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SAMMANFATTNING 

Patienter som drabbas av höftfrakturer är en vårdkrävande och utsatt patientgrupp inom 

sjukvården. Riktlinjer för handläggning av misstänkta höftfrakturer har utformats för ett 

snabbare omhändertagande, så kallat snabbspår. Dessa används för att optimera och 

förkorta handläggningstiden, förbättra behandlingen samt minska risken för 

komplikationer. I Västernorrlands län tillämpas detta snabbspår, vilket medför att delar av 

den behandling som tidigare utfördes på akutmottagningen, nu utförs av 

ambulanssjuksköterskor redan i den prehospitala vården. Dessa medicinska och 

omvårdnadsmässiga åtgärder utförs i varierande och ibland svåra vårdmiljöer. Därför finns 

ett behov av att studera ambulanssjuksköterskornas upplevelser och erfarenheter av att 

vårda patienter med misstänkt höftfraktur.  
 

Syftet med studien var att beskriva ambulanssjuksköterskors upplevelser och erfarenheter 

vid omhändertagande av patienter med misstänkt höftfraktur.  
 

Kvalitativ ansats användes och designen var semistrukturerade intervjuer som analyserades 

med kvalitativ manifest innehållsanalys. Studiepopulationen bestod av åtta 

ambulanssjuksköterskor stationerade i Ångermanland. 
 

I resultatet framkom att ambulanssjuksköterskorna innehar både positiva och negativa 

erfarenheter av att arbeta med misstänkta höftfrakturer. Äldre människor utgjorde den 

största patientgruppen och dessa patienter led ofta av demenssjukdomar samt andra 

sjukdomar och tillstånd som försvårade kommunikation och interaktion, vilket skapade 

svårigheter i handläggningen av dessa patienter. Vårdmiljön försvårade arbetet ytterligare 

för ambulanssjuksköterskorna och innebar ofta svåra förflyttningar och lyft. Positivt för 

både patienten och ambulanssjuksköterskorna var att det strukturerade omhändertagandet 

gav en snabbare vårdkedja och likvärdig vård för patienterna samt mer tid för omvårdnad. 

Andra aspekter som framkom var att ambulanssjuksköterskorna hade en del förutfattade 

meningar gällande patientgruppen och svårigheter att få patienten tillräckligt smärtlindrad. 

Själva omhändertagandet uppgavs vara alltför strukturerad, handläggningen tog lång tid 

och att det var svårt att få patienten tillräckligt smärtlindrad utan biverkningar. 
 

Slutsatsen var att ambulanssjuksköterskorna hade både positiva och negativa erfarenheter 

kring det strukturerade omhändertagandet, samt en del förutfattade meningar. Samtliga 

informanter ansåg att de hade mer tid för omvårdnaden och att de på så vis fick lära känna 

patienten bättre, därför kunde de enklare utvärdera behandlingsresultatet. De positiva 

erfarenheterna var att omhändertagandet gav en snabbare handläggning med bättre struktur 

och därigenom en likvärdig vård i hela länet gällande denna patientgrupp. Det accepterades 

att uppdragen tog längre tid och därför fick personalen även mer tid tillsammans med 

patienterna. Ambulanssjuksköterskorna kunde se ett konkret resultat av omhändertagandet. 

De negativa erfarenheterna innefattade att patientgruppen var svårbedömd på grund av 

eventuella tidigare sjukdomar och läkemedelsbehandlingar. Att anhöriga och vårdpersonal 

ibland trängde sig in i vårdrummet, med syfte att vara behjälplig, men flyttade istället 

fokus från patienten. 
 

 

Nyckelord: ambulanssjuksköterskor, höftfraktur, snabbspår, prehospital omvårdnad, 

behandlingsriktlinjer. 



 
 

ABSTRACT 

Patients with hip fractures are a care-intensive and vulnerable patient population in health 

care. Guidelines for dealing with suspected hip fractures have been designed for a faster 

disposal, so-called fast track. These are used to optimize and shorten the processing time, 

improve treatment and reduce the risk of complications. Västernorrland county has applied 

a fast track, which means that parts of the processing previously performed in the 

emergency department, now is performed by ambulance nurses already in the prehospital 

care. These medical and nursing activities performed in varying and sometimes difficult 

healthcare environments. Therefore there was a need to study the ambulance nurses' 

experiences of caring for patients with suspected hip fracture. AIM: The aim of the study 

was to describe Ambulance nurses experiences of treatment of patients with suspected hip 

fracture. 

 

Qualitative approach was used and the design was semi-structured interviews were 

analyzed using qualitative manifest content analysis. The study population consisted of 

eight ambulance nurses stationed in Ångermanland, Sweden. 

 

The result showed that ambulance nurses possess both positive and negative experiences of 

working with suspected hip fracture. Older people represented the largest group of patients 

and these patients often suffered from dementia and other diseases and conditions that 

impeded communication and interaction, which created difficulties in dealing with these 

patients. The healthcare environment complicated the work further for the ambulance 

nurses and often includes difficult movements and lifting. Positive for both the patient and 

ambulance nurses was that it structured the care provided faster care chain and equivalent 

care for patients as well as more time for care. Other aspects that emerged were that the 

ambulance nurses have some preconceptions regarding the patient group and the 

difficulties in getting the patient adequate pain relief. The fast track was described to be too 

structured, the processing takes a long time and that it was difficult to get the patient 

enough pain relief without side effects. 

 

The conclusion was that it emerged that the ambulance nurses had both positive and 

negative experiences of the structured care, and had some preconceptions. All the 

respondents felt that they had more time for care, and that they got to know the patient 

better, because they could more easily evaluate the treatment outcome. The positive 

experience was that the fast track provided faster processing with better structure and 

thereby an equal treatment throughout the county regarding this population. It was 

accepted that missions took longer therefore the staff spent more time with the patients. 

The ambulance nurses could see concrete result of the fast track. The negative experiences 

included that the patient group was difficult to assess because of past illnesses and drug 

treatments. Relatives and caregivers are sometimes forced into the nursing room, with the 

aim to be helpful, but instead moved focus from the patient. 

 

 

 

Keywords: ambulance nurses, hip fractures, fast track, prehospital care, treatment 

guidelines 
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INLEDNING 

 

Patienter som drabbas av höftfrakturer tillhör en av de mest vårdkrävande och utsatta 

grupperna inom sjukvården. Orsaken till detta är att samtliga patienter med konstaterad 

höftfraktur behöver ortopedkirurgiska åtgärder och att medelåldern för dessa patienter är 

hög. Åldern och frakturen medför stor risk för komplikationer som till exempel trycksår, 

blödningar och cirkulationsrubbningar. Av den anledningen finns rekommendationer om 

att operation bör ske inom 24 timmar efter patientens ankomst till sjukhus (Hommel, 2007; 

Socialstyrelsen, 2003). Vid omhändertagandet av patienter med misstänkt höftfraktur 

prehospitalt omfattas ambulanssjuksköterskans arbete av handlingsberedskap för 

varierande medicinska och omvårdnadsmässiga åtgärder som sker i omväxlande och ibland 

utmanande vårdmiljöer. Målet med det prehospitala omhändertagandet är att åstadkomma 

en stabilitet och smärtfrihet för patienten. Ett korrekt prehospitalt omhändertagande kan 

minska både lidandet och vårdtiden på sjukhus för patienter med misstänkt höftfraktur 

(Leung, Lau, Kwan, Chow, & Kung, 2010; Minf, Kouba, Zrig, Trabelsi, & Abid, 2009; 

Poljak, Tveith & Ragneskog, 2006; Rikshöft, 2013; Socialstyrelsen, 2003). Avsaknad av 

forskning gällande ambulanssjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av att vårda 

patienter med misstänkt höftfraktur har skapat intresse hos författaren och en nyfikenhet att 

undersöka hur detta möte upplevs. 

BAKGRUND 

Höftfrakturer i Sverige 

I Sverige utgör diagnosen höftfraktur ett omfattande folkhälsoproblem och då i synnerhet 

hos den ökande äldre befolkningen (Ericson, E & Ericson, T, 2012; Rikshöft, 2013). 

Personer som drabbas av höftfrakturer ökar med stigande ålder där en kraftig ökning har 

setts de senaste 20 åren. I åldersgruppen 80-84 år är det fem gånger vanligare att drabbas 

än i åldersgruppen 65-69 år. Varje år drabbas cirka 18 000 patienter av höftfrakturer på 

grund av osteoporos. Kvinnor drabbas i större utsträckning än män. Den äldre personen 

ådrar sig oftast höftfrakturen vid ett fall inomhus och i samma plan. Skademekanismen vid 

dessa fall är oftast av lågenergivåld och uppkommer vid snubbling eller snavning (Johnell 

& Kanis, 2006; Rikshöft, 2013). Patienter som drabbas av höftfrakturer tillhör en av de 

mest vård- och resurskrävande grupperna inom sjukvården, med en total vårdkostnad och 

rehabilitering på cirka 1,5 miljarder kronor per år i Sverige. I och med att de behöver 

operation och vidare rehabilitering på sjukhus står denna patientgrupp för 25 procent av 

samtliga vårddagar. Den ökande mängden patienter har hittills kunnat tas om hand med 

befintliga sjukvårdsresurser och då främst genom en effektiv höftfrakturbehandling 

(Rikshöft, 2013; Socialstyrelsen, 2003). 

Patofysiologi-symtombild 

Enligt Socialstyrelsen (2003) definieras en höftfraktur som ett brott i övre delen av 

lårbenet, genom lårbenshalsen eller muskelfästena strax nedom denna. Höftfrakturer delas 

in i tre olika frakturtyper; cervikal fraktur, pertrokantär fraktur och subtrokantär fraktur. 

Cervikal fraktur är en fraktur genom lårbenshalsen, pertrokantär fraktur är en fraktur av 

lårbenets trokantära område och belägen på utsidan av höftledens kapsel. Den sista är 

subtrokantär fraktur, vilket är en fraktur på lårbenets trokantärområde eller området distalt 

fem centimeter nedom trochanter minor (Bilaga 1). Typiska symtom är smärta i ljumsken 

och övre delen av låret, men smärta kan även förekomma ner mot knäregionen. En 
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förkortning och utåtrotation av den drabbade extremiteten är ett relativt vanligt fynd vid 

undersökning (Suserud & Svensson, 2010). Fynd som även indikerar på en höftfraktur är 

att en rotationsprövning framkallar smärta i höften, svullnad och palpationsömhet över det 

skadade området kan även förekomma. Vid en inkilad fraktur kan patienten lyfta det 

skadade benet om det är sträckt (Blomberg, 2014; Möller, 2014). 

Omhändertagande  

Det prehospitala omhändertagandet och behandling av patienter med misstänkt höftfraktur 

följer en framtagen strategi och har för avsikt att ge patienten bästa möjliga förutsättningar 

till fortsatt vård och rehabilitering. Omhändertagandet innefattar bland annat att ge adekvat 

smärtlindring intravenöst så tidigt som möjligt för att minska patientens lidande innan 

förflyttning samt att förebygga uppkomsten av trycksår. Vidare syftar omhändertagandet 

till att stabilisera den skadade extremiteten och dokumentera observationer under 

transporten till berörd vårdinrättning (Blomberg, 2014; Hommel, 2007; Socialstyrelsen, 

2003).   

Enligt Möller (2014) ska patienter med misstänkt höftfraktur handläggas snabbt på 

akutmottagningen. Detta för att patientgruppen ofta representeras av multisjuka äldre 

personer där frakturen ytterligare har försämrat deras redan påverkade allmäntillstånd. 

Denna patientgrupp är ofta fostrad till att inte vara till besvär, de brukar vara nöjda med att 

få hjälp och påtalar oftast inte i de fall behandlingen har varit otillräcklig. Vid röntgen av 

dessa patienter prioriteras de högt. Beroende på frakturens utbredning opereras patienten 

på olika sätt, konservativ behandling är inte aktuellt då ett långt sängliggande leder till 

kraftig rörelseinskränkning och ytterligare sänkt allmäntillstånd hos denna patientgrupp. 

Patientsäkerhet och vårdskada 

Verksamhetschefen för ambulanssjukvården är den som ansvarar för att personalen har den 

kompetens som krävs för att kunna utföra adekvat och säker prehospital sjukvård (SOSFS 

2009:10). Inom hälso- och sjukvård omfattas all legitimerad sjukvårdspersonal inklusive 

ambulanssjuksköterskor att förhålla sig till patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) som 

syftar till att säkerställa en hög patientsäkerhet. Den ger ambulanssjuksköterskan i det här 

fallet ansvaret att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete som krävs för att 

förebygga uppkomsten av vårdskada. ”Med vårdskada avses i denna lag lidande, kroppslig 

eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata 

åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården” (SFS, 2010:659, 

1 kap. § 5). Det framgår också att samtlig hälso- och sjukvårdspersonal har en egen 

skyldighet till att en hög patientsäkerhet efterföljs och att ansvaret återfinns hos den 

enskilde individen (SFS, 2010:659). Tidigare sågs ett samband mellan vårdskador och 

negativa händelser och den enskilde medarbetaren, detta synsätt betraktade negativa 

händelser som individuella misslyckanden. Idag anses vårdskador till stor del bero på 

organisatoriska problem där bemanning, kunskap, arbetsmiljö och bristande rutin är 

möjliga bakomliggande orsaker. Dessutom betraktas bristande kommunikation som en 

ökad risk för vårdskador (Socialstyrelsen, 2009) 

Ambulanssjuksköterskans kompetensområde 

Ambulanssjuksköterskan ska ha en god medicinsk och vårdvetenskaplig kunskap då mötet 

med patienten sker under en begränsad tid. Utmaningen ligger främst i att under denna tid 

kunna skapa ett lugnt och tryggt vårdrum (Dahlberg et al., 2003; Wireklint Sundström, 
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2005; Suserud & Svensson, 2010). Genom att tillämpa en god etik, moral och värna om 

patientens integritet finns möjligheter att lindra ohälsa och främja hälsa. 

Ambulanssjuksköterskans moral visar sig i beteendet mot andra människor genom dennes 

val och handlingar. Etiken är en reflektion av moralen, där frågor om vad som är det rätta, 

vad som är det goda eller hur personen bör handla i en viss situation kommer in. Ett gott 

etiskt tänkande visar sig oftast i en god moralisk handling som grundar sig på personliga 

värderingar utifrån erfarenheter och härstammar från vår uppfostran, kultur, utbildning 

samt livserfarenhet. Att kunna se människan ur ett holistiskt perspektiv innebär att alla 

delarna, det vill säga kroppen, själen och anden tillsammans utgör en helhet. Det holistiska 

synsättet i kombination med yttre förhållanden är vägledande för ambulanssjuksköterskans 

moraliska handlande (Horton, Tschudin & Forget, 2007; Stryhn, 2007; Vetenskapsrådet, 

2011; Wireklint Sundström, 2005).  

Prehospital vård innefattar avancerad sjukvård som kräver hög kompetens gällande både 

omvårdnad och akutmedicin. Det krävs färdigheter för att snabbt kunna bedöma och 

prioritera åtgärder gällande livshotande tillstånd och omvårdnad i situationer av mindre 

akut karaktär (Riksföreningen för ambulanssjukvård & Svensk sjuksköterskeförening, 

2012; Wihlborg, Edgren, Johansson & Sivberg, 2014; Wireklint Sundström, 2005). 

