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SAMMANFATTNING 

 

Årligen drabbas ca 18 000 personer av höftfraktur i Sverige och demenssjukdom är den 

starkaste riskfaktorn för att drabbas av höftfraktur för personer i åldrarna 60-90 år. Tidigare 

forskning visar att användning av det vanligaste smärtskattningsinstrumentet VAS (visuell 

analog skala) är osäker gällande patienter med demens eller andra 

kommunikationssvårigheter. Äldre har till stor del en liknande smärtupplevelse som yngre 

och otillräckligt behandlad smärta är en riskfaktor för hälsan. En viktig orsak till 

felbedömning eller att symtom underskattas hos äldre är den relativt vanliga förekomsten 

av kognitiv påverkan eller kognitiv svikt. Ambulanssjukvården är en komplex arbetsmiljö, 

där sjuksköterskan tar självständiga beslut och utför sitt arbete i varierande miljöer och 

situationer. 

 

Syftet var att beskriva smärtbehandling till patienter med misstänkt höftfraktur utifrån 

ambulanssjukvårdens kontext. 

 

Metoden som användes var retrospektiv fallkontrollstudie med registergranskning. Data 

insamlades från ett kvalitetsregister rörande Höftspåret i ett landsting i Mellansverige. Två 

grupper skapades varav den ena undersökningsgruppen inkluderade patienter med 

misstänkt demens/förvirring och känd demens. Kontrollgruppen var de som i registren var 

helt klara. Data analyserades och presenterades enligt kvantitativ deskriptiv och analytisk 

design för att svara på frågeställningarna. Frågeställningar var hur smärtlindring och 

bedömning med hjälp av VAS varierade och skilde sig i förhållande till patientens mentala 

status. 

 

Resultatet visade att patienter med misstänkt eller känd demens fick smärtlindring i samma 

utsträckning som kognitivt intakta patienter. Inte heller mängden administrerad dos med 

smärtlindrande läkemedel skiljde sig nämnvärt mellan de båda grupperna, hos de patienter 

som fått smärtlindring. Bedömning och uppföljning av smärta enligt VAS var signifikant 

lägre hos patienter med misstänkt/känd demens än hos kognitivt intakta patienter. 

Smärtlindring på röntgen skedde i liten utsträckning för båda grupperna trots att många 

skattade VAS högt. Framförallt kontrollgruppen fick liten mängd smärtlindring i relation 

till skattad VAS. 

 

Slutsatsen är att sjuksköterskan i ambulans i många fall, är den första vårdkontakten för 

patienter med höftfraktur. Bedömning enligt VAS hos patienter med demens/misstänkt 

demens/förvirring sker i mindre utsträckning än för kognitivt intakta patienter. Det finns en 

förbättringspotential vid bedömning av smärta hos patienter med demenssjukdom då det 

finns svårigheter med bedömning enligt VAS hos denna patientkategori. Dels för att 

bekräfta att smärta är närvarande, men även bedömning av dess intensitet för att ge 

tillfredställande smärtbehandling genom hela delen av vårdkedjan där sjuksköterskan i 

ambulans är ansvarig för patienten. Patienter med höftfraktur får smärtlindring i samma 

utsträckning oavsett mentalt status, vilket kan tyda på att sjuksköterskan i ambulans 

innehar en kunskap om vilken smärtupplevelse patienten utsätts för vid en höftfraktur.  
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ABSTRACT 

 

There are 18 000 cases of hip fracture in Sweden every year. Dementia is the strongest risk 

factor for hip fractures in the age of 60 to 90-year. According to current research, the most 

common method to assess pain is VAS (Visual Analogue). However, VAS is unreliable in 

assessing pain in patients with dementia or impaired communication disorders. The elderly 

experience pain in the same way as younger people. Inadequate pain relief is a risk factor 

for general health. An important cause of misinterpretation and/or underestimation of pain 

among the elderly is cognitive impairment and cognitive loss, which is relatively common 

in this age group. The work of an ambulance nurse is complex with ever shifting 

environments and situations. At the same time, the ambulance personnel have to make 

several independent decisions and carry them out.  

 

The aim of this study was to describe the treatment of pain in patients with suspected hip 

fracture within the ambulance care context. 

 

The method used was retrospective case control study with record analysis. Data were 

collected from a quality record regarding the “Hip track” in a midswede County. Two 

groups were created, the study group included patients with suspected dementia/ confusion 

and known dementia. The control group were patients where the record stating fully aware. 

The data were analyzed, accordance with quantitative descriptive and analytic design to 

answer the study questions. The study questions were how pain relief varied in relation to 

the patient's mental status and how the assessment of VAS differs in relation to the 

patient's mental status. 
 

The results showed that patients with suspected or known dementia received pain relief 

equally to cognitively intact patients. Likewise did the dosing of pain medication not differ 

significantly between the two groups. The usage of VAS in assessment and monitoring of 

pain was significantly lower in patients with suspected/known dementia compared to 

patients with intact cognition. The administration of pain relief to patients undergoing 

Xrays was limited in both groups, even though these patients rated high on VAS. In 

particular, the patients in the control group received small amounts of pain relief in relation 

to their assessed VAS.  

 

In conclusion, for patients with hip fractures the first medical contact is often the 

ambulance nurse. In patients with dementia/suspected dementia/confusion, the assessment 

using VAS occurs to a lesser extent compared to cognitively intact patients. There is room 

for improvement in the assessment of pain in patients with dementia due to difficulties in 

assessing VAS. Partly to confirm that pain is present, but also to assess its intensity in 

order to provide satisfying analgesia through the continuum of care, where the ambulance 

nurse is responsible for the patient. To the same extent, patients with hip fracture receive 

analgesia in the ambulance regardless of their mental status or whether pain assessment is 

performed in accordance with VAS. This might indicate that the ambulance nurse has the 

knowledge and skills to foresee the pain that the hip fractured patient is exposed to. 
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INLEDNING 

 

Ambulanssjukvården är en komplex arbetsmiljö, där sjuksköterskan tar självständiga 

beslut rörande bedömning och behandling av patienter i varierande miljöer och situationer. 

Årligen drabbas ca 18 000 personer av höftfraktur i Sverige och demenssjukdom är den 

starkaste riskfaktorn för personer i åldrarna 60-90 år. Forskning visar att användning av det 

vanligaste smärtskattningsinstrumentet VAS är osäkert när det gäller patienter med demens 

eller andra kommunikationssvårigheter. Äldre har till stor del en liknande smärtupplevelse 

som yngre och otillräckligt behandlad smärta är en riskfaktor för hälsan. Den relativt 

vanliga förekomsten av kognitiv påverkan eller kognitiv svikt hos äldre är en viktig orsak 

till felbedömning eller att ett symtom underskattas. Behandling av smärta vid höftfraktur är 

av stor vikt för att minska risken för komplikationer senare under vårdförloppet. 

Smärtbehandlingen består av bedömning av smärta, smärtlindring och utvärdering av de 

åtgärder som vidtagits för att lindra smärtan.  

 

BAKGRUND 

 

Ambulanssjukvård  

 

Socialstyrelsen definierar ambulans som ett transportmedel avsett och utrustat för 

ambulanssjukvård och transport av skadade och sjuka. Ambulanssjukvård utförs av 

personal inom hälso- och sjukvård i eller i anslutning till ambulans. Utrustningen i 

ambulansen skall bidra till att vården ska kunna bedrivas både i och utanför fordonet. Med 

utrustningen ska sjuksköterskan i ambulans kunna skapa och upprätthålla fria luftvägar, ge 

assisterad andning, administrera läkemedel, övervaka och registrera vitala funktioner, 

stabilisera och immobilisera frakturer, utföra avancerad hjärtlungräddning, stoppa yttre 

blödningar, förflytta patienter på ett säkert sätt samt överföra medicinsk data (SOSFS 

2009:10). En ambulans ska alltid vara bemannad med hälso- och sjukvårdspersonal som 

har behörighet att administrera läkemedel i enlighet med socialstyrelsens föreskrifter och 

allmänna råd om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården (SOSFS 2000:1).  

 

Dahlberg, Segersten, Nyström och Suserud (2003) använder begreppet prehospital 

akutsjukvård och definierar det som omedelbara medicinska åtgärder som vidtas av hälso- 

och sjukvårdspersonal utanför sjukhuset. Prehospital akutsjukvård pågår från tiden då 

larmcentralen kontaktas till det att patienten överlämnas till en mottagande vårdenhet. 

 

Ambulanssjuksköterskan 

I ambulanssjukvården utförs arbetet i en komplex miljö, där sjuksköterskan tar 

självständiga beslut och utför sitt arbete i varierande förhållanden. Sjuksköterskan måste 

även vara flexibel för att hitta lösningar i olika situationer och inneha en bred 

baskompetens för att kunna bedöma olika sjukdomstillstånd. Ambulanssjukvården sker 

under begränsad tid och sjuksköterskan ska under det korta mötet skapa och etablera en 

god relation och skapa närhet till patienten (Dahlberg et al, 2003). Den specialistutbildade 

ambulanssjuksköterskan omfattas av International Council of Nurses (ICN) etiska kod med 

fyra grundläggande ansvarsområden vilka är att främja hälsa, förebygga sjukdom, 

återställa hälsa samt att lindra lidande (ICN, 2007). 

 

Socialstyrelsen fastslog år 1997 att sjuksköterskors yrkesutövning inom ambulanssjukvård 

utgör ett specialområde och samma år färdigställdes en vidareutbildning inom 

akutsjukvård med inriktning mot ambulanssjukvård. År 2001 övergick denna utbildning till 

en specialistsjuksköterskeutbildning. Utbildningen är reglerad och ger en yrkesexamen på 

avancerad nivå, samt en skyddad yrkesbeteckning.  
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År 2005 förskrev socialstyrelsen att minst en av vårdarna i en ambulans ska vara 

legitimerad sjuksköterska för att möjliggöra läkemedelsbehandling inom ambulanssjukvård 

(RAS & SSF, 2012). 

  

Vidare beskriver Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor (RAS) och Svensk 

sjuksköterskeförening (SSF) i sin kompetensbeskrivning att kompetensen hos 

ambulanssjuksköterskan omfattar vård av patienter med akuta vårdbehov. Detta innebär 

både att snabbt bedöma och prioritera vårdåtgärder för patienter med livshotande tillstånd 

och vårda i situationer som traditionellt inte betraktas som akuta. Vårdarbetet präglas av ett 

etiskt förhållningssätt, vilket innebär att möta patienten som en unik individ med 

individuella behov och egna erfarenheter av akut sjukdom, skada och ohälsa. Utöver 

socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska skall den 

specialistutbildade ambulanssjuksköterskan bland annat kunna identifiera symptom och 

tecken på ohälsa utifrån patientens berättelse, främja välbefinnande samt förebygga lidande 

och utsatthet i plötsligt förändrade livssituationer. Specialistsjuksköterskan skall även 

organisera omvårdnaden för att främja patienters och deras närståendes välbefinnande samt 

bidra till lindrat lidande. Information och undervisning skall anpassas individuellt till sjuka 

och skadade patienter. Den specialistutbildade sjuksköterskan skall utifrån lokala 

behandlingsriktlinjer självständigt besluta om, administrera och utvärdera farmakologisk 

behandling (RAS & SSF, 2012).  

 

Smärta 

 

Enligt International Association for the Study of Pain (IASP) definieras smärta som ”en 

obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse förenad med vävnadsskada eller hotande 

vävnadsskada eller beskriven i termer av sådan skada” (egen översättning från IASP, 

2014). Alla har någon gång haft en känsla av smärta eller värk. Det är en obehaglig 

upplevelse som kan uppstå exempelvis på grund av sårskada, tandvärk, muskelsmärta eller 

huvudvärk vid influensa. Som sinneskänsla är smärtupplevelser subjektiva och helt unika 

för individen. Patientens beskrivning av smärtans karaktär, intensitet och betydelse är 

därför odiskutabel. Människan är den enda varelse som språkligt kan förmedla upplevelsen 

av smärta och därför är det endast hos människan det går att studera de emotionella och 

sensoriska aspekterna. Definitionen har ett problem då den inte lämnar något utrymme för 

en nyfödd, utan tidigare erfarenheter av smärta och utan något eget språk för att kunna 

uttrycka smärtupplevelsen. Detta kan också gälla för människor med kognitiv dysfunktion, 

demenssjukdom eller allvarligare grader av afasi, som kanske inte har en varseblivning 

eller medvetenhet om att det rör sig om smärta (Werner, 2010a).  

