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SAMMANFATTNING 

 

Ambulanssjuksköterskan har en komplex arbetssituation, hon ska självständigt bedöma och 

behandla akuta tillstånd hos patienten. Arbetet försvåras av flera faktorer, tiden med 

patienten är i regel kort, möjligheten till rådfrågning är liten, utrymmet och tillgången till 

hjälpmedel är begränsade. Trots det ställs höga krav på vården i ambulansen, många 

gånger samma krav som på vården på en akutmottagning. Ett av dessa krav är en god 

dokumentation, kraven på patientjournalen är desamma i ambulansen som i övriga vården. 

I journalen dokumenteras uppgifter om iakttagelser, omvårdnadsåtgärder, medicinska 

åtgärder och information rörande transporten. Journalen från ambulanssjuksköterskan 

innehåller uppgifter som är av stort värde för den fortsatta vården såsom observationer, 

åtgärder och behandling på hämtplats och under transport. Dessa uppgifter är unika då 

sjuksköterskan i ambulansen är den första vårdpersonal som träffar patienten. Dessutom 

utgör journalen ett viktigt verktyg för en korrekt överrapportering.  

 

Syftet med studien var att belysa kvalitet på journaler, skrivna av sjuksköterska i ambulans, 

avseende dokumentation av observationer med speciell hänsyn till patientsäkerheten vid 

prioritet 1 uppdrag.  

 

Studien är en retrospektiv deskriptiv journalgranskningsstudie med kvantitativ ansats. 

Trehundra journaler granskades och poängsattes med hjälp av ett 

journalgranskningsinstrument. Resultatet redovisas som deskriptiv statistik.  

 

I studien var medianvärdet av antal relevanta observationer dokumenterade 68 procent med 

ett lägsta värde på 25 procent och ett högsta på 86 procent. Samtliga parametrar ingående i 

Rapid Emergency Triage and Treatment System (RETTS) och en Emergency Symtoms 

and Signs (ESS) kod var dokumenterade i 77 procent av journalerna. Samtliga parametrar 

från Global Trigger Tool (GTT) inom slutenvården som är möjliga att dokumentera i 

ambulans var dokumenterade 66 procent av journalerna. Sjuksköterskor med 

specialistutbildning i ambulanssjukvård uppnår i studien ett resultat på 72 procent (median) 

av relevanta observationer dokumenterade. Det kan jämföras med allmänsjuksköterskor 

och övriga specialistsjuksköterskor som uppnår ett resultat på 67 procent (median). Studien 

visar ingen skillnad på resultatet avseende relevanta observationer dokumenterade mellan 

manliga och kvinnliga patienter.  

 

Det finns tydliga brister i dokumentationen av observationer i ambulansjournaler. Inga 

skillnader finns i resultat för manliga och kvinnliga patienter. Dokumentation av 

parametrar ingående i RETTS sker i stor utsträckning. Journaler skrivna av sjuksköterskor 

med specialistutbildning i ambulanssjukvård och journaler skrivna vid uppdrag med längre 

vårdtid har bättre resultat jämfört med övriga. 

 

 

Nyckelord 

Dokumentation, ambulans, journal, ambulanssjuksköterska, patientsäkerhet  



 
 

ABSTRACT 

 

An ambulance nurse has a complex work situation, she has to independently assess and 

treat acute conditions of the patient. The work is made more difficult by several factors, the 

time with the patient is usually short, the possibility of consultation is small, the space and 

the access to equipment is limited. Nevertheless the requirements are high on the health 

care in an ambulance, many times the same as at an emergency department. One of these 

requirements is a good documentation; the demands on the patient care record are the same 

in an ambulance as in a hospital. Observations, nursing interventions and medical measures 

as well as information from the scene and the transportation are documented in the 

ambulance patient care record. This information is unique, as the nurse in the ambulance is 

the first health professional who meets the patient, and of great value to the further care. In 

addition, the ambulance patient care record is an important tool for a proper hand over.  

 

The aim of the study was to highlight the quality of ambulance patient care records, written 

by a nurse in the ambulance, regarding documentation of observations and in particular 

with regard to patient safety. 

 

The study is a retrospective descriptive audit study with quantitative approach. Three 

hundred patient records was reviewed and scored using a quality assessment tool for 

ambulance patient care record.  

 

The median of documented observations in the study is 68 percent, with a lowest value of 

25 percent and a highest of 86 percent. All parameters included in Rapid Emergency 

Triage and Treatment System (RETTS) and an Emergency Symtoms and Signs (ESS) code 

were documented in 77 percent of the patient records. All parameters from the Global 

Trigger Tool (GTT) in inpatient care, which are possible to document in an ambulance, 

were documented in 66 percent of the patient records. Specialist nurses in prehospital care 

achieve, in the study, a score of 72 percent (median) of relevant observations to be 

compared with general nurses and other specialist nurses which achieving a score of 67 

percent (median). The study shows no difference in the documentation regarding relevant 

observations between male and female patients.  

 

There are clear gaps in the documentation of observations in the ambulance records. No 

differences were found in the results for male and female patients. Documentation of the 

parameters included in RETTS largely takes place. Patient records written by nurses with 

specialist education in ambulance care and records written on missions with longer on 

scene and transport time has better results compared with other records. 

 

Key words 

Documentation, ambulance, medical records, ambulance nurse, patient safety  
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INLEDNING 

 

”Det som inte är dokumenterat, har inte hänt” är ett vanligt uttryck i svensk sjukvård. Trots 

det är ansvarsärenden gällande brister i dokumentation vanliga. 

 

Ambulanssjuksköterskan har en komplex arbetssituation, hon ska självständigt bedöma och 

behandla akuta tillstånd hos patienten. Detta sker i ett trångt utrymme under transport och 

med begränsade hjälpmedel för diagnostik. Tiden som sjuksköterskan träffar patienten är i 

regel kort och möjligheterna till rådfrågning och konsultation är begränsade. Trots detta 

ställs höga krav på vården i ambulansen, inom vissa områden krav motsvarande de på ett 

akutteam på en akutmottagning där arbetet bedrivs i en varm och ljus miljö med bra 

utrymmen och tillgång till avancerade diagnostikmetoder.  

 

Ett av de krav som ställs är en god dokumentation i en journalhandling. Kraven på 

dokumentation är desamma för ambulanssjuksköterskor som för personalen på ett sjukhus. 

I journalen dokumenteras iakttagelser, omvårdnadsåtgärder, medicinska åtgärder och 

information rörande transporten. Syftet med dokumentation är i första hand att främja 

patientsäkerheten. Uppgifterna kommer från observationer och åtgärder på hämtplats och 

under transport. Det är inte bara uppgifter om utförda åtgärder och farmakologisk 

behandling som är viktiga, även iakttagelser och vitalparametrar från hämtplats och innan 

behandling påbörjades kan vara av ett stort värde för den fortsatta vården. Det går då att 

utläsa effekterna av den i ambulansen påbörjade behandlingen och det är viktigt för 

personal på mottagande enhet att få information om behandlingsresultat för att kunna göra 

rätt bedömning inför patientens fortsatta vård. Ambulansjournalen innehåller även unika 

uppgifter då sjuksköterskan i ambulans är den första vårdpersonal som träffar den 

hjälpsökanden. Journalen kan innehålla iakttagelser gjorda på hämtplats, uppgifter som 

annars inte går att få. Dessa kan vara ledtrådar från omgivningen tillexempel 

läkemedelsförpackningar eller skademekanism vid trauma. Dessutom utgör journalen ett 

viktigt verktyg för en korrekt överrapportering.  

 

 

BAKGRUND 

 

Ambulanssjuksköterskan  

 

Sedan 2005 måste alla akutambulanser i Sverige vara bemannade med minst en legitimerad 

sjuksköterska. Ambulanssjuksköterskans arbetsuppgifter innefattar omvårdnad i ambulans, 

undersökningar och medicinsk behandling. Dessutom ska hon kunna vara en del av den 

prehospitala sjukvårdsledningen vid större händelser för att kunna leda arbetet och 

samverka med andra aktörer (Suserud, 2005). 

 

Uppdragen tilldelas ambulansen från larmcentral och prioritering vid utalarmering görs 

enligt Svenskt Index för Akutmedicinsk Larmmottagning. Operatören på larmcentralen 

följer ett frågeformulär och en algoritm som resulterar i prioritet (prio) 1, 2, 3 eller 4. Där 

prio 1 motsvara akut livshotande tillstånd och prio 4 liggande transport utan vårdbehov 

(SOS Alarm Sverige AB, 2009). 

 

När ambulanssjuksköterskan vårdar en patient måste hon kunna ta in information från 

patienten och omgivningen och värdera den på ett snabbt och korrekt sätt. När 

informationen samlats in måste hon ta ett beslut om den bästa vården för patienten och 
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vilka åtgärder som ska utföras. Den bästa vården för patienten är enligt Suserud (2005) inte 

alltid att utföra alla tänkbara åtgärder. Balansen mellan åtgärder och tid till transport till 

sjukhus för definitiv vård måste vara den rätta.  
 

Författningar 

 

Patientdatalagen 

 

När en patient kommer under vård ska alltid en journal föras, journalen skall vara 

individuell. Syftet med journalföring är primärt att säkerställa en god och säker vård för 

patienten men ska även kunna användas för kvalitetsarbete, forskning, ansvarsärenden och 

tillsyn. Sjuksköterskor är enligt Patientdatalagen (SFS, 2008:355) skyldiga att föra journal 

och är ansvariga för de uppgifter som lämnas i journalen. Det som ska återfinnas i en 

patientjournal är uppgift om patientens identitet, bakgrund till vården, ställd diagnos och 

motivering till utförda åtgärder. Vidare ska uppgifter om utförda och planerade åtgärder 

finnas med. Även uppgifter om vilken information som är lämnad till patienten ska finnas 

med och vilka ställningstagande som gjorts angående behandlingsalternativ. Journalen ska 

skrivas på svenska och vara lätt att förstå. Av journalanteckningen ska det framgå vem som 

har skrivit anteckningen och i regel så ska den signeras av den person som skrivit 

anteckning. En journalhandling definieras i Patientdatalagen (SFS, 2008:355) som ”en 

handling som upprättas eller inkommer i samband med vården av en patient och som 

innehåller uppgifter om patientens hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden eller 

om vidtagna eller planerade vårdåtgärder” (SFS, 2008:355). 