Ambulanssjuksköterskan har det medicinska ansvaret i ambulansbesättningen och en 

central roll under omhändertagandet. Det innefattar även förmågan att kunna förbereda sig 

i att ta snabba och korrekta beslut i stressade situationer. Ambulanssjuksköterskor måste 

enligt Wireklint Sundström (2005) ha en handlingsberedskap till att kunna vara ”förberedd 

på det oförberedda” (s. 102). Att ha en förmåga och ett professionellt förhållningsätt till 

medarbetare, drabbade och anhöriga under sådana förhållanden ställer stora krav på 

ambulanssjuksköterskans kunskaper och färdigheter. De kompetensområden som för 

ambulanssjuksköterskan har blivit centrala till följd av ambulanssjukvårdens relativt 

snabba utveckling kan sammanfattas som vårdvetenskap, informationskunskap, 

kommunikationsteknik, ergonomi samt teknisk skicklighet (Suserud, 2005; Suserud & 

Svensson, 2010; Wireklint Sundström, 2005).  

Ambulanssjuksköterskans bedömning sker parallellt med vården i en slags kontinuerlig 

process som syftar till att kunna se, lyssna och känna på patienten. Vidare handlar det om 

att samla in data, sätta upp hypoteser och kunna tolka olika symtom. Den första 

bedömningen sker oftast före det personliga mötet med patienten, utifrån de uppgifter som 

larmcentralen tillhandahållit (Elmqvist, Fridlund, & Ekebergh, 2008; Hommel, Ulander & 

Thorngren, 2003; Jansson & Jonasson, 2002; Wireklint Sundström, 2005; Suserud & 

Svensson, 2010).  

Kraven och kompetensen inom ambulanssjukvården har successivt ökat genom åren, idag 

ses ambulanssjukvården som en betydande länk i patientens totala vård. I 

kompetensbeskrivningen för ambulanssjuksköterskor beskrivs fyra ansvarsområden;” att 

främja hälsa, att förebygga sjukdom, att återställa hälsa samt att lindra lidande” 

(Riksföreningen för ambulanssjukvård & Svensk sjuksköterskeförening, 2012, s. 3). Från 

och med hösten 2015 ska varje ambulans i Västernorrland vara bemannad med en 

sjuksköterska med specialistutbildning i ambulanssjukvård, även kallad 

ambulanssjuksköterska (Landstinget Västernorrland, 2012; Landstinget Västernorrland, 

2014). En ökad professionalism har kunnat ses genom ambulanssjuksköterskans intåg i 

ambulanssjukvården, där dennes kunskaper ligger till grund för en god vård. 

Ambulanssjuksköterskans arbetsuppgifter är bland annat att kunna administrera olika 

läkemedel och hantera medicinteknisk utrustning, men även kunna ge stöd i svåra 

situationer åt skadade, sjuka patienter samt anhöriga (Melby & Ryan, 2005; SOSFS 

2000:1). Idag kan ambulanssjukvården ses som en kombination av avancerad medicinsk 
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behandling, god omvårdnad samt en primär bedömning för att på ett säkert och effektivt 

sätt kunna hänvisa och transportera patienter till rätt vårdnivå (Ahl, Nyström & Jansson, 

2006). Ambulanssjukvården kan därmed liknas vid sjukhusets förlängda arm där avancerad 

sjukvård bedrivs direkt hos den sjuke eller skadade och under transport till berörd 

vårdinrättning (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003).  

Ambulanssjuksköterskans arbete vid misstänkt höftfraktur 

I ambulanssjuksköterskans bedömning av patienter med misstänkt höftfraktur har denne 

medicinska riktlinjer och specifika behandlingsanvisningar som stöd (Blomberg, 2014). 

Dessa utgör grunden i det strukturerade omhändertagandet och utgår från en standardiserad 

undersökning och behandlingspolicy som innefattar ett ställningstagande till orsak, 

svårighetsgrad, bedömning utifrån anamnes med inklusionskriterier samt undersökning och 

en riktad undersökning. Den riktade undersökningen består främst i att bedöma om smärta 

förekommer från höftområdet, ljumsken eller övre delen av låret och om benet är förkortat 

eller utåtroterat. Vidare undersöks om patienten kan lyfta eller belasta benet. Finns 

misstanke om höftfraktur följer behandlingsåtgärder såsom smärtlindring, praktisk 

förberedelse inför röntgenundersökning och eventuell operation (Blomberg, 2014). Dessa 

åtgärder i kombination med en vårdvetenskaplig och medicinsk kunskap kan optimera 

omhändertagandet. Den vårdvetenskapliga bedömningen stöttar sig på ett holistiskt synsätt, 

där vikten av att kunna skapa ett vårdrum för varje nytt patientmöte ses som en utmaning. 

Det kräver både kunskap och fantasi hos ambulanssjuksköterskan där tonvikten ligger på 

att beakta patientens integritet (Ahl et al., 2005; Dahlberg & Segesten, 2010; Hagiwara & 

Wireklint Sundström, 2009; Wireklint Sundström & Dahlberg, 2010). 

Patientperspektiv 

Inom prehospital akutsjukvård är det viktigt att se patienten som expert på sin egen 

hälsosituation för att bemötandet ska kunna ske med öppenhet och följsamhet (Dahlberg et 

al., 2003). Utgångspunkten är att alla patienter ska bemötas som fria och värdiga individer 

(Ekman & Norberg, 2014). Mötet bör ske på ett sätt som inte kränker patientens integritet 

(Wiklund, 2003).  

Patientens upplevelser vid en höftfraktur kan delas in i fyra olika kategorier; skadetillfället, 

smärtan, återhämtningen och upplevelsen av nedsatt rörelseförmåga. Hur en patient 

reagerar och mår under och efter den uppkomna situationen och höftfrakturen är olika. Ett 

flertal individer upplever känslor av hjälplöshet, hopplöshet och en inneboende rädsla över 

att något allvarligt inträffat. Patienter som var ensamma när de drabbades av dessa 

lågenergitrauman fick inte sällan tankarna att kretsa kring överlevnad eftersom möjligheten 

att tillkalla hjälp många gånger var begränsad (Archibald, 2003). Patienter som drabbats av 

höftfraktur har beskrivit händelserna som väldigt traumatiska och att de har känt sig 

utelämnade. Då ambulanspersonalen har anlänt beskriver patienter att en känsla av lättnad 

infunnit sig (Ahl et al., 2006).    

I tidigare forskning har det framkommit att äldre patienter haft dåliga erfarenheter i 

samband med det prehospitala omhändertagandet vid misstänkt höftfraktur. De äldre 

beskrev att många frågor fortfarande kändes obesvarade om vad som hände under själva 

omhändertagandet och under transporten i ambulansen. De upplevde tacksamhet över att 

ha fått hjälp, men att det inte visades tillräcklig empati utifrån deras unika behov. Slutligen 

framkom det att den prehospitala akutsjukvården bör förbättras avseende alternativa 

metoder till smärtlindring, som att exempelvis se till den äldres existentiella behov och öka 
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dennes delaktighet i omhändertagandet (Archibald, 2003; Aronsson, Björkdahl & 

Wireklint-Sundström, 2014).  

Patienter har berättat om hur förtvivlade, frustrerade och ångestfyllda de varit under 

omhändertagandet på grund av omgivningens brist på förståelse (Tornberg, Wennman, 

Folestad, & Örtenwall, 2006). Vidare framkommer brister i kommunikationen, där äldre 

inte har förstått vad som sagts när ambulanspersonal har gett instruktioner eller information 

(Melby & Ryan, 2005). Det visade sig även att ett antal patienter som varit kraftigt 

smärtpåverkade efter själva traumat inte fått en adekvat smärtlindring under själva 

omhändertagandet. Dessutom upplevde de en ovisshet över att inte veta när de skulle få 

hjälp eller hur länge de skulle få vänta (Archibald, 2003; Suserud & Svensson, 2010).   

Höftfrakturpatienter som omhändertogs av ambulanssjuksköterska prehospitalt upplevde 

färre komplikationer än de som inte transporterades med ambulans till sjukhus. De såg 

framförallt vinsten i att ambulanssjuksköterskans medicinska samt omvårdnadsmässiga 

åtgärder bidrog till att den totala vårdtiden på sjukhuset minskade genom det prehospitala 

omhändertagandet (Larsson & Holgers, 2011). Patientens oro under omhändertagandet kan 

minskas genom relativt enkla åtgärder. Exempelvis genom att se till att lägenheten är i 

ordning innan den lämnas eller att ambulanssjuksköterskan talar om vart de befinner sig på 

vägen mellan bostaden och sjukhuset (Dahlberg et al., 2003). Dessa patienter upplevde att 

de hade varit i centrum under det prehospitala omhändertagandet och därmed fått önskad 

uppmärksamhet utifrån sina problem (Nyström, 2003).  

I en studie av Johansson, Ekwall och Wihlborg (2011) påvisades att patienter som 

omhändertagits av ambulanssjuksköterskor upplevt en hög vårdkvalitet. Patienterna 

beskrev också att de upplevde en psykisk och fysisk trygghet under omhändertagandet och 

att kompetensen hos personalen var hög. Enligt Abelsson och Lindwall (2012) upplever 

ambulanssjuksköterskor att det krävs mer kompetens, mer utbildning och återkoppling för 

att optimera omhändertagandet vid lågenergitrauman.  

Landstinget Västernorrlands snabbspår vid höftfraktur 

Sedan 2009 tillämpas ett så kallat snabbspår för patienter med misstänkt höftfraktur i 

ambulanssjukvårdens och akutsjukvårdens behandlingsriktlinjer i Landstinget 

Västernorrland. Syftet med omhändertagandet är att minimera tiden mellan olika 

undersökningar för denna utsatta patientgrupp. Detta innebär bland annat att när ambulans 

kommer på plats sker utöver det sedvanliga omhändertagandet också att patienten får en 

patientskjorta, vid behov nätbyxa samt inkontinensskydd. De blir identitetsmärkta på plats 

och i samband med nålsättning tas blodprover. Vidare används en så kallad Lassekudde 

som stabiliserar och tryckavlastar det skadade benet. Under transport får patienten 

vätskeinfusion intravenöst i form av Ringer-Acetat eftersom de relativt ofta är 

dehydrerade, i de fall det har gått mer än 12 timmar sedan senaste måltid påbörjas 

behandling med Glukosinfusion istället. Ambulanspersonalen meddelar röntgen att de 

kommer in till sjukhuset med en patient med misstänkt höftfraktur. Vid ankomst till 

sjukhus passeras akutmottagningen och ambulanspersonalen transporterar patienten direkt 

in till röntgen. Genom detta förfarande erhålls ett bättre flöde för denna patientgrupp som 

får snabbare undersökningar och en sjukhussäng att ligga i där de löper mindre risk för 

trycksår. Själva omhändertagandet ger en bättre omvårdnad med minskat lidande och 

mindre risk för sjukhusrelaterade komplikationer som till exempel trycksår, se bilaga 2. 

(Blomberg, 2014; Hommel, 2007; Socialstyrelsen, 2003). 
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PROBLEMFORMULERING  

 

I Sverige utgör patienter med misstänkt höftfraktur en stor, vårdkrävande och vanligt 

förekommande grupp inom prehospital akutsjukvård. En höftfraktur är ett allvarligt 

tillstånd där komplikationer från traumatillfället kan leda till onödigt lidande och längre 

vårdtider. Ambulanssjuksköterskan har en central roll i det prehospitala omhändertagandet 

där patientfokus, helhetssyn, iakttagelser och vårdhandlingar ska leda till en så optimal 

vård som möjligt. Det finns en avsaknad av forskning gällande ambulanssjuksköterskors 

upplevelser och erfarenheter av att vårda patienter med misstänkt höftfraktur.  

SYFTE 

 

Studiens syfte var att beskriva ambulanssjuksköterskors upplevelser och erfarenheter vid 

omhändertagandet av patienter med misstänkt höftfraktur. 

METOD 

Ansats 

Författaren genomförde studien med en kvalitativ ansats. Denna användes för att beskriva 

och fånga upp ambulanssjuksköterskors upplevelser och erfarenheter vid 

omhändertagandet av patienter med misstänkt höftfraktur. Att arbeta med en kvalitativ 

ansats innebär att forskaren försöker finna en förståelse för helheten och en djupare 

förståelse i det som avses att studera. Den kvalitativa forskningen utgår från en subjektiv 

uppfattning i att sanningen finns hos den person som intervjuas. Texten bör ses i sitt 

sammanhang där omvärlden ses som komplex, konstruerad samt subjektiv. Kvalitativ 

innehållsanalys används med syftet att kunna tolka texter framförallt inom 

beteendevetenskap, humanvetenskap och vårdvetenskap (Graneheim & Lundman 2004; 

Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012; Polit & Beck, 2012). 

Design 

Kvalitativ intervjustudie med semistrukturerade intervjuer.  

Urvalskriterier 

I den aktuella studien riktades urvalet. Ett ändamålsenligt urval innebär att urvalet av 

undersökningsgruppen är kriteriebaserat, det vill säga att särskilda kriterier gäller och att 

urvalet således specificeras. Urvalsmetoden används när det finns specifika anledningar till 

att inte använda sig av ett slumpmässigt urval som till exempel att undersöka en särskild 

grupp. Deltagandet i studien var frivilligt och de som var intresserade av att delta fick 

genom respektive enhetschef kontakt med författaren. Inklusionskriterierna för studien var 

kliniskt verksamma ambulanssjuksköterskor från samtliga ambulansstationer i 

Ångermanland som vårdat patienter med misstänkt höftfraktur. Ambulanssjukvårdare och 

grundutbildade sjuksköterskor exkluderades ur studien. Det innebar att urvalet blev 

ändamålsenligt eftersom informanterna valdes ut för att uppfylla kraven för studiens syfte 

(enligt Domholdt, 2005; Holloway & Wheeler, 2002; Polit & Beck, 2012). 
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Datainsamling 

Enhetscheferna på respektive ambulansstation tillfrågades om ett godkännande och om de 

kunde tillfråga arbetstagarna om deltagande. Ett informationsbrev skickades via mail med 

en kortare presentation, en beskrivning av studiens problemområde, syfte och metod 

(Bilaga 3). Intervjuerna kom således att ske med de ambulanssjuksköterskor som anmälde 

intresse av att vilja delta i studien. De som var intresserade av att delta i studien kontaktade 

författaren för att bestämma tid för intervju. Informanterna fick själva möjlighet till 

medbestämmande angående plats vart intervjuerna skulle äga rum, de fick även möjlighet 

innan intervjun att ställa frågor för att minska risken för missförstånd. För att få en 

geografisk spridning så valdes deltagare från samtliga stationer i Ångermanland. 