 

Upplevelsen av smärta är unik för varje enskild person och omfattar personens fysiska, 

psykiska, kognitiva och känslomässiga nätverk. Första steget att effektivt hantera smärtan 

är att bestämma vilken typ av smärta patienten upplever. Akut och kronisk smärta har olika 

manifestationer. En patient med kronisk smärta har inte samma objektiva fysiologiska 

indikationer på smärta såsom blekhet, svettningar, takykardi och ansiktsgrimaser som en 

patient med akut smärta (Helms & Barone, 2008). 

 

Smärtans komplikationer och fysiologiska svar  

Smärta kan ge effekter på hjärtat såsom arytmier och ischemi. Effekter kan även ses på 

immunsystemet och senare i läkningsprocessen av skadan. Smärta kan även förknippas 

med diagnosspecifika negativa effekter såsom utvärdering av blodtryck vid exempelvis en 

huvudskada. Smärta kan även leda till ångest hos patienten och ångesten i sig är 

kontraproduktiv i både diagnostiska och terapeutiska processer. 
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Mer än 80 procent av patienter med extremitetsfrakturer har närvaro av måttlig till svår 

smärta (Thomas & Shewakramani, 2008). Det fysiologiska stressvaret kroppen ger på 

smärtstimulans är snabbt insättande av noradrenalin och adrenalin vilket ger en ökning av 

hjärtfrekvens och blodtryck. Det finns en påtaglig risk att cirkulationen påverkas, vilket 

kan leda till störningar i form av hjärtarytmier eller orsaka cerebrala blödningar. En 

vävnadsskada oavsett uppkomst (trauma, ischemi, infektion, cancer) utlöser motoriska och 

autonoma skyddsmekanismer. Utöver dessa skyddsmekanismer påbörjas en akut 

inflammatorisk process, vars mål är att öka retbarheten och aktiviteten hos 

smärtreceptorerna. Vid ett ökat inflöde av signaler från smärtreceptorerna till ryggmärgen 

ökas därmed smärtintensiteten. Även närbelägna vävnadsområden som är intakta påverkas 

och smärtans utbredning ökar. Genom att tillföra smärtstillande läkemedel minskas lidande 

och det fysiologiska svaret på smärta, vilket därmed minskar hotande komplikationer 

(Werner, 2010b). 

 

Smärtbedömning 

Bedömning av patientens självrapporterade smärtintensitet är kanske den enskilt viktigaste 

parametern inom smärtbedömning. Skattningar av smärtintensitet där vårdpersonalen utgår 

från patientens smärtbeteende är i allmänhet inte tillförlitliga. I vissa fall är observation av 

smärtrelaterade förändringar i autonoma funktioner såsom puls, blodtryck och andning det 

enda sättet att skatta smärta hos exempelvis barn och patienter med kognitiva svårigheter 

eller afasi. Ibland kan även ändrat beteende relaterat till smärta observeras (Werner, 

2010c). 

 

Enklare smärtskattningsinstrument baseras på visuell analog skala (VAS), numeriska 

skattningsskalor (numeric rating scale, NRS) eller enkla verbala skattningsskalor (verbal 

rating scale, VRS). VAS är den skala som förmodligen är mest känd och mest använd. Den 

består av en vertikal linje där patienten med en markör anger aktuell intensitet mellan 0 

(ingen smärta) och 10 (värsta tänkbara smärta). På liknande sätt används NRS där 

patienten ombeds skatta smärtan med siffror från 0 till 10. VAS, NRS och VRS är 

validerade, enkla mätinstrument med god inbördes korrelation. Metoderna är sensitiva för 

farmakologiska och icke- farmakologiska smärtbehandlingsmetoder (Werner, 2010c).  

 

Smärta och äldre 

Äldre har en liknande smärtupplevelse som yngre, men det finns vissa särdrag som är 

viktiga att känna till. En väsentlig skillnad handlar om att personer i den äldsta 

åldersgruppen (över 80 år) många gånger har en förändrad (eller upphävd) upplevelse av 

primärt smärtsamma processer. Den äldres förmåga att uthärda en smärtsam stimuli är 

lägre än hos yngre i och med att toleranströskeln är lägre. Däremot kan smärttröskeln vara 

högre hos äldre jämfört med yngre. Det finns en teori om att yngre människors smärta 

medieras av både A-delta-fibrer och C-fibrer, medan äldres smärta till största delen 

medieras via C-fibrer vilket kan uttrycka sig i att vid potentiellt smärtsamma viscerala 

tillstånd upplevs ingen smärta alls. Sjuksköterskan bör vara uppmärksam på andra tecken 

som kan tala för smärta. De flesta är kopplade till autonoma påslag som kan ses vid akut 

smärta. Det vanligaste tecknet handlar om nytillkommen motorisk eller psykisk oro. 

Otillräckligt behandlad smärta är en riskfaktor för hälsan. Svår smärta leder både till fysisk 

och psykisk stress och innebär därmed en belastning för hela kroppen, inte minst hjärtat. 

Vid svår smärta riskerar patienten att bli immobiliserad och risken för tromboser och 

lunginflammation ökar (Strang & Werner, 2010).  

 

Äldre patienter kan beskriva smärta annorlunda än yngre och svarar ofta långsammare på 

smärtan.  
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Skillnaden i att beskriva smärta betyder dock inte att äldre upplever mindre smärta. Smärta 

bör ändå oavsett behandlas omedelbart och adekvat (Helms & Barone, 2008). 

 

Smärta och demens 

Kommunikationssvårigheter är ett allvarligt hinder för all symtomlindring. En viktig orsak 

till felbedömning eller att ett symtom underskattas hos äldre är den relativt vanliga 

förekomsten av kognitiv påverkan eller kognitiv svikt. Problemet blir särskilt svårt vid 

samtidig demenssjukdom och konfusion (Strang, 2010). Personer med demenssjukdom 

tenderar att få mindre smärtlindring än andra patientkategorier samtidigt som 

sannolikheten för smärta är lika hög som för andra äldre patienter. Avsaknad av 

smärtbehandling kan ge ytterligare eller mer kognitiva besvär för dessa patienter och de 

har också behov av smärtbehandling relaterat till akut och kronisk smärta (Cunningham, 

2006).  

 

Möjligheten att kunna uttrycka sig beror på patientens minne, förväntningar och 

stämningsläge. Det finns därför en stor risk att denna patientkategori blir 

underdiagnostiserade och obehandlade för smärta vilket kan leda till ökade 

beteendestörningar såsom agitation och aggression (Husebo et al., 2012). Patienter med 

demens visar i högre grad ansiktsuttryck vid smärtsamma stimuli. Därför har just 

ansiktsuttryck som smärtindikator hos patienter med demens potential att fungera som ett 

alternativ till andra smärtskattningsinstrument (Kunz, Scharmann, Hemmeter, 

Schepelmann & Lautenbacher, 2007). 

 

Ungefär hälften av patienter med demens använder minst en typ av analgetika jämfört med 

en fjärdedel av patienter utan demens (Haasum, Fastbom, Fratiglioni, Kåreholt & Johnell, 

2011). 

 

Vanliga sätt att utvärdera smärta är svårt hos patienter med demenssjukdom. Användning 

av det vanligaste smärtskattningsinstrumentet VAS är osäker, medan modifierade skalor 

eller skalor primärt avsedda för barn kan vara något mer tillförlitliga åtminstone vid tidig 

eller medelsvår demens (Strang, 2010). Det finns ett antal instrument att bedöma smärta 

hos personer med demenssjukdom eller nedsatt kognitiv förmåga. Evidensen för deras 

reliabilitet, validitet och kliniska användbarhet är begränsad. Exempel på några av 

verktygen att bedöma smärta hos dessa patienter är bland annat Abbey Pain Scale, 

Checklist of Non-verbal Pain Indicators (CNPI), Non-Communicative Patient's Pain 

Assessment Instrument (NOPPAIN), Doloplus-2 och Pain Assessment IN Advanced 

Dementia (PAINAD) (Lichter et al., 2014; Songe-Møller, Saltvedt, Hølen, Loge & Kaasa, 

2015). Det finns ett behov av att försäkra sig om att smärta känns igen vid akut 

omhändertagande av patienter med kommunikationsproblem eller kognitivt nedsatt 

förmåga. Smärtbedömningsinstrument som utgår ifrån beteendemönster hos patienter kan 

användas i akuta sammanhang (Gregory, 2012). 

 

Smärta är ett signifikant förekommande problem hos äldre patienter och har negativ 

inverkan på självständighet, funktion och livskvalitet. Bedömning av smärta är ett mycket 

viktigt steg för effektiv smärtbehandling. Bedömning av smärta hos äldre bör inledas med 

självskattning av smärtan, men icke-verbala beteenden bör också övervägas, speciellt hos 

patienter med demens eller annan nedsatt kognitiv förmåga som påverkar 

kommunikationen (Horgas, 2003). Smärtproblematik är vanligt hos äldre och bedömning 

samt behandling av patienter med smärta och demens är svårt (Galek & Gjertsen, 2011).  

 

Många gånger får äldre patienter vänta länge på akutmottagningar innan smärtbedömning 

och behandling ges, oavsett sökorsak.  
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I genomsnitt fick patienter med höftfraktur vänta i 40 minuter innan en bedömning gjordes 

och mer än två timmar innan behandling av smärtan påbörjades (Hwang, Richarson, 

Sonuyi & Morrison, 2006). 

  

Smärtbehandling  

Målet med smärtbehandling baseras på den humanistiska-etiska grundsynen, vilket innebär 

att minska lidandet för patienten. Vid en väl genomförd smärtbehandling bör den leda till 

att smärtrelaterade komplikationer minskar. Den frisättning av stresshormoner som uppstår 

vid akut smärta dämpas med tillförsel av analgetika, vilket dämpar den fysiologiska 

stressreaktionen som vidare minskar risken för sekundära komplikationer såsom djup 

ventrombos, pneumoni, lungemboli samt tarmatoni (Werner, 2010a). 

 

Behandlingen av misstänkta höftfrakturer finns beskriven i Ambulanssjukvårdens 

Behandlingsriktlinjer (bilaga 1) som följer Sveriges Ledningsansvariga Ambulansläkare i 

Samverkan (SLAS) behandlingsriktlinjer från 2011. Specifik behandling av smärta vid 

höftfraktur vid lågenergivåld enligt riktlinjerna är injektion av Morfin och alternativt i 

kombination med Ketamin (Ketalar) om smärtan bedöms av patienten som VAS ≥4 

(SLAS, 2011). Morfin innehåller den aktiva substansen morfin och är ett 

opioidanalgetikum som ger en smärtlindrande effekt genom att höja smärttröskeln och 

förändra smärtupplevelsen (Morfin®, 2016). Ketamin är ett snabbverkande 

anestesiläkemedel som ger en analgetisk och anestetisk effekt genom att störa ut hjärnans 

associationsbanor vilket medför en amnesi och medvetandeförlust (Ketalar®, 2016). 

 

Patienter äldre än 75 år med smärtrelaterade akutbesök har mindre sannolikhet att få 

smärtlindring än patienter i medelåldern (Platts-Mills, Esserman, Bortsov, Sloane & 

McLean, 2012). Enligt McDermott, Nichols och Lovell (2014) fick patienter med en 

nedsatt kognitiv förmåga smärtlindring i mindre utsträckning i ambulans och på 

akutmottagningar än patienter som var kognitivt intakta. I ambulansen erhöll 45 procent av 

patienterna med nedsatt kognitiv förmåga ingen smärtlindring jämfört med bara åtta 

procent i den andra gruppen. Väl på akutmottagningen fick 69 procent i den kognitivt 

intakta gruppen den starkaste analgetikan jämfört med 37 procent bland de med kognitivt 

nedsatt förmåga. Patienterna som hade nedsatt kognitiv förmåga fick vänta i genomsnitt en 

timma längre än den andra patientkategorin på att få smärtlindring. Det beror på att 

patienter med kognitivt nedsatt förmåga har svårare att uttrycka sin smärtupplevelse med 

de vanliga skattningsmetoderna.  

