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Abstrakt 
 

Bakgrund: Att vara illamående påverkar människan negativt och den som upplever 

illamående känner ofta samtidigt ett lidande. Ett av sjuksköterskans grundläggande 

arbeten är att lindra lidande och främja hälsa. För att på bästa sätt kunna lindra lidande 

behöver ambulanssjuksköterskan behärska både sina vårdvetenskapliga och medicinska 

kunskaper. Illamående inom ambulanssjukvården är ett relativt outforskat område som 

förtjänar ett större fokus.  

Syfte: Studiens syfte var att kartlägga förekomsten av illamående hos patienter inom 

ambulanssjukvården samt om faktorer som kön, ålder, vårdtid i ambulans och 

mottagande klinik relaterat till sjukdomstillstånd utgör skillnader i förekomsten av 

illamående.  

Metod: Undersökningen genomfördes som en retrospektiv journalgranskning med en 

kvantitativ ansats där 362 journaler granskades. Även demografisk data och 

farmakologisk behandling med antiemetika registrerades. Resultatet analyserades och 

hypotesprövningar genomfördes med chitvåtest. 

Resultat: Studien visade att 17,1% av patienterna var illamående, 17,4% var inte 

illamående och dokumentation om illamående saknades i 65,5% av journalerna. 

Patienter som led av kirurgiska tillstånd upplevde mer illamående jämfört med patienter 

med ortopediska eller medicinska tillstånd, p = 0,0303. En tendens till mer illamående 

hos kvinnor än män kunde tydas, liksom hos yngre jämfört med äldre. Det fanns även 

en trend till att illamåendet ökade vid längre vårdtider i ambulansen. Totalt 40,3% av 

patienterna som upplevde illamående behandlades med antiemetika. 

Slutsats: Studien visade att både dokumentation om illamående i ambulansjournaler 

och behandling av illamående var otillräcklig. Det fanns ett samband mellan mottagande 

klinik och frekvensen av illamående, där patienter med kirurgiska tillstånd upplevde 

mest illamående. Vidare forskning om avsaknad av dokumentation av illamående och 

vilka faktorer som påverkar förekomsten av illamående skulle kunna leda till en 

utveckling av behandlingsriktlinjer och beslutstöd inom ambulanssjukvården.  
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Abstract 
 

Background: Nausea is an unpleasant sensation that can cause considerable suffering. 

One important task for nurses is to relieve suffering and promote wellbeing. In order to 

relieve suffering paramedics need to be proficient in both medical and caring skills.  

Nausea amongst patients within the ambulance service is a relatively sparsely 

researched field that deserves a greater focus.  

Aim: To examine the prevalence of nausea amongst patients within the ambulance 

service and whether the prevalence is affected by factors such as gender, age, time in 

the ambulance or clinic. 

Method: In this study 362 ambulance journals from a Southern region in Sweden were 

examined retrospectively for documentation of nausea. Demographic data and treatment 

with antiemetics were also recorded. Statistical analysis of significance levels was 

performed using the Chi-squared test. 

Results: In 17.1% of cases the patient suffered from nausea and in 17.4% there was 

documentation that the patient was not nauseous, while there was a lack of 

documentation in 65.5% of the journals. A significantly larger proportion of patients 

with surgical conditions suffered from nausea than those with medical or orthopaedic 

conditions (p = 0.0303). The prevalence of nausea was slightly greater for women than 

men and for patients under age 60 than over age 60 and there was a trend towards more 

nausea the longer the time in the ambulance was. Only 40.3% of those who reported 

nausea were given antiemetics 

Conclusions: The study showed that both documentation and treatment of nausea were 

inadequate. There was a connection between which hospital clinic the patients were 

handed over to and the frequency of nausea, with surgical patients showing the most 

nausea. Further studies are needed to investigate the lack of documentation of nausea 

within the ambulance service and factors influencing the prevalence of nausea. This 

could lead to a predictive instrument to help paramedics detect nausea and better 

protocols for treating and helping to alleviate nausea. 
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1 Bakgrund 

Illamående är liksom smärta ett obehagligt symtom som kan ha många olika orsaker och 

vars upplevelse är unik för varje person (Stern, Koch & Andrews, 2011). Medan smärta 

har undersökts och studerats under lång tid ur många olika perspektiv och inom många 

olika sfärer finns det betydligt mindre litteratur och forskning kring illamående (ibid.). 

Litteraturen om illamående just inom området prehospital akutsjukvård är mycket 

sparsam (Warden, Moreno & Daya, 2008). Illamående kan innebära ett stort lidande för 

patienter i den prehospitala akutsjukvården. Det är viktigt att minska patienters lidande 

och förbättra deras välbefinnande (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 

2003). Studien syftar till att kartlägga förekomsten av illamående inom 

ambulanssjukvården och kan därmed vara av betydelse för patienter genom att bidra till 

en förbättring av prehospitalt omhändertagande. 

 

1.1 Illamående 

Det har förekommit många definitioner av illamående genom historien. Gemensamt för 

de flesta moderna definitionerna är att illamående är en obehaglig känsla som oftast 

beskrivs härstamma från magen och ha en kväljande karaktär, samt att det är en 

individuell, personlig upplevelse (Stern et al., 2011). Illamående och kräkning har en 

nära relation som ofta ses som linjär. Ju mer illamående en person känner desto närmare 

kräkning är hen. Stern et al. beskriver sambandet som mer mångfacetterat än så och 

olika från situation till situation. 