Då studien hade för avsikt att beskriva ambulanssjuksköterskors upplevelser och 

erfarenheter vid omhändertagandet av patienter med misstänkt höftfraktur tillämpades 

semistrukturerade intervjuer och induktiv innehållsanalys. Semistrukturerade intervjuer 

valdes som intervjumetod för att de öppna frågorna skulle kunna ge informanten möjlighet 

till reflektion, att detaljerat kunna redogöra för sina erfarenheter och tala fritt om det 

fenomen som undersöktes, detta som det beskrivits av Graneheim och Lundman (2004). En 

intervjuguide utformades utifrån syftet för att skapa struktur, minska risken att tappa tråden 

och flytet under intervjuns gång (Bilaga 4). Intervjuguiden innehöll tio öppna, sonderande 

frågor och användes för att säkerställa att de ställdes på samma sätt till informanterna. 

Intervjuguiden innehöll även ett antal följdfrågor att tillämpa när informanten inte riktigt 

gett svar på huvudfrågan. Innan intervjuerna tog vid genomfördes två pilotintervjuer med 

syftet att testa intervjutekniken, inspelningsutrustningen och eventuellt modifiera den 

befintliga intervjuguiden. Utvärdering av pilotintervjuerna visade på att lite småjusteringar 

behövdes. 

Antalet deltagare som intervjuades var åtta stycken, sju män och en kvinna samt ytterligare 

två personer för pilotintervjuer som inte kom att ingå i den slutliga undersökningsgruppen. 

Samtliga anmälda valde att delta i studien och därigenom uppstod inget bortfall. Innan 

själva intervjun påbörjades fick informanterna ta del av skriftlig information gällande 

studien och möjlighet att ställa frågor innan de undertecknade samtyckesformuläret (Bilaga 

5). Samtliga intervjuer genomfördes i ett lugnt och avskilt rum på respektive informants 

arbetsplats, detta då arbetsplatserna var lättillgängliga och en naturlig plats att diskutera 

arbetsrelaterade frågor på. Intervjutiden med varje informant varierade mellan 20-40 

minuter. Informanternas ålder varierade från 29 till 58 år och med en tjänstgöringstid inom 

ambulans på mellan 3 till 31 år. Som ambulanssjuksköterska hade de varit 

yrkesverksamma mellan ett och elva år. Vid samtliga intervjuer användes en digital 

diktafon. Enligt Trost (2010) finns en stor fördel med att använda sig av 

inspelningsutrustning och det är möjligheten att i efterhand, upprepade gånger kunna 

lyssna igenom materialet efter tonfall och ordval som annars går förlorad.     

Dataanalys 

Samtliga intervjuer numrerades för att skapa en struktur och därefter genomfördes 

transkriberingen. Intervjuerna lästes och lyssnades igenom upprepade gånger för att erhålla 

en större förståelse med syftet att kunna identifiera meningsbärande enheter som 

korrelerade baserat på innehållet såsom Graneheim och Lundman (2004) beskrivit 

tillvägagångssättet. Dataanalysen delas in i deduktiv och induktiv ansats. Den deduktiva 

ansatsen kan vara en analys som är utarbetad från en mall, modell eller en teori. Vid 

induktiv ansats är det inte förutbestämt vad som ska studeras. Den bygger istället på ett 
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antal observationer där informationen samlas in, analyseras för att en slutsats ska kunna 

dras (Graneheim & Lundman 2004; Lundman & Hällgren Graneheim, 2012; Polit & Beck, 

2012). I föreliggande studie användes den senare av de två ovan beskrivna ansatserna. 

Vidare analyserades de transkriberade intervjuerna utifrån ett manifest perspektiv i syfte att 

finna betydelsefulla meningsbärande enheter utifrån frågeställningarna. Att analysera 

utifrån ett manifest perspektiv innebär att textens direkta innehåll analyseras utifrån data 

som samlats in (Graneheim & Lundman, 2004). De meningsbärande enheterna markerades 

sedan i olika färger för att särskilja intervjuerna åt, därefter numrerades de olika citaten för 

att påvisa att de kom från olika informanter. Enligt Graneheim och Lundman (2004) utgör 

lagom stora meningsenheter själva grunden för innehållsanalysen, då för stora enheter kan 

vara svårhanterliga och leda till att information riskerar att gå förlorad i ett senare steg. De 

meningsbärande enheterna placerades sedan i en tabell där de kondenserades ned genom 

att meningar förkortades och det viktigaste sammanfattades i några få ord utan att 

innebörden skulle gå förlorad. Texten blev på så vis kortare och mera lätthanterlig. 

Därefter genomfördes kodningen, där varje kod fyllde funktionen som en etikett för själva 

meningsenheten. Nästa steg i analysen var kategoriseringen där de olika koderna lades i 

underkategorier som slutligen blev till kategorier. Kategorierna bestod av flera koder med 

liknande innebörd och för att ytterligare tydliggöra dessa användes underkategorier. För att 

dessa kategorier med tillhörande underkategorier och koder ska kunna presenteras på ett 

överskådligt sätt, samordnades de i tabeller, detta i enlighet med litteratur inom kvalitativ 

forskningsmetodik, se Tabell 1 (enligt Graneheim & Lundman, 2004). Analysarbetet 

resulterade i tre kategorier; Det strukturerade omhändertagandet, Kommunikation och 

interaktion och Ambulanssjuksköterskans förhållningssätt. 

Tabell 1. Analysmatris  

Meningsbärande 

enhet 
Kondenserad 

meningsenhet 
Kod Underkategori Kategori 

Vi ser direkt då att 

hon har ett 

utåtroterat ben och 

det gör att vi 

misstänker att det 

kan vara en 

höftfraktur. 

Framförallt när 

foten stod liksom 

utåt, med närmare 

kontroll såg vi att 

benet även var 

förkortat. 

Ser att hon har 

ett utåtroterat 

ben, misstanke 

om höftfraktur. 

Foten stod utåt 

och benet var 

förkortat. 

 

 

 

Riktad 

undersökning 

 

 

 

Prehospitalt 

bedömt 

tillstånd 

Det strukturerade 

omhändertagandet 

Största utmaningen 

tycker jag nog är 

att dom ska va bra 

smärtlindrad. Att 

man ska ge 

smärtlindring, 

vänta tills den gett 

effekt och de tål att 

förflyttas. 

Att få 

patienten 

smärtlindrad är 

största 

utmaningen. 

Smärtlindring Smärtlindring Det strukturerade 

omhändertagandet 
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Det känns som 

tydligare riktlinjer 

vid höftfraktur, då 

är det verkligen 

steg ett, två, tre och 

bara att man följer 

det. Det är sällan 

det behövs så 

mycket mer utöver 

det. På det sättet 

blir ju vården 

väldigt strukturerad 

och bra. 

Tydligare 

riktlinjer vid 

höftfrakturer 

som man 

följer. Vet vad 

som ska göras, 

blir väldigt 

strukturerad. 

Strukturerade 

riktlinjer 
Behandlings-

riktlinjer 
Det strukturerade 

omhändertagandet 

Exempel på meningsbärande enhet, kondenserad meningsenhet, kod, underkategori och kategori utifrån 

innehållsanalysen enligt Graneheim och Lundman (2004). 

Trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet 

Enligt Graneheim och Lundman (2004) är det betydelsefullt att beskriva alla steg av 

forskningen och tillvägagångssättet så ingående som möjligt gällande en studies 

trovärdighet och speciellt i hur författaren kategoriserat datamaterialet. Gällande det 

manifesta budskapet i transkriberade intervjuer menar Graneheim och Lundman (2004) att 

det är i stort sett omöjligt att inte sätta sin egen prägel på studien. De beskriver vidare att 

författaren kan underlätta läsarens bedömning av studiens trovärdighet genom att på ett 

noggrant och metodiskt sätt ge en beskrivning av urval, deltagare, datainsamling, analys 

samt de omständigheter som utgör studiens kontext.  

Pålitligheten innefattas av att författaren tagit med möjligheten om att data samt 

infallsvinklar kan förändras genom studiens gång och påverka dess resultat. 

Överförbarheten handlar om i vilken omfattning resultaten i en studie ska kunna överföras 

till andra grupper, situationer eller miljöer. Förslag kan därmed finnas hos författaren i 

skapandet av förutsättningar för själva överförbarheten, men i slutändan är det ändå upp till 

den som läser studien att avgöra och bedöma dess överförbarhet (Graneheim & Lundman, 

2004; Polit & Beck, 2012).  

Forskningsetiska överväganden 

I studien har författaren tagit hänsyn till de etiska principer och krav som utgår från 

omvårdnadsforskningen. Dessa innefattade autonomiprincipen, rättviseprincipen, 

principerna om att göra gott och inte skada. Alla berörda enhetschefer på respektive 

ambulansstation tillfrågades muntligt, skriftligt, samt erhöll information om studiens syfte 

och metod, och godkände att intervjuerna genomfördes (Bilaga 3). Informanterna fick 

sedan ta del av vilka fyra grundläggande krav som gäller för att få bedriva 

omvårdnadsforskning. Dessa är informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav 

och deltagarens säkerhet. Deltagarna informerades såväl skriftligt som muntligt via ett 

informationsbrev (Bilaga 5). De fick enligt informationskravet veta vilken uppgift de hade 

i projektet, vilka villkor som gällde för deltagandet, att det var frivilligt och att de när som 

helst kunde avsluta sin medverkan utifrån samtyckeskravet. Vidare delgavs deltagarna att 

alla personuppgifter skulle hållas konfidentiella så att materialet inte kunde identifieras till 

vare sig person, arbetsställe eller tidpunkt. Slutligen fick de information om att allt inspelat 

material skulle sparas tills dess att studien var klar för att sedan raderas enligt 

konfidentialitetskravet. Det sista kravet som författaren har ansvar över är deltagarens 
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säkerhet där studien ska avbrytas om deltagaren upplever obehag (Bilaga 5; 

Helsingforsdeklarationen, 2008; Polit & Beck, 2012; Vetenskapsrådet, 2011). Samtliga 

intervjuer förlöpte utan avbrott. 

RESULTAT 

 

Nedan presenteras ambulanssjuksköterskors upplevelser och erfarenheter vid strukturerat 

omhändertagande av patienter med misstänkt höftfraktur. Resultatet presenteras utifrån de 

tre kategorierna som bildades under analysarbetet: Det strukturerade omhändertagandet, 

Kommunikation och interaktion, Ambulanssjuksköterskans förhållningssätt, vilka i sin tur 

utgörs av elva underkategorier. 

Det strukturerade omhändertagandet 

Behandlingsriktlinjer  

Informanterna upplevde generellt att behandlingsriktlinjerna skapade en trygghet, var ett 

bra stöd vid bedömningen och skapade en struktur över själva omhändertagandet. De ansåg 

att fördelen låg i att bedömningen genomfördes likadant på alla patienter, vilket minskade 

risken att något väsentligt förbisågs. Flera av informanterna upplevde att 

omhändertagandet gick mycket smidigare nu än tidigare och att riktlinjerna kändes tydliga, 

vilket skapade ett bra patientflöde genom hela vårdkedjan. Några av informanterna uppgav 

att de strukturerade riktlinjerna medförde att det blev svårare att utöva patientcentrerad 

omvårdnad.  

Det känns som tydligare riktlinjer vid höftfraktur, då är det verkligen steg 

ett, två, tre och bara att man följer det. Det är sällan det behövs så mycket 

mer utöver det. På det sättet blir ju vården väldigt strukturerad och bra. (6)  

Samtliga informanter upplevde att de hade mycket mera tid till omvårdnad nu än tidigare 

och att de på så vis fick lära känna patienten bättre samt gavs en möjlighet att utvärdera 

effekten av den givna behandlingen. Patienten visade ofta mycket tacksamhet, vilket 

gjorde att informanterna kände sig tillfreds med sig själva och omhändertagandet.  

Man lär känna patienten under en timmas tid, gör något för patienten och 

man ser ett resultat oftast. Man känner sig nöjd att vi har gjort det bästa för 

patienten som inte behöver ligga på akuten och patienterna är oftast väldigt 

tacksamma också. Jag eftersträvar fler snabbspår eller vad man ska säga. 

(3) 

Informanterna konstaterade även att de nya riktlinjerna skapade mer arbete för 

ambulanssjuksköterskorna på plats och att ambulansen på så vis blev upptagen en längre 

tid innan nya uppdrag kunde utföras. Det framkom från flera utav informanterna att många 

faktorer kunde spela in och försvåra omhändertagandet av patienten. En informant 

upplevde att det ibland kunde vara svårt att följa behandlingsriktlinjerna på grund av yttre 

omständigheter som till exempel väder.  

Det är klart att det är ju mer jobb mot det vi gjorde tidigare och det tar 

längre tid, vilket gör att vi är upptagen längre. (8) 

Det var en som var liggande ute på gården. Vi hade 50 minuters 

framkörning i minus 18 graders kyla. Då är det inte lika lätt hålla sig till 

snabbspåret, då vill man ju in i bilen. De [patienterna] får bita ihop för vi 

måste in i värmen, det går inte riktigt att följa riktlinjerna då. (7) 
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Smärtlindring  

Behandlingsriktlinjerna har även till uppgift att stödja ambulanssjuksköterskorna när det 

gäller bedömning av smärta och vilka läkemedel som kan vara mest lämpade att använda 

utifrån patientens tillstånd. Informanterna upplevde inte att det var några problem att följa 

riktlinjerna gällande patienter med misstänkt höftfraktur eller de generella ordinationerna 

då det gällde smärtlindring.  

Jag anser att smärtlindring vid en höft är nödvändigt. Skulle aldrig kunna 

tänka mig att behandla utan smärtlindring. Så jag upplever det som bra att 

vi har befogenheten att ge smärtlindring. (2) 

En informant upplevde att behandlingsriktlinjerna var bra, men att det kanske fanns ännu 

bättre läkemedel som skulle kunna användas vid smärtlindring. Ett flertal informanter 

upplevde att det var viktigt att invänta effekten på smärtlindringen och inte ha för bråttom 

innan mobilisering. 

Och hon hade ju extrema smärtor, jämrade sig och grinade. Så att vi 

började med att smärtlindra henne, hon låg ganska bra då och sen så fort 

då som smärtlindringen började ta så då lastade vi in henne i värmen. (2) 

Största utmaningen tycker jag nog är att dom ska va bra smärtlindrad. Att 

man ska ge smärtlindring, vänta tills den gett effekt och dom tål att 

förflyttas. (7) 

Några av informanterna ansåg att det fanns svårigheter att hitta en bra smärtstillande nivå 

för att underlätta förflyttningen. Det framkom också att flera informanter hade upplevt att 

det fanns svårigheter i att få patienterna tillräckligt smärtlindrande. 

Största utmaningen det är väl att hitta en bra smärtlindrande nivå, utan att 

man har drogat ner dom mer än dom behöver och hittar en bra nivå som 

gör att förflyttningen går bra. (8) 

Man vill ju att de ska vara helt smärtfri, men det är ju sällan det existerar. 

(6) 

Prehospitalt bedömt tillstånd 
Den prehospitala bedömningen av höftfrakturer baseras på anamnes, 

helkroppsundersökningar och riktade undersökningar. En korrekt bedömning utifrån de 

fynd som framkommit är en förutsättning för att kunna utföra ett adekvat omhändertagande 

och ge rätt behandling till patienter med misstänkt höftfraktur.   