 

Demens 

 

Etiologi 

Ordet demens härstammar från latin och betyder ”utan sinne” eller på engelska ”without 

mind” och användes tidigare som en synonym till psykisk ohälsa och vansinne (SBU, 

2008a). Demens innebär ofta en lång period med mentalt handikapp och lidande för 

personen, såväl som en finansiell börda för både dennes familj, vårdgivare och samhället. 

Demens är en klinisk diagnos och klassifikationen har utvecklats på basen av ökat evidens 

av klinisk-patologiska enheter och förväntade etiologiska faktorer. Beroende på en ökad 

livslängd kommer antalet människor med demens att öka mycket fort både i utvecklade 

länder och i utvecklingsländer. År 2000, led mer än 25 miljoner människor av demens runt 

om i världen. Runt år 2030 beräknas siffran stigit till uppåt 63 miljoner. Alzheimers är 

mycket välkänd, men samtidigt obekant pga. sina mångfacetterade sidor. Det är den enskilt 

vanligaste formen av demens (SBU, 2008b).   
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I Sverige är ungefär 140 000 personer drabbade av någon form av demenssjukdom och 

Alzheimers är den vanligaste formen. Mellan fem och tio procent av det totala antalet 

personer med demenssjukdom lider av frontallobsdemens. Den börjar ofta lite tidigare i 

livet än Alzheimers och orsakar hälften av alla fall av demens före 65 års ålder.  

Många av de drabbade patienterna har inte fått rätt diagnos, och inom vården är 

kunskaperna bristfälliga och präglade av felaktiga föreställningar (Kilander, Landahl & 

Ingelsson, 2009). 

 

Patologi 

Vid Alzheimers förtvinar nervcellerna i hjässloberna och de bakre delarna av 

tinningloberna. Detta leder till successiv förlust av förmågor som är lokaliserade till dessa 

delar av hjärnan, som bland annat inlärning och närminne, logiskt tänkande, språkförmåga 

och rumsuppfattning. Personlighet, omdöme och beteende är emellertid längre bevarade 

(SBU, 2008b).  

 

Personer med frontallobsdemens har tydligare förändringar i beteende, personlighet och 

social förmåga och dessa förändringar är mer påtagliga än glömska och andra 

demenssymtom. Personer med denna typ av demens gör i mångt och mycket helt enkelt 

precis det som faller dem in, utan hänsyn till konsekvenserna eller omgivningens 

reaktioner. Med sjukdomen följer också ett förändrat sätt att använda språket Vid 

frontallobsdemens är nervcellsdegenerationen lokaliserad till de främre delarna av 

pannloberna och tinningloberna. De intellektuella verktygen i de bakre delarna är 

bevarade, men förmågan att använda dem på ett rationellt sätt förloras. Saknas förmågan 

att koncentrera sig och att snabbt kunna skifta fokus vid behov, ger det ett impulsivt och 

rastlöst beteende. Förmågan att tänka och handla flexibelt är nedsatt. Personer med 

frontallobsdemens kan ha tappat sin empati och förmåga att tolka andra personers 

reaktioner (Kilander, Landahl & Ingelsson, 2009). 

 

Diagnostik 

Enligt Socialstyrelsens riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom (2010) finns det 

ingen snabb eller enkel metod för att utreda om person har en demenssjukdom. Initialt bör 

hälso- och sjukvården göra en basal demensutredning som innehåller anamnes, intervjuer 

med anhöriga, bedömning av det fysiska och psykiska tillståndet, bedömning av funktions- 

och aktivitetsförmåga samt bedömning av kognition genom test. I den basala utredningen 

ingår även provtagning samt en datortomografi för att utesluta andra orsaker till kognitiv 

svikt. Dock är den basala utredningen inte tillräcklig för att fastställa att en person drabbats 

av demenssjukdom. Då krävs en utvidgad demensutredning som innehåller 

neuropsykologiska test, undersökning med magnetkamera, analys av biomarkörer samt 

undersökning med hjälp av SPECT (Single-photon emission computed tomography) 

(Socialstyrelesen, 2010).  

 

Vid bedömning av kognition rekommenderar Socialstyrelsen (2010) Mini-mental- test 

(MMT) tillsammans med klocktest. MMT är ett förenklat poängformulär som undersöker 

och bedömer personens kognitiva mentala status. Formuläret består av elva frågor som tar 

fem till tio minuter att genomföra. Grundarna till formuläret kallar det mini eftersom det 

koncentrerar sig endast till personens kognitiva aspekt av mental funktion och använder sig 

inte av frågor kring sinnesstämning, avvikande mentala erfarenheter men avbildar inte 

sättet personen tänker på (Folstein, Folstein & McHugh, 1975).  

 

Klocktestet beskrivs av Shulman, Shedletsky & Silver (1986) vara ett praktiskt test som är 

användbart för kliniker att använda för att påvisa kognitiv nedsättning och förändring i 

kognitivt status hos äldre personer.  
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Attityder kring demens 

Attityder från allmänheten gentemot människor med demens har ändrats de senaste 30 

åren. Veckotidningar, radio och tv har haft en ökad hängivenhet att belysa fall och 

behandling av demens. Ofta har dessa rapporteringar reflekterat ett stort intresse och 

kunskap för att verkligen visa vikten av både problematiken och nyttan av nya 

forskningsresultat. Tidigare var demens definierad som en progressiv icke reversibel 

sjukdom med små utsikter för patienten. Kunskapen bland allmänheten har såväl som för 

kliniska erfarenheter rörande sjukdomen bidragit till att attityderna har ändrats gällande 

diagnostik och behandling av olika demenstillstånd. Med andra ord så har demenssjukdom 

blivit behandlingsbar (SBU, 2008b).   

 

Många sjuksköterskor upplever smärtbehandling hos patienter med demens som särskilt 

svårt. Det finns också en motvillighet att använda lämplig mängd smärtlindring, speciellt 

opiater. Enda sättet att utvärdera smärta vissa gånger är genom ansiktsuttryck, handling, 

rörelse och observation av patienten. Fysiologiska undersökningar är svåra att utföra då 

patienten antingen inte kan medverka eller ge återkoppling (Chang et al., 2009).  

 

Höftfraktur 

 

Årligen drabbas ca 18 000 personer av höftfraktur i Sverige (Lindgren & Svensson, 2014). 

Största andelen av de som drabbas är den äldre populationen. Bakomliggande faktorer till 

att drabbas av höftfraktur är personens falltendens, benskörhet samt andra sjukdomar som i 

sig också kan leda till muskelsvaghet och balansproblem. De som drabbas av höftfraktur 

behöver akut operation för att tillrättalägga frakturen (Socialstyrelsen, 2003).  

 

Patologi 

Det finns i huvudsak två olika sorters höftfrakturer, cervikal och trokantär. Cervikal är en 

fraktur lokaliserad till lårbenshalsen. Den trokantära frakturen är belägen nära femurs 

muskelfästen och delas därefter in i instabiliseringsgrader (Lindgren & Svensson, 2014). 

Risken för att drabbas av höftfraktur ökar från medelåldern och stiger med ökande ålder. 

Den äldre personens höftfraktur uppkommer redan vid milt till måttligt trauma och kan 

även uppkomma spontant. Höftfrakturen påverkar muskelkraften i extremiteten så att en 

felställning av benet kan förekomma, då som förkortat och utåtroterat (Järhult & 

Offenbartl, 2003). 

 

Oberoende riskfaktorer för att drabbas av höftfraktur är gång inomhus med mindre än en 

person som stöd, Parkinson´s sjukdom, rökning, delirium under föregående månad, 

undervikt samt ålder bland personer i åldern 85-95 år. Bilaterala höftproteser kan vara en 

skyddsfaktor mot höftfraktur (Wiklund et. al., 2015). Enligt Bohlken, Jacob, Schaum, 

Rapp och Kostev (2015) ger osteoporos samt boende på vårdhem en ökad risk att drabbas 

av höftfraktur. Demenssjukdom är dock den starkaste riskfaktorn för att drabbas av 

höftfraktur för personer i åldrarna 60-90 år.  

 

Omhändertagande 

Redan i den prehospitala miljön bör enligt Socialstyrelsen (2003) riktlinjer för vård och 

behandling av höftfrakturer samt profylaktisk omvårdnad inledas omedelbart. Åtgärder 

som kan vara aktuella är smärtlindring, trycksårsprofylax, stabilisering av frakturerad 

extremitet för att minska smärta, syrgasbehandling samt dokumentation om hur och när 

traumat inträffade. Ett snabbt omhändertagande för den åldrade patienten med höftfraktur 

är viktigt på akutmottagningen. Äldre människor kan ha svårigheter att anpassa sig i nya 

miljöer, samtidig sjukdom och nutritionsläge kan bidra till förvirring och snabb försämring 

av allmäntillståndet.  
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Rutiner för omhändertagandet bör fokusera mer på symtom än diagnos, vilket gör att 

åtgärder kan tidigt påbörjas och komplikationer kan begränsas (Socialstyrelsen, 2003). 

Patienten bör opereras akut eftersom för de flesta patienter är sängläge och 

sträckbehandling mer riskfyllt än själva operationen. Medicinska kontraindikationer för 

operation ska korrigeras snarast möjligt för att kunna utföra operation (Järhult & 

Offenbartl, 2003). 

 

Fraktursmärta 

Den smärta som uppkommer vid en fraktur är i den akuta fasen intensiv och ett resultat av 

att de frakturerade benpiporna rör sig mot varandra. Denna smärta övergår endast då 

rörelsen upphör. Som skyddsmekanism uppstår kontrakturer reflexmässigt i den 

omliggande muskulaturen vilket orsakar värk trots att frakturen är stabiliserad. Senare i 

processen utvecklas inflammation, vilket även den orsakar smärta. Den mest effektiva 

smärtbehandlingen vid frakturer är immobilisering och att samtidigt häva muskelkrampen 

som uppstår (Ryd, 2003).  

 

Höftspåret 

Genom att införa fast-track/vårdkedja till patienter med höftfraktur, där sjuksköterskan 

redan i ambulans styr till vilken vårdnivå patienten ska hänvisas, kan patientens tid till 

vårdavdelning reduceras med ca fyra timmar. Likaså minskade postoperativa 

komplikationer såsom smärta och konfusion för de patienter som fått vård enligt 

vårdkedjan. Däremot fanns ingen skillnad vid komplikationer som urinvägsinfektion, 

trycksår, sårinfektioner eller lunginflammation. Patienter och anhöriga var positiva då de 

upplevde att de inte behövde vänta så länge på en akutmottagning och att de blev 

undersökta med detsamma. Vårdtiden förkortades betydligt för patienter med höftfraktur. 

Däremot var det ingen skillnad i tid till operation än tidigare (Larsson & Holgers, 2011). 

Enligt Orosz et al. (2004) hade patienter som opererades inom 24 timmar mindre antal 

dagar med svår smärta, färre vårddagar och troligen färre komplikationer. Smektala et al. 

(2008) menar att kort tid till operation är associerad med färre postoperativa 

komplikationer såsom trycksår, urinvägsinfektioner, tromboser, lunginflammation och 

kardiovaskulära komplikationer.  

 

Vid införande av vårdkedjor inom sjukvården kan arbetet utformas enligt 

effektiviseringsmetoden LEAN. Denna metodik har sitt ursprung från fordonsindustrin och 

filosofin utgår ifrån hur resurser ska hanteras. Genom att identifiera och sedan eliminera 

faktorer i en process, skapas mervärde för slutkunden. Vidare uppnås ökat värde och 

mindre arbete liksom ständig förbättring av verksamheten. LEAN är ett engelskt ord och 

betyder ´´smärt och smidigt´´. När LEAN impliceras i sjukvården ska den påvisa 

värdeskapande för patienten genom att utföra det som är nödvändigt, så enkelt som 

möjligt, genom rätt vårdnivå med så få avvikelser och komplikationer som möjligt. 

Material och resurser ska samlas kring patienten, ingen förekomst av väntetider för varken 

patienter eller medarbetare, resurser ska anpassas och medarbetarnas kreativitet ska 

användas för att utveckla verksamheten (Brandt, 2013).  