 

Socialstyrelsens föreskrift 

 

I föreskrift (SOSFS 2008:14) förtydligar Socialstyrelsen vad som ska ingå i en journal 

utöver det som finns med i Patientdatalagen. I journalen ska finnas uppgifter om patientens 

hälsotillstånd och vilka medicinska bedömningar som är utförda. Alla ordinationer, 

läkemedel och utförda behandlingsåtgärder ska även finnas med liksom orsak till utförd 

behandling. Samtliga observationer och resultat av undersökningar ska dokumenteras. 

Känd allergi eller överkänslighet och känd blodsmitta eller annan smitta av betydelse ska 

finnas noterat i journalen. Slutligen ska en sammanfattning av aktuellt vårdtillfälle skrivas.  

 

Patientsäkerhetslagen 

 

Patientsäkerhetslagens (SFS 2010:659) syfte är att tillse en hög patientsäkerhet i vården. I 

lagen definieras patientsäkerhet som skydd mot vårdskada. Vårdskada definieras i sin tur 

som fysiska och psykiska lidande eller skador samt dödsfall i hälso- och sjukvården som 

hade kunna undvikas med rätt åtgärder.  

 

Vårdgivare har en skyldighet att följa upp sin verksamhet med hänsyn till 

patientsäkerheten och förhindra att vårdskador sker. I det ansvaret ingår att följa upp 

händelser där vårdskador har inträffat eller kunnat inträffa. Uppföljningen ska identifiera 

möjliga åtgärder för att förhindra liknande händelser (SFS 2010:659). 

 

Personal inom Hälso- och sjukvården ska utföra sitt arbete i enlighet med beprövad 

erfarenhet och vetenskap och själv ansvara för sitt arbete. Personalen är dessutom skyldig 

att anmäla risk för vårdskador eller inträffade vårdskador (SFS 2010:659). 
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Rapid Emergency Triage and Treatment System 

  

Rapid Emergency Triage and Treatment System (RETTS) är ett triage och 

beslutsstödsystem för akutsjukvård som används sedan 1995. Prehospitalt används enbart 

triagemodulen i RETTS (Widgren, Jourak & Martinius, 2008).  

 

Triagesystemet är uppbyggd av två delar, dels en del med vitalparametrar och dels en med 

sökorsak. Resultatet av triageringen uttrycks i en färgskala röd, orange, gul och grön. Röd 

räknas som livshotande, orange räknas som möjligt livshot, gul inget överhängande livshot 

som ändå kräver akutsjukvård och grön inte livshotande men i behov av lättare sjukvård. 

Ofri luftväg räknas in i vitalparametrar och triageras alltid till röd. Vitalparametrarna som 

ingår i triagen prehospitalt är andningsfrekvens, syremättnad med hjälp av pulsoximetri, 

hjärtfrekvens, blodtryck, vakenhetsgrad med hjälp av Reaction Level Scale (RLS) 

alternativt Glasgow Coma Scale (GCS) och kroppstemperatur (Widgren, 2012). 

 

Sökorsak och symtom hos patienten klassificeras enligt Emergency Symtoms and Signs 

(ESS). ESS är uppdelat i organsystem där en kategori som passar på patientens symtom 

väljs. I kategorierna ska även patientens symtom klassificeras vidare i stigande 

svårighetsgrad från grön till röd. Patienter med röd eller orange triagering bedöms vara i 

behov av omedelbar akutsjukvård. Dessa patienter ska monitoreras kontinuerligt avseende 

alla vitalparametrar förutom kroppstemperatur. Röda patienter ska ha en sjuksköterska 

fysiskt närvarande på rummet och orange patienter ska ha en sjuksköterska som ansvarar 

för patienten men som nödvändigtvis inte behöver finnas i patientens omedelbara närhet 

(Widgren, 2012). 

 

Global Trigger Tool  

 

Inom sjukvården i Sverige rapporteras i dag brister och negativa händelser (övers. eng. 

Adverse Events) via olika avvikelsesystem. Dessa system bygger på frivillig rapportering 

och endast tio till tjugo procent av negativa händelser blir rapporterade via dessa system. 

För att få en högre träffsäkerhet än vid avvikelserapportering har Institute for Healthcare 

Improvment (IHI), Cambridge USA (Griffin & Resar, 2009) tagit fram Global Trigger 

Tool (GTT) för att söka efter Adverse Events (AE). Institute for Healthcare Improvment 

definierar AE som ”en oavsiktlig fysisk skada som orsakas helt eller delvis av sjukvården 

och som kräver ytterligare övervakning och behandling eller resulterar i förlängd 

sjukhusvistelse eller dödsfall” (Griffin & Resar, 2009). 

 

Till skillnad mot avvikelsesystem som mäter negativa händelser använder GTT flera 

definierade journaluppgifter, så kallade triggers som skulle kunna leda till AE. En trigger 

är en händelse i patientjournalen som är lätt att identifiera vid retrospektiv 

journalgranskning (de Wet & Bowie, 2009). Om observatören finner en sådan trigger vid 

journalgranskning går observatören vidare och letar efter AE som är associerad med den 

upptäckta triggern. Genom detta arbetssätt mäter instrumentet enbart patientskador och 

delar in upptäckta skador i fem klasser av allvarlighetsgrad, från tillfällig skada som kräver 

åtgärd till patientens död (Griffin & Resar, 2009). Syftet med granskning av AE med hjälp 

av GTT är inte enbart att upptäcka AE:s utan att journalgranskningen ska klargöra vilka 

AE:s som är undvikbara och på så sätt kunna påverka verksamheten till förändring och 

därmed förhindra upprepning (Institute for Healthcare Improvments, 2005). 
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De triggers som är framtagna och presenterade av IHI är kopplade till AE:s hos patienten 

Rapportering av motsvarande triggers för den prehospitala vården saknas, eller är 

bristfälliga. Bland de av IHI framtagna Triggers i modulen för omvårdnad återfinns flera 

triggers som är mätvärden möjliga att observera i ambulans. Dessa triggers är 

andningsfrekvens, syremättnad, systoliskt blodtryck, puls, medvetande grad och P-Glukos 

(Institute for Healthcare Improvments, 2005). 

 

I ett projekt från Wales har tre triggers för ambulanssjukvården tagits fram under namnet 

Ambulance Patient Safety Prompt Tool. De parametrar som valts att följas som Triggers i 

det projektet är dokumenterad smärta/smärtbehandling utan dokumenterad smärtskala, 

användandet av salbutamol utan dokumentation av Peak Expiratory Flow (PEF) och 

utebliven syrgasbehandling vid trauma, sänkt medvetandegrad eller syremättnad <94% 

(OSullivan, u.å.). 
 

Bedömning av patient enligt Advanced Medical Life Support och Prehospital Trauma 

Life Support 

 

Advanced Medical Life Support (AMLS) är en internationellt standardiserad utbildning 

från den amerikanska organisationen National Association of Emergency Medical 

Technicians (NAEMT) (Dalton, Limmer, Mistovich & Werman, 2007). Utbildningen 

erbjuder ett strukturerat arbetssätt för bedömning och handläggning av patienter med 

medicinska sjukdomstillstånd. Den första delen är kontroll av plats, som innefattar snabb 

överblick där ledtrådar och tecken på vad som är patientens problem insamlas och en 

klassificering om patienten är sjuk eller är utsatt för ett trauma. Här ingår även en 

bedömning om platsen är säker. Nästa steg är primär bedömning där Luftväg (Airway), 

Andning (Breathing), Cirkulation (Cirkulation) och Neurologi (Disability) (ABCDE) 

snabbt bedöms för att identifiera om patienten är kritiskt sjuk eller inte (Dalton et al., 

2007). 

 

Nästa steg i bedömning är Fokuserad anamnes och undersökning. Hos en vaken och alert 

patient ingår här anamnes, fokuserad undersökning och insamling av fullständiga 

vitalparametrar. Anamnesen samlas in enligt minnesregeln S(OPQRST)AMPLE (Figur 1). 

Den fokuserade undersökningen består av relevanta undersökningar relaterat till patientens 

problem och baseras på den information som inhämtats i anamnesen (Dalton et al., 2007). 
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S  Signs and Symtoms - Huvudsakliga Tecken och Symtom 

 O Onset – Hur och när började symtomen 

 P Provocation – Vad försämrar/förbättrar symtomen 

 Q Qulity – Hur upplevs symtomen 

 R Region/Radiation – Symtomens lokalisation/ev. utstrålning 

 S Severity – Svårighet/Intensitet Smärtskala 

 T Time – Tid för symtomdebut/varaktighet 

A  Allergies – Allergi läkemedel/födoämnen 

M  Medication – Läkemedel pågående/intagna 

P  Past medical history – Tidigare sjukdomar 

L  Last oral intake – Senaste intag vad/när 

E  Events prior illnes – Vad föregick insjuknandet 

 

Figur 1 

Betydelse av bokstäverna i minnesregeln S(OPQRST)AMPLE 

 

Vid medvetandesänkt patient fortsätter bedömningen efter den primära bedömningen med 

en helkroppsundersökning från huvud till tå och insamling av fullständiga vital parametrar. 

Därefter samlas anamnes in enligt S(OPQRST)AMPLE från anhöriga eller vittnen om 

några sådana finns på plats (Dalton et al., 2007). 