 

Ur ett darwinistiskt evolutionärt perspektiv finns det konsensus att illamående och 

kräkning är önskvärda reaktioner som skyddar organismer från att förtära giftiga 

substanser (Stern et al., 2011). Processerna kring hur illamående uppstår fysiologiskt är 

inte helt klarlagda, men forskare är eniga om att såväl autonoma nervsystemet som 

centrala nervsystemet, och då framförallt medulla oblongata, är inblandade, men att 

även det endokrina systemet, gastrointestinala systemet och psykiska faktorer har en 

inverkan på illamående (ibid.). Litteraturen delar ofta upp illamående efter 

uppkomstorsaker såsom intoxikationsrelaterad (intag av gifter), cancerrelaterad (själva 

cancern eller cytostatika-biverkningar), PONV (post-operative nausea and vomiting), 

relaterad till mag- och tarmpatofysiologi, psykosomatisk samt relaterad till rörelse och 
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balansorgan. Mest forskning finns kring cancerrelaterad illamående och PONV. Inom 

ambulanssjukvården kan flera av ovan nämnda uppkomstorsaker vara aktuella.  

 

Illamående och kräkning kan ge ett betydande lidande och kan även leda till en ökad 

risk för aspiration, uttorkning och rubbningar i elektrolytbalansen, som i sin tur kan 

orsaka sänkt medvetande (Hansson, 2016; Stern et al., 2011). Det kan även leda till 

sämre nutrition, som i sin tur kan ge upphov till ett försvagat immunförsvar, 

långsammare läkning, en mer utdragen rehabilitering och ett förlängt sjukdomslidande 

(Hawthorn, 1998; Stern et al., 2011). 

 

Ett antal farmakologiska behandlingar används för att minska illamående, exempelvis 

serotonin (5-HT3)-receptorantagonister, dopamin-receptorblockerare, antihistaminer, 

acetylkolin-antagonister och glukokortikoider. Även administration av syrgas används 

för att dämpa illamående. Det finns olika rön kring hur effektiva olika farmakologiska 

behandlingar inklusive syrgasbehandling är mot illamående (Bradshaw & Sen, 2006; 

Fleischhackl et al., 2003; Salvucci et al., 2011; Weichenthal & Soliz, 2003). En ny 

behandling under klinisk utredning som verkar lovande för korttidsbehandling av akut 

illamående är nasal inhalation av isopropyl alkohol (Beadle, Helbling, Love, April & 

Hunter, 2016). Även icke-farmakologiska behandlingsmetoder och omvårdnadsåtgärder 

förekommer inom olika områden för att minska illamående såsom akupunktur, 

akupressur, TENS, desensibilisering, frånvaro av starka dofter, och minskad rörelse 

(Stern et al., 2011; Westerlund, Vicente, Hjelte Judell & Lindström, 2016).  

 

I och med att illamående är en personlig upplevelse är det absolut främsta, och enda 

tillförlitliga, sättet att upptäcka och utvärdera illamående genom att fråga patienten 

(Hawthorn, 1998). Hawthorn påpekar också att bara närvaron av illamående är 

tillräcklig i vårdsituationer för att motivera insättning av behandling och 

omvårdnadsåtgärder, medan det främst är inom forskning om antiemetika som skattning 

av graden av illamående behöver ske, för att kunna påvisa behandlingseffekt. På samma 

sätt som vid smärta kan allt från en enkel numerisk respons skala (NRS-skala) eller 

visuell analog skala (VAS-skala) till avancerade utvärderingsinstrument användas för 

skattning av illamående, beroende på situationen (Stern et al., 2011). Kliniska symtom 

som kan indikera illamående men även kan ha många andra bakomliggande orsaker är i 

princip alla tecken på förändrad aktivitet i det autonoma nervsystemet som till exempel 



  
 

3 

kallsvettning, blekhet, ökad salivproduktion och ökad puls (Marieb & Hoehn, 2007; 

Stern et al., 2011). Inom ambulanssjukvården är det viktigt att snabbt kunna identifiera 

patienter med illamående för att kunna ge dem adekvat behandling och lindra deras 

lidande. 

 

1.2 Ambulanssjukvård 

Prehospital akutsjukvård definieras av Riksföreningen för Ambulanssjuksköterskor som 

de ”omedelbara medicinska åtgärder som görs av hälso- och sjukvårdspersonal utanför 

sjukhus” (Riksföreningen för Ambulanssjuksköterskor, 2012). 

 

Ambulanssjukvården i Sverige har utvecklats i snabb takt under de senaste decennierna 

och utgör idag en kvalificerad akutsjukvård med krav på hög teknisk kompetens och 

medicinskt omhändertagande såväl som omvårdnad av hög kvalitet (Nyström & Herlitz, 

2016). I Sverige regleras ambulanssjukvården av Hälso- och Sjukvårdslagen (SFS 

1982:763). Den är en viktig länk mellan samhället och sjukvården, som idag har blivit 

allt mer indelad i olika vårdnivåer och specialiteter (Bremer, 2016). Antalet patienter 

ökar och en större andel är äldre, multisjuka patienter som ställer krav på 

ambulanssjuksköterskans förmåga att bedöma, vägleda och transportera patienter till rätt 

vårdnivå. 

