, Hans Blomberg inhämtades innan påbörjad 

datainsamling (bil. III). Journalerna avidentifierades efter kontroll att namn och 

personnummer fanns dokumenterat. Ingen kontakt med den drabbade behövdes för att 

genomföra studien då all data extraherades från journalerna. Ingen etisk prövning söktes 

innan start av studien. Vid databearbetning och presentation behövdes inga 

personuppgifter som namn eller personnummer på den drabbade. Den journalförande 

ambulanssjuksköterskan förblir anonym och det inhämtade registret över tjänstgörande 

ambulanssjuksköterskors namn förstördes efter studiens avslut.  
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RESULTATDISKUSSION 

Av studiegruppen var 44 kvinnor och 41 män. Kvinnorna hade generellt en högre ålder 

än män. Kvinnornas medianålder var 53 år och medianåldern för män var 42 år. 

Könsfördelningen var nära jämn i alla de fyra olika skadetyperna men åldern varierade. 

Yngst var idrottsskadade med medianålder 25 år, drabbade i trafikskadehändelse var 

medianåldern 30 år och de som drabbats av falltrauma var medianåldern 70 år. Detta 

åskådliggör den stora spridningen mellan de olika grupper av drabbade som skall 

behandlas. Kunskap om människans åldrande och vilka som lättare drabbas av skador 

behövs.  

 

Alla journalerna var ifyllda med för- och efternamn och komplett personnummer fanns i 

97,6 procent av journalerna. Detta måste anses vara en hög dokumentationsfrekvens. 

Staff och Sövik (2011) som undersökte journalföringen för drabbade i 

trafikskadehändelser i Norge visade mycket lägre siffror för dokumentationen. Att 

dokumentera riktigt är viktigt för traumadrabbade och Laudermilch et al. (2010) visade 

att det fanns en ökad mortalitet hos drabbade vars journaler inte är korrekt ifyllda. Att 

dokumentera namn och personnummer måste anses vara absolut nödvändigt för att 

kunna identifiera journal och drabbad. Av de drabbade som spinal immobiliserades 

fanns komplett iförd dokumentation i 63,8 procent av journalerna. För att anses som 

komplett ifylld journal skulle fem kriterier uppfyllas. Dessa var; patientidentitet, om 

den drabbade var spinal immobiliserad, typ av immobilisering, tid spinal immobiliserad 

prehospitalt samt dokumenterad indikationen för behandling. Staff och Sövik (2011) 

studie visade en låg dokumentationsfrekvens för vitalparametrar; andningsfrekvens 10 

procent, GCS 48 procent och systoliskt blodtryck 53 procent. Dokumentations frekvens 

måste anses vara hög i denna studie då fem olika parametrar skulle fyllas i för att 

journalen skulle anses vara komplett och detta var utfört i 63,8 procent av journalerna. 

Den kompletta journalföringen ska leda till en lägre morbiditet och mortalitet 

(Laudermilch et al., 2010) 

 

Spinal immobiliseringsfrekvensen för alla skadetyper var 55,3 procent och de drabbade 

som transporterades utan spinal immobilisering var 44,7 procent. Denna spinal 

immobiliseringsfrekvensen stämmer väl med Vaillancourt et al. (2011) studie där 2 393 

drabbade i Canada selekterades prehospitalt med CCR. Deras spinala immobiliserings-

frekvens var 62,2 procent immobiliserade och 37,8 procent utan immobilisering. Nästan 

40 procent av de drabbade slipper uppleva komplikationer från spinal immobilisering 

när man använder CCR. Detta stämmer mycket väl även för denna studie som dock 

använde PHTLS algoritm för selektiv spinal immobilisering. Forskning utförd på 

PHTLS algoritm gick inte att finna. Denna algoritm finns med i konceptutbildningen 

PHTLS och ingen specifik forskning angående algoritmen finns beskriven. 