 

Strukturen för bedömning av patienter enligt Prehospital Trauma Life Support (PHTLS), 

som är motsvarade utbildning riktad mot patienter utsatta för trauma, är snarlik AMLS 

(Dalton et al., 2007; Salomone & Pons, 2011). I den primära bedömningen tillkommer 

helkroppsundersökning (Exposure) för patienter utsatta för trauma. I den sekundära 

bedömningen följer PHTLS SAMPLE precis som i AMLS men har inte med OPQRST 

som är mer förknippat med medicinska symtom. PHTLS lägger också stor vikt att 

identifiera skademekanismen för traumat (Dalton et al., 2007; Salomone & Pons, 2011). 

 

Även i förslaget till Nationella Behandlingsriktlinjer framtagna av Ledningsansvariga 

Ambulansläkare i Samverkan (SLAS) är bedömningen av patienter med medicinska 

sjukdomstillstånd uppbyggd efter AMLS struktur med ABCDE och anamnes enligt 

S(OPQST)AMPLE (Ahlstedt, Blomberg & Jonsson, 2011). 

 

Tekniska stödsystem 

 

Paratus 

 

Paratus är ett datoriserat ambulansinformationssystem, uppbyggt efter Prehospital 

sjukvårdsledning (PS) (Rüter, Nilsson & Wikström, 2004) och PHTLS principer. Paratus 

innehåller larminformation, statusrapporter, navigering, behandlingsanvisningar, stöd och 

rapportfunktion för sjukvårdsledning. Dessutom finns det en journalmodul med online 

dokumentation via en touchskärm i vårdutrymmet i ambulansen (Saab Performit AB, u.å.). 

 

Dokumentationen är uppbyggd efter PHTLS principer med primär och sekundär 

bedömning. Många av parametrarna kan dokumenteras via förval med enkla 

knapptryckningar. Journalen överför automatiskt till aktuell akutmottagning där 
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ambulanspersonalen kan kontrollera det som är dokumenterat och komplettera journalen 

vid behov innan den signeras och skrivs ut (Saab Performit AB, u.å.). 

 

Instrument för kvalitetsbedömning av journaler 

 

Vid granskning och kvalitetsbedömning av journaler finns det ett flertal olika instrument 

att använda. I en studie av Kiefer, Schwartz och Jacobs (1993) har ett instrument med 

sextionio bedömningspunkter uppdelade på sju kategorier använts. De olika kategorierna 

var administrativ information, historik, fysiska undersökningsresultat, använd utrustning, 

vitala tecken, läkemedel och intravenös access. Instrumentet är utformat för att passa den 

verksamheten som studien omfattade (Kiefer et al., 1993). 

 

I en retrospektiv studie i Norge där dokumentationen efter trafikolyckor studerades valde 

författarna att förutom administrativa och logistiska variabler bedöma i vilken grad 

vakenhetsgrad, andningsfrekvens, systoliskt blodtryck och skademekanism var 

dokumenterat (Staff & Søvik, 2011). 

 

Smith, Boyle och MacPherson (2004) använder ett instrument med trettioen 

bedömningspunkter med en maxpoäng på etthundra. De olika bedömningspunkterna har 

olika maxpoäng mellan ett och sju poäng, vilket innebär att punkterna är viktade. 

Instrumentet innehåller tio obligatoriska punkter som måste vara dokumenterade för att 

journalen ska vara godkänd. Instrumentet är anpassat till den studerade verksamhetens 

befintliga pappersjournal (Smith et al., 2004). 

 

Instrument baserat på AMLS 

 

Ett instrument anpassat för den svenska ambulanssjukvården finns tillgängligt (Bodén) det 

är dock inte använt i någon publicerad studie. Instrumentet mäter enbart i vilken 

omfattning observationer är dokumenterade och utgår ifrån en bedömning av patienten 

enligt AMLS. Samma modell för bedömning av patienter återfinns i även SLAS Nationella 

behandlingsanvisningar (Ahlstedt et al., 2011; Dalton et al., 2007; Widgren, 2012). 

 

Observationer som vars förekomst mäts med hjälp av instrumentet består av den 

information som sjuksköterska kan samla in både som direkta mätvärden (exempel 

blodtryck), intryck (exempel blek hud) och information från anamnes (exempel pågående 

läkemedelsbehandling). 

 

Fullständig och patientsäker journal 

 

Det som enligt lag och författning ska ingå i en journal ska finnas i journaldokumentet och 

i kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor finns det angivet att 

sjuksköterskor ska dokumentera i linje med författningar (Socialstyrelsen, 2005). Journalen 

ska också vara skriven på svenska och med förståeligt språk (SOSFS 2008:14). 

 

Ett syfte med en god dokumentation är kopplingen mellan denna och patientsäkerheten. 

Inom slutenvård ska vissa angivna noteringar finnas med i patientens journal för att ge 

förutsättning för ett bra patientsäkerhetsarbete. I GTT finns flera exempel på parametrar 

som bör finnas med i journalen för att kunna upptäcka negativa händelser (övers. eng. 

Adverse Events) vid journalgranskning (Institute for Healthcare Improvments, 2005). 
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Enligt SLAS behandlingsriktlinjer ska andningsfrekvens och andningsljud vid 

auskultation, syremättnad med och utan syrgasbehandling, pulsfrekvens, rytm och kvalité, 

systolisk och diastoliskt blodtryck, medvetandegrad och temperatur dokumenteras i 

ambulansjournalen på samtliga patienter (Ahlstedt, Blomberg & Jonsson, 2011). 

 

Vissa huvudmän har satt som krav på ambulanssjukvården att alla vitalparametrar i RETTS 

ska dokumenteras för samtliga patienter (Landstinget i Östergötland, 2011). Det innefattar 

att observationer av fri/ofri luftväg, andningsfrekvens, syremättnad, pulsfrekvens, 

systoliskt blodtryck, medvetandegrad samt kroppstemperatur ska dokumenteras på 

samtliga patienter. Förutom ovanstående ska ESS kod dokumenteras på samtliga patienter 

(Landstinget i Östergötland, 2011; Widgren, Örninge, Grauman, & Thörn, 2009). 

 

Vikten av en fullständig journal 

 

En bra journal är viktig ur flera synvinklar, den viktigaste aspekten är ökad patientsäkerhet. 

Zegers et al. (2011) upptäckte, i en retrospektiv journalgranskningsstudie en högre 

förekomst av AE:s, som kan översättas till negativa händelser, hos patienter med 

ofullständiga journaler. I de journaler där delar av dokumentationen saknades fann 

författarna färre antal AE:s detta tolkades som att inte heller de AE:s som förekommit har 

dokumenterats. I diskussionen menar Zegers et al. (2011) att det finns kopplingar mellan 

kvalitet på patientjournalen och kvalitén på den givna vården.  Författarna menar också att 

bättre dokumentation leder till säkrare vård och bättre resultat för patienterna. I en 

journalgranskningsstudie från USA upptäckte Laudermilch, Schiff, Nathens och Rosengart 

(2010) att patienter utsatta för trauma med inkomplett dokumentation av fysiologiska 

parametrar hade mer än dubbelt så hög mortalitet jämfört med patienter vars journaler var 

kompletta. I studien diskuterar de kopplingen mellan bristande dokumentation och 

bristande vård av den skadade patienten.  

 

En god dokumentation kan också vara en förutsättning för att kunna använda journalen till 

utvärdering, forskning och kvalitetsarbete (Zegers et al., 2011; Saranto & Kinnunen, 2009). 

Dessutom är journalen viktig för patienter och vårdpersonal i ansvarsärenden (Porter et al., 

2008; Zegers et al., 2011). 

 

Björvell, Wredling och Thorell-Ekstrand (2003) skrev i en studie att en strukturerad 

journalföring inte enbart leder till bättre dokumentation utan också är till fördel för 

patienten på flera sätt. Sjuksköterskorna i studien upplever att de har fått ett mera 

strukturerat och grundligt sätt att bedöma patienterna efter införandet av en standardiserad 

modell för dokumentation. I samma studie skrev författarna att en grundlig journal ökar 

patientsäkerheten då överrapporteringen inte bygger på en enskild sjuksköterskas minne 

för att bli komplett.  

 

I en studie från Australien av Owen, Hemmings och Brown (2009) belyses flera problem 

under överlämningen av patient mellan ambulanssjukvården och akutmottagningarna som 

leder till att information försvinner. Studien jämför också verbal rapportering med den 

kända viskleken (eng. Chinese whispers) där verbal information genom flera led 

förvanskas och/eller försvinner. Personal på akutmottagningen uppger att när den verbala 

informationen är bristfällig eftersöks information i den skrivna ambulansjournalen. För 

patientens fortsatta vård är det då av stor vikt att journalhandlingen håller hög kvalitet och 

är komplett.   
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Talbot och Bleetman (2007) har jämfört en ostrukturerad verbal överrapportering med 

överrapportering som följer en rapportstruktur. Resultatet visar att mottagande personal 

enbart kom ihåg 57 procent av informationen i rapporten när ingen rapportstruktur 

användes. Vid överrapportering som följde en rapportstruktur var resultatet ännu sämre, 

endast 49 procent av innehållet kunde återberättas. Rapportstrukturen som användes i 

studien var DeMIST som står för Demographics, Mechanism, Injuries, Signs, Treatment. 

Så även när strukturerade rapporteringsformer används försvinner information och om 

ambulansjournalen är komplett finns det en möjlighet att personal på sjukhuset kan återfå 

den förlorade informationen i journalhandlingen (Owen, Hemmings, & Brown, 2009). 

 

Vid jämförelse av patienters journaler från ambulansen och akutmottagningen skrev 

Murray, Crouch & Ainsworth-Smith (2009) att det finns avvikelser i vad som journalförs. I 

flera fall saknas viktig information från den prehospitala journalen i akutmottagningens 

journal. Det förekommer att uppgifter om läkemedelsallergier, givna läkemedel och 

tidigare sjukdomar saknas i akutmottagningens journal men återfanns i ambulansjournalen.  