 

I den prehospitala akutsjukvården ställs ambulanssjuksköterskan inför situationer att 

snabbt behöva bedöma, prioritera och vårda patienter med olika ålder, sjukdomar och 

hälsoproblem, även förlossningar (Riksföreningen för Ambulanssjuksköterskor, 2012). 

Mötet med patienten ska kännetecknas av ett etiskt förhållningssätt, vilket innebär att 

varje patient ska ses som unik, med sina egna speciella behov som ska bekräftas 

gällande sina egna erfarenheter av olycka, ohälsa eller akut sjukdom som ligger till 

grund för att en ambulans har tillkallats. 

 

1.3 Illamående inom ambulanssjukvården 

I litteraturen om prehospital akutsjukvård behandlas illamående oftast knapphändigt. I 

Prehospital akutsjukvård (Suserud & Lundberg, 2016) nämns illamående endast i ett 

stycke i samband med bukproblem och kort som möjlig biverkning vid behandling med 

morfin, medan Mosby’s Paramedic Textbook (Sanders, 2012) innehåller kortfattad 

information om läkemedel för att behandla illamående. 
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Forskning om illamående inom den prehospitala akutsjukvården är också långt ifrån 

heltäckande. I en australisk studie av förekomsten av illamående och kräkning hos 

patienter som utsatts för trauma och vårdades inom ambulanssjukvården rapporterade 

53 % av de intervjuade patienterna någon grad av illamående (Easton, Bendinelli, Sisak, 

Enninghorst & Balogh, 2012). Faktorer som visades statistiskt signifikant kunna öka 

risken för illamående var kvinnligt kön, lågt blodtryck och att patienten inte hade fått 

antiemetiska läkemedel profylaktiskt.  

 

Antiemetika har studerats i prehospitalt sammanhang. En prospektiv studie av Warden, 

Moren och Daya (2008) visar att ca 5 % av alla prehospitala patienter får ondansetron 

för att behandla illamående och kräkning. Resultaten visar att ondansetron är en effektiv 

behandling såväl för att minska illamående som för att minska risken att kräkas. 

Salvucci et al. (2011) konstaterar i sin studie att ondansetron är såväl säker som effektiv 

för att behandla illamående och kräkning prehospitalt. 

 

Det finns även evidens för att administration av syrgas minskar illamående och 

kräkning inom ambulanssjukvården. I en studie av äldre patienter utsatta för trauma 

visar Kober et al. (2002) minskat illamående och minskad frekvens av kräkning hos 

patienterna som fick syrgasbehandling under vårdtiden i ambulansen jämfört med 

patienterna som inte fick syrgasbehandling. Förutom en 50% reduktion av ett skattat 

”illamående-värde” och en minskning i kräkningsfrekvens med 75 % rapporterade 

patienterna även en större tillfredsställelse med sin vård än patienterna som inte fick 

syrgas. 

 

Ambulanspersonalens upplevelser av att förebygga och lindra patienters illamående och 

kräkning beskrivs av Westerlund et al. (2016), vars huvudtema i resultatet är individuell 

anpassning till patientens behov och tidigare erfarenheter. Flera sätt att förebygga, 

lindra och behandla illamående nämns såsom beröring, samtal, distraktion, körstil, 

omgivningens temperatur, ljud- och ljusmiljö, medicinska interventioner och 

administration av syrgas. 

 

Enligt Sveriges Ledningsansvariga Ambulansläkare i Samverkans (SLAS) 

behandlingsriktlinjer för ambulanssjukvården (2011) och Ambulanssjukvården Hallands 
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fickbok med behandlingsscheman och preparathandbok (Region Halland, 2016) kan 

antiemetika ges intravenöst vid illamående, såvida inte kontraindikationer föreligger. 

Någon möjlighet till behandling med antiemetika i förebyggande syfte, behandling med 

syrgas eller andra åtgärder för lindring av illamående nämns inte i dessa riktlinjer. 

 

1.4 Omvårdnad – mötet med patienten 

Ambulanssjuksköterskans fundament i mötet med patienten i den prehospitala 

akutsjukvården bygger på både medicinska och vårdvetenskapliga kunskaper (Nyström 

& Herlitz, 2016). Ambulanssjuksköterskan är först i vårdkedjan med att bedöma 

patienten och initiera behandling. För att kunna ge bästa möjliga vård behöver 

ambulanssjuksköterskan ta en bra anamnes, vilket hen gör genom att vara öppen i mötet 

och föra en dialog med patienten och eventuella närstående, om situationen tillåter 

(Andersson Hagiwara & Wireklint Sundström, 2016). Första mötet med patienten har 

visat sig vara nyckeln till den vårdrelation ambulanssjuksköterskan och patienten 

etablerar under vårdtiden. Patienter som känner sig sedda och bekräftade känner ofta en 

stor trygghet och tillit till ambulanssjuksköterskan (Nyström & Herlitz, 2016). Känslan 

av ohälsa och sjukdom och att behöva omvårdnad är för många människor en 

omtumlande upplevelse. Känslan kan beskrivas som att hamna utanför sitt sammanhang 

och en känsla av sårbarhet kan väckas. Ambulanssjuksköterskan ska värna om 

patientens delaktighet i vårdprocessen för att främja hälsa och förebygga onödigt 

lidande (Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

Studien av Westerlund et al. (2016) visar att de omvårdnadsåtgärder ambulanspersonal 

vidtar för att lindra illamående till stor del bygger på den vårdrelation som skapas. Vid 

de tillfällen en god, öppen relation byggs upp kan vårdaren och patienten gemensamt 

komma fram till strategier för att lindra illamåendet. Känslan av att förmedla trygghet 

och kunskapen för att finna orsaken till illamåendet beskrivs som viktiga för att lindra 

illamåendet. Genom att komma fram till orsaken till illamåendet är det lättare att sedan 

tillsammans med patienten komma fram till omvårdnadsåtgärder som kan hjälpa. 