 

Personcentrerad omvårdnad 

 

Då patienten befinner sig i behov av vård, där det ofta handlar om akut medicinskt 

omhändertagande och snabba händelseförlopp, finns risk att patientens rättighet till att 

bestämma över sin hälso- och vårdsituation minskar eller försvinner helt (Dahlberg et al.,  

2003). Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, 1982:763) ska hälso- och sjukvården bygga 

på respekt för patientens självbestämmande och integritet. Vidare finns lagar som påtalar 

att patientens självbestämmande och integritet ska respekteras (SFS, 2014:821).  
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Den personcentrerade omvårdnaden handlar om att se personen bakom patienten. Att 

synliggöra och bekräfta personen bakom symtomen, åldern, sjukdomen eller beteendet. 

När personen blir patient inom vården riskerar dennes behov av komma i skymundan pga. 

symtom som är personligt utmanande och besvärliga. Den personcentrerade omvårdnaden 

kommer då vara en viktig del i att bevara patientens värdighet. Sjuksköterskans uppgift blir 

att synliggöra personens behov och tillfredsställa dem. Det centrala inom personcentrerad 

omvårdnad är att se personen, bekräfta upplevelsen av sjukdom, utgå från individens 

perspektiv och samtidigt inkludera personen i dennes vård (Edvardsson, 2013). 

Kärnan inom personcentrerad omvårdnad är att normalisera och främja personens 

autonomi, vilket vårdpersonalen kan genomföra genom att känna personen, involvera 

familjen, tillhandahålla meningsfulla aktiviteter, skapa en personlig miljö samt att 

personen upplever flexibilitet och kontinuitet (Edvardsson, Fetherstonhaugh & Nay, 2010). 

 

Problemformulering 

 

Sjukdomen demens är komplex och kan yttra sig på olika sätt hos den individuella 

patienten samtidigt som sjukdomens progress ser olika ut hos varje individ. Ofta ses de 

generella symtomen hos patienten såsom förlust av, eller nedsatt minne, språk, omdöme 

och förståelse. En stor patientkategori som vårdas av sjuksköterskan i ambulans är 

patienter som drabbats av en höftfraktur. Det kan vara en utmaning för sjuksköterskan i 

ambulans att träffa och vårda patienter med höftfraktur och samtidig demenssjukdom eller 

förvirringstillstånd. Genom ansiktsuttryck, sträck- och/eller böjrörelse vid 

smärtprovokation och sinnesförändring hos patienten kan sjuksköterskan subjektivt 

bedöma patientens smärta. Patientens egen upplevelse av smärta kan i vissa fall vara svår 

att bedöma pga. den bakomliggande demenssjukdomen. Patienter med demenssjukdom är 

beroende av att sjuksköterskan i ambulans använder sin kunskap för att lindra lidande och 

uppkomst av komplikationer redan vid ankomst till patienten.  

 

SYFTE 

 

Syftet var att beskriva behandling av smärta hos patienter med misstänkt höftfraktur, 

utifrån ambulanssjukvårdens kontext. 

 

Frågeställningar 

 

 Hur skiljer sig bedömningen av smärta i förhållande till patientens mentala status? 

 Hur varierade smärtlindring i förhållande till patientens mentala status? 

 

METOD 

 

Ansats 

 

Studien genomfördes enligt kvantitativ deskriptiv och analytisk design, då syftet var att 

beskriva och jämföra en specifik population utifrån specifika variabler (Polit & Beck, 

2012).  

 

Design 

 

En retrospektiv fallkontrollstudie med registergranskning användes då datamaterialet redan 

var insamlat. Studier med en retrospektiv design inleds med att forskaren börjar med en 

beroende variabel och undersöker hur den korrelerar med en eller flera tidigare 

förekommande oberoende variabler.  
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En fallkontrollstudie skall vara icke-experimentell och involverar en undersökningsgrupp 

med ett förutbestämt tillstånd, som i sin tur jämförs med en kontrollgrupp som inte innehar 

det förutbestämda tillståndet (Polit & Beck, 2012).  

 

Verksamhet 

 

Enligt Berit Gésar vårdutvecklare på en ortopedklinik i Mellansverige (telefonkontakt 3 

december 2015) påbörjades förbättringsprojektet höftspåret genom ett initiativ av 

Ortopedkliniken och startades i november 2012. De ville förbättra vårdflödet för patienter 

med höftfrakturer i ett landsting. Vårdkedjan börjar med ambulanssjukvården och vidare 

följer röntgen, vårdavdelningar, anestesi och operation. Patienten går därmed inte via 

akutmottagningen. Genom införandet av höftspåret har vårdtider och väntetider förkortats 

för både kliniker och patienterna.  

 

I länets ambulanser finns en checklista (bilaga 2) för patienter som blir aktuella för 

höftspåret. I checklistan finns inklusionskriterier och information om handläggning ifall 

patienten inte uppfyller dessa. Det finns även med information om vidare handläggning väl 

på sjukhus till dess att patienten är avlämnad (Ambulanssjukvården Dalarna, 2015). 

 

Urval 

 

Till denna studie utfördes ett konsekutivt urval. Ett konsekutivt urval innebär att alla 

tillgängliga i den population som är avsedd att studeras, och som uppfyller 

inklusionskriterierna kommer att bli delaktiga i studien (Polit & Beck, 2012). Det fanns 

142 registrerade protokoll (bilaga 3) från höftspårsregistret införda i 

statistikdataprogrammet Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) och avsikten 

var att inkludera alla dessa utifrån inklusions- och exklusionskriterierna. 

Inklusionskriterierna för båda grupperna var att patienten ingått i Höftspårsregistret och 

fått vård enligt höftspårets vårdkedja av ambulanssjukvården Registreringar som saknade 

dokumenterat mentalt status exkluderades samt registreringar som saknade data från 

ambulanssjukvårdens del. 

  

I undersökningsgruppen inkluderades de patienter där sjuksköterskan i ambulans 

registrerat misstänkt demens/förvirring samt känd demens. I kontrollgruppen inkluderades 

patienter som registrerats som helt klar av sjuksköterskan i ambulans.  

  

Genomförande 

 

Studien baserades på data som samlats in under ett kvalitetsutvecklingsprojekt, rörande 

”höftspåret” i ett landsting i Mellansverige. Protokollen registrerades av olika 

sjuksköterskor i ambulansen mellan november 2012 till och med december 2014. 

Patienterna som inkluderades i höftspåret identifierades av ambulanssjukvården och 

insatsen baserades på den nya vårdkedjan, ”höftspåret”. Data som användes i studien 

baserades på information från de registrerade protokollen. Protokollen var utformade av 

den ansvariga gruppen för kvalitetsutvecklingsprojektet av Höftspåret. När sjuksköterskan 

i ambulansen har dokumenterat klart sin del i protokollet, har protokollet följt med 

patienten vidare till vårdavdelningen. Protokollet har inte används som en journalhandling 

och därför inte journalförts och/eller arkiverats. Protokollen har av en Ortopedklinikens 

vårdutvecklare senare samlats ihop och blivit införda av ambulanssjukvårdens 

vårdutvecklare i statistikdataprogrammet SPSS.  
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Datainsamling 

 

Endast vårdutvecklare hos Ambulanssjukvården i ett mellansvenskt landsting har tillgång 

till de fysiska registren med patientdata. Tillgång till SPSS-filen erhölls efter ansökan hos 

verksamhetschefen för ambulanssjukvården i landstinget (bilaga 4). Data som plockades ut 

från SPSS var ålder, kön, ifall smärtbedömning enligt VAS var utförd eller ej, bedömd 

VAS innan smärtlindring, mängd given smärtlindring, VAS efter given smärtlindring samt 

smärtgenombrott och smärtlindring på röntgenavdelningen. Data samlades enbart in från 

den del i vårdkedjan där ambulanssjukvården varit involverad, vilket innebar första sidan i 

registreringsprotokollet. Därmed har vidare information från senare delen av vårdkedjan 

där sjuksköterskan från vårdavdelning tagit över ej undersökts.  Registreringarna var redan 

avidentifierade i SPSS, dvs. att personnummer och namn tidigare tagits bort. 

 

Dataanalys 

 

Data som analyserats i materialet var på nominal och ordinal nivå. Beroende på 

mätskalenivå utfördes hypotesprövningar för att undersöka ifall det förekom signifikanta 

skillnader mellan grupperna som undersöktes. Hypoteser för signifikansprövning utifrån 

frågeställningarna utformades. 

 

1. H₀ = Det finns ingen skillnad beroende på mentalt status huruvida smärtlindring är 

erhållen eller ej. 

H₁ = Det finns en skillnad beroende på mentalt status huruvida smärtlindring är 

erhållen eller ej. 

 

2. H₀ = Bedömning av VAS utförs i samma utsträckning hos patienter med 

demens/misstänkt demens/förvirring som hos kognitivt intakta patienter. 

H₁ = Bedömning av VAS utförs i olika utsträckning hos patienter med 

demens/misstänkt demens/förvirring som hos kognitivt intakta patienter. 

 

3. H₀ = Det finns ingen skillnad i erhållen dos analgetika beroende på mentalt status. 

H₁ = Det finns en skillnad i erhållen dos analgetika beroende på mentalt status. 

 

4. H₀ = Det finns ingen skillnad i huruvida VAS utvärderas efter smärtlindring 

beroende på mentalt status. 

H₁ = Det finns skillnader i huruvida VAS utvärderas efter smärtlindring beroende 

på mentalt status. 

 

Det inhämtade datamaterialet behandlades och analyserades i SPSS och presenterades 

numeriskt samt i tabeller och diagram för att åskådliggöra resultatet. Vidare har statistisk 

signifikansprövning (p) genomförts utifrån variablernas datanivå. Detta för att urskilja om 

det finns skillnader mellan undersöknings- och kontrollgrupp (Polit & Beck, 2012).  

 

För data med skillnader i medelvärden användes independent t-test. Detta test används 

framförallt för att prova hypoteser om skillnaden i medelvärde mellan två oberoende 

grupper (Polit & Beck, 2012). För att beräkna signifikansvärde (p-värde) användes Chi2-

test i analysen där binära utfall ingick. Nollhypotesen förkastades (H₀) om p-värdet i Chi2-

testet var mindre än 0,05. Chi²-testet räknas ut genom att jämföra observerade och 

förväntade frekvenser. Med hjälp av Chi²-testet avgörs det om dessa skillnader är på grund 

av slumpen eller om studien faktiskt visar sanningen (Polit & Beck, 2012). Chi²-test ställer 

två hypoteser mot varandra.  
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Den ena hypotesen (H₁) där det antas att det finns ett samband mellan undersökningsgrupp 

och utfall, mot en nollhypotes där det antas att det inte finns något samband mellan 

undersökningsgrupp och utfall  (Björk, 2010). Då Chi2-test var otillräckligt eller 

otillförlitligt fick signifikansvärdet bekräftas av Fischer`s Exact test. Det genomfördes i 

fall då populationen var för liten (N 30 eller färre) eller där det finns celler med 0 

frekvenser. Fischer`s test kan användas för att testa signifikansen mellan skillnader i olika 

proportioner (Polit & Beck, 2012). För hypotes nummer ett, två och fyra genomfördes 

hypotesprövning med Chi2-test och för hypotes tre användes independent t-test. Vid alla 

signifikanstester har signifikansnivån varit bestämd till p< .05.  

 

Powerberäkning kan utföras efter avslutad datainsamling och analys, då kalkyleras 

beräknad population effekten baserad på det verkliga antalet (N ) (Polit & Beck, 2012). En 

powerberäkning utfördes efter att datainsamlingen och analysen var genomförd, för att 

kontrollera att gruppernas storlekar var tillförlitliga och för att minska risken för typ-II fel. 

Powerberäkning utförs för att minska risken för att begå typ II fel och ska stärka den 

statistiska konklusionens validitet genom att uppskatta hur stor urvalsgrupp som behövs 

(Polit & Beck, 2012). Powerberäkning till denna studie visade att urvalsstorlekar större än 

30 ger att i minst 95 procent av fallen kommer nollhypotesen att förkastas om den är fel, 

med en signifikansnivå satt till fem procent. Powerberäkning utfördes enligt University of 

Calgarys powerberäkningskalkylator och räknades ut efter gruppernas totala storlek och 

med utfallsvariabeln mentalt status (Brant, 2016).  