 

En studie från Storbritannien belyser ambulanspersonalens attityder till dokumentation vid 

tillfällen då patienten inte medföljer till sjukhus (Porter, et al., 2008). Trots att all personal 

var medvetna om att journal ska föras vid alla tillfällen så var verkligheten en annan. 

Tillfällen då journal inte fördes var i huvudsak vid tre typer av uppdrag: då patienten 

vägrar samarbeta och lämna information, oskadade patienter som påträffas vid 

trafikolyckor och äldre patienter som fallit och är uppenbart oskadade. Som skäl till att 

dokumentation ska utföras anger informanterna i samma studie att dokumentationen är 

viktig för att kunna användas som försvar om något går fel, för uppföljning och för 

kontinuitet för patienten (Porter, et al., 2008). 

 

Ytterligare en studie från Australien visar att endast 79 procent av den information som 

lämnades verbalt vid överrapportering från ambulans till akutmottagning fanns 

dokumenterad i ambulansjournalen. Samma studie anger också att den största bristen i 

journalen speciellt gäller observationer och symtom som endast var dokumenterat till 68 

procent (Evans et al., 2010).  

 

Smith et al. (2004) har granskat ambulansjournaler för patienter utsatta för trauma 

avseende uppdragsinformation, observationer och åtgärder. För att journalen ska anses som 

godkänd ska 80 procent av dokumentationen vara korrekt ifylld. Där uppfyllde 90 procent 

av de granskade journalerna kvalitetsmålet 80 procent. 

 

Svårigheter med att föra en fullständig journal 

 

Flera faktorer försvårar en journalföring av god kvalité. Vid korta transporter är tiden för 

bedömning av patienten kort och det påverkar datainsamlingen (Bodén & Claesson 2009), 

detta kan leda till att observationer helt missas. Tidsbristen kan också spela in då journalen 

i vissa organisationer förs via dator i ambulansen. Svårt sjuka patienter kan kräva all 

koncentration och uppmärksamhet från sjuksköterskan i ambulansen som då måste ägna all 

tid under transporten till att behandla och övervaka patienten. Journalen får då skrivas i 

efterhand och innehållet baseras då på sjuksköterskans minne (Bodén & Claesson 2009; 

Laudermilch et al., 2010). I de fall där information inte kan dokumenteras direkt i 

ambulansen finns det risk att information inte noteras korrekt. Även det faktum att 

instruktion för hur dokumentationen ska utformas saknas kan leda till bristfällig 

journalföring (Bodén & Claesson, 2009). 
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Problemformulering  

 

Sjuksköterskor i ambulans är skyldiga att föra journal vid behandling och transport av 

patienter. Arbetet i ambulans sker under omständigheter, där många faktorer påverkar 

sjuksköterskans möjligheter till dokumentation. Brist på tid och brist på möjlighet att ta 

uppmärksamhet från patienten är några av dessa. Det är dessutom inte idag klarlagt vad en 

bra journal ska innehålla och det saknas ibland tydliga instruktioner för hur en 

ambulansjournal ska föras. Den elektroniska journalen är uppbyggd på ett sätt som saknar 

omvårdnadsfokus därför är bedömning av journaler kan utifrån omvårdnadsfokus inte 

möjlig.   

 

 

SYFTE 

 

Syftet med studien var att belysa kvalitet på journaler skrivna av sjuksköterska i ambulans 

avseende dokumentation av observationer med speciell hänsyn till patientsäkerheten vid 

prioritet 1 uppdrag. 

 

Frågeställningar 

 

 Vilka observationer dokumenterades i störst respektive lägst omfattning?  

 Fanns det någon skillnad i andelen dokumenterade observationer beroende på 

journalförares utbildning? 

 Fanns det någon skillnad i andelen dokumenterade observationer beroende på 

uppdragets längd?  

 Fanns det någon skillnad i andelen dokumenterade observationer beroende på 

patientens kön? 

 

 

METOD 

 

Design 

 

Metoden som användes var retrospektiv deskriptiv journalgransknings med kvantitativ 

ansats. Deskriptiv studie används då syftet är att beskriva och belysa ett fenomen som 

förekommer. I en deskriptiv studie beskrivs frekvensen av en eller flera händelser. 

Retrospektiv design används när författaren vill granska ett material med händelser som 

redan inträffat innan studien påbörjas (Polit & Beck, 2008). 

 

Då syftet var att studera förekomsten av ett flertal dokumenterade observationer i ett redan 

befintligt journalmaterial valdes denna design.  

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

 

Inklusionskriterier var journaler av kategorin transport av patient som bedömts som 

prioritet 1 vid utalarmering. Exklusionskriterier var transporter som utförs mellan 

vårdinrättningar, då det ofta är rena överflyttningar och det förekommer dokumentation 

från annan vårdgivare som remisser eller epikriser. Även journaler skrivna av 

ambulanssjukvårdare exkluderades då det var sjuksköterskors journaler som avsågs att 

granskas. Som transport mellan vårdinrättningar avsågs transporter från vårdcentraler och 
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sjukhus dock inte primär transporter från sjukhem, servicehus eller liknande där 

ambulanspersonalen gjort den primära bedömningen. 

 

Urval 

 

Journaler för granskning har valts ut genom ett obundet slumpmässigt urval från uppdrag 

utförda av en ambulansentreprenör i ett definierat område under tiden 2012-01-01 till 

2012-12-31. Under perioden utfördes cirka 30 000 uppdrag med transport av patient i 

området. Antalet journaler som granskats begränsades till 300 stycken. På grund av 

tekniska begränsningar i det elektroniska journalsystemet var antalet träffar vid sökning 

maximerat till 1000 journaler. För att möjliggöra urval där samtliga uppdrag var möjliga att 

slumpa fram begränsades sökkriterierna så att maximalt antal uppdrag vid varje sökning 

var mindre än 1000. Antalet uppdrag i kategorin transport av patient med prioritet 1 vid ut 

alarmering var mellan 761 och 971 per månad. Därför valde författaren att fördela urvalet 

om tjugofem journaler per månad av transporter med prioritet 1 vid utalarmering för att få 

med alla journaler i det slumpmässiga urvalet, då de månadsvis ryms inom de 1000 

maximala träffarna i systemet. Urvalet täckte då även alla delar av året. En internetbaserad 

slumpgenerator har använts (http://www.randomnumbers.info) för att slumpmässigt ta 

fram tjugofem nummer till varje månad. Det framslumpade numret har använts för att 

plocka ut journal för granskning motsvarade det nummer i ordningen som journalen hade i 

sökverktyget. Under arbetet exkluderades totalt 31 journaler, av dessa exkluderades 19 

journaler då dokumentationen var utförd av ambulanssjukvårdare, 11 journaler 

exkluderades då transporten utfördes mellan två vårdinrättningar och en journal 

exkluderades då ingen transport utfördes. För att uppnå 300 journaler för granskning så har 

ett nytt nummer slumpats fram för och ny journal granskats som ersättning och ny journal 

granskats. 

 

Genomförande 

 

Observatören har genom att använda slumpgeneratorn tagit fram 25 journaler för varje 

månad under tidsperioden 2012-01-01 till 2012-12-31. Granskningen har skett via 

datorsystemet Paratus, som var det journalsystem som den undersökta 

sjukvårdshuvudmannen använde, genom att granskaren följt instrumentets mall (Bilaga I 

och II) och manuellt poängsatt de dokumenterade observationerna med noll, ett eller två 

poäng i ett Exceldokument. När en observation var fullständigt dokumenterad enligt 

mallen gavs två poäng, ett poäng gavs när observationen var bristfälligt dokumenterad och 

noll när dokumentation saknades. I de fall då observationen inte var relevant markeras den 

och poängen för den observationen räknades av från total poängen. Alla poäng fördes in i 

ett Excel dokument som beräknade uppnådd poäng och max poäng. Detta dokument visade 

även hur många observationer som var helt eller delvis dokumenterade och lämnade ett 

sammanvägt resultat i procent av max poäng. Max poäng var individuellt för varje 

granskad journal beroende på dokumenterade fynd och ESS enligt RETTS (Widgren, 

2012). Teoretisk maximal poäng för en granskad journal var 82. Förutom poäng för 

observationer noterades bakgrundsfakta för varje journal avseende utbildningsnivå för 

journalskrivaren, Prio Ut, Prio In, ESS kod, ålder på patient, patientens kön, tid på 

hämtplats, transporttid och vilken tid på dygnet utalarmering skedde. En lista med 

utbildningsnivå för personalen tillhandahölls av arbetsgivaren i det aktuella området.  

 

I granskningsdokumentet numrerades de granskade journalerna i den ordning de 

granskades. Inga personuppgifter eller uppgifter om ambulanspersonalen identitet lagrades. 



11 
 

En logglista fördes där koppling mellan journalens uppdragsnummer och löpnummer i 

instrumentet finns. Syftet med logglistan var att kunna gå tillbaka för ytterligare 

granskning av journalen om frågor uppkommer under arbetet.  