Patienten kan ha tidigare erfarenheter att dela med sig av, vilket kan underlätta 

bedömningen och lindrandet av illamående. Då varje patient är unik kan åtgärder som 

fungerar för en patient vara verkningslösa för en annan (ibid.). 
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2 Teoretisk referensram 

Vårdvetenskap som vetenskaplig disciplin har som syfte att förbättra omvårdnad 

baserad på vissa ontologiska antaganden. Ett av dessa antaganden är att människan är 

mer än en biologisk varelse, människan ses som en enhet med såväl kroppsliga som 

psykiska, själsliga och andliga aspekter (Dahlberg et al., 2003). Utifrån ett 

vårdvetenskapligt perspektiv ska därmed varje patient ses som en helhet och som en 

unik individ. Vårdvetenskap ses här som en humanvetenskap som baseras på 

människan, hälsan och vårdandet (Bergbom, 2012). Illamåendet är en personlig 

upplevelse och kan därför ses som ett fenomen men undersöks i den här studien ur ett 

kvantitativt perspektiv för att undersöka frekvensen av upplevelsen. Det får inte 

överskyla att illamående är en personlig upplevelse och därför är den teoretiska 

referensramen av fenomenologisk karaktär för att understryka detta. 

2.1 Livsvärld 
 

Illamående beskrivs som en obehaglig, kväljande känsla som är svår att beskriva och 

som är en personlig upplevelse (Stern et al., 2011). Därmed är det viktigt att i mötet 

med dessa patienter ha ett grundläggande perspektiv som utgår ifrån individen och 

dennes egna unika livsvärld bestående av erfarenheter och upplevelser. 

Livsvärldsperspektivet kan ses som grunden i vårdvetenskapen. Vårdaren behöver ha en 

förmåga att förstå vad hälsa och välbefinnande är för patienten och vad upplevelsen har 

för betydelse för människan framför sig. Livsvärlden är unik och kan förstås som hur en 

människa uppfattar sig själv och sin omgivning i världen, både i dåtid, nutid och framtid 

i relation till tidigare erfarenheter. Livsvärlden påverkas alltså av tidigare erfarenheter 

men även sammanhang och mening anses betydelsefulla (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Utifrån detta bör ambulanssjuksköterskan vara öppen i mötet och ta del av patienternas 

livsvärld för att kunna förstå och erbjuda godhjärtade omvårdnadsåtgärder som gör 

skillnad för patienterna och ökar deras välbefinnande. Utifrån ett livsvärldsperspektiv 

som vårdvetenskapligt förhållningssätt berörs människors lidande och välbefinnande. 

Vårdandet har till uppgift att minska människors lidande och öka deras välbefinnande, 

även om de ses som naturliga delar av människors liv (Dahlberg et al., 2003). 
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2.2 Lidande 

Lidande beskrivs som en fysisk eller emotionell upplevelse av oro, ångest eller smärta. 

Att upptäcka, beakta och lindra lidande bidrar ofta till ett ökat välbefinnande hos 

patienten (Dahlberg et al., 2003). Upplevelsen av lidande kan ha flera olika 

bakomliggande orsaker. För en person kan känslan av obehag, till exempel som 

illamående, vara tillräcklig för att uppleva lidande (Arman, 2012).  Lidandet i relation 

till illamående har en del likheter med det lidandet en person upplever när hen känner 

smärta, det är en subjektiv upplevelse (Hægerstam, 2011). 

 

Lidande är unikt för var och en och kan vara både synligt och dolt hos individen 

(Arman, 2012). Det kan ha sin grund i något mer livsavgörande och komplext än 

känslan av ett obehag. Lidande kan delas in i tre olika sammanhang; vårdlidande, 

sjukdomslidande och livslidande. Det lidande illamående skapar för patienten skulle 

kunna vara såväl sjukdomslidande, exempelvis vid buksmärta, som vårdlidande, om 

patienten blir illamående av till exempel givna läkemedel eller på grund av åksjuka vid 

transport till sjukhus (ibid.). 

  

För att kunna lindra lidande behöver ambulanssjuksköterskan vara öppen för vad 

patienten kommunicerar då patienten kan ha mycket svårt att sätta ord på sitt lidande 

(Arman, 2012).  Ambulanssjuksköterskans förmåga att lindra lidande bygger på både 

medicinska och vårdvetenskapliga kunskaper (Dahlberg & Segesten, 2010). I 

litteraturen står det klart att mänskligt lidande inte enbart är negativt utan lidande kan 

även vara en drivkraft till förändringar. Det framgår även tydligt att lidande inte är ett 

nytt fenomen (Arman, 2012; Hægerstam, 2011). Inom sjukvården är lidandet en 

bidragande orsak till utvecklingen av vården och forskning.  Även om lidandet kan ses 

som en drivkraft är det inom vården alltid en ambition att försöka lindra lidandet. 