Spinal immobiliserings frekvensen var kategoriskt högre hos män. Den sneda 

könsfördelningen var störst i gruppen trafikskadehändelse där 20 procent fler män 

immobiliserades, 16/21 män mot 14/25 kvinnor. I gruppen falltrauma var det fem 

procent fler män som immobiliserades, 5 av 14 män mot 5 av 16 kvinnor. I gruppen, 

idrottsskador var spinal immobiliseringsfrekvensen 100 procent oavsett kön. Den 

bakomliggande orsaken till att männen hade en högre frekvens av immobilisering är 

oklar. Ur socialstyrelsens dödsorsaker 2010 (http://www.socialstyrelsen.se) beskrivs 

dödsorsak i trauma för män till 40,5/100 000 och kvinnor 19,9/100 000. Död i 

trafikskadehändelse för män 4,7/100 000 och kvinnor 1,6/100 000. Död i falltrauma för 

män 129,9/100 000 och kvinnor 78,8/100 000. Alltså är män överrepresenterade i 

dödstatistiken, innebär det också att män skadar sig svårare och som en följd av det 



 21 

spinal immobiliseras i större utsträckning. Dödsorsaker 2010 visar att Upplands län har 

en högre frekvens än riksgenomsnittet i trafikdöd men en lägre frekvens i falltrauma.  

Materialets relativt lilla storlek (n=85) kan dock ha påverkat resultatet gällande 

överrepresentationen i spinal immobiliserings frekvens för män. 

 

Andelen äldre var överrepresenterade i skadetypen falltrauma med en medianålder på 

70 år. Andelen spinal immobiliserade i falltraumagruppen var relativt låg med 33 

procent. Trafikskadehändelse var den vanligaste orsaken till utalarmering av 

ärendeindex 1: Olyckor (trauma). Medianåldern var 30 år hos de drabbade i 

trafikskadehändelse och andelen som immobiliserades var hög 65 procent. Skillnaden i 

spinal immobiliseringsfrekvens mellan könen var störst i gruppen trafikskadehändelse. 

Gruppen idrottsskador hade en 100 procentig immobiliseringsfrekvens men gruppen 

hade en liten andel mätvärden (n=7) som kan ha påverkat resultatet. Ett större antal 

journaler behövdes för att kunna dra en slutsatts om detta. I alla 85 journaler gick att 

utläsa ur dokumentationen vilken skadetyp den drabbade hade råkat ut för. 

 

I ambulanserna i Uppsala län finns halskrage, spine board, speed block och K.E.D-väst 

att tillgå vid spinal immobilisering. Vanligast förekommande var att använda halskrage 

och spine board vid spinal immobilisering, 61,7 procent. Halskrage och K.E.D-väst 

användes i 23,4 procent av fallen. Något som kan ha påverkat materialvalet för spinal 

immobilisering är att arbetsgivaren önskat ökad användning av K.E.D-väst. En 

komplett immobilisering anses enligt Armstrong et al (2007) vara halskrage, spine 

board och stabilisering vid huvudet med t.ex. speed block och remmar eller handukar 

och tape. Antalet felaktigt immobiliserade, som endast fått halskrage prehospitalt var 

14,9 procent.  

 

Det interna bortfallet i gruppen tid spinal immobiliserad prehospitalt var stort 29,8 

procent. Detta troligen på grund av att flertalet tidsnoteringar behövdes dokumenteras 

för att kunna räkna ut tiden som den drabbade varit immobiliserad prehospitalt. Staff 

och Sövik (2011) fann i sin studie olika tidsdokumentationer i 71-84 procent av 

journalerna. Detta motsvarar bra frekvensen för tid i denna studie, 70,2 procent. Tiden i 

median var 21 minuter men en stor spridning fanns i materialet, mellan tre till 65 

minuter. De ambulansstationer som geografiskt ligger längre ifrån Akademiska 

sjukhuset var självklart de som hade den längsta spinal immobiliseringstiden, något som 

den tjänstgörande personalen på dessa stationer måste vara medvetna om då 

tryckskador lätt uppkommer. I studien var endast en drabbad immobiliserad >60 min.  

 

Den vanligaste indikationen att spinal immobilisera den drabbade var egentligen en 

kombination av flera indikatorer förändrat medvetande, GCS <15, neurologisk 

påverkan/ smärta och farlig skademekanism. Detta då den dokumenterande 

ambulanssjuksköterskan dokumenterat fler indikationer till behandlingen och 

författaren har inte tagit ställning till vilken indikator som varit avgörande i valet att 

spinal immobilisera. Den vanligaste singulära indikationen till spinal immobilisering 

var neurologisk påverkan/ smärta. Detta stämmer väl med hur algoritmerna för selektiv 

spinal immobilisering är uppbyggda. I 93,6 procent av journalerna går det att utläsa 

indikationen till valet att spinal immobilisera och i 6,4 procent går det inte att finna 

dokumenterad indikation till immobilisering trots att den drabbade blivit immobiliserad. 