Vi ser direkt då att hon har ett utåtroterat ben och vi misstänker att det kan 

vara en höftfraktur. Framförallt när foten stod liksom utåt, med närmare 

kontroll såg vi att benet även var förkortat. (2) 

Det har visat sig att den äldre patienten oftare ådrar sig höftfrakturen vid ett fall i samma 

plan på grund av snubbling eller snavning. Alla informanter upplevde att det var vanligt 

förekommande att påträffa den äldre patienten i eller runt hemmiljön och på någon form av 

institution. En informant upplevde att höftfrakturer inte nödvändigtvis hade förorsakats av 

ett fall utan att det kunde finnas andra orsaker. 

En pigg och redig kvinna som bodde själv, hon hade ramlat och hade ont i 

höften. Ganska tydligt att det var en fraktur. (6) 



 

12 

 

Hon satt i rullstol å gled ur den på nå vis och hamna på golvet och därifrån 

larma hon då hemtjänst, varefter vi kommer dit så såg det misstänkt ut då. 

(3) 

I studien uppgav informanterna att symtombilden kunde variera vid olika åldrar på 

patienterna. Yngre patienter uppgavs ha har mer diffusa symtom vilket försvårade 

bedömningen om en eventuell höftfraktur förelåg och de angavs även vara mer 

smärtpåverkade. En informant hade dock motsatt erfarenhet och uppgav att vissa yngre 

patienter tålde smärtan bättre och uppvisade färre symtom.  

En yngre ha liksom mer muskler och att det drar ihop sig så att dom få mer 

smärta. (5) 

Patienter som är yngre, vissa av dem har mindre symtom och är lite mera 

smärttålig än vad en äldre är. (2) 

Även patienternas kognitiva förmåga påverkade möjligheten att bedöma om en höftfraktur 

förelåg. Patienter påverkade av alkohol, missbruksproblematik, uttorkning och 

minnessvårigheter försvårar arbetet då dessa faktorer inverkar negativt på 

interaktionsförmågan. När patienterna hade minnessvårigheter uppgav informanterna att 

vårdpersonal samt anhöriga oftast var resurser gällande information om anamnes, 

händelseförlopp, patientens hälsotillstånd samt interaktions-och kommunikationsförmåga.  

Brukar försöka ställa frågan till den som tar emot innan jag träffar 

patienten: är patienten dement eller kan den svara relevant på frågor. För 

det är väldigt viktigt i fortsatta handläggningen utav patienten. (1) 

Ålder och könsskillnader 
I materialet framkom att det mestadels var äldre patienter som drabbades av höftfrakturer. 

Dessa frakturer uppgavs vara ovanliga hos den yngre befolkningen. Informanterna påtalade 

även könsskillnader mellan kvinnor och män, de flesta patienterna med misstänkt 

höftfraktur var av kvinnligt kön. Andra skillnader som framkom gällande kön var 

kroppsstorlek och vikt. Överlag upplevdes männen större och tyngre, vilket i sin tur 

medförde svårigheter vid lyft och förflyttningar.  

Urvalet bland yngre patienter med misstänkt höftfraktur är väldigt, väldigt 

få. Om jag höfta bara; 1 av 99 som är yngre. (1) 

Nä direkt inte, det har inte liksom... Nej ingen direkt skillnad på 

omhändertagandet är det emellan könen. (2) 

I genomsnitt så väg mannen mer och det blir ett svårare lyft för en själv 

men framförallt för patienten. Det blir besvärligt att på ett enkelt sätt att få 

en Easylift under kroppen. Det är mycket enklare att göra på en liten nätt 

patient mot en större tyngre. (4) 

Oklara larmuppgifter  

När ambulansen skickas ut på ett larm som inte är angivet som en misstänkt höftfraktur 

fördröjs bedömningen. Orsaken uppges vara att ambulanssjuksköterskorna inte är 

förberedda på det här skadeutfallet vilket kan fördröja identifieringen av misstänkt 

höftfraktur.  

Man kanske är förberedd på att en patient har cyklat omkull och gjort illa 

huvudet. Sen när man kommer fram är det primära problemet höften. Då 
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har det tagit lite extra tid innan man hittat åt problemet då man varit 

inställd på någonting helt annat. (2) 

Kommunikation och interaktion 

Samverkan med annan vårdpersonal 

Genom själva omhändertagandet kommer ambulanssjuksköterskorna i kontakt med 

vårdpersonal från röntgen, akutmottagning, laboratoriet, kommunanställda sjuksköterskor 

samt personal från hemtjänst och äldreboenden. Överlag upplevde informanterna att 

samverkan fungerade bra mellan ambulanssjuksköterskorna och sjukhuspersonalen.  

Ja upplever ju att de andra instanserna; akutmottagningen, lab och röntgen 

dom är ju inge problem att samarbeta med. Utan det går ju lätt att få tid, 

man blir oftast bra bemött och det går lätt att kunna avsluta. (8) 

Samverkan mellan ambulanssjukvården och andra vårdinstanser inom kommunen 

upplevdes fungera sämre och några informanter påtalade att omvårdnaden inte var optimal 

på en sjukhusbaserad enhet. Oftast hade den kommunanställda personalen inte vidtagit 

några åtgärder när ambulans tillkallats. De få tillfällen då vårdpersonalen hade agerat 

innefattades av att sjuksköterskor kunde ha påbörjat smärtlindra eller att vårdpersonalen 

förflyttat patienten från golvet. Två informanter påtalade att omvårdnaden av patienterna 

ibland åsidosattes på sjukhuset. 

Det har med röntgen att göra. Ibland kan man känna att när man kom dit så 

känns det lite förhastat att dom vill göra sin grej och glömmer bort 

omvårdnaden.  (6) 

Vårdrummet 
En stor utmaning som ambulanssjuksköterskorna ställs inför är att kunna skapa ett vårdrum 

utifrån den situation som har uppstått och ge patienterna bästa möjliga vård. Flera av 

informanterna upplevde att det var svårt att omhänderta patienten när utrymmet var 

begränsat.  

Dom ramla på dom alla möjliga konstiga ställena. Svårt att komma åt och 

undersöka, till exempel få in en nål för att kunna förflytta dom. Trång miljö 

och smärtlindra på ett adekvat sätt är nog det svåraste. (3) 

Det kan vara anhöriga som surrar mycket och det gör att det blir inget 

tryggt och lugnt vårdrum. För det är ju i det rummet som vi kan undersöka 

patienten bäst och komma fram till det mest sannolika som patienten ha 

råkat ut för och även att vi kan hitta lämpligaste vårdformen. (1) 

En annan informant beskrev att patienterna ofta påträffades i miljöer som kunde försämra 

deras tillstånd. Flera av informanterna påtalade vikten av att agera på ett lugnt, 

förtroendeingivande sätt och bekräfta samt möta patienten där den var i skapandet av 

vårdrummet. 

De ligger ofta i en ogynnsam miljö eller dom kan vara kalla för att dom ha 

ramlat och har blivit nedkyld från golvet. (8) 

Som alla andra patienter att man är lugn och försöker visa att man lyssna 

på dom, man ger dom tid, försöker förklara situationen, vad som händer, 

vad man ska göra under hela processen fram tills man är på sjukhuset. Att 

man upprepar saker och får dem delaktiga. (5) 
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Patientinteraktion 

En väl fungerande kommunikation och interaktion uppgavs vara grunden för ett bra 

omhändertagande. I fall där interaktionen påverkades negativt uttryckte informanterna 

farhågor om att inte kunna utföra ett professionellt omhändertagande.   

För mig är kommunikation viktigt med patienterna. Att jag får dom delaktig 

i momentet och vet varför jag gör saker o ting. Då tror jag det är lättare för 

dom att ta åt sig det jag gör, det blir inga överraskningar när dom vet vad 

som händer. Det är lättare för dom också att hjälpa till. (4) 

Det viktigaste vid omvårdnaden var att skapa förtroende och trygghet hos patienten. 

Interaktionsproblem vid misstänkt höftfraktur orsakas främst av demenssjukdomar där 

patienten har problem att uttrycka sig såväl verbalt som icke verbalt. 

Kommunikationssvårigheterna uppgavs ge svårigheter att nå fram till patienter med 

demens och oförmåga att förstå samt bekräfta information. 

Då tänker jag på att det är svårt att informera patienten. Alltså, en 

demenssjukdom som gör att man har svårare å få dom att samarbeta. (8) 

Andra sjukdomar, handikapp eller tillstånd som påverkar patientens kognitiva förmågor 

kan också skapa svårigheter för ambulanssjuksköterskorna att interagera med patienterna. 

Berusningstillstånd, läkemedelsöverdoseringar, språkförbistringar samt när anhöriga eller 

vårdpersonal distraherar kommunikationen sades också vara vanligt förekommande 

orsaker till interaktionsproblem.  

Dom kan liksom vara sederade av sina egna läkemedelsöverdoseringar, 

intoxer, sånt som gör att vi inte kan prata med dom ordentligt. Så finns det 

en sak till anhöriga som lägger sig i. Jag pratar med patienten och 

anhöriga svarar, till slut vet jag inte vem jag ska prata med. Det är 

irriterande. (4) 

Ambulanssjuksköterskans förhållningssätt 

Etiskt förhållningssätt i mötet med patienten 
Integritet och självbestämmande eftersträvas i mötet med patienterna. Kommunikation och 

interaktion uppgavs vara grunden för att kunna utföra ett bra omhändertagande. I de fall 

där interaktionen påverkades negativt uttryckte informanterna farhågor om att inte kunna 

utföra ett professionellt och bra arbete. Informanterna i studien hade förutfattade meningar 

gällande misstänkta höftfrakturer men de försökte agera professionellt genom en 

patientorienterad omvårdnad.  

Informanterna upplevde också att patienterna med misstänkta höftfrakturer fick likvärdig 

och jämlik vård oberoende av kön. Dessa patienter uppgavs få mer tid och omvårdnad 

utifrån riktlinjerna än andra patienter. Yngre patienter med misstänkt höftfraktur beskrevs 

vara mer delaktiga och självbestämmande gällande sin vård. 

Jag tycker att yngre den får ha mer självbestämmande över hur den vill 

göra. Vill den flytta sig upp på båren själv efter egen kunskap. Det upplever 

jag. (7) 
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Informanterna eftersträvar att vara professionella i mötet med patienterna men uppgav att 

det fanns tillfällen då det strukturerade omhändertagandet kändes mödosamt eftersom det 

var väldigt tidskrävande. 

Man försöker att va så professionell som möjligt så att man gör alla steg. 

Man är bara människa. Jag skulle ju ljuga å säga om att jag jubla lika 

mycket om det komma en höftfraktur fem minuter innan jag ska få gå hem, 

när man har jobbat precis hela dan som om det händer efter två, tre 

timmar. (8) 

Patienterna anses vara experter på sina symtom och behov vilka uppgavs vara viktiga att 

tillmötesgå. Vid demenssjukdomar eller alkoholkonsumtion där patienterna inte kan 

förmedla sina behov på ett adekvat sätt måste ambulanssjuksköterskorna agera 

ställföreträdare. Vid dessa tillfällen tog de beslut för patienten gällande exempelvis 

smärtlindring och förflyttning. 

Sen att patienten var lite dement och inte kunde uttrycka sig att jag har VAS 

5 eller jag har VAS 9. Det får man ju kika på själv då och smärtlindra efter 

vad man tror själv då. (7) 

Upplevelser kring attityder 
Samtliga informanter i studien uppgav att de haft förutfattade meningar om vad som 

kommer att möta dem hos patienter med misstänkt höftfraktur. Den förutfattade meningen 

som var mest förekommande bland informanterna i studien var att det skulle bli svårigheter 

att få patienten med höftfrakturen smärtlindrad. 

Man kan ha förutfattade meningar som får revideras ganska kvickt. Jag vill 

inte tro att det gått ut över vården. Det tror jag säkert var och en varit med 

om klockan fyra på natten: -äh men måste dom ringa nu. Vad beror det här 

på och så ser det ut på ett visst sätt där hemma. Men då får professionen 

träda in och överbrygga detta. (4)  

Då man far på en höftfraktur då tänker man ju det som är besvärligt är ju 

förflyttningen, få dom smärtlindrad tänker man på direkt. Dom ha ju ont 

dom här. (5) 

Andra områden som informanterna berörde gällande förutfattade meningar var ålder och 

boendeform, demens, övervikt, alkohol, upprepad vårdkonsumtion och besvärliga 

förflyttningar.  Förutfattade meningar vid misstänkta höftfrakturer kunde även gälla 

faktorer som påverkade omhändertagandet för informanterna själva, patienten och 

interaktionen dem emellan. 

Inte så att jag känt att det har påverkat vården, men jag kan ju känna att 

man ibland blir frustrerad för att såna faktorer som demens, övervikt, 

missbruk. Sånt gör att vården inte flyter på och att dom inte får den bästa 

möjliga vården. (6) 

Det blir snarare så att man ser vikt och vårdmiljö som problem med 

förflyttning, lyft, sin egen säkerhet, såna saker. Däremot så jag tror och 

hoppas jag att det inte har att göra med ursprung där jag generalisera och 

säger, jaha det här är ju typiskt den o den. (8) 

De förutfattade meningarna medförde även en risk att förbise att patienterna kunde ha 

andra akuta vårdbehov i form av hypoglykemi eller överdosering av läkemedel. När 
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larmen gällde misstänkta höftfrakturer fokuserade ambulanssjuksköterskorna i första hand 

på höftfrakturen och inte orsaker till varför frakturen hade inträffat. 

Jag tyck jag upplever att man kanske måla in sig i ett hörn att det här är en 

höftfraktur, tänker på höftfrakturen i första hand. Det kanske finns en annan 

medicinsk orsak, det blir lätt att man blir lite trångsynt. (5) 

Demens  
Den äldre patienten och sjukliga åldersförändringar som demens berördes av samtliga 

informanter i studien. Äldre patienter uppgavs ofta vara multisjuka och behandlade med ett 

flertal läkemedel, vilket medförde en ökad risk för läkemedelsbiverkningar och 

lågenergitrauman. Informanterna framhöll även att äldre reagerade annorlunda på 

smärtlindrande läkemedel och hade problem att interagera på grund av minnessvårigheter 

samt tal och hörselpåverkan. 

Demens angavs vara den dominerande orsaken för en icke lyckad behandling och mindre 

bra omvårdnad vid misstänkt höftfraktur. Dessa patienter interagerar annorlunda på grund 

av försämrade intellektuella funktioner med primitiva reflexer samt motoriska och fysiska 

funktionsinskränkningar vilket försvårar omvårdnaden.   

Många av dom här patienterna som är riktigt dementa ha ju ont överallt 

vart man än tar på kroppen, det måste jag tolka och försöka bilda mig en 

uppfattning om. Det är så pass mycket signaler som är förstört så att man 

litar inte riktigt på all information från patienten. (1)  

Jag tänker på en dement person, minns inte om det var en man eller kvinna. 

Men där var det raka motsatsen att den personen bara ojade sig vid minsta 

beröring. När man frågade någonting så fick man inga adekvata svar. (6)  

Enligt informanterna led de flesta av patienterna med misstänkt höftfraktur av 

demenssjukdomar.  