Lidande kan orsaka ohälsa och till och med bryta ner en människa mentalt (Hægerstam, 

2011). Att lindra lidande är ett grundläggande ansvarsområde för sjuksköterskor enligt 

den etiska koden för professionen (ICN - International Council of Nurses, 2012). 
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3 Problemformulering 

Forskningen om illamående hos patienter inom ambulanssjukvården är knapphändig 

och långt ifrån heltäckande. Incidensen och svårighetsgraden av illamåendet är inte 

tillräckligt känt och området skulle förtjäna ett större fokus. Illamående orsakar mycket 

lidande. Själva känslan av att vara illamående och känna ett behov av att kräkas är 

obehagligt. Illamående som leder till kräkning kan ha flera negativa konsekvenser för 

hälsan som till exempel elektrolytrubbningar i kroppen och längre rehabilitering efter 

skada och sjukdom. Varje patient har en egen upplevelse och genom att ta del av den 

och patientens unika livsvärld kan ambulanssjuksköterskan minska lidandet för 

patienten som mår illa. Det är ambulanssjuksköterskors uppgift att så långt som möjligt 

förbättra välmående och minska lidandet hos sina patienter. För att framgångsrikt kunna 

klara av den uppgiften måste ambulanssjuksköterskor först ha en tydlig bild över när de 

kan ställas inför patienter med illamående, innan de sedan kan besluta om strategier för 

att förebygga, lindra och behandla illamåendet. Därför behövs det en tydlig kartläggning 

över förekomsten av illamående inom ambulanssjukvården. 

 

4 Syfte 

Syftet med studien var att kartlägga förekomsten av illamående hos patienter inom 

ambulanssjukvården samt vilka faktorer som utgör skillnader i förekomsten. 

 

Frågeställningar: 

 Är det lika vanligt med illamående bland kvinnliga som hos manliga patienter? 

 Är det någon skillnad i förekomsten av illamående beroende på patienternas 

ålder? 

 Påverkar vårdtiden i ambulansen frekvensen av illamående hos patienterna? 

 Skiljer sig prevalensen av illamående hos patienter beroende på vilken klinik på 

sjukhuset de överrapporteras till? 

 

5 Metod 

5.1 Design 

Studien hade en kvantitativ ansats. Anledningen till denna ansats var att området är så 

sparsamt utforskat att det behövs ett stabilt fundament i form av kunskap om frekvensen 
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av illamående och om det går att urskilja faktorer som verkar leda till en högre frekvens 

av illamående hos patienterna. Genom en kvantitativ ansats finns det också möjlighet att 

utforska ett stort underlag och nå en större grad av statistisk säkerhet (Billhult & 

Gunnarsson, 2012a; Ejlertsson, 2012). Då har en grund skapats som vidare forskning av 

såväl kvantitativ som kvalitativ karaktär kan bygga vidare på. Studien genomfördes 

retrospektivt som en icke-experimentell granskning av ambulanssjukvårdens 

patientjournaler i Region Halland. Insamlad data analyserades och statistisk signifikans 

testades genom hypotesprövning med chitvåtest. 

 

5.2 Urval 

Inklusionskriterier för urvalet i studien var ambulansuppdrag som i Region Hallands 

journalsystem Paratus kodats som primäruppdrag med vård av patient i ambulans för 

transport till ett sjukhus. Primäruppdrag innebär ett uppdrag till sjukdoms- eller 

skadeplats. Patienterna skulle vara över 18 års ålder och vara vid medvetande och kunna 

kommunicera sitt illamående. Dock var det inga krav på att patienten talade svenska 

eftersom det går att kommunicera illamående på såväl verbala som icke-verbala sätt 

som till exempel genom kroppsspråk. Exklusionskriterier var journaler som var kodade 

till ESS 30, 38 och 39 (koder för patienter utsatta för trauma) eftersom det redan finns 

en studie baserad på illamående vid traumaolyckor. Sekundäruppdrag, som innebär en 

transport av patienten från eller mellan vårdinrättningar, exkluderades också. 

Anledningen till att sekundäruppdrag exkluderades var att det inte gick att utesluta att 

patienten inte redan hade fått behandling mot illamående.  

 

En filtrering av Region Hallands ambulanssjukvårdsorganisations journalsystem Paratus 

visade att totalt cirka tolv tusen patientjournaler nominellt matchade 

inklusionskriterierna under perioden 2016-06-01 till 2016-12-31. Då avsikten var att 

granska cirka 400 journaler gjordes ett konsekutivt urval under vecka 30 år 2016, vilket 

resulterade i 398 patientjournaler. Av dessa exkluderades 36 fall på grund av att de inte 

uppfyllde inklusionskriterierna. Dessa journaler innehöll uppgifter om 

ambulansuppdrag som hade blivit felkodade och var sekundäruppdrag (n = 12), inte 

hade ett sjukhus som destination (n = 6), var transporter av patienter utsatta för trauma 

(n = 2), eller patienter som var medvetslösa eller inte kunde kommunicera (n = 16). Se 

tabell 1. 
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Alla journaler med en vårdtid i ambulansen som var under 5 minuter (n = 27) eller över 

50 minuter (n = 7) granskades vidare utifrån geografiska områden för hämtning och 

överlämning och detaljerade tidsangivelser, varefter 5 journaler uteslöts från statistiken 

om vårdtid i ambulans på grund av fel tidsangivelser. 