 

Forskningsetiska överväganden 

 

Godkännande för registreringen av de protokoll som har utförts i vårdkedjan gavs av 

verksamhetschef för Ambulanssjukvården samt verksamhetschefen för en Ortopedklinik i 

Mellansverige. Godkännande för utlämnande av data från ”Höftspåret” söktes hos 

verksamhetschefen Ambulansen. Som tidigare beskrivits var all data sedan tidigare 

avidentifierad, endast ålder, kön, dokumenterad mentalt status, bedömd VAS och 

smärtlindring förekommer i denna studie. Data som kommer att analyseras är således 

avidentifierad och införd i SPSS. Resultatet redovisas på gruppnivå.  

 

Särskild vikt lades på att inneha ett etiskt perspektiv vid hantering av data då 

datainsamlingen till denna studie redan var utförd och att patienterna inte hade lämnat 

samtycke eller fått information om att registreringen har skett. 

 

Studien är granskad och godkänd utifrån ett forskningsetiskt perspektiv av 

Forskningsetiska rådet vid Sophiahemmets Högskola, 2016-02-09. 

 

Vetenskapsrådet hänvisar till fyra forskningsetiska krav vilka är; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2015). 

 

Informationskravet 

I denna studie har deltagarna inte medverkat aktivt och data som finns registrerat är av 

intresse för forskningsprojektet. Uppgifterna kommer från redan existerande register. 

Däremot skall hänsyn tas till vad information som ges indirekt eller inte alls kan betyda för 

de berörda och vilka konsekvenser detta kan få. Även faktorer som projektets storlek, typ 

av variabler och andra praktiska omständigheter skall vägas in. 
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Samtyckeskravet 

Då uppgifter om deltagarna erhölls från existerande register och information inte lämnats 

behöver ej samtycke efterfrågas. Samtycke kan inhämtas från företrädare från 

uppgiftslämnare eller informationsdeltagare ifall undersökningen inte innefattar privata 

frågor eller frågor av annan etisk natur, företrädare för uppgiftslämnare i denna studie är 

verksamhetschefen på ambulansen i ett landsting i Mellansverige. En förutsättning är då 

också att undersökningen som i detta fall sker under normala förhållanden som vid 

sedvanliga arbetsuppgifter och på vanlig arbetstid. 

 

Konfidentialitetskravet 

Vid forskningsprojekt som innefattar etiskt känsliga uppgifter om enskilda och 

identifierbara personer, bör all personal inom forskningsprojektet underteckna en 

förbindelse om tystnadsplikt. Författarna till detta arbete hade inte någon tillgång till 

identifierbara data utan endast den redan avidentifierade tillgängliga filen där alla variabler 

redan var införda. 

 

Nyttjandekravet 

Datamaterialet förvarades på ett sådant sätt att ingen obehörig haft tillgång till att ta del av 

materialet. Nyttjandekrav bejakades på det sättet att datamaterialet endast används till 

studiens syfte och lämnas inte vidare till media eller företag i vinstsyfte eller för 

utlämnande av ytterligare information. Filen med data från studien har förvarats inlåst i ett 

säkerhetsskåp under tiden den inte används i undersökningsfasen. Efter studiens 

godkännande och presentation kommer all data från registreringsprotokollet att återlämnas 

till ansvarig vårdutvecklare hos ambulanssjukvården. Vidare kommer inte författarna eller 

någon annan kunna ta del av registrerade data utan tillstånd från det berörda landstinget. 

Författarna garanterar också att data från registreringsprotokollet inte kommer att sparas 

eller användas för eget bruk efter studiens avslut utan kommer att raderas ur våra egna 

sparade filer. 

 

RESULTAT 

 

Totalt fanns 142 protokoll från granskningen av Höftspåret. Av dessa protokoll 

exkluderades 13 registreringar från datamaterialet i SPSS då de protokollen inte innehöll 

data från ambulansens del i vårdkedjan samt två registreringar där mental status inte 

dokumenterats. Detta resulterade att 127 patienter inkluderades i urvalet. Av dessa 

registrerades 92 patienter som Helt klar, 18 patienter som Misstänkt demens/förvirring och 

17 patienter med Känd demens. I undersökningsgruppen inkluderas därmed 35 patienter, 

följaktligen det patienter med bedömt tillstånd känd demens samt misstänkt 

demens/förvirring, och i kontrollgruppen 92 patienter, där bedömt tillstånd var helt klar. 

Medelåldern i undersökningsgruppen var 85 år (SD=7,7) och i kontrollgruppen 82 år 

(SD=8,8). Könsfördelningen i undersökningsgruppen var 69 procent kvinnor och 31 

procent män. I kontrollgruppen var 66 procent kvinnor och 34 procent män. 

 

Smärtbedömning 

 

Totalt i hela urvalet utfördes smärtbedömning i ambulans vid rörelse med VAS hos 53 

procent (n=67) och i vila hos 79,5 procent (n=101). Av dessa smärtbedömdes i 

undersökningsgruppen 40 procent (n=14) vid rörelse och 54 procent (n=19) i vila och i 

kontrollgruppen smärtbedömdes 57 procent (n=53) vid rörelse och 89 procent (n=82) i 

vila.  

Det fanns en signifikant skillnad i huruvida VAS i vila var bedömt eller ej (p= .000). Vid 

rörelse och smärtbedömning var det inga skillnader mellan grupperna (p= .076).  
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Det var fler patienter i undersökningsgruppen som inte blev bedömda med hjälp av VAS 

jämfört med kontrollgruppen. Det fanns ingen skillnad i hur högt patienterna skattade 

smärtan grupperna emellan.    

 

VAS i vila 

I undersökningsgruppen skattade 57,9 procent (n=11) av patienterna VAS ≤3, 26,3 procent 

(n=5) VAS 4-6 och 15,8 procent (n=3) VAS 7-10. I kontrollgruppen skattade 43,9 procent 

(n=36) av patienterna VAS ≤3, 30,5 procent (n=25) VAS 4-6 och 25,6 procent (n=21) 

VAS 7-10 (figur 1).  

 

 
Figur 1. Patientens skattning av smärta i vila relaterat till fraktur enligt VAS gruppering.  

 

VAS i rörelse 

I undersökningsgruppen skattade ingen av patienterna VAS ≤3, fyra patienter skattade 

VAS mellan 4-6 och 10 patienter skattade VAS mellan 7-10, vid rörelse. I kontrollgruppen 

uppgav två patienter VAS ≤ 3, 10 patienter VAS 4-6 och 41 patienter VAS 7-10, vid 

rörelse (figur 2).   

 

 
Figur 2. Patientens skattning av smärta i rörelse relaterat till fraktur enligt VAS gruppering.  
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Smärtlindring 

 

Av de inkluderade patienterna fick 11 procent (n=14) ingen smärtlindring, av dessa ingår 

sju i undersökningsgruppen och sju i kontrollgruppen. Totalt fick 13 patienter Ketamin i 

kombination med morfin som smärtlindring och 104 patienter enbart Morfin. I 

undersökningsgruppen erhöll 80 procent (n=28) någon typ av smärtlindring (morfin, 

morfin/ketamin) och i kontrollgruppen smärtlindrades 92,4 procent (n=85) med morfin 

eller med en kombination av morfin och ketamin. Av de 13 patienter som erhöll både 

ketamin och Morfin, fanns det 11 procent (n=4) i undersökningsgruppen och tio procent 

(n=9) i kontrollgruppen (figur 3). Det fanns ingen signifikant skillnad (p=.06) grupperna 

emellan om patienten erhållit smärtlindring eller inte.  

 

 
Figur 3. Fördelning i procent, erhållen smärtlindring.  

 

I nio fall har patienter fått smärtlindring utan att någon dos är registrerad. Av de patienter 

som erhöll smärtlindring var medelvärdesdosen för undersökningsgruppen 6 mg morfin 

och för kontrollgruppen 6,5 mg morfin (figur 4). Det fanns ingen signifikant skillnad 

mellan grupperna i administrerad dos morfin i ambulans (p=.480). 
 
 

 
Figur 4. Spridning av given dos Morfin i milligram (mg) i ambulans utifrån mental status.  
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Smärtbedömning efter smärtlindring  

 

Utvärdering av VAS i vila utfördes hos totalt 82 patienter i vila och hos 37 patienter vid 

rörelse. I undersökningsgruppen utvärderades smärtan hos 51 procent (n=18) av 

patienterna i vila respektive 23 procent (n=8) vid rörelse. I kontrollgruppen utvärderades 

smärtan hos 70 procent (n=64) i vila respektive 32 procent (n=29) vid rörelse. Det finns en 

signifikant skillnad mellan grupperna huruvida VAS är bedömd före och efter 

smärtlindring (p= .000) och undersökningsgruppen både bedömdes och följdes upp i 

mindre utsträckning än kontrollgruppen (figur 5). Patienter i undersökningsgruppen 

bedömdes varken före eller efter i större utsträckning än patienter i kontrollgruppen (p= 

.000) samtidigt som en större del av kontrollgruppen blev bedömda både före och efter 

administrering av smärtlindring jämfört med undersökningsgruppen (p= .033). 

 

 
Figur 5. Smärtbedömning enligt VAS före och efter given smärtlindring.  

 

VAS i vila efter smärtlindring 

I undersökningsgrupp skattade 17 patienter smärta i vila VAS ≤3 efter smärtlindring, 

vidare uppgav en patient smärtan i vila som VAS 4-6 och ingen patient skattade VAS 7-10.  

I kontrollgruppen uppgav 47 patienter VAS ≤3, 14 patienter VAS 4-6 och tre patienter 

VAS 7-10 i vila efter smärtlindring.  
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VAS i rörelse efter smärtlindring 

I rörelse skattade två patienter smärtan VAS ≤3, tre patienter VAS 4-6 och tre patienter 

VAS 7-10 i undersökningsgruppen. I kontrollgruppen uppgav nio patienter VAS ≤3, 12 

patienter VAS 4-6 samt 8 patienter VAS 7-10.  

 

Smärtbedömning och smärtlindring på röntgenavdelningen 

 

Smärtbedömning genomfördes även vid avlämning på röntgen och i samband med de olika 

positioner patienten skulle inta vid röntgenundersökningen. I vissa fall har patienten blivit 

bedömd i alla tre typerna av lägesändringar och en del patienter har smärtbedömts i en eller 

några lägesändringar. Totalt för hela urvalet smärtbedömdes 65 procent (n=83) av 

patienterna på röntgen. I undersökningsgruppen smärtbedömdes 60 procent (n=21) av 

patienterna och i kontrollgruppen 67 procent (n=62) (tabell 1).  

 

Tabell 1. Administrering av analgetika i relation till skattad VAS på röntgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Skattad VAS 

Analgetika 

Röntgen 

Ja Nej 

Helt klar  VAS <3  Antal 9 15 

%  37,5% 62,5% 

VAS >3 Antal 25 13 

%  65,8% 34,2% 

Total Antal 34 28 

%  54,8% 45,2% 

Känd/Misstänkt 

demens/förvirring 

 VAS <3 Antal 4 12 

%  25,0% 75,0% 

VAS >3 Antal 2 3 

%  40,0% 60,0% 

Total Antal 6 15 

%  28,6% 71,4% 
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Det fanns en skillnad mellan grupperna vad gäller administrering av analgetika i de fall 

VAS är bedömd. De som skattat VAS <3 har fått smärtlindring i betydligt mindre 

utsträckning än de som skattat VAS högre (p=.005). I undersökningsgruppen fick 25,7 

procent (n=9) patienter smärtlindring och i kontrollgruppen fick 41,3 procent (n=38) 

patienter smärtlindring oavsett om VAS var bedömd eller ej (figur 6).  

 

 
Figur 6. Fördelning av patienter som erhållit analgetika på röntgen (RTG). 

 

DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

 

Syftet med denna studie var att beskriva behandling av smärta till patienter med misstänkt 

höftfraktur, utifrån ambulanssjukvårdens kontext. För att finna svar på studiens syfte 

valdes en kvantitativ ansats för att beskriva den specifika populationen utifrån specifika 

variabler (Polit & Beck, 2012). Eftersom studien påvisar en frekvens eller en förekomst av 

smärtbehandling och inte patientens eller sjuksköterskan i ambulans uppfattning av 

smärtbehandling passande den kvantitativa ansatsen med deskriptiv och analytisk design 

bäst för att svara på studiens syfte.  