Alltså den största skillnaden, generellt sett, med dom här patienterna är det 

mycket större risk att dom är dement och det gör det lite mera komplicerat. 

(1) 

Min uppfattning är att de i större utsträckning är dementa och att det ofta 

påverkar omhändertagandet, försvårar det. (8)  

Informanterna uttryckte att det var en utmaning att möta patienter med demens och dess 

konsekvenser med förändrat psykiskt och fysiskt beteende. Sjukdomen medförde ofta att 

patienten hade svårigheter att ta till sig information och inte kunde ge uttryck för sina 

behov eller sin vilja. Detta medför i sin tur en risk för att patientens vårdbehov inte 

upptäcks eller tillgodoses. 

En herre som hade ramla, väldigt dement. Visste inte vart han hade ont, 

rörde sig och det var en tydlig fraktur. I det läget försöka förklara för en 

dement vad man gör, det upplever jag väldigt svårt. Om man kan förklara 

på ett bra sätt, är vad jag upplever gör ett omhändertagande bra. (5) 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Ansats/design 
Författaren valde att genomföra studien med en kvalitativ ansats och induktiv 

innehållsanalys. Ansatsen valdes för att kunna fånga upp och beskriva 

ambulanssjuksköterskornas upplevelser och erfarenheter vid omhändertagandet av 

patienter med misstänkt höftfraktur. Genom att välja en kvalitativ ansats försöker forskaren 

finna en förståelse för helheten samt en djupare förståelse i det fenomen som forskaren 

avser att studera (Graneheim & Lundman, 2004; Polit & Beck, 2012). Metoden lämpar sig 

väl för att bearbeta stora mängder text från till exempel utskrifter av intervjuer. Den bidrar 

även till att underlätta själva hanteringen och skapandet av en struktur (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2012). Vid den induktiva ansatsen är det inte förutbestämt vad som 

ska studeras. Den bygger istället på ett antal observationer där informationen samlas in, 

analyseras för att en slutsats ska kunna dras (Graneheim & Lundman 2004; Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2012; Polit & Beck, 2012). Författaren hade tankar på att tillämpa 

andra metoder och övervägde att genomföra en enkätstudie med strukturerade kvalitativa 

frågor alternativt en med flervalsfrågor och kvantitativ ansats. Fördelar med enkäter är att 

deltagarna kan göra dem när det passar och vara fullkomligt uppriktiga i sina svar eftersom 

de känner sig anonyma. Nackdelarna skulle till exempel kunna vara låg svarsfrekvens och 

begränsningar i svaren. Valet föll till sist på kvalitativa intervjuer eftersom 

ambulanssjuksköterskans upplevelser och erfarenheter är mycket svårskattade och svåra att 

presentera utifrån kvantitativ ansats.  

Urval 
I studien tillämpades ett ändamålsenligt urval av den anledningen att det endast var 

ambulanssjuksköterskor från stationer i Ångermanland som skulle ingå. Genom detta 

erhölls en bra geografisk spridning då avstånden mellan stationerna varierade och att de 

var belägna i både tätort och ute på landsbygd. Ett ändamålsenligt urval innebär att urvalet 

av undersökningsgruppen är kriteriebaserat. Metoden används när det inte finns anledning 

att använda ett slumpmässigt urval eftersom det är en särskild grupp som skall undersökas 

(Polit & Beck, 2012).  

Deltagandet i studien var frivilligt och ambulanssjuksköterskor från samtliga stationer 

hörde av sig redan inom en vecka till författaren. Flertalet av dem ansåg att patienter med 

misstänkt höftfraktur var en särskilt utsatt grupp och att de gärna ville delge sina personliga 

upplevelser och erfarenheter genom ett deltagande. Detta kan tolkas som att enhetscheferna 

på respektive ambulansstation tagit till sig informationsbrevet gällande studien och 

förmedlat det omgående till sina anställda vilket underlättade urvalet. Urvalet blev på så 

vis ändamålsenligt eftersom informanterna valdes ut för att uppfylla kraven för studiens 

syfte som det beskrivs av Domholdt (2005), Holloway och Wheeler (2002) och Polit och 

Beck, (2012). 

De farhågor som författaren hade om bristfälligt deltagande och svårigheter med att 

uppfylla inklusionskriterierna visade sig vara obefogade sett till spridningen utifrån 

urvalsparametrarna som tidigare nämnts. Alla ambulanssjuksköterskor som anmälde sitt 

intresse fick delta i studien där könsfördelningen blev sju män och en kvinna. Samtliga 

anmälda valde att delta i studien och därigenom uppstod inget bortfall. Informanternas 

ålder varierade från 29 till 58 år och med en tjänstgöringstid inom ambulans på mellan 3 
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till 31 år. Som ambulanssjuksköterska hade de varit yrkesverksamma mellan ett och elva 

år. Eftersom samtliga informanter hade samma utbildning i form av ambulanssjuksköterska 

lades ingen stor vikt vid att endast en kvinna deltog. Urvalet kan ändå som författaren 

anser ses som tillförlitligt även om den inte ger en helt rättvis bild avseende 

könsfördelningen. Inom kvalitativ metod finns inga uttalade regler för hur stort urvalet 

måste vara, utan det väsentliga är att en datamättnad uppnås. Detta inträffar då ingen ny 

information framkommer av det fenomen som avsetts att studera (Polit & Beck, 2012). 

Känslan var att datamättnad började uppnås efter ungefär sex intervjuer då samma 

fenomen återkom på ett upprepat sätt. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) kan ett 

återkommande fenomen eller beskrivning ge ett relevant och pålitligt material som det går 

att bygga tolkningar på. Författaren fick i och med detta en bra känsla angående urvalet 

och ett bra underlag att arbeta vidare med senare i analysen.  

Datainsamling 
Då studien hade för avsikt att beskriva ambulanssjuksköterskors upplevelser och 

erfarenheter vid omhändertagandet av patienter med misstänkt höftfraktur tillämpades 

semistrukturerade intervjuer. Intervjumetoden valdes för att de öppna frågorna skulle ge 

informanten möjlighet till reflektion, att detaljerat kunna redogöra för sina erfarenheter och 

tala fritt om det fenomen som undersöktes, detta som det beskrivits av Graneheim och 

Lundman (2004). Kvale och Brinkmann (2009) anser att intervjun är ett oumbärligt 

redskap inom den kvalitativa forskningen där syftet är att förstå fenomenet utifrån den 

intervjuades eget perspektiv.    

Författaren är själv verksam som sjuksköterska inom ambulans och har därigenom viss 

kunskap i samtalsmetodik, samtalsstrategier samt erfarenhet att genomföra 

patientintervjuer, men anser sig ändå novis i detta sammanhang. Förförståelsen kan ha 

begränsat författaren och därmed också förmågan att lära sig något nytt. Enligt Lundman 

och Graneheim Hällgren (2012) behöver inte förförståelse vara enbart något negativt, detta 

eftersom författaren har lättare att identifiera innebörden i budskapet. Trost (2010) menar 

att förförståelse innefattar tidigare erfarenheter, teorier och föreställningar om ämnet. Detta 

kan motivera informanterna då de kan känna sig trygga, vilket underlättar interagerandet 

vid intervjuerna. Ambitionen var att utföra intervjuerna med noggrannhet och genom ett 

professionellt, neutralt förhållningssätt så att inte informanten påverkades negativt. 

Författaren upplevde under samtliga intervjuer att informanten var avslappnad och kunde 

tala fritt utifrån frågorna som ställdes, vilket skapade en trivsam intervjusituation.    

I samband med intervjuerna använde sig författaren av en intervjuguide för att skapa 

struktur, minska risken att tappa tråden och flytet under intervjuns gång. Intervjuguiden 

innehöll tio öppna frågor och användes för att säkerställa att frågorna ställdes på samma 

sätt till informanterna. Enligt Trost (2010) och Lundman och Hällgren Graneheim (2012) 

är öppna frågor att föredra så att informanten kan tala fritt, ge utförligare information utan 

att påverkas av författaren. Intervjuguiden innehöll även ett antal följdfrågor att tillämpa 

när informanten inte riktigt gett svar på huvudfrågan. Innan intervjuerna tog vid 

genomfördes två pilotintervjuer med syftet att testa intervjutekniken, 

inspelningsutrustningen och eventuellt modifiera den befintliga intervjuguiden. Författaren 

anser att detta var ett bra grepp då det visade sig att det fanns en del att justera, både vad 

det gällde intervjuteknik och intervjuguide. När författaren var nöjd med förändringarna 

kunde de planerade intervjuerna genomföras.   

Informanterna fick själva möjlighet till medbestämmande angående plats vart intervjuerna 

skulle äga rum, samtliga förespråkade att de genomfördes på deras arbetsplats. Detta 

resulterade i att åtta intervjuer genomfördes i lugna avskilda rum på respektive informants 
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arbetsplats utan störningsmoment. Varje informant hade möjlighet att ställa frågor innan 

intervjuerna startade för att förhindra eventuella funderingar och spänningar. Enligt 

Nunkoosing (2005) ger utrymmet till egna värderingar och synpunkter en möjlighet för 

informanterna att påverka slutresultatet samt öka kvalitén på intervjuerna. Generellt var det 

bra flyt genom intervjuerna och den digitala inspelningsutrustningen upplevdes inte 

hämma informantens sätt att uttrycka sig. Enligt Trost (2010) finns en stor fördel med att 

använda sig av inspelningsutrustning och det är möjligheten att i efterhand, upprepade 

gånger kunna lyssna igenom materialet efter tonfall och ordval som annars går förlorad. 

Författaren hade hela tiden i åtanke att agera professionellt och bemöta informanten på ett 

respektfullt och värdigt sätt utan att påverka dennes historia. Detta var en stor utmaning 

genom hela denna process som var mycket lärande, vilket utmynnade i att intervjutekniken 

förbättrades markant under studiens gång. Den blev framförallt mer avslappnad där 

frågorna kunde ställas med lite mera känsla utifrån hur informanten svarat tidigare på 

liknande frågor. Hypotetiska frågor bör undvikas då de tenderar till att styra informanten 

att tala om vissa saker som rör känslor, handlingar och inte hur den agerar i sitt pågående 

liv. Vidare är det bra om frågan ”varför” kan undvikas, då den lätt kan uppfattas som ett 

ifrågasättande i informantens beteende under pågående intervju (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012; Trost, 2010). 

Författaren har insett att det inte är någon lätt uppgift att genom intervjuer få fram så 

sanningsenlig fakta som möjligt utan att det kräver stor kunskap. Alla människor är unika 

på sitt sätt, vilket gör intervjun som forskningsmetod mycket intressant, utmanande och 

lärande. Det är av största vikt att etablera en god kontakt med informanten som skall 

intervjuas så att en trygghet kan skapas. Genom detta blir det lättare för både informant och 

intervjuare att komma till tals och skapa en bra berättelse. Det ger utrymme till egna 

värderingar, synpunkter och därigenom också möjlighet att påverka slutresultatet. Detta 

förhållningssätt ökar markant kvalitén på intervjuerna (Elo & Kyngäs, 2008; Nunkoosing, 

2005; Polit & Beck, 2012).  

Sett till negativa aspekter med denna datainsamlingsmetod så har författaren sedan tidigare 

förkunskaper om ämnet samt en yrkesmässig relation till några av informanterna. Det 

skulle rent teoretiskt ha kunnat bidra till att informanten blivit nervös, återhållsam eller 

sökt stöd i författarens förvärvade erfarenheter och utelämnat kollegial information 

(Arnold & Underman Boggs, 2011). Detta var något som författaren aldrig kände av, 

varken under eller efter datainsamlingen. Trost (2010) menar att den kvalitativa intervjun 

inte bör vara utformad så att intervjuaren och informanten utbyter synsätt, eller att 

intervjuaren försöker bekräfta sina synsätt. Att utbyta synsätt kan till exempel vara 

erfarenheter, upplevelser som båda har gemensamt eftersom de är verksamma inom samma 

yrke.  

Det går inte att förbise författarens yrkesmässiga relation till några utav informanterna som 

deltog i studien och att det kan ha påverkat resultatet. Författaren bedömer dock risken som 

liten att resultatet ska ha påverkats i någon större utsträckning eftersom datainsamlingen 

genomsyrats av ett professionellt förhållningssätt och en medvetenhet om dessa 

informanters medverkan.  

Dataanalys 

Författaren ägnade mycket tid till analysen genom att läsa transkriberingarna och lyssna 

igenom det inspelade materialet upprepade gånger i syfte att erhålla en större förståelse och 

inte missa väsentligheter. Efter flera genomlyssningar blev författaren känsligare för 

informanternas olika tonlägen, känsloyttringar och nyanser i informanternas sätt att 

uttrycka sig, vilket i vissa fall gav svaren en helt annan betydelse. Genom denna process 
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och utifrån ett manifest perspektiv gick det sedan enklare att identifiera de meningsbärande 

enheterna utifrån innehållet. Enligt Graneheim och Lundman (2004) innebär ett manifest 

perspektiv att textens direkta innehåll analyseras utifrån de data som samlats in. Vidare 

menar Lundman och Hällgren Graneheim (2012) att en kvalitativ innehållsanalys är den 

lämpligaste metoden att tillämpa vid analys och granskning av transkriberade texter.  

Författaren upplevde sedan själva analysarbetet med att kondensera och koda 

meningsenheterna som en intressant fas, där svårigheten låg i att förkorta den viktigaste 

informationen utan att förlora innebörden. Ett visst mått av tolkning var här oundvikligt 

även om ambitionen hela tiden var att agera utifrån ett manifest perspektiv. Enligt 

Graneheim och Lundman (2004) förekommer alltid en viss tolkning i arbetet med en text 

och kondensering som ett nedkortande av densamma med oförändrad innebörd. 

Analysmatrisen var här till stor hjälp för att på ett överskådligt sätt få en överblick av 

samtliga meningsenheter som skulle kondenseras och slutligen bilda underkategorier samt 

kategorier (Tabell 1.).   

Vidare anser författaren att kategoriindelningen var det svåraste under hela 

analysprocessen. Den största utmaningen var att få alla meningsbärande enheter som 

kodats att gå från underkategorier utifrån de olika frågeställningarna till att bli kategorier. 

Arbetet upplevdes väldigt levande, böljade fram och tillbaka där bedömningen av de olika 

underkategorierna var central i skapandet av kategorierna. I vissa fall blev författaren 

tvungen att gå tillbaka till den ursprungliga meningsenheten för att kontrollera att den 

överensstämde med dess kod och underkategori. Det var vanligt förekommande att de 

meningsbärande enheterna gick in i varandra vilket skapade ett flertal omvärderingar för 

att kunna få fram det manifesta innehållet och redovisa dem i passande kategorier. Detta 

stämmer väl överens med det Graneheim och Lundman (2004) beskriver om processen. De 

menar att det är sällan arbetet flyter på från start till mål utan att författaren blir tvungen att 

gå fram och tillbaka i de olika stegen.  