Tabell 1: Urval och exklusioner 

Granskade journaler 398 

Exkluderade: 36 

Sekundäruppdrag 12 

Destination 6 

Patienter utsatta för trauma 2 

Medvetslös/oklar kommunikationsförmåga 16 

Inkluderade fall n = 362 

  

5.3 Datainsamling 

Insamlingen av data gjordes genom att varje inkluderad journal granskades enligt en 

granskningsmall (Bilaga A). Journalerna kodades och data från journalerna samlades i 

ett Excel
®
-dokument som benämndes databas. För att säkerställa att författarna 

granskade journalerna likvärdigt granskades de första femtio journalerna gemensamt. 

Redan från början fanns journalerna i ett Excel
®
-dokument som innehöll information 

om kön, ålder och vårdtiden i ambulansen. Varje journal granskades för att identifiera 

om det fanns dokumentation om illamående, någon form av skattning av illamåendet 

samt eventuell behandling mot illamående. 

  

5.4 Analys 

Data analyserades med deskriptiv statistik som presenteras i löpande text som 

proportioner, centralmått och spridningsmått (Billhult & Gunnarsson, 2012b). 

Variablerna ålder och vårdtid i ambulans delades upp i åldersklasser (18-40 år, 41-60 år, 

61-80 år, >80 år) respektive tidsintervaller (<10 minuter, 10-20 minuter, 20-30 minuter, 

30-40 minuter, >40 minuter) för att åstadkomma en meningsfull presentation av data 

(Ejlertsson, 2012). Tvådimensionella korstabeller skapades där illamående utgjorde den 

ena dimensionen och vardera kön, ålder, vårdtid i ambulans samt kliniskt tillstånd 

utgjorde den andra dimensionen. Utifrån dessa skapades tabeller och diagram för att ge 

en lättöverskådlig bild av data (ibid.). 
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För att utforska vilka faktorer som kunde ses som statistiskt signifikanta genomfördes 

statistisk analys av frekvensen av illamående i form av hypotesprövningar med 

avseende på parametrarna kön, ålder, vårdtid i ambulans och mottagande klinik. 

Åldersklasserna slogs först ihop till två åldersgrupper (18-60 år och >60 år) och vårdtid 

i ambulans delades upp i två intervaller utifrån medelvärdet (≤22,35 minuter, >22,35 

minuter) (Ejlertsson, 2012).  

 

Nollhypoteserna (H0) som användes var:  

 Det finns ingen skillnad mellan kvinnliga och manliga patienter avseende 

upplevelser av illamående inom ambulanssjukvården. 

 Det finns ingen skillnad mellan yngre upp till 60 år och äldre >60 år avseende 

upplevelser av illamående inom ambulanssjukvården. 

 Vårdtiden i ambulans påverkar inte frekvensen av illamående inom 

ambulanssjukvården. 

 Det finns inget samband mellan upplevt illamående och vilken klinik patienten 

överrapporteras till på sjukhuset. 

 

Nollhypoteserna prövades genom analys av korstabellerna med chitvåtest som metod 

(Ejlertsson, 2012; Eliasson, 2013; Helbæk, 2014). Analysen genomfördes med hjälp av 

Excel®-programmets funktion för chitvåtest (Vejde, 2013). En signifikansnivå på 5% (p 

< 0,05) valdes (Billhult & Gunnarsson, Analytisk statistik, 2012c; Ejlertsson, 2012). 

Resultaten presenteras i text och i tabellform och visar erhållna sannolikheter för att inte 

kunna förkasta nollhypotesen (Ejlertsson, 2012). 

 

5.5 Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetiska principer för medicinsk forskning som berör människor har fastslagits 

av World Medical Association (WMA) i det som kallas för Helsingforsdeklarationen 

(World Medical Association, 2013). De fyra grundläggande etiska 

forskningsprinciperna är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet.  

 

Tillförordnad verksamhetschef för ambulanssjukvården i region Halland kontaktades 

skriftligen och informerades om studien och gav sedan ett skriftligt godkännande för 
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granskning av journaler (Bilaga B). All data samlades in till studien genom 

journalgranskning. 

 

Journalers ärendenummer användes vid granskningen och en kod skapades i databasen 

med inhämtade uppgifter. Filen med nyckeln i form av ärendenummer och kodnummer 

lagrades på ett USB-minne som förvarades oåtkomligt för obehöriga. Varken 

personnummer eller namn användes överhuvudtaget under datainhämtningsprocessen. 

Databasen som skapades innehöll ingen information som kunde hänföras till en fysisk 

person och räknas därmed enligt personuppgiftslagen (PUL) (SFS 1998:204) inte som 

personuppgifter. Information till och inhämtande av samtycke från patienterna som 

journalerna rörde hade krävt identifiering genom personnummer, namn och adress och 

hade varit kontraproduktivt för patienterna då de inte längre hade varit avidentifierade 

samtidigt som det hade allvarligt försämrat studiens möjliga nytta genom ett potentiellt 

stort bortfall. 

 

Journalerna granskades för att avgöra om de uppfyllde inklusionskriterierna. Enbart 

information rörande illamående och eventuell behandling av illamående samt 

demografisk information inhämtades från journalerna. Data som insamlades rörde inte 

känsliga uppgifter såsom hälsohistoria, sexualliv, politiska åsikter, religion eller etniskt 

ursprung. Ingen deltagares intressen har åsidosatts och risken för deltagare i studien ses 

som minimal, samtidigt som den potentiella nyttan för samhället med studien genom 

förbättrad förståelse om och behandling av illamående prehospitalt ses som relativt stor. 