 

Denna studie baserades på retrospektiv data och en kvantitativ deskriptiv och analytisk 

design antogs för att beskriva och presentera det insamlade datamaterialet. Deskriptiv 

design tillämpades för att ge en beskrivande bild av populationens variabler och i vilken 

frekvens dessa uppträder. Analysen genomfördes för att testa skillnader med hjälp av 

hypotesprövningar (Polit & Beck, 2012).  

 

Ett konsekutivt urval valdes till denna studie då rådata redan fanns insamlad. Det 

konsekutiva urvalet gjorde det möjligt att inkludera alla i den population som var avsedd 

att studeras samt vilka som uppfyllde inklusionskriterierna (Polit & Beck, 2012). Denna 

urvalsmetod lämpade sig väl till denna studie då det första urvalet av patientgrupp är utförd 

och datamaterialet redan var insamlat. Totalt inkluderades 127 patienter till studieurvalet. 
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Inklusionskriterierna till denna studie var smal då endast de patienter som ingått i 

Höftspåret inkluderades. Totalt exkluderades 15 register ur datamaterialet då det inte fanns 

data registrerad från ambulanssjukvårdens vårdtid (13 stycken) eller att det saknats 

dokumenterat mentalt status (två stycken).  

En journalgranskning hade möjliggjort ett bredare urval, då övriga patienter med 

höftfraktur utanför höftspåret hade kunnat inkluderas. Journalgranskning valdes bort för att 

tidsutrymme saknades och det fanns ett önskemål från Ambulanssjukvården i 

Mellansverige att granska kvalitetsutvecklingsprojektet rörande höftspåret. Däremot hade 

en kompletterande journalgranskning kunnat utföras för att eventuellt komplettera de 

variabler som saknas i datamaterialet och för att kontrollera variablerna mot journalen. 

Eftersom det fanns en tidsbegränsning under vilka tider på dygnet patienter kunde 

samverkas till vårdkedjan, har troligen resulterat till bortfall till denna studie. Fler patienter 

kunde inkluderats tidigare ute i själva verksamheten om vårdkedjan fungerat dygnet runt, 

urvalet till undersökningsgruppen kunde ha blivit större och därmed skulle eventuellt 

signifikanta skillnader kunnat påvisas.  

 

Powerberäkning visade att undersökningsgruppen hade en tillräcklig storlek för att minska 

risken att begå typ-II fel. Däremot minskar power i analyser där undersökningsgruppen 

minskar i frekvens i specifika variabler, således där det finns missing data.  

 

Två olika statistiska analyser utfördes för att bekräfta om resultatet var signifikant. Valet 

av analys metod var beroende på hur variablerna presenterades i statistikprogrammet 

SPSS. Signifikansprövningens avsikt är att pröva huruvida datamaterialet representerar 

hög statistik styrka eller ej, alltså med vilken sannolikhet datamaterialets resultat beror på 

slumpen eller inte (Polit & Beck, 2012). Chi2-test utfördes på variablerna mentalt status 

och smärtbedömning, mentalt status och smärtlindring, mentalt status och uppföljning 

VAS. T-test utfördes på variablerna mentalt status och given dos smärtlindring. Fischer´s 

exact test utfördes på variabeln mentalt status och smärtlindring ja/nej. Analyserna var 

användbara för att räkna på skillnader mellan grupperna. Fischer´s exact var framförallt 

användbart för att beräkna signifikansen i de fall antalet patienter i grupperna var för små 

på grund av missing data. 

 

Reliabilitet 

Smärtbedömning med hjälp av VAS är ett använt, beprövat och genomarbetat verktyg för 

bedömning av smärta (Bijur, Silver & Gallagher, 2001). Enligt Strang (2010) är VAS ett 

osäkert bedömningsinstrument för patienter med nedsatt kognitiv förmåga. Studien visar 

att det finns skillnader i bedömningen av smärta och i och med att ett instrument som inte 

är helt säkert används som standard är det svårt att veta om bedömningen utförts korrekt 

och hur ett skattat VAS från en person med nedsatt kognitiv förmåga skall tolkas och 

utvärderas. Däremot kan det ifrågasättas hur och om patienterna i undersökningsgruppen 

hade bedömt sin egen smärta eller ifall sjuksköterskan i ambulansen bedömt den 

subjektivt. Smärtupplevelsen är personlig, endast patienten själv kan påtala dess intensitet. 

Däremot kan sjuksköterskan i ambulans notera att smärta finns närvarande. Det framgick 

inte av materialet som erhållits om det använts något annat smärtbedömningsverktyg till 

undersökningsgruppen. Vid mätning av variabeln smärtlindring är denna trovärdig då 

morfin samt ketamin mäts i milligram och vilka även administreras utefter befintliga 

behandlingsriktlinjer.  

 

Vidare kan diskuteras hur sjuksköterskan tolkar och gör bedömningen känd demens, 

misstänkt demens/förvirring. I protokollet (bilaga 3) finns ingen beskrivning över dessa 

begrepp utan det är upp till varje sjuksköterska som vårdar utefter höftspåret att bedöma 

dessa tillstånd, för att senare kunna kategorisera dessa till grupper.  
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Utifrån detta kan materialet erhållit bias eftersom patienter eventuellt inte innehar 

diagnosen demens eller att sjuksköterskan upplever patienten förvirrad trots att patienten 

inte är det. Sjuksköterskan i ambulans har inte möjlighet eller tiden att undersöka om 

patienten har en nedsatt kognitiv förmåga som kan bero på demens, eftersom det krävs 

flertalet tester och undersökningar för att patienten ska få diagnosen demenssjukdom.  

Sjuksköterskan i ambulans kan endast tolka patientens kognitiva förmåga och i situationen 

patientens mentala status, dock kan detta vara förändrat eller förändras av situationen 

sjuksköterskan och patient i ambulans möts i.   

 

Validitet 

Materialet som studerats kommer från ett kvalitetsutvecklingsarbete och själva protokollen 

har ändrats några gånger under tiden data samlats in. Eftersom protokollen genomgått vissa 

förändringar under perioden kan vissa parametrar försvunnit och vissa värden gått 

förlorade vilket kan påverka resultatet. Författarna till denna studie har inte sett de tidigare 

protokollen vilket gör det svårt att dra vidare slutsatser utifrån det, annat än att kontinuitet 

och ett väl utarbetat och kontrollerat protokoll skulle stärka trovärdigheten i 

studiematerialet. Protokollen hade inte validerats innan de började användas. Vidare kan 

det diskuteras hur misstänkt demens/förvirring ska tolkas. Förvirring hos patienten kan 

uppstå av olika orsaker som själva skadan eller andra bakomliggande faktorer som 

möjligen inte framkommer till sjuksköterskan i ambulans. Dessutom finns det ett kriterium 

i checklistan för höftspåret att patienten inte skall ha ett sänkt medvetande. Det skulle 

kunna påverka bortfallet av en del patienter med demens eller förvirring beroende på hur 

sjuksköterskan tolkat medvetandegraden. Det framgår inte heller ifall det är 

specialistsjuksköterskor eller allmänsjuksköterskor som behandlat patienterna vilket skulle 

kunna påverka både bedömning och smärtlindring av patienten beroende på kunskap eller 

erfarenhetsnivå.  

 

Generaliserbarhet 

Resultatet kan generaliseras till liknande patientgrupper med fraktur på någon extremitet, 

då handläggning av smärtbedömning och smärtlindring ser liknande ut inom 

ambulanssjukvården. Däremot kan resultatet inte generaliseras till andra sjukdomstillstånd 

då dessa kan kräva annan handläggning. Vidare behövs en större undersökningsgrupp för 

att kunna generalisera på denna specifika patientpopulation. Dock förändras 

generaliserbarheten då det finns ett stort antal patienter med höftfraktur som kunde 

förväntas att ingå i vårdkedjan. Av de patienter som ingår i denna studies urval, utgör dessa 

ungefär 15 procent av det totala antalet höftfrakturer som registrerats till RIKSHÖFT 

under samma period som denna studie undersöker (Rikshöft, 2014; Rikshöft, 2015).    

 

Forskningsetik 

Kvalitetsutvecklingsprojektet Höftspåret hade inte tillfrågat patienterna om samtycke för 

att ingå i projektet. Däremot kan enligt Lag (SFS 2003:460) om etikprövning av forskning 

som avser människor kan forskning ske utan samtycke enligt § 20 till § 22 där det står att 

forskning får utföras utan samtycke, om sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd 

eller något annat liknande förhållande hos forskningspersonen hindrar att hans eller hennes 

mening inhämtas. Vidare står det att det kan göras ifall forskningen kan förväntas ge en 

kunskap som inte är möjlig att få genom forskning med samtycke, och forskningen kan 

förväntas leda till direkt nytta för forskningspersonen, eller om syftet är att bidra till ett 

resultat som kan vara till nytta för forskningspersonen eller någon annan som lider av 

samma eller liknande sjukdom eller störning, och forskningen innebär en obetydlig risk för 

skada och ett obetydligt obehag för forskningspersonen.  
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Lagen definierar forskning som ett vetenskapligt experimentellt eller teoretiskt arbete för 

att inhämta ny kunskap och utvecklingsarbete på vetenskaplig grund, dock inte sådant 

arbete som utförs inom ramen för högskoleutbildning på grundnivå eller på avancerad 

nivå. 

 

Det finns en viss risk att en studie som denna kan väcka funderingar hos patienter med 

höftfraktur eller anhöriga till dessa.  

 

Resultatdiskussion 

 

Medelvärdet på patienternas ålder skiljde inte nämnvärt från medianen och detta tyder på 

en jämn spridning i båda grupperna. Kvinnor var överrepresenterade med ungefär tre 

kvinnor per man i både undersökningsgrupp och kontrollgrupp. Andra studier rörande 

höftfrakturer visade en fördelning av att ungefär två tredjedelar av patienter med 

höftfrakturer var kvinnor (Chang, Center, Nguyen & Eisman, 2004; Daniachi, Keiske Ono, 

Pereira Guimarães, Cavalli Polesello & Kiyoshi Honda, 2015). Könsfördelningen verkar 

vara representativ för patienter med höftfraktur även i denna studie vilket tyder på att 

kvinnor är överrepresenterade att drabbas av en höftfraktur. Enligt RIKSHÖFTs 

årsrapporter från 2013 och 2014 var könsfördelningen ungefär 68-69 procent kvinnor och 

31-32 procent män (Rikshöft, 2014; Rikshöft, 2015).  

 

Smärtbedömning 

Smärtbedömning utfördes hos hälften av patienterna i vila och fyra femtedelar hos 

patienterna i rörelse. Detta visar att sjuksköterskan i ambulans är mer benägen att 

smärtbedöma patienterna i rörelse än i vila. Detta kan ha sin förklaring då sjuksköterskan i 

ambulans vill smärtlindra inför den kommande förflyttningen till ambulansbåren. 

Undersökningsgruppen smärtbedömdes i något lägre utsträckning vid rörelse och i större 

utsträckning vid vila. Förklaring till detta kan bero på den möjlighet sjuksköterskan i 

ambulans har att kommunicera med patienten. Däremot gick det inte att läsa ut i data som 

hanterats, huruvida sjuksköterskan i ambulans hade bedömt patientens VAS subjektivt i 

undersökningsgruppen relaterat till ansiktsuttryck och/eller annan verbal kommunikation 

såsom läten eller uttalanden. Detta bekräftas av Manfredi, Breuer, Meier och Libow (2003) 

studie där resultatet visar att utomstående kan bedöma patienternas smärtanärvaro men inte 

deras smärtintensitet. Via ansiktsuttryck och verbala uttryck kan smärtnärvaro bedömas 

likvärdigt hos personer med avancerad demenssjukdom som normalt inte kan 

kommunicera verbalt. Kunz et al. (2007) beskriver att ansiktsuttryck är en smärtindikator 

hos patienter med demenssjukdom. Denna indikator kan fungera som alternativ till andra 

smärtskattningsinstrument eftersom denna patientgrupp använder sig av ansiktsuttryck i 

högre grad vid smärtstimuli.  