Eftersom författaren valt att tolka materialet med manifest innehållsanalys som kan vara 

mer eller mindre djup gjordes ett medvetet val att inte tillämpa teman som krävde en högre 

tolkningsgrad enligt Graneheim och Lundman (2004). Genom analysprocessen har 

författaren kunna utröna ett liknande mönster mellan olika informanters upplevelser och 

erfarenheter i omhändertagandet av patienter med misstänkt höftfraktur. Informanterna har 

beskrivit liknande upplevelser vilket kan betyda att författaren haft ett neutralt 

förhållningssätt trots sin förförståelse och kunskap inom området. Detta kan ha bidragit till 

att studiens trovärdighet stärkts. Att författaren varit medveten om detta och agerat så 

professionellt som möjligt kan ha bidragit på ett positivt sätt. Enligt Graneheim och 

Lundman (2004) kan en medvetenhet om att materialet är föränderligt under 

arbetsprocessen tillsammans med en ökande förståelse också stärka trovärdigheten i 

studien. 

Trovärdighet, pålitlighet, överförbarhet 
Författarens anser att valet av kvalitativ ansats och semistrukturerade intervjuer gav ett 

mycket gediget material att arbeta med för att kunna uppfylla det som var syftet med 

studien. En stor anledning till det tros kunna vara urvalet av informanter där alla som 

deltog uppfyllde inklusionskriterierna och att de hade en bra spridning i ålder och 

yrkesverksamma år. Detta kan enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) öka 

giltigheten och ge ett rikare material genom ett vidgat perspektiv.  

Studien igenom har författaren haft ambitionen att beskriva alla steg av forskningen och 

tillvägagångssättet så ingående som möjligt. Detta är enligt Graneheim och Lundman 
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(2004) betydelsefullt gällande en studies trovärdighet och speciellt i hur författaren 

kategoriserat datamaterialet. Just analysarbetet lade författaren stor vikt vid, där 

revideringar av kategorierna gjordes ett flertal gånger för att de skulle ge en bra och rättvis 

bild i presentationen av intervjuerna. Målet med analysen var att få fram det manifesta 

budskapet i de transkriberade intervjuerna och där menar Graneheim och Lundman (2004) 

att det är i stort sett omöjligt att inte sätta sin egen prägel på studien.  

Enligt författaren har dennes insikter i det ämne utvecklats under studiens gång vilket 

sannolikt också har påverkat dess utformning. Genom denna medvetenhet har författaren 

försökt att agera på ett neutralt sätt utan att påverka informanterna. Här menar Graneheim 

och Lundman (2004) och Polit och Beck (2012) att kvalitativa studier har en 

framåtskridande design som tenderar att utvecklas över tid och under själva processen.  

I slutändan är det ändå upp till läsaren att bedöma om resultaten är överförbara till något 

annat sammanhang eller inte. Författaren kan underlätta denna bedömning genom att på ett 

noggrant och metodiskt sätt ge en beskrivning av urval, deltagare, datainsamling, analys 

samt de omständigheter som utgör studiens kontext så som Lundman och Hällgren 

Graneheim (2012) beskriver det. I studien har författaren noga beskrivit alla steg i 

processen, vilket ger läsaren en möjlighet att bilda sin egen uppfattning om 

överförbarheten. 

Forskningsetiska överväganden 
Studien har bedrivits med etiska principer och krav som utgår från omvårdnadsforskningen 

i enlighet med Helsingforsdeklarationen (2008) och Vetenskapsrådet (2011). Författaren 

upplevde inte några problem varken innan eller efter att intervjuerna var utförda. De 

informanter som ville delta i studien kontaktade författaren via respektive enhetschef och 

på så vis fick de många frågor besvarade direkt. Detta bidrog till att de inte behövde gå och 

fundera på om de ville delta eller inte på grund av eventuella oklarheter. Informanterna 

erhöll vidare både muntlig och skriftligt information om studiens syfte, metod, vilken 

uppgift de hade, villkor för deltagandet, att det var frivilligt och att de när som helst hade 

rätt att avbryta sin medverkan. Författaren var noggrann med att upplysa om att alla 

personuppgifter skulle hållas konfidentiella så att materialet inte skulle kunna identifieras 

till vare sig person, arbetsställe eller tidpunkt. Samtliga deltagande informanter upplevdes 

nöjda med denna information, vilket också visade sig då inga bortfall från studien skedde. 

Det resultat som sedermera framkom i studien avhandlade inte någon personlig eller 

känslig information som författaren eller informanten upplevde det.  

Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att beskriva ambulanssjuksköterskors upplevelser och erfarenheter vid 

strukturerat omhändertagande av patienter med misstänkt höftfraktur. Diskussionen 

grundar sig på tre kategorier: Det strukturerade omhändertagandet, Kommunikation och 

interaktion, Ambulanssjuksköterskans förhållningssätt. 

Det strukturerade omhändertagandet 
I omhändertagandet av patienter med misstänkt höftfraktur upplevde informanterna att 

behandlingsriktlinjerna skapade en struktur, en trygghet och var till bra stöd vid 

bedömningen. De menade på att eftersom bedömningen av patienten genomfördes på ett 

likartat sätt varje gång så minskade risken att något förbisågs. I en studie av Andersson 

Hagiwara, Suserud, Jonsson och Henricson, (2013) framkommer det att 

ambulanssjuksköterskor är positivt inställda till riktlinjer och anser dem som oumbärliga 

inom prehospital vård. De tydliga samt strukturerade riktlinjerna gjorde omhändertagandet 
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mycket smidigare nu än tidigare och skapade ett bra patientflöde. Informanterna upplevde 

att uppdragen tog längre tid nu än innan och att det genererade i mera jobb. De upplevde i 

likhet med Dinah (2003) och Eriksson, Kelly Pettersson, Stark, Ekman och Sköldenberg 

(2012) studier att det var väl investerad tid då det gav en minskad handläggningstid på 

sjukhuset för patienten. Stimulerande var även att ambulanssjuksköterskorna hade 

möjlighet att kunna påverka vårdkedjan redan från start genom att till exempel förebygga 

trycksår, ge adekvat smärtlindring och därigenom minska långa vårdtider. Detta enligt de 

riktlinjer som Socialstyrelsen (2003) avhandlar vad det gäller vård och behandling av 

personer med höftfraktur.  En av informanterna beskrev tillfredsställelsen över att se 

patienten ligga i en skön säng efter att alla undersökningar var gjorda och den uppskattning 

de visade. Av den här anledningen ser författaren att ambulanssjuksköterskorna har en 

viktig och betydande roll i denna vårdkedja. Det innebär att ett bra omhändertagande 

prehospitalt kan ge patienten bästa möjliga förutsättningar till fortsatt vård och 

rehabilitering.   

Flera informanter beskriver att omhändertagandet kunde försvåras på grund av svåra yttre 

omständigheter som till exempel kyla, vilket gjorde riktlinjerna svåra att följa. I dessa fall 

sattes ambulanssjuksköterskans färdigheter på prov för att kunna lösa uppgiften på bästa 

sätt för patienten. I sådana situationer gäller det att försöka ta de beslut som gagnar 

patienten mest. Här menar Wireklint Sundström (2005) att ambulanssjuksköterskan måste 

ha en handlingsberedskap för oförberedda händelser. Enligt Wihlborg et al. (2014) krävs 

färdigheter för att snabbt kunna bedöma och prioritera tillstånd av olika akut karaktär samt 

vilka åtgärder som bör vidtas i dessa situationer.  

När det gällde riktlinjer för generella ordinationer var uppfattningen positiv då de var lätta 

att förhålla sig till vid bedömning av smärta, val av läkemedel och administrering. 

Samtliga informanter påtalade vikten av smärtlindring och att de aldrig skulle kunna tänka 

sig att undvara det. De ansåg att smärtlindringen hade en central roll i samband med 

omhändertagandet av patienter med misstänkta höftfrakturer. Men den största utmaningen 

låg inte i att administrera smärtlindring utan att få patienterna smärtfria, vilket inte alltid 

upplevdes så enkelt. Enligt Archibald (2003) är det svårare för ambulanspersonal att 

smärtlindra patienter som legat länge med en höftfraktur och haft ont utan att få hjälp. 

Jones och Machen (2003) menade på att smärtan kan vara mera svårbedömd hos en äldre, 

då de tenderar att uttrycka smärtan på ett annorlunda sätt.  Herr et al. (2006) skriver att 

personer som inte kan uttrycka sin smärta löper större risk att få inadekvat smärtlindring. 

Informanterna beskrev också att personer med nedsatt kognitiv funktionsförmåga 

försvårade bedömningen och smärtlindringen då de inte själva kunde ge uttryck för sin 

smärtupplevelse. Alternativ till självrapporterad smärta kan vara 

smärtskattningsinstrument. Inom ambulanssjukvården Västernorrland används VAS-skalan 

för smärtskattning i den utsträckning det är möjligt. Herr et al. (2006) och Lord (2009) 

påtalar att smärtskattningsinstrument inte är utformade för akutsjukvård. De skriver att 

ambulanssjukvården i första hand bör försöka avläsa patientens beteende och 

ansiktsuttryck, ta hjälp av anhöriga och familjemedlemmar för att tolka patientens behov 

samt observera eventuell effekt av smärtlindringen och men att även inkludera 

smärtskattningsinstrument utifrån patientens förmåga att använda dessa hjälpmedel. 

Eftersom informanterna uppgav att de hade svårigheter att bedöma smärta hos patienter 

med demens kanske det vore lämpligt med utbildning i demenssjukdomar och olika 

möjligheter att smärtskatta patienter med begränsad kommunikationsförmåga. Horgas och 

Miller (2012) rekommenderar utöver det som tidigare nämnts även observationsverktyg 

som Pain Assessment in Advanced Dementia Scale (PAINAD) vid grav demens. Patienten 

iakttas och skattas utifrån grimaser, förmåga att bli tröstad, andningsmönster och 
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kroppsspråk. Herr et al. (2006) rekommenderar också observationer på smärtrelaterade 

beteenden som grimaser, stönanden, om patienter gnider på kroppsdelar, oro och rastlöshet 

vid gravt nedsatt kognitiv förmåga. 

Informanterna talade om vikten att invänta smärtlindringens effekt och att hitta en bra 

smärtlindrande nivå men att det inte var helt enkelt alla gånger. En informant beskrev att 

det fanns en rädsla med att administrera för mycket smärtlindring och att patienten skulle 

få kraftiga biverkningar, i synnerhet de äldre. Detta påtalas även av McEachin och 

McDermott, (2002) som menar att det troligast beror på en rädsla, en osäkerhet rent 

prehospitalt och risken för mycket biverkningar. Ambitionen var stor hos 

ambulanssjuksköterskorna när det gällde smärtlindring och att detta var ett nödvändigt 

moment för att komma vidare i omhändertagandet. Studier har visat att det tagit lång tid, 

uppemot två timmar innan patienten med misstänkt höftfraktur erhållit smärtlindring vilket 

inte är acceptabelt, som det beskrivs av Jennings, Cameron och Bernad (2010), McEachin 

och McDermott (2002) och Vassialidis, Hitos och Hill (2002). Eftersom dessa studier är 

utförda i andra länder än Sverige är det svårt att veta vilka riktlinjer och regler som berör 

ambulansen. Men dessa studier visar också att de patienter som erhöll smärtlindring i 

ambulansen, prioriterades högre, fick oftare och mera smärtlindring på akutmottagningen. 

En av informanterna uttryckte kritik mot de befintliga läkemedlen och efterfrågade 

läkemedel som gav snabbare smärtlindring och med mindre biverkningar. Författaren insåg 

under intervjuerna att just smärtlindring var ett viktigt moment som berörde informanterna. 

Det framgick att det var mycket betydelsefullt att kunna smärtlindra patienten med 

misstänkt höftfraktur innan det gick att gå vidare i omhändertagandet. Enligt Larsson och 

Holgers (2011) framkommer att en god prehospital omvårdnad med smärtlindrande 

behandling ger bättre förutsättningar i det postoperativa förloppet med minskade 

komplikationer för patienterna.                                                     
 

Det första som ambulanssjuksköterskorna ställs inför är att bedöma om huruvida patienten 

har ådragit sig höftfraktur eller inte. Denna bedömning sker utifrån anamnes, 

helkroppsundersökning och en riktad undersökning. Informanterna beskrev vikten av att 

vara noggrann med undersökningen så att patienten kunde få rätt behandling och ett bra 

omhändertagande så tidigt som möjligt. De vanligaste symtomen som informanterna 

beskrev var utåtrotation och förkortning av den skadade extremiteten, vilket 

överensstämmer väl med det Suserud och Svensson (2010) skriver. Ett antal informanter 

uttryckte att symtomen kunde vara av mer diffus karaktär som till exempel 

inkilad collumfraktur där patienterna kunde röra, lyfta och ibland även stödja på det 

skadade benet. I sådana fall ansågs det viktigt att en bra anamnes inhämtades, så att en 

misstanke fanns om eventuell höftfraktur till följd av beskrivningen av traumat även om 

symtomen var oklara. Här menar Blomberg (2014) och Möller (2014) att det vid inkilade 

frakturer kan vara möjligt för patienter att lyfta det skadade benet då det är i sträckt läge. 

Samtliga informanter var eniga om att yngre patienter var underrepresenterade i jämförelse 

med den äldre patientgruppen. Den äldre patienten är kraftigt överrepresenterad gällande 

höftfrakturer, detta beskrivs tydligt i en rapport som är sammanställd av Rikshöft (2013).   

I de fall som patienter hade en nedsatt kognitiv förmåga upplevde informanterna 

svårigheter i att kunna bedöma tillståndet. Anledningen till det kunde vara en 

missbruksproblematik eller någon form av minnessvårigheter. I dessa fall beskrev 

informanterna att de tog hjälp av vårdpersonal eller anhöriga med anamnesen så att de 

kunde handlägga patienten på bästa sätt och hitta rätt vårdnivå. I det som informanterna 

beskrev så uppfattades det av författaren, att det var mycket värdefullt att ha tillgång till 

vårdpersonal eller anhöriga som kunde ge en adekvat anamnes när patienten själv inte hade 
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den förmågan. I slutändan kunde det ha stor betydelse för omhändertagandet och då 

framförallt när det gällde patienter med demenssjukdom. En demenssjukdom innebär 

enligt Marcusson (2015) att patienten lider av minnesstörningar, nedsatt tankeförmåga, 

försämrat språk och olika perceptionsstörningar.  