 

Enligt den etiska egengranskning som genomfördes i enlighet med riktlinjer från 

Sydostkommittén för forskningsetiska principer (Bilaga C) behövdes ingen ytterligare 

etikprövning av studien. Studien innebar inte heller något fysiskt ingrepp eller fysisk 

eller psykisk påverkan på någon forskningsperson eller experiment på biologiskt 

material, och behövde därför inte godkännande vid någon etikprövning enligt Lagen om 

etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460). 
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6 Resultat 

6.1 Demografi 

Tabell 2: Demografisk data 

 

I studien ingick nästan lika många kvinnor som män (kvinnor n=179, män n=183). Den 

yngsta patienten var 18 år gammal och den äldsta 99 år gammal. Medelvärdet på 

patienternas ålder var 66 år, och antalet patienter som var >60 år eller äldre var nästan 

dubbelt så stor (n = 236) som antalet patienter mellan 18 år och 60 år (n = 126). Se 

tabell 2.  

 

Vårdtiden i ambulansen räknades fram utifrån tiden då ambulanspersonalen registrerade 

att de lämnade platsen med patienten i ambulansen tills dess att de registrerade att de 

lämnade patienten på sjukhuset. Medelvärdet på vårdtiden i ambulansen var 22,35 

minuter. Fördelningen mellan de olika vårdtidskategorierna var relativt jämnt, förutom 

att det var markant färre fall med en vårdtid >40 minuter (Tabell 2).  

 

Vilken klinik patienten rapporterades till på sjukhuset antecknades. Störst andel 

patienter (63,0%) rapporterades till medicinkliniken (n=228), medan andelen patienter 

Antalet fall Kön Antal Procent 

n = 362 
Kvinnor 179 49,4% 

Män 183 50,6% 

Ålder Vårdtid i ambulansen 

Medelvärde Standardavvikelse Medelvärde Standardavvikelse 

66,0 år ± 21,4 år 22,35 min ± 13,28 min 

18-40 år 61   0-10 min 83 

41-60 år 65 10-20 min 78 

61-80 år 119 20-30 min 89 

   >80 år 117 30-40 min 73 

     >40 min 34 

Klinik relaterat till sjukdomstillstånd 

Medicin 228 Kirurgi 61 

Andning 45 Gynekologi/Urologi 14 

Cirkulation 63 Kirurgi 45 

Infektion 24 Ögon Öron Näsa Hals 2 

Medicin 35 Ortopedi 61 

Neurologi 61 Olycksfall 46 

Övrigt 12 Ortopedi 15 

Övrigt 8   

Psykiatri 4   
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som rapporterades till kirurgkliniken och ortopedkliniken var lika stor, 16,9% 

vardera (n = 61). Endast 3,3% av patienterna var antingen psykiatriska fall eller 

svårdefinierade fall som inte tillhörde någon av klinikerna ovan (Tabell 2). 

 

6.2 Förekomst och behandling av illamående 

Av de 362 fallen visade dokumentationen att 17,1% av patienterna hade varit 

illamående under vårdtiden, 17,4% av patienterna uppgav att de inte hade varit 

illamående, medan 65,5% av fallen saknade helt dokumentation om illamående. 

Se figur 1. 

 

Av de fallen med dokumenterat illamående (n = 62) hade en skattning av illamåendet 

gjorts i 21 fall (33,9%). Skattningen av illamående gjordes i samtliga fall med en verbal 

skala, som beskrev om illamåendet var akut eller lätt eller om det avtog under vårdtiden 

i ambulansen. I 32 av samtliga 362 fall (8,8%) fick patienten behandling med 

antiemetika, varav fem patienter fick behandling utan dokumentation om illamående 

och två trots att det dokumenterats att patienten inte hade något illamående. Av de 62 

patienterna som hade dokumenterat illamående var det 25 (40,3%) som behandlades 

med antiemetika. 

 

Figur 1: Dokumentation av illamående 

 

62 
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63 
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65,5% 
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Ingen dokumentation
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6.3 Illamående i relation till kön 

Dokumenterat illamående förekom oftare hos kvinnor (19,0%) än hos män (15,3%), 

medan dokumentation om icke-illamående var vanligare hos männen (21,3%) än hos 

kvinnorna (13,4%). Dokumentation avseende illamående saknades helt i journalen hos 

en något större andel kvinnliga patienter än manliga (67,6% respektive 63,4%). 

Se figur 2.   

 

Figur 2: Dokumentation av illamående i relation till kön 

 

6.4 Illamående i relation till ålder 

Det fanns en indikation på att dokumentationen kring illamående fördes oftare hos 

yngre, 18-60 år (38,1%) än hos äldre, 60 år (32,6%). Illamående var vanligast hos de 

yngre i åldersgruppen 18-40 år (26,2%), följd av patienter i 41-60 års ålder (20,0%) och 

därefter patienter i åldern 80 (17,1%). Frekvensen av illamående var lägst hos patienter 

i åldern 61-80 år (10,9%). Se figur 3.  

 

Figur 3: Dokumentation av illamående i relation till ålder 
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6.5 Illamående i relation till vårdtid i ambulansen 

Illamående var minst frekvent hos de patienter som vårdades i ambulansen kortast tid, 

<10 minuter (13,3%) och mest frekvent hos de som vårdades längst tid i ambulansen, 

>40 minuter (23,5%). Se figur 4. 