 

Instrumentet 

 

Vid val av instrument för granskningen valde författaren ett instrument som ej var använt i 

tidigare publicerade studier (Bodén). Det fanns likheter i instrumentet jämfört med de som 

används av Smith et al. (2004) och Staff och Søvik (2011) skillnaderna var att instrumentet 

var mer detaljerat angående bedömning av observationer samt att bedömning av 

uppdragsinformation och åtgärder var exkluderade. I journaler från det studerade 

journalsystemet var uppdragsinformationen automatiserad och tvingande, därför fyller det 

inget syfte att bedöma den informationen (Saab Performit AB, 2009). Maximal poäng vid 

granskning av en journal var individuell då varje observation som var möjlig genererar 

poäng. Vilka observationer som var möjliga för en enskild journal bestäms utifrån vald 

ESS kod samt följdfrågor från svar på tidigare observationer (se figur 2). Tillexempel ska 

skademekanism dokumenteras vid trauma och då ökades maxpoäng för journalen jämfört 

med en patient med medicinskt sjukdomstillstånd där det inte var möjligt att dokumentera 

skademekanism. Om det i journalen var noterat en neurologisk ESS eller diabetes som 

tidigare sjukdom skulle blodsocker dokumenteras som följdfråga och då ökade 

maxpoängen för den bedömda journalen. På grund av detta redovisas resultatet för bedömd 

journal som procent av antal möjliga observationer eftersom antal möjliga observationer 

varierar. När resultatet redovisas som procent ger det möjlighet att jämföra resultatet för 

alla journaler oberoende av om det är en patient utsatt för trauma eller patient med ett 

medicinskt sjukdomstillstånd, vald ESS och tidigare sjukdomar  

 

Reliabilitet och validitet för instrumentet är inte säkerställd då tidigare dokumentation 

angående reliabilitet och validitet för instrumentet saknas. Det är dock det instrument som 

fanns att tillgå och test av instrument måste börja någonstans.  

 

Anpassning av instrument 

 

Efter en provgranskning av 50 journaler har författaren modifierat instrumentet (se bliaga I 

och II). De modifieringar som gjordes var minskning och sammanslagning av vissa 

bedömningspunkter till en samt förtydliganden av några punkter. Under Airway har 

Fri/Ofri luftväg ändrats till Fri/Ofri/Hotande ofri och punkten Missljud har ändrats till 

beskrivning av problem vid ofri alternativt hotande ofri då författaren bedömt att det finns 

flera problem än missljud vid ofri/hotande ofri luftväg. Under Breathing har Ingen/Spontan 

ändrats till Opåverkad/Påverkad/Ingen och punkten Ansträngd ändrades till relevant 

beskrivning av problem. Kapillär återfyllnad flyttades från Breathing till Cirkulation. 

Under Disability ströks punkten Smärta då den även bedömdes under Severity och under 

Exposure lades temperatur till då det ingår i RETTS men saknades i instrumentet. Under 

Onset så slog författaren ihop debut hur och debut när till en punkt, vad lindrar och vad 

förvärras slog samman under Provocation. Likaså slogs Lokalisation och utstrålning ihop 

under Radiation/Region och slutligen lades punkterna Senaste intag vad och senaste intag 

när ihop under Last oral intake. Punkterna som sammanslagits finns i största 

utsträckningen under S(OPQRS)AMPLE. Sammanslagningen gjordes för att minska 

totalpoängen för rubriken och på så sätt öka värdet för poäng under A till E där de 

parametrar som är knutna till patientsäkerheten via GTT och RETTS återfinns (Institute for 

Healthcare Improvments, 2005; Widgren, 2012). 
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Algoritm över anpassat bedömningsinstrument baserat på AMLS 

 

 
 
Rubrik 
Följdfråga 
Bedömningspunkt 

Problembeskrivning 
ng 

Ofri 

Fri 

Airway 

Breathing 

Opåverkad 

AF 

Påverkad 
Relevant ESS 

SpO2 

Andningsdjup 

Problembeskrivning 

Andningsljud 

BT 

Hud 

Cirkulation 

Yttre blödning 

Puls 

Rytm/Fyllnad 

Relevant ESS EKG 

Disability 

Vakenhetsgrad 

PEARL 

Rörlighet 

P-Glukos 

Neurologiska ESS 
/Medv. påverkan 

Trauma 

Extremitets. trauma Distalstatus 

Exposure 

Trauma 
Medv.påveran 

Temperatur 

Helkroppsunders
ökning 

Känd diab. 
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Figur 2 

Till vänster i figuren är de kategorier av observationer som återfinns i AMLS skrivna med 

fet stil. I delen i mitten av figuren finns följdfrågor skrivna i kursiv stil. En följdfråga är en 

observation eller ett tillstånd som genererar ytterligare en observation. Rutor i mitten och 

till höger i tabellen med understruken text är observationer som ska dokumenteras och som 

finns med i instrumentet.  
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Trauma Skademekanism 

Vad förvärrar/förbättrar 

Debut Hur/När? 

Besvärens karaktär 
enligt patient 

Läkemedel/Födoämnen 

Svårighetsgrad 

Lokalisation/Utstrålning 

VAS/NRS 

Tid/varaktighet 

Pågående medicinering 

Läkemedel 
tagna 

Sjukdomar 

Kvinna vid 
relevant ESS 
och fertil 
Senaste intag vad/när 

Relevant ESS 

Fritext 
Korrekt förklaring till ESS 

Begriplig fritext 

Elimination 

Vad föregick insjuknande 

ESS Stöd i 
journalen 
för vald ESS 

Graviditet 
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Dataanalys 

 

Studiens resultat redovisas som deskriptiv statistik genom text och diagram. Då arbetet 

saknar hypotes valdes deskriptiv statistik som redovisningsmetod. Resultatet är ordinaldata 

och redovisar i vilken grad dokumentation av observationer förekommer i journalerna. 

Resultatet kopplades till GTT och RETTS genom att frekvensen av parametrar ingående i 

GTT och RETTS beskrivs. Resultatet fördelat på olika yrkesgrupper och transporttid 

beskrivs också (Polit & Beck, 2008). 

 

Forskningsetiska överväganden 

 

Då studien genomförts inom ramen för högskolestudier så behöver ingen etikprövning 

genomföras enligt Lag om etikprövning (SFS 2003:460). Enligt Patientdatalagen 

(2008:355) får personuppgifter hanteras med syftet att utveckla och kvalitetssäkra arbetet. 

Insamlingen av data har godkänts av ansvarig verksamhetschef.  

 

Systemet medger inte avidentifiering av journaler vilket leder till att granskaren ser 

personuppgifter på patienter och namn på ambulanspersonalen vid granskningen, dessa 

uppgifter hanteras konfidentiellt. Granskningen av journaler har skett med hjälp av dator 

och inga dokument har skrivits ut. Personuppgifter från patienter eller personal har inte 

dokumenteras i instrumentet eller någon annanstans. När instrumentet är i fyllt går det inte 

att identifiera patienter eller personal utifrån detta. Granskning av journal skriven av 

författaren skulle kunnat förekomma och har mycket liten betydelse då instrumentet 

bygger på en objektiv bedömning. I granskningsloggen som författaren fört över studien 

finns koppling mellan uppdragsnummer och instrumentets löpnummer för den granskade 

journalen. Granskningsloggen skyddas via lösenord och finns ej heller utskriven.  

 

I studien har material hämtas från patientjournaler som räknas som ett personregister. 

Eftersom personuppgifterna och information om enskilda individer inte ingår i materialet 

som ska samlas in utan enbart vilka observationer som dokumenterats kan intrånget i den 

personliga integriteten minimeras (Medicinska forskningsrådet, 2003). 

 

Eftersom fakta till studien hämtas från personregister är det inte är möjligt att lämna 

forskningspersoninformation och inhämta individuellt samtycke från samtliga granskade. 

De etiska riktlinjerna för medicinsk humanforskning ger forskare möjlighet till avsteg från 

det individuella informations och samtyckeskravet om behandlingen av personuppgifter är 

nödvändig och risken för intrång i den personliga integriteten är mindre (Medicinska 

forskningsrådet, 2003). 

 

Resultatet kommer efter studien att sparas för framtida studier, i det resultatet kommer inte 

uppgifter om enskilda personer att finnas. Vilket gör att nyttjandekravet anses uppfyllt. 

 

 

RESULTAT 

 

Bakgrundsdata 

 

Av det granskade journalerna var 147 patienter män och 153 patienter kvinnor. Åldern för 

manliga patienter var mellan 0 till 95 år och för kvinnliga 0 till 101 år. Medianålder för 

män var 51 år och för kvinnor 65 år. Medianålder för samtliga patienter var 60 år. 
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Vårdtid på hämtplats var mellan 1 och 50 minuter med ett medianvärde på 11 minuter och 

vårdtid under transport var mellan 2 och 65 minuter med ett medianvärde på 12 minuter. 

Minsta totala vårdtiden, det vill säga den sammanlagda tiden på hämtplats och 

transporttiden, var 5 minuter och längsta var 77 minuter. Medianvärde på den totala 

vårdtiden var 25,5 minuter.  

 

Registrerade ESS koder 

 

Vanligaste ESS kod var bröstsmärta som valdes för 25 procent av patienterna och den näst 

vanligaste var dyspné som valdes för 12 procent av patienterna. Stroke och skada 

huvud/nacke är de tredje vanligaste med 9 respektive 8 procent. Övriga koder som är 

registrerade förekommer i mellan 1 till 4 procent av journalerna (Figur 3). 

 

Figur 3 

 
ESS koder som valts av sjuksköterskan i ambulansen. I övrigt medicin ingår högt/lågt 

blodtryck, huvudvärk, stick/bett av djur och hypoglykemi. I övrigt kirurgi/gynekologi ingår 

näsblödning, hematemes/melena, vaginalblödning/graviditet, brännskada, ytlig sårskada, 

fysisk misshandel och främmande kropp i luftväg/esofagus. I gruppen övrigt ortopedi ingår 

ryggsmärta och extremitetsproblem/smärta. I kategorin endast vitalparametrar ingår 

cirkulationsstillestånd och multitrauma som enbart triageras enligt vital parametrar.   