I en studie av Johansson et al. (2011) framkommer att patienter som omhändertagits av 

ambulanssjuksköterskor upplevt en hög vårdkvalité samt en fysisk och psykisk trygghet 

under omhändertagandet. Enligt Dahlberg och Segesten (2010), Hagiwara och Wireklint 

Sundström (2009) kräver det kunskap, erfarenhet och fantasi hos ambulanssjuksköterskan 

för att kunna beakta patientens integritet. En del av informanterna berättade om hur de 

blivit störda och distraherade av anhöriga eller vårdpersonal när de försökt kommunicera 

med patienten. De beskrev vidare att detta kunde göra patienten mer orolig, osäker och 

försvårade att genomföra ett professionellt omhändertagande. I det informanterna beskrev 

förekom fall där det upplevdes att anhöriga var så oroliga och chockade över vad som 

drabbat sin make eller maka att när de försökt hjälpa blev istället omvårdnaden i hemmet 

mer omständlig och tog längre tid, vilket kan ses som en försämring av vårdkvalitén. Detta 

skedde även med vårdpersonal som kunde känna sig stressade i den uppkomna situationen 

och känna en rädsla över att göra fel, på så vis blev de blockerade i sitt beteende till 

exempel genom att ha svårt att lyssna och ta till sig instruktioner. Även detta innebar att 

omvårdnaden i hemmet blev mer omständlig och tog längre tid, vilket kan ses som en 

försämring i vårdkvalitén. Abelsson och Lindwall (2012) fann att ambulanssjuksköterskor 

upplevde att det krävs högre kompetens, mer utbildningar och återkoppling för att optimera 

omhändertagandet vid lågenergitrauman. Enligt Melby och Ryan (2005) beskrevs 

situationer där de äldre patienterna inte förstått vad som sagts när ambulanspersonalen gett 

instruktioner och information. Vad vi som ambulanspersonal kan göra för att underlätta är 

att avleda forcerade anhöriga genom att en i personalstyrkan pratar enskilt med denne i ett 

annat rum, att vara tydlig med information och instruktion till patient och anhöriga, att 

informera före och efter smärtlindring, för att minimera risken att patienten distraherats av 

smärtan eller smärtlindringen. 
 

Wireklint Sundström (2005) menar på att ambulanssjuksköterskan måste ha 

en handlingsberedskap till att kunna vara "förberedd på det oförberedda". Men ibland har 

det visat sig att det inte är helt enkelt på grund av felaktiga larmuppgifter. Felaktiga 

larmuppgifter kan försvåra bedömningen av patienten med misstänkt höftfraktur. 

Informanterna upplevde att själva omställningen hos patienten tog extra tid då de varit 

inställd på någonting helt annat. Författaren fick känslan av informanterna att detta var 

ganska vanligt förekommande med oklara eller felaktiga larmuppgifter om patienter och att 

det skapade viss irritation. Informationen gällande skador från SOS alarm kan tyvärr ofta 

vara bristfällig och ibland felaktig. Detta kan i sin tur härröra från att SOS alarm ofta får 

andrahandsinformation med otillräcklig information vilket försvårar deras bedömning 

(Hjälte, Suserud, Herlitz och Karlberg, 2007). Elmqvist et al. (2008), Hommel et al. (2003) 

och Jansson och Jonsson (2002) menar på att den första bedömningen oftast sker innan 

mötet med patienten utifrån de larmuppgifter som larmcentralen tillhandahållit. I likhet 

med Wireklint Sundström (2005) anser författaren att ambulanssjuksköterskorna måste ha 

ett brett perspektiv för att inte låsa fast sig på ett sjukdomstillstånd oavsett vad som 

framkommer via larmuppgifterna. SOS alarm kan kontaktas under framkörningen för att 

eventuellt kunna erhålla kompletterande uppgifter om patientens tillstånd och om det 

inträffade. Det är därför viktigt att tänka utifrån ett brett perspektiv inför mötet med 

patienten. Görs detta kan bedömningen av patienten förenklas, en diagnos kan lättare 

ställas och vårdtiden förkortas.  
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Kommunikation och interaktion  

När det gällde kommunikation och interaktion ansåg informanterna att detta var grunden 

för att omhändertagandet skulle bli bra. Vikten av att kunna närma sig patienten, presentera 

sig och ge ett bra första intryck beskrevs av informanterna. I de fall då interaktionen inte 

fungerade tillfredsställande upplevde informanterna svårigheter i att bedriva en 

professionell omvårdnad. Informanterna beskrev bland annat patienter som 

var dementa, berusade, förståndshandikappade och de med språkförbistringar. De menade 

på att patienterna helst skulle vara delaktiga i alla moment så att de inte blev överraskade 

eller rädda. I sådana fall ansåg ambulanssjuksköterskorna att det krävdes övertydlighet 

både verbalt och icke verbalt samt att vårdtempot sänktes ytterligare för ett 

bra omhändertagande. Enligt Wiklund (2003) bör mötet trots svåra omständigheter inte ske 

på ett sätt som kränker patientens integritet. Här ansåg författaren utifrån det informanterna 

beskrev, att ambulanssjuksköterskorna var väldigt flexibla genom att kunna individanpassa 

omvårdnaden utifrån patientens tillstånd. 

 

Genom det strukturerade omhändertagandet vid misstänkt höftfraktur kommer 

ambulanssjuksköterskorna i kontakt med vårdpersonal från flera olika vårdmiljöer 

och institutioner där samverkan är nödvändig. Informanterna upplevde rent generellt att det 

fungerade bra, att de brukade vara behjälpliga vid omhändertagandet, men att det ibland 

fungerade sämre på grund av olika anledningar. De beskrev att den kommunanställda 

personalen sällan vidtagit några åtgärder som exempelvis påbörjad smärtlindring eller 

förflyttning av patienten innan ambulansens ankomst. Enligt författaren finns det anledning 

att tro att detta kan bero på kunskapsbrister hos vårdpersonalen, då de är osäkra på hur de 

ska agera i sådana situationer. Osäkerheten gör att de är rädda att förvärra tillståndet hos 

patienten om de agerar. Detta kan vara ett tecken på att vårdpersonalen är i behov av 

utbildning gällande patienter med misstänkt höftfraktur eftersom de enligt Hommel (2007) 

och Socialstyrelsen (2003) representerar en av de mest vårdkrävande och utsatta grupperna 

inom sjukvården.   
 

Författaren tror att detta kan bero på okunskap hos denna personalgrupp jämfört med 

vårdpersonal från till exempel akutmottagningar. De är inte medvetna om att denna 

patientgrupp är vårdkrävande och ingår i en annan typ av flöde där de bland annat passerar 

akutmottagningen för att skapa mer tid till andra patientgrupper. Denna medvetenhet torde 

göra personalen mera angelägen att omhänderta dessa patienter snabbare. På kommunala 

institutioner i Västernorrland finns inga särskilda riktlinjer gällande patienter med 

misstänkt höftfraktur vilket innebär att sjuksköterskorna som arbetar där följer de allmänna 

riktlinjerna som gäller vid inskickandet av patienter till sjukhus. Detta innefattar kortfattat 

att en läkare kontaktas, patienten bedöms telefonledes eller via ett hembesök och att 

sjuksköterskan id-märker samt smärtlindrar vid behov och om tid finns. I andra län har det 

visat sig att det finns särskilda vårdprogram för höftfrakturer som i väntan på en ambulans 

innefattas av att det skadade benet stabiliseras och att adekvat smärtlindring ges vid behov. 

Enligt Socialstyrelsen (2003) framgår att omvårdnadsåtgärder ska genomföras eller 

påbörjas direkt, redan före patientens ankomst till sjukhus. Utifrån den information som 

framkommit gällande de kommunala riktlinjerna anser författaren att de även borde finnas 

i Västernorrland. Det kan hända att patienter med misstänkta höftfrakturer blir liggandes 

länge i väntan på att en ambulans blir tillgänglig. Sett till patientvinsten skulle ett tidigare 

påbörjat omhändertagande med bland annat smärtlindring ge patienten en mer adekvat 

vård.   
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Några informanter hade negativa upplevelser om hur röntgenpersonal uppvisade brister i 

omvårdnaden, vilket kunde föranleda smärta vid små förflyttningar då patienterna var 

oförberedda. Informanterna upplevde i dessa fall att det förtroende de byggt upp hos 

patienten under ett relativt långt omhändertagande blev åsidosatt. Här belyser Dahlberg et 

al. (2003) och Poljak et al. (2006) vikten av att bekräfta patienten, att ge god och saklig 

information samt att därigenom skapa en tillit och trygghet. Författaren tycker sig kunna 

förstå denna frustration hos informanterna eftersom de anser sig kunna skapa ett tryggt och 

ett professionellt omhändertagande av patienter med misstänkt höftfraktur och att denna 

vårdrelation snabbt kan förstöras.   
 

I det prehospitala arbetet ställs ambulanssjuksköterskorna ofta inför svåra utmaningar där 

en av dem är att kunna skapa ett vårdrum. Vårdrummet skapas utifrån den situation som 

uppstått i syfte att ge patienten bästa möjliga vård. Samtliga informanter beskrev vikten av 

att i initialskedet etablera en vårdrelation med patienten. De beskrev olika tillvägagångsätt 

för att göra patienten delaktig i processen och därigenom skapa ett lugn. Enligt Horton et 

al. (2007) och Wireklint Sundström (2005) ligger ambulanssjuksköterskans största 

utmaning i att skapa ett lugnt och tryggt vårdrum under kort tid vilket överensstämmer med 

informanternas upplevelser och erfarenheter. Detta gäller både vårdrelationen och miljön 

på skadeplatsen. I studien beskrev alla informanter att de upplevt svårigheter att 

omhänderta patienter då utrymmet varit begränsat. De menade på att patienter kunde ramla 

på väldigt märkliga ställen där utrymmet gjorde det svårt att ge adekvat smärtlindring, 

förflytta och stabilisera den skadade extremiteten. Det framkom att informanterna var 

tvungna att skapa detta vårdutrymme själva i sådana situationer genom en noggrann 

planering av bland annat utrustning. Detta kunde resultera i svåra, besvärliga lyft 

och arbetsställningar som informanterna upplevde det. En informant beskrev att patienter 

inte sällan påträffades i ogynnsamma miljöer som kunde bidra till en försämrad hälsa i 

form av till exempel nedkylning.  
 

Ambulanssjuksköterskans förhållningssätt  

Det första mötet med akutsjukvården skapar förutsättningarna för processen genom hela 

vårdkedjan. Här har ambulanssjuksköterskorna en viktig roll då de ansvarar för patientens 

första möte med vården (Ahl & Nyström, 2011). I studien framgår att en bra 

kommunikation och interaktion är förutsättningen till ett bra omhändertagande. Det visade 

sig vara svårt att tillmötesgå patientens behov när det fanns interaktionsproblem på grund 

av exempelvis demenssjukdomar eller berusningstillstånd. Informanterna uppgav att de 

försökte agera professionellt och utgå ifrån patientens behov för att kunna individanpassa 

omhändertagandet. Enligt Wireklint Sundström (2005) är det av stor vikt att 

ambulanssjuksköterskan förlitar sig på iakttagelser i patientens beteende, hur den ser ut och 

hur den pratar för att bilda sig en uppfattning. När det inte finns någon som kan föra 

patientens talan får ambulanssjuksköterskorna försöka sätta sig in i patientens hjälpbehov 

och agera utifrån ansiktsuttryck och rörelsemönster. Enligt Bruce, Dahlberg och Suserud 

(2003) kan anamnestagningen försvåras då patienten har demenssjukdom, är medvetslös 

eller påverkad av droger vilket gör att ambulanssjuksköterskan får förlita sig på den icke- 

verbala kommunikationen såsom smärta, rädsla och skapa en trygghet genom att skapa 

ögonkontakt. Sådana gånger blir ambulanssjuksköterskorna tvungna att ta vårdpersonal 

eller anhöriga till hjälp som känner patienten och kan föra deras talan. ”Målet för hälso- 

och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården 

skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans 

värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till 

vården." (SFS 1997:142, § 2). "Om informationen inte kan lämnas till patienten, ska den i 
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stället såvitt möjligt lämnas till en närstående till honom eller henne."(SFS 2014:821, 3 

kap. § 4). Patienterna uppgavs få en likvärdig vård oberoende av kön och ålder men att 

yngre patienter är mer självbestämmande. Det framkom även att omhändertagandet 

upplevdes som tidskrävande och arbetsamt av ambulanssjuksköterskorna men att detta 

övervanns av att detta tillvägagångssätt gynnade patienten. Det framkom vidare att 

samtliga informanter hade förutfattade meningar om patienter med misstänkt höftfraktur 

och vad de skulle mötas av där det vanligaste rörde svårigheter med smärtlindring, det är 

svårt att få denna patientkategori smärtlindrad.  
 

Personer som drabbas av höftfraktur är ofta äldre som ramlat i sin hemmiljö eller i 

omgivningen. De trauman som denna patientgrupp råkar ut för är fall i det egna planet 

vilket klassificeras som lågenergitrauma. Det informanterna uppgav som de dominerande 

problemen vid misstänkta höftfrakturer i denna studie var demenssjukdomar, hörsel- och 

synnedsättning, utöver detta så var patientgruppen ofta multisjuk och under behandling av 

många olika läkemedel samtidigt. Socialstyrelsen (2004) beskrev i sin rapport att det 

förekom omfattande och problematisk läkemedelsanvändning. Det visade sig att fyra av 

fem i äldre hade psykofarmaka och var tredje hade tre eller fler av dessa preparat samtidigt. 

Var femte äldre hade preparat som var direkt olämpliga till följd av risken för förvirring. 

De fann att varje boende i genomsnitt hade tre olika förskrivare där ett samband kunde ses 

som visade på ökande kvalitetsbrister när flera förskrivare var involverade. Informanterna 

uppgav att det dominerande problemet vid vård av patienter med demenssjukdomar var att 

möta dessa patienter då det interpersonella samspelet ter sig annorlunda där denna 

patientgrupp har mycket svårt att ta till sig information och instruktioner. Utöver detta så 

har patientgruppen svårt att förmedla sina behov till vårdpersonalen. Ekman och Norberg 

(2014) menar att det är av stor betydelse att möta patientens behov och se dem som fria, 

värdiga individer oavsett kognitivt tillstånd. Utifrån informanternas samt litteraturens 

beskrivningar så framhävs vikten av ett gott bemötande samt god omvårdnad med ett 

holistiskt synsätt. 

Slutsats 

Det framkom att ambulanssjuksköterskorna hade både positiva och negativa erfarenheter 

kring det strukturerade omhändertagandet, samt en del förutfattade meningar. De negativa 

syftade främst till fördomar om larmuppgifter, smärtlindring och patientgrupp, medan de 

positiva visade på en snabbare vårdkedja med bättre struktur, högre patientsäkerhet och en 

mer likvärdig vård för patienter med misstänkt höftfraktur. Vidare var 

ambulanssjuksköterskorna eniga om att de aldrig kunde tänka sig att undvara smärtlindring 

innan mobilisering, lyft och förflyttning trots svårigheterna med att få patienterna adekvat 

smärtlindrade utan biverkningar. Samtliga ambulanssjuksköterskor ansåg att de hade mer 

tid för omvårdnaden, att de kunde lära känna patienten bättre och lättare utvärdera 

resultatet av behandlingen. Studien påvisade även att kommunikation och interaktion 

ansågs vara grunden till ett professionellt omhändertagande, där bland annat patienter med 

demens, förståndshandikapp och språkproblem försvårade bedömningen.  