I 63,2 procent av journalerna finns ingen indikation till behandling och dessa har 

korrekt transporterats utan spinal immobilisering. I 36,8 procent fanns dokumenterad 

indikation till behandling men ambulanssjuksköterskan behandlade inte den drabbade. 
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Den dokumenterande ambulanssjuksköterskans val att immobilisera följdes genom 

dokumentationen i journalen. Om det fanns en eller flera dokumenterade indikatorer till 

valet att immobilisera registrerades detta som dokumenterad indikation, inbördes 

rangordning var av ingen betydelse. Gick det inte att utläsa ur journalen varför den 

drabbade blivit immobiliserad registrerades detta som ingen dokumenterad indikation. 

Sambandet mellan dokumentationen och den faktiska behandlingen säkerställdes med 

chi två-test. Ett statistisk säkerställt resultat framräknades att det finns samband mellan 

dokumenterad indikation för spinal immobilisering och faktisk behandling. Spinal 

immobilisering sker selektivt med hjälp av PHTLS algoritm och indikationen 

dokumenteras väl. Dokumentationen var lättförstålig och bra beskriven i de flesta 

fallen.  

SLUTSATS 

Selektiv spinal immobilisering sker med PHTLS algoritm i Uppsala läns ambulans- 

sjukvård och dokumenteras väl. Spinal immobiliserings frekvensen motsvarar tidigare 

forskning, 60 procent med spinal immobilisering och 40 procent utan immobilisering. 

Denna studie fick fram ett resultat på 55,3 procent immobiliserade och 44,7 procent 

utan immobilisering. Utformningen av PHTLS algoritm är svag och den är lätt att 

missförstå. Avsaknad av forskning kring denna metod till selektiv spinal 

immobilisering är uppenbar. Det verkar som att algoritmen medföljer i koncept 

utbildningen PHTLS och ifrågasätts inte. 

Olika skadetyper genererade olika resultat i spinal immobiliserings frekvens från noll 

till 100 procent. Män var överrepresenterade i gruppen som spinal immobiliserats, 

beroende på skadetyp, mellan fem till 20 procent fler män än kvinnor. Den vanligaste 

skadetypen var trafikskadehändelse och det drabbar lika många män som kvinnor i 

relativt ung ålder, medianålder 30 år. Falltrauma drabbade framför allt den äldre 

populationen, medianålder 70 år.  

Dokumentationen i journalerna var god. Patientidentitet, om den drabbade var spinal 

immobiliserad, typ av immobilisering, tid spinal immobiliserad prehospitalt samt 

indikationen för behandlingen fanns komplett dokumenterat i 63,8 procent av 

journalerna, detta måste anses vara god dokumentation. Det går enkelt följa 

dokumentationen och indikationen till valet att spinal immobiliseras. Det finns ett starkt 

samband mellan dokumentation och faktisk behandling.  

FORTSATT FORSKNING 

Den ökade spinal immobiliserings frekvensen för män väcker intresse. Varför spinal 

immobiliseras män oftare? Vad är den bakomliggande orsaken? Behandlas könen olika 

på grund av förutfattad mening eller är män drabbade av mer våldsamma olyckor?  
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Bilaga I 

CCR algoritm;  

 
*Definition av farlig skademekanism; fall från > 3 fot eller 5 trappsteg, alla axiala 

skademekanismer t.ex. dyk eller föremål som landar uppe på huvudet, 

trafikskadehändelse med hastighet > 100 km/h, alla terränggående fordon t.ex. ATV 

eller snöskoter och cykelkollision med objekt t.ex. bil eller stolpe. 

**Definition av enkel påkörning bakifrån exkluderar; seriekrock, påkörning av lastbil 

eller buss, om bilen voltat och påkörd av fordon som kört > 100 km/h (Stiell, 

2003)(Stiell, 2009). 

Högriskfaktorer 

Är den drabbade >65 år? 

Farlig skademekanism?* 

Neurologiskpåverkan? 

 

Lågriskfaktorer 

Enkel påkörning bakifrån** 

Uppe och går på skadeplats 

Vid förfrågan ingen nacksmärta 

Ingen nacksmärta vid palpation 

Kan patienten självmant 

röra nacken 45 grader 

till höger och vänster 

utan smärta? 

Spinalimmobilisera! 
NEJ 

JA 

Kan EJ 

Ingen spinal 

immobilisering 
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NEXUS algoritm; 

 
 

* Har den drabbade smärta vid palpation av nacke eller rygg? Palpation av medellinje 

och kotkroppens tvärutskott utförs. 