 

Relevanta observationer  

 

I den journal som uppnådde det högsta totala poängen i studien var 86 procent (50 av 58 

poäng) av de relevanta observationerna dokumenterade och i den journal som uppnådde 

lägst resultat var endast 25 procent (16 av 64 poäng) av relevanta observationer 

dokumenterade. Medianvärdet för samtliga studerade journaler var 68 procent (range 25-

86 procent) dokumenterade observationer.  
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Fördelningen av poängen visar att 239 (80 %) av de granskade journalerna uppnådde ett 

resultat på 60 procent eller högre. I resultatspannet 60 till 69 procent återfanns flest 

journaler, 116 stycken (39 %). Mindre än hälften av relevanta observationer var 

dokumenterat i 17 (6 %) stycken journaler (Figur 4). 
 

Figur 4 

 
Det totala resultatet som procent dokumenterade relevanta observationer fördelat på 

intervall. 

 

Resultat fördelat på patientens kön 

 

Medianvärdet på totalt uppnått resultat var lika för manliga och kvinnliga patienter i 

studien, 68 procent.  

 

Dokumentation av RETTS  

 

Med godkänd dokumentation av RETTS avses att samtliga parametrar var angivna minst 

en gång. Icke godkänt dokumenterat innebär att någon av komponenterna i RETTS 

saknades i journalen. Dokumentation av RETTS parametrar visas i figur 5. 

 

I 94 procent av journalerna fanns en godkänd dokumentation av Fri/Ofri luftväg och endast 

6 procent av journalerna saknade dokumentation om luftvägens status. Andningsfrekvens 

var godkänt dokumenterat i 94 procent av journalerna och dokumentation saknades helt i 6 

procent av journalerna. Syremättnad var godkänt dokumenterat i 98 procent av journalerna 

och saknas i 2 procent av fallen. I 93 procent av journalerna var dokumentation av 

blodtrycket godkänt och saknades i 7 procent av journalerna. Vakenhetsgrad fanns godkänt 

dokumenterat i 97 procent och saknades i 3 procent av materialet. När det gäller 

temperatur var det godkänt i 89 procent av fallen och saknades i 11 procent. ESS kod 

bedömdes som korrekt vald och dokumenterad i 89 procent av fallen och i 10 procent av 

journalerna fanns endast delvis stöd för vald kod i journalen och bara i 1 procent av fallen 

saknades ESS kod eller var uppenbart felaktig. 

 

I 77 procent av journalerna var samtliga parametrar ingående i RETTS godkänt 

dokumenterade och en ESS kod var vald.  
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Figur 5 

 
Godkänd dokumentation av parametrar ingående i RETTS fördelat på enskilda parametrar 

samt journaler med samtliga parametrar i RETTS godkänt dokumenterat. 

 

Dokumentation av parametrar ingående i GTT 

 

Med godkänt dokumenterat avses journaler med parametrar ingående i GTT 

dokumenterade minst en gång förutom P-Glukos som enbart behöver dokumenteras vid 

medvetandepåverkan/neurologiska ESS eller känd diabetes. Godkänt dokumenterat var 66 

procent av journalerna då hänsyn tagits till de fall då P-Glukos inte bedömts som relevant. 

 

Dokumentationen av de enskilda parametrarna är godkänt i mellan 93 och 98 procent av 

journalerna förutom för P-Glukos. P-Glukos är endast godkänt dokumenterat i 36 procent 

av journalerna trots att hänsyn tagits till de journaler där det inte bedömts som relevant. 

 

Figur 6 

 
Godkänd dokumentation av parametrar ingående i GTT fördelat på enskilda parametrar 

samt journaler med samtliga parametrar i GTT godkänt dokumenterat. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%
91% 94% 98% 97% 93% 99% 

91% 
99% 

77% 

Dokumentation av RETTS parametrar 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%
94% 98% 97% 93% 97% 

36% 

66% 

Dokumentation av GTT parametrar 



18 
 

Resultat fördelat efter utbildning 

 

Sjuksköterskor med specialistutbildning i ambulanssjukvård uppnår i studien ett resultat 

som lägst 50 procent av relevanta observationer dokumenterade och som högst 83 procent 

med ett medianvärde på 72 procent (se figur 7). För sjuksköterskor med 

specialistutbildning i intensivvård ligger resultatet mellan 25 och 80 procent med ett 

medianvärde på 67 procent och sjuksköterskor med specialistutbildning i anestesi är 

resultatet 44 och 86 procent med ett medianvärde på 67 procent. Allmänsjuksköterskor 

uppnår ett medianvärde på 67 procent med 38 procent som lägsta resultat och 83 procent 

som högsta resultat. För alla specialistsjuksköterskor sammanslaget var resultatet lägst 25 

procent och högst 86 procent med ett medianvärde på 69 procent. Antal journaler skrivna 

av sjuksköterskor med specialistutbildning i ambulanssjukvård var 61 stycken, för 

sjuksköterskor med specialistutbildning i intensivvård 20 stycken, sjuksköterskor med 

specialistutbildning i anestesi 49 stycken och för alllmänsjuksköterskor 170 stycken. 

 

 

Figur 7 

 
Resultat, fördelat efter utbildning hos journalföraren, som högsta respektive lägsta resultat, 

medianvärde, andra kvartilen och tredje kvartilen.   

 

Parametrar som dokumenteras i lägst och högst utsträckning 

 

När det gäller dokumentation av parametrar under A-E dokumenteras Fri/Ofri luftväg, 

påverkad/opåverkad andning, yttre blödning/sår, EKG samt alla mätvärden förutom P-

Glukos i stor utsträckning (Se figur 8). Andningsljud och djup, pulsens rytm och 

fyllnadsgrad, B-Glukos samt relevant beskrivning av problem med luftvägen saknar 

dokumentation i mer än 50 procent av journalerna. Parametrar i RETTS dokumenteras i 

hög utsträckning.  
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Figur 8 

 
Dokumentation fördelat på parametrar under A, B, C, D och E.  

 

Dokumentation av observationer förekommande i S(OPQRST)AMPLE var fullständigt 

dokumenterade i en stor del av journalerna. De observationer som dokumenterades i låg 

grad var VAS/NRS, Tagna mediciner och senaste intag. Även allergier och pågående 

medicinering saknade dokumentation i 35 respektive 39 % av journalerna (Se figur 9). 

 

 

Figur 9  

 
Dokumentation fördelat på observationer under S(OPQRST)AMPLE 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%
Fr

i/
o

fr
i

B
e

sk
r.

av
 p

ro
b

le
m

O
p

åv
./

p
åv

e
rk

ad

B
e

sk
r.

 a
v 

p
ro

b
le

m A
F

A
n

d
n

in
gs

d
ju

p

Sa
tu

ra
ti

o
n

A
n

d
n

in
gs

lju
d

Yt
tr

e 
b

lö
d

./
så

r

P
u

ls
fr

ek
v.

R
yt

m
 &

 f
yl

ln
ad

EK
G B
T

H
u

d
/K

ap
ill

är
 å

f.

V
ak

e
n

h
e

ts
gr

ad

P
-G

lu
ko

s 
vb

P
u

p
ill

re
ak

t.

R
ö

rl
ig

h
et

 v
b

D
is

ta
ls

ta
tu

s 
vb

.

H
el

kr
o

p
p

su
s.

Te
m

p
e

ra
tu

r

A B C D E

Parametrar A till E 

Ingen dok.

Delvis

Fullst.

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

H
u

vu
d

s 
b

e
sv

är

Sk
ad

em
ek

.

D
e

b
u

t 
h

u
r,

 n
är

?

V
ad

 li
n

d
ra

r/
fö

rv
är

ra
r?

B
e

sv
.k

ar
ak

tä
r

Lo
ka

l./
u

ts
tr

.

Sv
år

ig
h

et
sg

ra
d

V
A

S/
N

R
S

Ti
d

A
lle

rg
i

P
g.

 m
ed

.

Ta
gn

a 
m

ed
.

Sj
u

kd
o

m
ar

G
ra

vi
d

it
e

t

Se
n

as
te

 in
ta

g

El
im

in
at

io
n

V
ad

 f
ö

re
gi

ck

Fr
it

e
xt

 k
o

rr
ek

t

Fr
it

e
xt

 b
e

gr
ip

lig ES
S

S O P Q R S T A M P L E Journ. ESS

Parametrar S(OPQRST)AMPLE 

Ingen dok.

Delvis

Fullst.



20 
 

Resultat fördelat på vårdtid 

 

Medianvärde för totala vårdtiden var 25,5 minuter fördelat på tid på plats med 

medianvärde 11 minuter och transporttid med medianvärde på 12 minuter. I journaler med 

kortast total vårdtid (<11 minuter) var 57 procent av relevanta observationer 

dokumenterade jämfört med journaler med längsta totala vårdtiden (>60 minuter) som 

hade ett totalt resultat på 73 procent (Figur 10). 

 

 

Figur 10 

 
Totalt resultatet i procent för granskade journaler fördelat på vårdtid. Med vårdtid avses 

den sammanlagda tiden på hämtplats och transporttiden för varje uppdrag. 

 

 

DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

 

Retrospektiv journalgranskning valdes för att få tillgång till ett stort material och 

därigenom möjlighet att mäta hur journalskrivning har utförts. Fördelar med en 

retrospektiv deskriptiv studie är tillgång till ett stort befintligt material för att mäta hur ett 

förhållande varit. Nackdelar med denna metod är att författaren inte fick några kunskaper 

om journalförarens subjektiva upplevelser. Det fanns inte heller någon möjlighet att få 

förklaringar till att dokumentationen har skett på ett visst sätt eller förklaring till varför 

dokumentation saknas. Då studien är en registerstudie och ingen kontrollstudie genomförts 

är evidensgraden 4 (Polit & Beck, 2008). 