Klinisk tillämpbarhet 

Studien har påvisat element i den prehospitala omvårdnaden som kan förbättra 

omhändertagandet och minska patientens fysiska och psykiska lidande vid misstänkt 

höftfraktur. Författaren fann efter att ha sammanställt resultatet från studien att 

ambulanssjuksköterskor överlag behöver förbättra kunskapen gällande smärtlindring i 
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omhändertagandet av patienter med misstänkt höftfraktur. All ambulanspersonal bör 

genomgå utbildning i bemötande av dementa och anhöriga till patienter med misstänkt 

höftfraktur. Detta för att en attitydförändring ska ske, där dessa larm får ta längre tid och 

att patienterna får en bättre smärtlindring och omvårdnad. Utöver detta krävs tydliga 

riktlinjer om behandling av dessa patienter för att personalen ska känna ett stöd från 

verksamheten vid exempelvis smärtlindring och då vågar smärtlindra tillräckligt. Dessa 

förändringar skulle kunna bidra till en förbättring hos varje individ och i förlängningen 

leda till ett mer professionellt och holistiskt omhändertagande av patienten. 

Vidare forskning skulle exempelvis kunna vara en interventionsstudie där syftet skulle vara 

att förändra de attityder som finns hos en del av ambulanssjuksköterskorna när de mottar 

larmuppgifter gällande en patient med misstänkt höftfraktur. 
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Bilaga 1. Frakturtyper i olika områden av övre lårbenet (höftfrakturer). 
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Bilaga 2. Behandlingsriktlinjer vid misstänkt höftfraktur. 

 

 

 

Misstänkt höftfraktur hos åldring 

 

Orsak 

– Lågenergivåld – fall i samma plan 

Svårighetsgrad  

– Föreligger livshot? (NACA-kod) 

Anamnes 

– Tag utförlig, riktad anamnes! Har patienten snubblat? Fall pga syncopé, CVL eller   

       hjärtarytmi? Uppe och gått efter traumat? 

– Huvudbesvär enligt O P Q R S T 

– Tidigare sjukdomar, läkemedel, allergier, senaste måltid.  (S A M P L E) 

– ADL: rörlighet, gångförmåga, hjälpbehov 

Inklusionskriterier för handläggning av misstänkt höftfraktur 

– Lågenergitrauma med symtom enligt nedan 

– Distalstatus u.a.  

– Cirkulatoriskt stabil (NACA ≤ 4) 

– Inga centrala bröstsmärtor 

– Inga andra frakturer 

– Ingen skallskada 

Undersökning – vitalparametrar 

 Luftväg – fri luftväg? 

 Andning – andningsmönster, frekvens, saturation 

 Cirkulation – puls, blodtryck, perifer cirkulation, turgor 

 Medvetande/ – FAST, pupillstorlek, ljusreflex, rörelse- 

 neurologi  förmåga, känselbortfall, distalstatus 

 Temperatur – hypo-/hyperterm? 

 EKG – Rutin på akuten (i amb. vid hjärtsymtom) 

Riktad undersökning 

– Smärta i höftområdet eller lårets insida (knä) 

– Benförkortning, utåtrotation 

– Svullnad, hematom – höga femurfrakturer kan ge stor blödning 

– Hud – trycksår, blåsor 

Uppfyller kriterier för PBT NS07 – höftfraktur 
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Bilaga 2. Fortsättning. 

Behandling – (Åtgärder) 

 Omhändertagande enligt A B C, oxygen på grimma alt. mask. 

 ID-märkning/ID-kontroll. 

 Venväg – provtagning.  

 Smärta – bedöm smärtnivå (VAS), behandla med paracetamol (tabl. Alvedon 

munsönderfallande 500 mg 2 st), inj. Ketalar 10 mg/ml 0,2 mg/kg BW 

i.v. alt inj. Morfin  1 mg/ml, 2,5 ml i.v. upprepas till smärtfrihet, max 20 

ml i.v.  

Behandla alltid före manipulation med patienten! 

 Tag på patientskjorta och nätbyxa, samt vid behov blöja.  

 Se till att patienten är varm och torr. 

 Stabilisera skadat ben och placera i ”Lasse-kudde”. Ev. drag i 

 längdriktningen och vid behov rotera till neutralläge.  

 Koppla varm infusion Ringer acetat långsamt. Ersätts med buffrad Glukos om 

patienten varit utan mat senaste 12 timmarna. 

 Förvarna röntgen.  

Vid ankomst till sjukhuset 

 Meddela ankomsten på akutmottagningen, lämna blodprover med ifyllda remisser. 

 Tag patienten till röntgen. 

 Lägg patienten i säng efter röntgenundersökningen. 

 Avrapportera patienten till ortoped och sjuksköterska på akuten. 

 Dokumentera. 

Kväll/natt 2200 – 0800  eller när akuta uppdrag väntar (lokala avvikelser) 

  (alla dagar) 

 Förvarna akutmottagningen. 

 Rapportera patienten till sjuksköterska på akuten. Lämna blodprover med ifyllda   

       remisser. 

 Lägg patienten i säng. 

 Dokumentera. 

Övervakning 

– Andning – andningsmönster, frekvens, saturation 

– Cirkulation – pulsfrekvens, blodtryck, cirkulationsstörning 

– Neurologi – känsel- och/eller funktionsnedsättning 

– Smärta – VAS
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Bilaga 3. Brev till enhetschef      

 

                       Örnsköldsvik 2015-XX-XX 

Till enhetschef 

 

XXXnamn, 

 

XXXambulansstation, XXXort 

 

 

Jag heter Kjell Moberg och är sjuksköterska. Jag studerar till specialistsjuksköterska med 

inriktning mot ambulanssjukvård vid Sophiahemmet Högskola. I mitt självständiga arbete på 

15 högskolepoäng har jag valt att studera ambulanssjuksköterskans upplevelser av att vårda 

patienter med misstänkt höftfraktur. Detta är en vanligt förekommande grupp patienter med 

hög medelålder, där omhändertagandet har en central roll med målsättningen att minska 

risken för komplikationer (se nästa sida för sammanfattning av studiens innehåll och 

upplägg). Av den anledningen är jag intresserad av att få genomföra intervjuer med 

ambulanssjuksköterskor på er ambulansstation i XXX, XXX län. 

 

Forskningsetiska principer kommer att följas strikt. Alla personuppgifter kommer att hållas 

konfidentiella så att materialet inte ska kunna identifieras till vare sig person, arbetsställe eller 

tidpunkt. Allt inspelat material kommer att raderas i samband med att studien är klar. 

 

Vänligen underteckna denna bilaga som därefter returneras i bifogat svarskuvert. Om Du 

känner Dig tveksam till att studien genomförs vid er station är jag tacksam för besked. 

 

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

handledare. 

 

Med vänlig hälsning  

 

 

____________________________________  

Studentents namnteckning 

____________________________________  

Namnförtydligande: Kjell Moberg 

tel: 070-2202663  

e-post: kjellmoberg78@gmail.com  

____________________________________  

Handledarens namnteckning  

____________________________________  

Namnförtydligande: Jakob Lederman  

tel: 073-6424862  

e-post: jakob.lederman@gmail.com 
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Sammanfattning av studiens upplägg och innehåll 
 

Studiens preliminära titel: Att vårda patienter med misstänkt höftfraktur -

Ambulanssjuksköterskans upplevelser. 

 

Syftet: Studiens syfte är att beskriva ambulanssjuksköterskors upplevelser av att vårda 

patienter med misstänkt höftfraktur. 

 

Problem: I Västernorrland infördes det så kallade höftflödet i juni 2009 med nya 

länsövergripande behandlingsriktlinjer för ambulanssjukvården gällande omhändertagande av 

personer med misstänkt höftfraktur. Ett bra prehospitalt omhändertagande med rätt medicinsk 

behandling kan minska både lidandet och vårdtiden på sjukhus för patienter med misstänkt 

höftfraktur. Det finns en avsaknad av forskning gällande ambulanssjuksköterskors upplevelser 

av att vårda patienter med misstänkt höftfraktur. Detta har skapat ett intresse och en 

nyfikenhet att ta reda på hur ambulanssjuksköterskans upplevelser ser ut i omhändertagandet 

vid en patient med misstänkt höftfraktur. Tanken med denna studie är att kunna fånga samt 

belysa dessa upplevelser och erfarenheter som utgör en betydande del i omhändertagandet. 

 

Metoden: Studien kommer att genomföras med en kvalitativ ansats och induktiv 

innehållsanalys. Denna används för att kunna beskriva samt förklara ambulanssjuksköterskans 

upplevelse vid omhändertagandet av patienter med misstänkt höftfraktur. Insamlingen av data 

kommer att ske genom semistrukturerade intervjuer, där ett antal öppna frågor kommer att 

ställas med stöd av en intervjuguide. 

 

Frågeställningar: De områden som kommer att belysas i denna studie är vilken roll 

ambulanssjuksköterskorna har, vilka upplevelser och tankar själva omhändertagandet av 

patienter med misstänkt höftfraktur väcker. Samt om det finns något som kan göra 

omhändertagandet ännu bättre, mera omsorgsfullt, holistiskt och mer effektivt för att minska 

patientens lidande fysiskt samt psykiskt. 

 

Önskemål från Din verksamhet: Jag önskar kunna intervjua två till fyra 

ambulanssjuksköterskor på Din enhet som frivilligt önskar deltaga. Intervjuerna beräknas ta 

ca 30-60 min och om möjligt i lokaler på Din enhet. Ett önskemål är att intervjuerna kan ske 

på arbetstid, men också på den intervjuades fritid om denne samtycker. Intervjuerna planeras 

att spelas in och genomföras under våren 2015 med start i mars månad. Alla 

ambulanssjuksköterskor som intervjuas kommer att få skriftlig information om studien.   

 

Samtycke: 

 Jag samtycker till att studien: ”Att vårda patienter med misstänkt höftfraktur-

Ambulanssjuksköterskans upplevelser” genomförs på det sätt som beskrivits i detta 

dokument 

 Jag samtycker till att studien genomförs, men med följande förbehåll: 

 

…………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………... 

 Tyvärr kan jag inte samtycka till att studien genomförs vid min enhet  
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……………………………………………………………………….. 

Ort och Datum                                                        
 

 

……………………………………………………………………….. 

Underskrift 

 

                                                                                   

……………………………………………………………………….. 

Namnförtydligande 

 

 

……………………………………………………………………….. 

Enhet 
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Bilaga 4. Intervjuguide/semistrukturerad intervju. 

Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor: 

Man/Kvinna? 

Vilket år är du född?                                                                                                          

Hur många år har du jobbat inom ambulanssjukvården?             

 

Frågor 

Berätta om en situation när du vårdat en person med misstänkt höftfraktur? 

Berätta om en situation då du upplevt att det gått bra att vårda en patient med misstänkt 

höftfraktur? Eventuella följdfrågor; vad betyder bra för dig? Vad upplevde du gick bra? 

Berätta om en situation då du upplevt att det gått mindre bra att vårda en patient med 

misstänkt höftfraktur? Eventuella följdfrågor; vad betyder mindre bra för dig? Vad upplevde 

du gick mindre bra? 

Beskriv vad du upplever är svårast/största utmaningen med att vårda en patient med misstänkt 

höftfraktur? 

Upplever du någon skillnad i att vårda en patient med misstänkt höftfraktur jämfört med en 

patient med medicinsk sjukdom? Eventuella följdfrågor; I så fall vad? Vad utmärker sig 

specifikt vid misstänkt höftfraktur? 

Anser du att samma typ av vård kan utföras till patienter med misstänkt höftfraktur som till 

övriga patienter? 

Upplever du någon skillnad i bemötandet hos en äldre kontra en yngre patient med misstänkt 

höftfraktur? 

Upplever du någon skillnad mellan att omhänderta män respektive kvinnor med misstänkt 

höftfraktur? 

Hur upplever du arbetet med smärtlindring, lyft och förflyttning av patienter med misstänkt 

höftfraktur? 

Finns det något du vill tillägga som jag inte frågat om? 

Eventuella följdfrågor: Hur kände du?, Vad gjorde du?, Kan du beskriva mer?, Kan du 

utveckla?, Kan du berätta mer om?
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Bilaga 5. Forskningspersonsinformation - Förfrågan till deltagare  

 

Ambulanssjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med misstänkt höftfraktur 

– en intervjustudie 

Bakgrund 
I Sverige utgör höftfrakturer ett omfattande folkhälsoproblem och då i synnerhet hos den 

ökande äldre befolkningen. Höftfrakturerna ökar med stigande ålder, där en kraftig ökning har 

setts de senaste 20 åren. Patienter som drabbats av höftfrakturer tillhör de mest vård- och 

resurskrävande patientgrupperna inom sjukvården och står för 25 procent av samtliga 

vårddagar. Det prehospitala omhändertagandet kan både förbättra patientens prognos och 

förebygga en rad olika komplikationer. Detta har skapat ett intresse och en nyfikenhet att ta 

reda på hur ambulanssjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med misstänkt 

höftfraktur beskrivs. Tanken med denna studie är att kunna fånga samt belysa dessa 

upplevelser och erfarenheter som utgör en betydande del i omhändertagandet 

 

Hur går studien till? 
Studien kommer att genomföras med en kvalitativ ansats och induktiv innehållsanalys. Denna 

används för att kunna beskriva samt förklara ambulanssjuksköterskans upplevelse vid 

omhändertagandet av patienter med misstänkt höftfraktur. Insamling av information kommer 

att ske genom en intervju, där ett antal öppna frågor kommer att ställas med stöd av en 

intervjuguide. De frågor som kommer att ställas under intervjun kan erhållas innan efter 

önskemål. Intervjun beräknas ta ca 30-60 min och kommer att spelas in med digital diktafon. 

Platsen för intervjun har du själv möjlighet att välja annars finns möjligheten i lokaler på din 

arbetsplats. 

Hantering av data och sekretess 
Forskningsetiska principer kommer att följas strikt. Alla personuppgifter kommer att hållas 

konfidentiella och materialet kommer inte kunna identifieras till vare sig person, arbetsställe 

eller tidpunkt. Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta 

del av dem. Allt inspelat material kommer att raderas i samband med att studien är klar. 

 

Information om studiens resultat 
Vill du ta del av den färdigställda studiens resultat kan denna skickas enligt 

överenskommelse. 

 

Frivillighet 
Du tillfrågas härmed om att deltaga i denna studie. Du kan när som helst under pågående 

studie välja att avbryta din medverkan utan att lämna någon förklaring. Återkom till mig via 

mail eller telefon, när du beslutat om du vill medverka eller inte. 

Ansvariga 
Forskningsansvariga för studien är författaren och handledaren. Har Du frågor rörande 

undersökningen är Du välkommen att kontakta mig eller min handledare. 

 

Författare: Kjell Moberg, E-post: xxxxxxxxxxxxxxxx telnr: xxxxxxxxxx 

Handledare: Jakob Leberman, E-post: xxxxxxxxxxxxxxxx, telnr: xxxxxxxxx  
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Samtyckesformulär 
Jag har tagit del av informationen i dokumentet och samtycker till att delta i studien: ”Att 

vårda patienter med misstänkt höftfraktur-Ambulanssjuksköterskans upplevelser”.  

 

 

 

……………………………………………………………………….. 

Ort och Datum                                                        
 

 

……………………………………………………………………….. 

Underskrift forskningsperson 

 

                                                                                   

……………………………………………………………………….. 

Namnförtydligande 

 

 

……………………………………………………………………….. 

Ort och datum 

 

                                                          

……………………………………………………………………….. 

Underskrift projekt (forsknings-) ansvarig 

 

                                                                                    

……………………………………………………………………….. 

Namnförtydligande 

 