** Den drabbade anses vara intoxikerad i följande fall; om den drabbade eller vittnen 

säger att den drabbade har tagit alkohol eller droger, vid undersökning finner, lukt från 

alkohol, sluddrigt tal, ataxi, dysmetri eller andra neurologiska nedsättningar. Om prover 

är positiva för alkohol eller droger. 

*** Den drabbade uppfyller kravet på normalt medvetande om den har GCS 15. 

**** Motorisk eller sensorisk nervpåverkan. 

***** Ingen exakt definition av vad en distraherande skada är, men en skada som är så 

stor eller smärtsam att den skadan tar upp all uppmärksamhet och den drabbade kan ha 

svårt att känna sin spinalskada, t.ex. femurfraktur, brännskada, krosskador eller stora 

sårskador (Stiell, 2003)(Hoffman, 2000). 

 

 

Traumapatienter ska uppfylla alla fem krav: 

 

Ingen smärta i medellinjen i nacke eller rygg* 

Ingen intoxikation** 

Normalt medvetande*** 

Ingen neurologisk nedsättning**** 

Ingen smärtsam distraherande skada***** 

 

JA, 

uppfyller 

alla fem 

kraven 

Ingen 

immobilisering 

NEJ, uppfyller inte alla fem kraven 

Immobilisera den drabbade 
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Bilaga II 

Datainsamlingsinstrument för journalgranskning  Journalnummer: 

Finns exlusionskriterier?   J/N Ej dok. av ssk. 

     Drabbad < 18 år 

Ej transport till 

UAS. 

 

Finns fullständigt namn på den drabbade? J/N 

 

Finns fullständigt personnummer på den drabbade  

eller okänd- nummer?   J/N Ålder___ Kön___ 

 

Typ av trauma?   Kategoriindelning 

Trafikskadehändelse 

Falltrauma 

Överfall/misshandel 

Idrottsskada 

Övrigt 

 

Blev den drabbade immobiliserad?  J/N 

 

Hur blev den drabbade 

immobiliserad?   Halskrage/spine board/K.E.D-

väst 

 

Endast immobiliserad med nackkrage?  J/N 

 

Hur lång tid var den drabbade immobiliserad 

prehospitalt?    Tid i minuter__________ 

 

Finns indikationen för valet att immobilisera 

den drabbade dokumenterat?  J/N 

 

Hur många av kriterierna i PHTLS 

algoritm går att finna hos den drabbade?  Numeriskt antal 

Förändrat medvetande, GCS < 15 eller RLS > 1 

Neurologiskpåverkan 

Farlig skademekanism* 

Alkohol/drogpåverkan** 

Distraherande skada *** 

Kommunikationsproblem**** 

 

Hur många journaler är komplett ifyllda  

kontra icke komplett ifyllda?  Numeriskt antal 

Komplett ifylld journal består av: 

Patientidentitet; namn och personnummer  

Var den drabbade immobiliserad eller inte 

Typ av immobilisering 

Tid immobiliserad prehospitalt 

Indikation för immobilisering 
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Bilaga III 

 

Till ambulansöverläkare i Uppsala läns ambulanssjukvård Hans 

Blomberg 

Jag heter Marcus Åkerholm är sjuksköterska som läser specialistsjuksköterske- 

programmet med inriktning ambulanssjukvård på Sophiahemmets högskola. 

Examensarbete i magisterprogrammet, omfattande 15 poäng, har jag valt att studera 

dokumentationen kring selektivt spinal immobiliserade traumapatienter. Syftet med 

studien är att belysa dokumentationen som görs i journaler i samband med spinal 

immobilisering. Jag är mycket intresserade av få genomföra studien i Uppsala läns 

journalsystem. Detta innebär att jag behöver alla journaler som utalarmerats med 

ärendeindex 1: olyckor (trauma) under perioden 2011-09-01 till 2011-10-23 att utföra 

min studie på. 

Om Du godkänner att studien genomförs vid Uppsalaläns Ambulansverksamhet är jag 

tacksam för Din underskrift av detta brev. 

Har Du frågor rörande undersökningen är Du välkommen att kontakta mig eller min 

handledare. 

 

 

 

_______________________________ 

Hans Blomberg, Uppsalaläns ambulanssjukvård 

 

 

Student:   Handledare: 

Marcus Åkerholm  Caroline Hybinette 

0709- 81 62 70  08-40 62 971 

018- 40 35 88  013-12 58 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