 

Reliabilitet 

 

Instrumentets reabilitet är enligt Polit och Beck (2008) den viktigaste delen i bedömningen 

av kvalitet för en kvantitativ studie. Reliabiliteten bedöms i flera variabler bland annat 

stabilitet och ekvivalens (Polit & Beck, 2008). 
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Stabiliteten i studien var svårbedömd då ingen test-retest har genomförts det går således 

inte att utesluta att granskaren skulle kunna få ett annat resultat av en granskning av samma 

urval. Risken att resultatet skulle skilja sig vid ytterligare granskning av samma urval anser 

författaren vara låg då instrumentet är lätt att följa och inte har så stora delar av subjektiv 

bedömning. Förändringen över tid är inte relevant att mäta då förbättringsarbeten skulle 

kunna lett till förändringar över tid och förhoppningsvis också gjort det.  

 

När det gäller studiens ekvivalens, det vill säga får två eller flera granskare samma eller 

liknande resultat, finns inte heller någon jämförande del i studien då enbart författaren har 

varit granskare. Det leder till att fel beroende på granskaren inte kan uteslutas, författaren 

anser även här att ekvivalensen var god då instrumentet inte innehåller stora subjektiva 

bedömnings delar.  

 

Sammanfattningsvis finns det en viss risk att reliabiliteten är låg då det inte går att 

garantera en hög stabilitet och ekvivalens. Dock bedömer författaren att den risken är låg 

då bedömningen av journalerna följer ett instrument där bedömningen blir objektiv och där 

det finns anvisningar för de bedömningarna som är subjektiva.  

 

Validitet 

 

Enligt Polit och Beck (2008) är validitet ett kvalitetskriterie för en studie som visar på om 

studien har mätt det som avsetts att mäta, om instrumentet är designat för att mäta det som 

önskas. Då syftet med studien var att beskriva kvalitet på journaler avseende förekomst av 

dokumentationer anser författaren att validiteten är god då instrumentet som använts 

konstruerats för att mäta observationer och frånvaro av observationer i ambulansjournaler. 

Dessutom anpassades instrumentet efter pilotstudien om 50 journaler för att Resultatet 

kopplas till patientsäkerhet genom att förekomst av dokumentation av observationer 

kopplade till RETTS och GTT mäts. GTT används av flera sjukvårdshuvudmän i 

patientsäkerhetsarbete (Institute for Healthcare Improvments, 2007) men har inte använts i 

prehospitala studier tidigare. 

  

Generalisering 

 

Resultatet av studien bör kunna generaliseras inom de ambulansstationer som deltagit i 

studien men troligen inte utanför det området. Andra sjukvårdshuvudmän har förmodligen 

andra instruktioner, andra traditioner och andra journalsystem vilket leder till att resultatet 

inte helt kan generaliseras även om det gällande vissa observationer enligt författaren bör 

finnas likheter.  Dock lämpar sig instrumentet mycket väl för studier även utanför det nu 

studerade området. 

 

Instrumentet 

 

Resultat från användning av instrumentet i studiesyfte har inte tidigare publicerats. Under 

själva studien framkom ytterligare förbättringsområden i instrumentet. En svaghet är att 

instrumentet inte är avpassat för barn vilket leder till att journaler för barn får ett falskt lågt 

värde, då alla observationer inte är möjliga. Även patienter med cirkulationsstillestånd får 

ett falskt lågt värde då samtliga observationer inte är möjliga att göra. I studien studerades 

17 journaler där patienten var barn och två där patienten hade cirkulationsstillestånd. 
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Resultatdiskussion 

 

Relevanta observationer 

 

De flesta journalerna återfinns i intervallet 60-79 procent av antalet relevanta observationer 

dokumenterade. Studien visar att ett resultat på 100 procent av relevanta observationer inte 

uppnåddes i någon av journalerna. Vid en genomläsning av journaler upplevs journaler 

med ett resultat högre än 79 procent som mycket bra. Enligt författarens uppfattning är 80 

procent av antal relevanta observationer dokumenterade ett bra mål för 

journalgranskningen, det sammanfaller också med det mål som användes vid 

journalgranskning av Smith et al. (2004). Andel godkända journaler i studien är i så fall 

endast 6 procent (19 stycken) vilket kan jämföras med Smith et al. (2004) studie där 90 

procent av journalerna uppnådde godkänt resultat.  

 

Bakomliggande orsaker till lågt resultat är inte kända. Författarens uppfattning är att det 

finns flera orsaker bland annat att kunskapen om Patientdatalagens innehåll är bristfällig 

hos sjuksköterskor i ambulans. Dessutom saknas tydlig instruktion för vad som ska 

dokumenteras förutom parametrar ingående i RETTS bedömningen. Granskning av 

journaler med regelbunden återkoppling har heller inte skett i tillräcklig utsträckning. 

Ytterligare orsaker till bristande dokumentation kan vara att sjuksköterskan anser att 

patienten inte är så påverkad att det finns några observationer att dokumentera alternativt 

att vårdtiden är kort och observationerna inte hinns med. Även kunskapsbrist hos 

sjuksköterskan kan inverka då hon möjligen inte inser att en observation är relevant för 

patientens tillstånd.  Även gällande syftet med journaler kan det finnas en kunskapsbrist, 

sjuksköterskan känner möjligen inte till syften som att genom journalgranskning få 

materiel till forskning och kvalitetsutveckling. Vid kritiskt sjuka patienter kan även där 

insamlingen och dokumentationen av observationer bli lidande då 

ambulanssjuksköterskans fokus istället ligger på livsuppehållande åtgärder (Bodén & 

Claesson, 2009). 

 

Könsfördelning 

 

Det syns ingen skillnad på dokumentationen beroende på om patienten är kvinna eller man. 

Detta visar att sjuksköterskan i ambulans, i denna studie, inte gör någon skillnad mellan 

manliga och kvinnliga patienter när det gäller observationer och dokumentation av 

observationer. Skillnader i vård beroende på patientens kön har visat sig i tidigare studier, 

tillexempel skriver Björkelund, Bengtsson, Schenck-Gustafsson och Swahn (2001) att 

kvinnor får sämre diagnostik och även behandling vid hjärt-kärlsjukdom. I en amerikansk 

journalgransknings studie visar resultatet att 30 procent av journalerna för kvinnliga 

patienter är inkomplett gällande mätvärden som hjärtfrekvens, blodtryck, andningsfrekvens 

eller medvetandegrad jämfört med 26 procent för manliga patienter (Laudermilch et al., 

2010). Författaren förväntade sig dock ingen skillnad i resultat relaterat till 

genusperspektivet i den här studien. 

 

RETTS 

 

Bland de parametrar som dokumenteras i störst utsträckning i studien finns de 

observationer som ingår i bedömning enligt RETTS. Parametrarna ingående i RETTS, 

luftväg, andningsfrekvens, syremättnad, pulsfrekvens, systoliskt blodtryck, vakenhetsgrad, 

temperatur och ESS kod är de enda parametrar som sjukvårdshuvudmannen har en 
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instruktion för och som är obligatoriska i ambulansjournalen. Enligt författaren är denna 

instruktion med obligatorisk dokumentation skälet till det höga resultatet för dessa 

parametrar i studien. RETTS parametrar är också de parametrar som är kopplade till 

patientsäkerhet då de ingår i en triagemodell som till viss del är validerad (Widgren et al., 

2008). För att en journal ska kunna anses som godkänd enligt författaren krävs förutom 

tidigare beskrivna gräns om 80 procent av totala antalet observationer dokumenterade även 

godkänd dokumentation av samtliga parametrar ingående i RETTS. 

 

GTT 

 

Parametrarna som ingår i GTT inom slutenvården och som är möjliga att observera i 

ambulanssjukvården är till stor del samma parametrar som ingår i RETTS bedömningen. 

Den observation som tillkommer i GTT är P-Glukos. Resultatet för P-Glukos, vilket endast 

var godkänt dokumenterat i 36 procent av journalerna, var det lägsta resultatet i jämförelse 

med övriga GTT parametrar. Det kan enligt författaren förklaras då det finns riktlinjer i 

den studerade verksamheten anger att dokumentation av RETTS parametrar är 

obligatoriskt vid samtliga ambulanstransporter. Dessutom informerades det grundligt om 

vikten av dokumentation av RETTS parametrar vid införande av RETTS. Författarens 

tolkning är att information om vikten av dokumentation och riktlinjer i verksamheten har 

effekt på dokumentationen.  

 

I GTT finns specifika Triggers för tillexempel akutmottagning, kirurgiska åtgärder och 

intensivvård däremot saknas Triggers för ambulanssjukvård (IHI, 2005). För att möjliggöra 

journalgranskning som metod för att upptäcka adverse events inom ambulanssjukvården 

behöver Triggers som är specifika för ambulanssjukvård utarbetas. Tänkbara triggers i 

ambulanssjukvården är smärtbehandling utan smärtskattning, läkemedelsbehandling med 

doser utanför doseringsintervall eller på fel indikation enligt behandlingsanvisningar och ej 

dokumenterad utvärdering av behandling. Utvecklande av triggers för ambulanssjukvården 

ses av författaren som ett mycket viktigt arbetsområde då frivilliga avvikelsesystem visat 

sig ha låg träffsäkerhet (Griffin & Resar, 2009) för att upptäcka adverse events. 

Användandet av ett Trigger Tool ska inte ses som en ersättning utan som ett komplement 

till befintliga avvikelsesystem.  

 

Utbildning 

 

Variationer i dokumentation beroende på utbildningsnivå hos sjuksköterskan som 

dokumenterar var inte särskilt stora. I gruppen ambulanssjuksköterskor var resultatet något 

högre jämfört med övriga grupper. Det högre resultatet i gruppen ambulanssjuksköterskor 

har enligt författaren en förklaring att under specialistutbildningen till 

ambulanssjuksköterska finns fokus på att bedöma den sjuka patienten prehospitalt, utföra 

undersökning och behandla de problem som ambulanssjuksköterskan finner samt utvärdera 

given behandling (Riksföreningen för Ambulanssjuksköterskor, 2012). Det leder till en 

djupare kunskap i bedömningen av patienter prehospitalt och därför utförs större andel 

observationer som dokumenteras. 