 

Det finns få smärtskattningsinstrument för patienter med demens som uppfyller kriterierna 

gällande validitet och reliabilitet. Av 28 smärtskattningsinstrument utformade för patienter 

med demens kunde inget rekommenderas eftersom det inte finns tillräcklig evidens 

(Lichtner et al., 2014). De flesta instrumenten är utformade för att bedöma kronisk smärta i 

äldrevården, sjukhus eller hospice och inte för just akutsjukvård (Lord, 2009). Det 

bekräftar svårigheten i att bedöma smärta hos patienter med demens/misstänkt 

demens/förvirring som framgår i resultatet då VAS är bedömd i mindre utsträckning för 

den patientgruppen. Vidare får många äldre patienter långa väntetider på akutmottagningar 

innan de behandlas för sin smärta (Hwang, Richarson, Sonuyi, & Morrison 2006). Äldre 

patienter får dessutom smärtlindring i mindre utsträckning än yngre (Platts-Mills et al., 

2011) Det är därför av vikt att bedömning och behandling av smärta påbörjas i ett tidigt 

skede redan i ambulansen. 
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Smärtlindring 

Resultaten visade att det inte fanns någon statistiskt säkerställd skillnad huruvida patienter 

med demens/förvirring fick smärtlindring i mindre utsträckning än patienter som ansågs 

kognitivt intakta av ambulansen.  

Enligt Chi2-testet fanns det en signifikant skillnad, men det var inte tillämpbart eftersom en 

av cellerna hade ett förväntat värde mindre än fem. Då beräknades signifikansvärdet 

utifrån Fisher`s exact-test som ingår i Chi2-testet och ingen signifikans påvisades. Ifall 

antalet patienter i undersökningsgruppen varit större, hade resultatet möjligen kunnat visa 

en signifikant skillnad. Detta till skillnad mot McDermott, Nichols och Lovell (2014) 

studie där patienter med en nedsatt kognitiv förmåga fick smärtlindring i mindre 

utsträckning i ambulans och på akutmottagningar än patienter som var kognitivt intakta, 

vilket berodde på att patienter med kognitivt nedsatt förmåga hade svårare att uttrycka sin 

smärtupplevelse med de vanliga skattningsmetoderna.  

 

Resultatet visar också att de flesta patienterna med misstänkt höftfraktur får någon typ av 

smärtlindring. Mängden smärtlindrande läkemedel skiljer inte heller nämnvärt mellan de 

båda grupperna. Samtidigt beskriver andra studier (Galek & Gjertsen, 2011; Lichter et al., 

2014; Songe-Møller et al., 2015) att patienter med kognitivt nedsatt förmåga har svårt att 

uttrycka sin smärtupplevelse med de vanliga smärtskattningsmetoderna. Trots detta fick 

ändå patienter med demens smärtlindring i det akuta skedet från sjuksköterskan i 

ambulans. Det kan bero att sjuksköterskor i ambulans själv tar beslut om behandling av 

patienten utifrån de riktlinjer som finns. Patienterna i studien hade alla misstänkt 

höftfraktur och fick i många fall smärtlindring ändå, trots att VAS inte var bedömt alla 

gånger. I relation till detta fick ca två tredjedelar av äldre patienter (74- 90 år) som fallit 

och fått en höftfraktur i Australien smärtlindring prehospitalt. Majoriteten av patienterna 

fick kliniskt effektiva doser med smärtlindring och förekomsten av en misstänkt 

höftfraktur ökade sannolikheten att få smärtlindring (Simpson, Bendall, Tiedemann, Lord 

& Close, 2013). Patienter äldre än 75 år med smärtrelaterade akutbesök har dock mindre 

sannolikhet att få smärtlindring än patienter i åldrarna 35- 54 år (Platts-Mills, Esserman, 

Bortsov, Sloane & McLean, 2012). Ambulanssjukvården har sina riktlinjer och står oftast 

själva med sina beslut utifrån de riktlinjer som finns och handlar därefter. På en 

akutmottagning krävs ofta en läkarkonsultation innan smärtlindring administreras. 

 

Enligt Haasum et al. (2011) står många patienter med demens på någon typ av analgetika 

som bas. Detta kan vara en orsak till att färre får smärtgenombrott på röntgen och att de 

blir bättre smärtlindrade i och med att paracetamol och eventuellt NSAID finns med redan 

innan opiater administreras.  

 

Smärtbedömning efter smärtlindring 

Resultatet visar att sjuksköterskor i ambulans är mer benägen att utvärdera smärta i vila än 

i rörelse efter smärtlindring. Här ses också en skillnad mellan grupperna, där 

undersökningsgruppens smärta utvärderades i mindre utsträckning. Hinder för 

framgångsrik smärtbedömning hos patienter med demens är brist på igenkännande av 

smärta, brist på tillräcklig utbildning/träning, feldiagnos eller sen diagnos samt icke-

användning av bedömningsverktyg. Ytterligare hinder i samband med demens är att det 

saknas tillräckligt med vetenskapliga bevis (McAuliffe, Nay, O’Donnell & 

Fetherstonhaugh, 2009). Detta kan relateras till resultatet då sjuksköterskor i ambulans i 

mindre grad utvärderar smärtan hos undersökningsgruppen. En möjlig orsak kan vara 

svårigheten att bedöma smärtan med hjälp av de vanligaste smärtskattningsinstrumenten  

hos patienter med demenssjukdom och som inte kan medverka eller kommunicera vid 

omhändetagandet  
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Smärtgenombrott och smärtlindring på röntgenavdelning 

Smärtlindring vid överflyttning på röntgen har visat sig vara mindre förekommande trots 

att fler bedömer VAS högre vid det momentet. Bedömning av VAS görs också i mindre 

utsträckning ju längre i vårdkedjan patienten kommer.  

Detta kan bero på att sjuksköterskan glömt att registrera bedömningen i protokollet eller att 

personalen anser att patienten har fått tillräckligt med smärtlindring i ett tidigare skede. 

VAS kan också vara svårt att bedöma hos undersökningsgruppen med misstänkt/ känd 

demens eller förvirring på grund av kommunikationsproblematik. Eftersom det är mycket 

som sker i och med ankomsten till röntgen kanske andra saker prioriteras framför att ta en 

ny status på smärta. Läkemedel för vidare smärtlindring på röntgen kanske inte följer med 

patienten från ambulansen, vilket i sin tur försvårar hanteringen av läkemedel för 

ambulanspersonalen. Skillnaden som ses i bedömning och smärtlindring på röntgen är 

förmodligen naturlig eftersom den största delen som inte fått smärtlindring på röntgen har 

bedömt VAS <3. Däremot är runt 40 procent av alla patienter inte bedömda alls enligt 

VAS på röntgen. I relation till detta jämförde Morrison och Siu (2000) i sin studie om 

smärta och smärtbehandling mellan svårt dementa och kognitivt intakta patienter med 

höftfraktur. De kartlade smärtbedömning och smärtlindring preoperativt till och med tredje 

dagen postoperativt. Resultatet visade att de patienter som var kognitivt intakta erhöll i 

genomsnitt tre gånger mer smärtstillande opioider än gruppen med svårt dementa. I Feldt, 

Rydén och Miles (1998) studie framkom liknande resultat, där de jämfört postoperativ 

smärtlindring till patienter med sviktande kognitiv förmåga och kognitivt intakta patienter 

med höftfraktur. Ålder och mental status var signifikanta variabler när det gällde mängden 

smärtstillande läkemedel som administrerades. I det postoperativa skedet har det alltså 

visat sig att patienter med demens eller kognitiv svikt får smärtlindring i mindre 

utsträckning än kognitivt intakta patienter. Eftersom patienter med demens visat sig få 

mindre smärtlindring än kognitivt intakta patienter kan nog detta relateras till svårigheterna 

och bristerna i att bedöma smärtan från sjukvårdens sida. 

 

Från ambulanssjukvårdens kontext visar resultatet inte så stora skillnader i administrerad 

dos smärtstillande läkemedel mellan de olika patientkategorierna. I vissa fall är det 

registrerat att patienten har fått smärtlindring utan att det står någon mängd smärtlindrande 

läkemedel. Det gör det svårt att veta ifall doserna skiljer sig mer eller mindre mellan de 

olika grupperna. I de fall medelvärde på dos administrerat läkemedel finns med så är det 

mellan grupperna och där det finns en registrerad dos. Eftersom det inte skiljer signifikant 

mellan grupperna och antalet patienter är tillräckligt enligt den powerberäkning som är 

utförd antas det att det inte är några större skillnader ifall alla doserna skulle vara 

registrerade. Detta till trots kan det vara en bias i den här undersökningen.  

 

Det centrala i den personcentrerade omvårdnaden är att sjuksköterskan ska se personen, 

bekräfta upplevelse av sjukdom, inkludera personen i dennes vård utifrån personens 

perspektiv (Edvardsson, 2013). Resultatet visar att sjuksköterskan i ambulans i hög grad 

bekräftar patienter med höftfraktur, deras upplevelse av sjukdom genom att verifiera 

smärtupplevelse och behandlar utefter denna. Även där det finns svårigheter att 

kommunicera och att få patienten att medverka, uppmärksammar sjuksköterskan i 

ambulans att smärta finns närvarande och smärtlindrar utifrån detta. Genom att se personen 

bakom patienten och bekräfta patienten trots en bakomliggande demenssjukdom ges 

möjligheter att behandla patienten på samma sätt som vilken patient som helst, utan 

förutfattade meningar och förväntningar. Då en strävan efter lika vård för alla finns 

närvarande ökar både förståelse för patienten och förtroende från patienten. Det finns dock 

svårigheter att ge vård på samma villkor då mycket av sjukvården är utformad för en 

specifik patientkategori. Exempelvis bedömningsinstrumentet VAS skapar genast olika 

förutsättningar att ge en personcentrerad vård då det inte är utformat specifikt för patienter 
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med demenssjukdom eller förvirringstillstånd. Genom att utarbeta olika verktyg och 

riktlinjer för olika patientkategorier kan vården bli mer värdig och riktad mot den enskilda 

individen utifrån dennes förutsättningar och förväntningar. 

 

Slutsats 

 

Sjuksköterskan i ambulans är i många fall den första vårdkontakten för patienter med 

höftfraktur. Bedömning med hjälp av VAS hos patienter med demens/misstänkt 

demens/förvirring sker i mindre utsträckning än för kognitivt intakta patienter. Det råder en 

förbättringspotential vid bedömning av smärta hos patienter med demenssjukdom då det 

finns svårigheter i att använda VAS hos denna patientkategori. Dels för att bekräfta att 

smärta är närvarande, men även bedömning av dess intensitet för att kunna ge 

tillfredställande smärtbehandling genom hela delen av vårdkedjan där sjuksköterskan i 

ambulans är ansvarig för patienten. Patienter med höftfraktur får smärtlindring i samma 

utsträckning oavsett mentalt status, vilket kan tyda på att sjuksköterskan i ambulans 

innehar en kunskap om vilken smärtupplevelse patienten utsätts för vid en höftfraktur. 

Dock är det svårt att dra några större slutsatser pga. det låga antalet patienter som ingått i 

höftspåret under perioden i relation till antalet höftfrakturer samt att det finns vissa 

otydligheter i protokollen.  

 

Klinisk tillämpbarhet 

 

Resultatet av denna studie visar att ambulanssjuksköterskor i samma utsträckning ger 

smärtlindring till patienter med höftfraktur oberoende av patientens mentala status. 

Smärtbedömning utförs, men i mindre utsträckning hos patienter med känd/misstänkt 

demens eller förvirring. Vidare torde ett verktyg för smärtbedömning till patienter med 

kognitiv svikt, som exempelvis demens införas för att säkerställa en adekvat 

smärtbehandling. Ytterligare forskning bör utföras för att utreda vilket 

smärtbedömningsinstrument som skulle passa ambulanssjukvården. Kompletterande 

smärtskattningsinstrument och utbildning rörande patienter med kognitiv svikt skulle 

kunna övervägas i ambulanssjukvården. Eftersom smärtbedömning och smärtlindring ser 

liknande ut inom ambulanssjukvården gällande frakturer på extremiteter kan resultatet 

appliceras på likartade patientgrupper. Tydligare riktlinjer för smärtlindring på röntgen bör 

ses över, då patienter erhåller smärtlindring i mindre utsträckning trots upplevelse av 

smärta.  
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Flöde för patienter med misstänkt höftfraktur 
Registreringsschema 

 

 
Fylls i av ambulanspersonal 

Patient Datum:  /  20 Larmtid: ……………… 

Ankomst till pat, kl:………………………….. 

 

Hämtas på (Plats) 

□ Eget hem (oberoende boende) (1) 

□ Gruppboende (möjlighet finns till mycket hjälp) (2) 
□ Särskilt boende (3) 
□ Korttidsboende (4) 
□ Annat (5) …………………………………….. 

 

Mentalt status 

□ Helt klar (1) 
□ Misstänkt demens/ förvirring (2) 
□ Känd demens (3) 

 

Triagefärg enligt RETTS initialt 

□ Gul, Grön (1) 
□ Orange, Röd (2) 

Syresättning (%) …………………%.. 

Syrgas □ Nej (1) 
□ Ja (2) 

VAS på grund av höftfrakturen Tidpunkt……………………………………….. 

□ VAS  ≤3 vila (1) □vid  rörelse (4) 
□ VAS  4-6 vila (2) □vid  rörelse (5) 
□ VAS  7-10 vila (3) □vid  rörelse (6) 
□  ev. kommentar…………………………………… 

 

Given dos smärtstillande lm (mg) 

□ Inga läkemedel (1) 
□ Ketamin…………………….given dos (2) 
□ Morfin……………………….given dos (3) 
□ Övrigt……………………….given dos (4) 

VAS efter smärtstillande Tidpunkt……………………………………….. 
□ VAS  ≤3 vila (1) □vid  rörelse (4) 
□ VAS  4-6 vila (2) □vid  rörelse (5) 

□ VAS  7-10 vila (3) □vid  rörelse (6) 
□  ev. kommentar…………………………………… 

Patienttid på röntgenavdelningen. Från klockan ……………Till kl. ……………… 
Antal minuter 
………………………………………… 

 

Fylls i av ambulanspersonal på röntgen 

Smärtgenombrott (VAS) Förflyttning från akutbrits → röntgenbord (A) 
□ VAS ≤3 vila (1) □ vid rörelse/förflyttning (4) 
□ VAS 4-6 vila (2) □ vid rörelse/ förflyttning (5) 
□ VAS 7-10 vila (3) □ vid rörelse/ förflyttning (6) 
Frontal 

□ VAS ≤3 vila (1) □ vid rörelse/förflyttning (4) 
□ VAS 4-6 vila (2) □ vid rörelse/ förflyttning (5) 
□ VAS 7-10 vila (3) □ vid rörelse/ förflyttning (6) 
Axial bild 

□ VAS ≤3 vila (1) □ vid rörelse/förflyttning (4) 
□ VAS 4-6 vila (2) □ vid rörelse/ förflyttning (5) 

□ VAS 7-10 vila (3) □ vid rörelse/ förflyttning (6) 
Kommentar …………………………………………………….. 

Given dos smärtstillande lm (mg) □ Inga läkemedel (1) 
□ Ketamin…………………….given dos (2) 
□ Morfin……………………….given dos (3) 
□ Övrigt……………………….given dos (4) 
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Fylls i av Sjuksköterska/ undersköterska på avdelning 17 

 

Tid från ankomst till sjukhus→ vårdavdelning □ Minuter  …………………………………………. 

Op. datum/ tid Klockan ………………………….Datum………….. 

Mentalt status vid ankomst □ Helt klar (1) 
□ Misstänkt demens/ förvirring (2) 
□ Känd demens (3) 

Riskbedömning delirium (Pfeiffer- test) Klockan……………………………………………. 
□ Nej (1) 
□ Ja (≤3p.) (2) 
□ Ja (≥3p.) (3) 

Syresättning (%) …………………%.. 
Syrgas 
□ Nej (1) 
□ Ja (2) 

VAS på grund av höftfrakturen Vid ankomst Tidpunkt…………………………….. 

□ VAS  ≤3 vila (1) □vid rörelse (4) 
□ VAS  4-6 vila (2) □vid rörelse (5) 
□ VAS  7-10 vila (3) □vid rörelse (6) 
□ ev. kommentar…………………………………… 

 

Vid dusch Tidpunkt………………………………… 

□ VAS  ≤3 vila (1) □vid rörelse (4) 
□ VAS  4-6 vila (2) □vid rörelse (5) 
□ VAS  7-10 vila (3) □vid rörelse (6) 
□ ev. kommentar…………………………………… 

Given dos smärtstillande lm. 

(sätt kryss) 

□ Inga läkemedel (1) 
□ Paracetamol eller liknande (2) 
□ NSAID …………………….given dos (3) 
□ Morfinpreparat LM….….…………………(mg)(4) 

Tidpunkt i säng Klockan…………………………………………….. 
Antal minuter på brits…………………………….. 

Har patienten tryckskada? □ Ja  (1) 

 □ Nej (2) 
Registrering av tryckskada  
Skriv patientens grad av tryckskada (1, 2, 3, 4) på aktuell kroppsdel  

Öra   
Bakhuvud   
Skuldra/axel   
Bröst/bål   
Ryggslut   
Sittben   
Höft   
Arm/armbåge   
Knä/knäsida   
Fotled/malleol   
Hälar   
Tår   
Övrig placering   
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Vårddygn Mentalt status VAS KAD Syrgas (o2) Mobiliserad/ 
ur säng ≥3 

tim. 

Dag 1 □ Helt klar (1) □ VAS ≤3 vila (1) □ Ja  (1) O2 ………% □  Ja (1) 
kl. 14.00 □ Misstänkt □ VAS 4-6 vila (2) □ Nej (2) Syrgas □ Nej  (2) 

 demens/ □ VAS 7-10 vila (3) Kommentar □ Nej (1) Kommentar 

 förvirring (2) □ VAS ≤3 rörelse (4) …………… □ Ja (2) ………………... 

 □ Känd □ VAS 4-6 rörelse (5) ……...   
 demens (3) □ VAS 7-10 rörelse(6)    

  □ Komm: ….…………    

Dag 2 □ Helt klar (1) □ VAS ≤3 vila (1) □ Ja  (1) o2 ………% □  Ja (1) 
kl. 14.00 □ Misstänkt □ VAS 4-6 vila (2) □ Nej (2) Syrgas □ Nej  (2) 

 demens/ □ VAS 7-10 vila (3) Kommentar □ Nej (1) Kommentar 

 förvirring (2) □ VAS ≤3 rörelse (4) …………… □ Ja (2) ………………... 

 □ Känd □ VAS 4-6 rörelse (5) ……...   
 demens (3) □ VAS 7-10 rörelse(6)    

  □ Komm: ….…………    

Dag 3 □ Helt klar (1) □ VAS ≤3 vila (1) □ Ja (1) o2 ………%.. □  Ja (1) 
kl. 14.00 □ Misstänkt □ VAS 4-6 vila (2) □ Nej (2) Syrgas □ Nej  (2) 

 demens/ □ VAS 7-10 vila (3) Kommentar □ Nej (1) Kommentar 

 förvirring (2) □ VAS ≤3 rörelse (4) …………… □ Ja (2) ………………... 

 □ Känd □ VAS 4-6 rörelse (5) …...   
 demens (3) □ VAS 7-10 rörelse(6)    

  □ Komm: ….…………    
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Till verksamhetschef 

 

 

 

Vi heter Erik Ringnér och Lina Gravsjö och är anestesisjuksköterskor med tjänst på 

Anestesikliniken Mora med rotation till Ambulansen Mora. Vi studerar Ambulansprogrammet vid 

Sophiahemmets Högskola. I vårt självständiga arbete, omfattande 15 poäng, har vi valt att 

undersöka om det finns en skillnad vid smärtlindring till patienter med misstänkt höftfraktur och 

samtidig bedömt tillstånd demens, i jämförelse med andra patienter med misstänkt höftfraktur 

utifrån ambulanssjukvårdens kontext. Vi är därför intresserad av få genomföra studien vid 

Ambulansen Dalarna.  

 

Godkänner Du att studien genomförs vid din klinik, är vi tacksamma för Din underskrift av denna 

bilaga som därefter returneras i bifogat svarskuvert. Om Du har förbehåll vill vi gärna att Du anger 

detta.  

Har Du frågor rörande själva undersökningen är Du välkommen att kontakta oss eller vår 

handledare. 

Efter att studien är genomförd och godkänd, kommer den att publiceras på internet på DIVA som 

är en gemensam portal för publicering av forskningsrapporter och studentarbeten. 

Forskningsetiska principer kommer att följas strikt, vilket bl.a. innebär att namn i studien 

(inklusive namn på arbetsplatser och berörda patienter) kommer att vara avidentifierade. 

 

Efter godkänd studie kommer vi gärna och presenterar vårt resultat för Dig och/eller i din 

verksamhet om Du så önskar. 

 

Stockholm 2016-02-12 

Med vänlig hälsning   

 

____________________________________ 

Student 

 

____________________________________ 

Namnförtydligande 

tel: 

e-post: 

 

____________________________________ 

Handledare 

 

____________________________________ 

Namnförtydligande, hemvist 

tel: 

e-post: 

 

____________________________________ 

Student  

 

____________________________________ 

Namnförtydligande, hemvist 

tel: 

e-post: 

 

____________________________________ 

Examinator 

 

____________________________________ 

Namnförtydligande, hemvist 

tel: 

e-post: 
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Studiens preliminära titel: Prehospital smärtlindring till patienter med bedömt tillstånd demens 

och samtidig höftfraktur.  

Syftet med denna studie är att beskriva behandling av smärta till patienter med misstänkt 

höftfraktur och samtidigt bedömt tillstånd demens, utifrån ambulanssjukvårdens kontext.  

 

Problem: Sjukdomen demens är en komplex sjukdom som kan yttra sig på olika sätt hos den 

individuella patienten samtidigt som sjukdomens progress ser olika ut hos varje individ. Ofta ses 

de generella symtomen hos patienten såsom förlust eller nedsatt minne, språk, omdöme och 

förståelse. En stor patientkategori som vårdas av ambulanssjuksköterskan är patienter som 

drabbats av en höftfraktur Det kan vara en utmaning för ambulanssjuksköterskan att träffa och 

vårda patienter med höftfraktur och samtidig demenssjukdom eller förvirringstillstånd. Genom 

ansiktsuttryck, sträck- och/eller böjrörelse vid smärtprovokation och sinnesförändring hos 

patienten kan sjuksköterskan subjektivt bedöma patientens smärta. Patientens egen upplevelse av 

smärta kan i vissa fall vara svår att bedöma p.g.a. den bakomliggande demenssjukdomen. Patienter 

med demenssjukdom är beroende av att ambulanssjuksköterskan använder sin kunskap för att 

lindra lidande och uppkomst av komplikationer redan vid ankomst till patienten. Tidigare studier 

har visat att patienter med nedsatt mentalt status intrahospitalt får mindre smärtlindring än andra 

patienter. 

 

Metoden för den planerade studien är att genom granskning av registerdata från Höftspåret söka 

svar på våra frågeställningar. Registergranskningen innebär att vi tar ut data från SPSS, såsom 

ålder, kön, bedömd VAS innan smärtlindring, mängd given smärtlindring, VAS efter given 

smärtlindring, smärtgenombrott vid överflyttning till röntgen. Därefter kommer dataanalys att 

utföras för att se om det finns skillnader mellan undersökningsgruppen och kontrollgruppen.  

 

Frågeställningar 

 Hur varierar administrerad dos smärtstillande läkemedel i förhållande till patienternas 

mentala status, ålder och kön. 

 Hur skiljer sig ambulanssjuksköterskans administration av smärtstillande läkemedel till 

patienter med och utan misstänkt demenssjukdom och samtidig höftfraktur.  

 Hur/på vilket sätt är smärtskattning utförd och föreligger det en skillnad?  

 På vilket sätt är smärtlindring given och föreligger det en skillnad i given dos 

smärtlindring?  

 

Studien är granskad och godkänd utifrån ett forskningsetiskt perspektiv av Forskningsetiska rådet 

vid Sophiahemmets Högskola , 2016-02-09. 

 

Önskemål från Din verksamhet: Vi önskar få tillgång till registerdata gällande Höftspåret som 

finns inlagt i SPSS. Alla registreringar kommer att användas i studien och då data där 

ambulanssjukvården är involverade. Vi planerar att genomföra registergranskningen under 

februari-mars 2016. Forskningsetiska principer kommer att följas. Resultatet av studien kommer 

inte kunna härledas till någon patient eller personal.  

 

 

 

 

 



  

 Bilaga 4 

 

 

Samtycke:  

  Jag samtycker till att studien 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 

Datum Namn 

 

Namnförtydligande 

 

Enhet 