 

Observationer som dokumenteras i störst utsträckning 

 

Observationer ingående i RETTS dokumenteras i hög utsträckning vilket enligt författaren 

beror på utbildningsinsats som utfördes vid införande av RETTS samt förekomst av 

skriftlig instruktion gällande dokumentation av dessa observationer. 
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Andra parametrar som dokumenteras i stor utsträckning är Fri/Ofri luftväg, 

påverkad/opåverkad andning samt yttre blödning/sår. Gemensamt för dessa observationer 

är att dokumentationen av dessa sker genom snabbval i datajournalsystemet vilket leder till 

hög grad av dokumentation. Liknande resultat beskrivs av Smith, Smith, Krugman och 

Oman (2005) i en studie som utvärderar införande av datoriserad journal. I studien syns 

högre kvalité på datoriserade journaler vilket enligt författarna beror på ett standardiserat 

språk och system för dokumentation.    

 

Enligt bedömning vid granskning har rätt ESS kod valts i mycket hög utsträckning och 

journalens fritext stöder vald ESS kod i mycket hög utsträckning vilket kan förklaras av 

utbildningsinsatser vid införande av RETTS i den prehospitala vården. 

 

Observationer som dokumenteras i lägst utsträckning 

 

En av observationerna som dokumenteras i minst utsträckning är smärtskattning med hjälp 

av VAS/NRS. Anledningen till detta är inte klarlagt men faktorer som spelar in kan enligt 

författaren vara att VAS/NRS är svårt att bedöma då inte alla patienter medverkar till 

VAS/NRS. Enligt Paice och Cohen (1997) har upp till 20 % av patienterna svårt att 

smärtskatta sig enligt VAS skalan. Breivik et al. (2008) menar att det finns begränsningar i 

smärtskattning då smärtupplevelsen påverkas av faktorer i omgivningen och patientens 

upplevelse av situationen. Dessutom finns svårigheter att använda VAS/NRS vid 

bedömning av smärta när det förekommer språksvårigheter, hos små barn, äldre eller vid 

kritiskt sjuka patienter (Breivik et al, 2008). 

 

Dokumentation vid intag av läkemedel är dokumenterat i låg utsträckning vilket av 

författaren troligen förklaras av att i de fall patienten inte har tagit läkemedel noteras inte 

det i journalen då sjuksköterskan inte uppfattar att frånvaro av observationer kan vara av 

vikt vid uppföljning, studier eller ansvars fall. Författaren anser även den relativt höga 

frånvaron av dokumentation av allergi kan förklaras med att patienten inte har någon 

allergi men att detta inte har noterats i journalen. 

 

Vårdtid 

 

Andel relevanta observationer dokumenterade fördelat på vårdtid blir högre desto längre 

vårdtiden varit. Skillnaden kan enligt författaren ha två orsaker. Det första skälet till flera 

dokumenterade observationer under längre vårdtid är att det ger sjuksköterskan möjlighet 

att gör flera observationer. Sannolikheten att sjuksköterskan bland annat kommer på flera 

möjliga frågor vid insamling av information till anamnesen under tid är större än vid 

tidsbrist. Det andra skälet är att under längre vårdtid genomförs dokumentationen i större 

utsträckning direkt under transport samtidigt som informationen samlas in. Under kortare 

vårdtider är detta inte möjligt då arbetsbelastningen, både insamling av observationer och 

behandling, gör att tid till dokumentation prioriteras bort. Dokumentationen på 

akutmottagningen efter verbal överrapportering av patienten och informationen blir 

beroende av sjuksköterskan minne och då kan vissa observationer glömmas bort (Owen et. 

al., 2009; Talbot & Bleetman, 2007). 

 

 

 



25 
 

Slutsats 

 

Det finns tydliga brister i dokumentation av observationer i ambulansjournaler. Resultatet 

var det samma för både manliga och kvinnliga patienter. Parametrar ingående i RETTS 

finns dokumenterat i journalerna i hög utsträckning. Journaler skrivna av sjuksköterskor 

med specialistutbildning i ambulanssjukvård har ett bättre resultat jämfört med 

sjuksköterskor med andra specialistutbildningar och allmänsjuksköterskor. Vid uppdrag 

med längre vårdtid är resultatet bättre än för uppdrag med kortare vårdtid.  

 

Klinisk tillämpbarhet 
 

Inom området journalgranskning finns stora kunskapsluckor prehospitalt och den här 

studien kan synliggöra området och på det sättet utveckla användningsområden för 

journalgranskning. Dessa områden kan vara patientsäkerhetsarbete genom utveckling av 

prehospitala triggers till GTT, studie av följsamhet till behandlingsanvisningar och 

framtagande av mätbara kvalitetsindikatorer. Utveckling av dokumentationsindikatorer 

avseende patientsäkerhet är nödvändig om journalgranskning som metod ska kunna nyttjas 

för identifiering av patientskaderisker. 
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Förklaring till journalgransknings instrument 

 

A Fri/ofri/hotande ofri Skall noteras 1ggr vid fri 

 
Beskrivning av problem 

Noteras vid bedömning ofri/hotande ofri samt 
vid relevant ESS. 

B Opåverkad/påverkad/Inge
n 

Skall noteras minst 1 ggr 

 AF Skall noteras minst 2 ggr  

 
Andningsdjup 

Skall noteras vid bedömning påverkad och vid 
relevanta ESS 

 Saturation Skall noteras minst 2 ggr  

 
Andningsljud 

Skall noteras vid bedömning påverkad och vid 
relevanta ESS  

 
Beskrivning av problem 

Skall noteras vid bedömning påverkad och vid 
relevanta ESS 

C Yttre blödning/sår Noteras 1 ggr   

 Pulsfrekvens Skall noteras minst 2 ggr  

 Rytm & fyllnadsgrad Skal noteras  1ggr 

 
BT 

Skall noteras minst 2 ggr. Systoliskt och 
diastoliskt  

 Hud/ Kapillär återfyllnad Skall noteras 1 ggr  

D Vakenhetsgrad Skall noteras 1 ggr vid RLS 1 annars minst 2 ggr 

 

P-Glukos 

Skall noteras vid medvetandepåverkan/neur 
ESS och känd diabetes,  1ggr vid normalt och 2 
ggr vid påverkat.  

 Pupillreaktion på ljusinfall Vid medvetslöshet/trauma/neur ESS 

 Rörlighet Vid traum/neur + ort ESS 

 
Distalstatus vb. 

Vid trauma/stroke/ort ESS  och efter 
grovreposition 

E Helkropps, 
medvetandesänkt/trauma 

1 ggr  

 Temperatur 1ggr 

Signs & symtoms Huvudsakliga besvär 1ggr 

 Skademekanism vid 
trauma 

1 ggr 

Onset Debut hur/när? 1 ggr 

Provocation Vad lindrar/förvärrar 1gg vid förekommande fall 

Quality Besvärens karaktär enl. 
patienten 

1 ggr 

Region/Radiation Besvärens lokalisation/ 
Utstrålning? 

1 ggr + ev. förändring 
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Severity Svårighetsgrad? Verbal skala.  

 
VAS? 

Vid VAS <3 1ggr >3 2 ggr + 10 min efter 
analgetika 

Time 
Tid/varaktighet 

1 ggr 

Allergies Allergi 
läkemedel/födoämnen 

1 ggr 

Medication Pågående med.? 1 ggr Ej se bifogad lista  

 Läkemedel tagna? Vilka? När?  

Past medical history 
Sjukdomar? 

Tidigare sjukdomar  

 Graviditet? Kvinnor i fertil ålder vid relevanta ESS 

Last oral intake Senaste intag vad/när? 1 ggr 

 
Elimination? 

Kräkning, diarré, förstoppning, urinering vid 
relevanta ESS 

Events preceeding Vad föregick 
insjuknandet? 

1 ggr 

Journalkvalitet 
Fritext korrekt 

”2” = god förklaring till ESS, ”1” = ofullständig, 
”0” = avsaknad  

 
Fritext begriplig 

”2”=korrekt, välstrukturerad fritext, ”1”= 
svårförståelig, ”0”= avsaknad/irrelevant  

ESS 
ESS 

”2”= fynd och anamnes stöder helt, ”1”=stöds ej 
helt, ”0”= saknas/stöds ej alls  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga II 
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Journalgransknings instrumentet 

 

Grundfakta Utbildning 

  Prio Ut 

  Prio In 

  ESS 

  Ålder 

  Kön 

  Tid hämtplats 

  Tid transport 

  Klockslag (h) 

    

A Fri/ofri/hotande ofri 

  Beskrivning av problem 

B Opåverkad/påverkad/ingen 

  Beskrivning av problem 

  AF 

  Andningsdjup 

  Saturation 

  Andningsljud 

C Yttre blödning/sår 

  Pulsfrekvens 

  Rytm & fyllnadsgrad 

  BT 

  Hud 

  Kapillär återfyllnad 

D Vakenhetsgrad 

  P-Glukos vb 

  Pupillreaktion på ljusinfall vb 

  Rörlighet vb 

  Distalstatus vb. 

E Helkroppsundersökning 

  Temperatur 

Signs & symptoms Huvudsakliga besvär 

  Skademekanism 

Onset Debut hur, när? 

Provocation Vad lindrar/förvärrar? 

Quality Besvärens karaktär enl. patienten 

Radiation/Region Besvärens lokalisation/utstrålning? 

Severity Svårighetsgrad? 

  VAS/NRS 
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Time Tid/varaktighet 

Allergies Allergi läkemedel/födoämnen 

Medication Pågående med.? 

  Läkemedel tagna? 

Past medical  Sjukdomar? 

history Graviditet? 

Last oral intake Senaste intag vad/när? 

  Elimination? 

Events preceding Vad föregick insjuknandet? 

Journalkvalitet Fritext korrekt 

  Fritext begriplig 

ESS ESS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