 

Figur 4: Dokumentation av illamående i relation till vårdtid i ambulans 

 

6.6 Illamående i relation till mottagande klinik 

Illamående förekom betydligt oftare hos patienter som på grund av sitt 

sjukdomstillstånd överrapporterades till kirurgkliniken (29,5%) jämfört med 

medicinpatienter (15,8%) eller ortopedpatienter (9,8%). Se figur 5. 

 

Figur 5: Dokumentation av illamående i relation till mottagande klinik 
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Ingen dokumentation 56 49 55 51 22
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0%

20%

40%

60%

80%

100%

Medicin Kirurgi Ortopedi Övrigt

Ingen dokumentation 154 34 40 9

Ej illamående 38 9 15 1

Illamående 36 18 6 2

0%

20%

40%

60%

80%

100%



  
 

17 

6.7 Analyserande statistik 

Statistisk analys med chitvåtest visade att kirurgpatienter hade en högre frekvens av 

illamående jämfört med andra patienter (p = 0,0303). En tendens till mer illamående 

kunde tydas hos kvinnor än män (p = 0,1216), liksom hos yngre jämfört med 

äldre (p = 0,0868). Det syntes även en trend till att illamåendet ökade vid längre 

vårdtider i ambulansen (p = 0,6644). Se tabell 3. 

Tabell 3: Analys av olika faktorers signifikans för illamående 

Faktor Illamående: % av gruppen Statistisk signifikans 

Kön 
Kvinnor 19,0% 

p = 0,1216 
Män 15,3% 

Ålder 
18-60 år 23,0% 

p = 0,0868 
>60 år 14,0% 

Vårdtid i ambulans 
≤22,35 min 15,8% 

p = 0,6644 
>22,35 min 18,9% 

Klinik 

Medicin 15,8% 

p = 0,0303 Kirurgi 29,5% 

Ortopedi 9,8% 

 

7 Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 

Syftet med studien var att undersöka förekomsten av illamående i ambulanssjukvården. 

Avsikten var att granska cirka 400 ambulansjournaler. På grund av tidsbrist fanns inte 

möjlighet att granska fler journaler. En uppdatering av Paratus efter den 1 juni år 2016 

möjliggjorde att journaler började kodas som primäruppdrag. Detta innebar att 

ambulansjournaler över patienter som överflyttades mellan vårdinrättningar kunde 

sorteras bort redan vid insamlingen av data då de kodades som sekundäruppdrag. Ett 

konsekutivt urval från en veckas ambulansjournaler mellan den 1 juni och 31 december 

år 2016 valdes ut som motsvarade önskat antal journaler att granska. Generellt sett är ett 

konsekutivt urval bättre än ett bekvämlighetsurval vid icke-slumpmässiga 

urvalsstrategier, men en potential svaghet är att tidsmässiga variationer kan missas 

(Polit & Beck, 2017). En svaghet i studiens urval är att det inte inkluderades några 

journaler från olika årstider då vanligt förekommande säsongsbetingade tillstånd som 
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influensa och vinterkräksjuka skulle kunna påverka frekvensen av illamående patienter. 

Detta skulle i sin tur kunna påverka ambulanssjuksköterskans uppmärksamhet kring 

illamående. Vid granskning av journalerna framkom dokumentation som kunde tyda på 

att patienterna inte mådde illa, till exempel att de åt som vanligt eller hade ätit och 

druckit under dagen, eller fanns motsatsen dokumenterat att de inte ätit och druckit. Då 

det blev en tolkningsfråga om det som stod verkligen innebar att ambulanspersonalen 

hade frågat om illamående eller inte valdes dessa journaler att tolkas som att det inte 

fanns dokumentation om illamående. Detta minskade risken för att granskningen skulle 

ske olika utifrån vem som granskade journalerna. En fördel med retrospektiva studier är 

att de är enkla och billiga att genomföra medan en svaghet är risken för att 

journalanteckningar är otydliga eller saknas och det måste tas i beaktning av resultatet 

(Billhult & Gunnarsson, 2012a). 

 

Reliabiliteten i studien stärks av att en granskningsmall användes för att underlätta 

journalgranskningen, som utfördes av två personer som skapat mallen och gått igenom 

den tillsammans. Innan granskningen av journalerna påbörjades gjordes en noggrann 

genomgång av datamaterialet för att inga felkodade journaler skulle granskas. De 

felkodade journalerna exkluderades från undersökningen (Eliasson, 2013). Validiteten i 

en kvantitativ studie kan bland annat beskrivas med statistisk säkerhet. Statistisk 

säkerhet uppnås bäst genom att använda ett stort urval eftersom den statistiska 

säkerheten ofta blir lägre vid mindre omfattande undersökningar (Polit & Beck, 2017). 

Validiteten i denna studie påverkas av den faktor att dokumentationen om illamående 

inte var så omfattande i journalerna som hade förväntats. Av de 398 journalerna som 

granskades inkluderades 362, varav endast 34,5% (n=125) innehöll dokumentation om 

illamående. Avsaknaden av dokumentation om illamående ses dock inte som ett internt 

bortfall utan som ett i sig intressant resultat som är betydelsefullt för framtida forskning. 

Ett annat val av metod, till exempel en enkätundersökning riktad till patienter, hade 

varit ett möjligt alternativ för att undersöka förekomsten av illamående prehospitalt. En 

sådan metod hade dock inte möjliggjort ett så stort urval och hade inneburit andra etiska 

svårigheter. Data testades med hypotesprövningar och statistisk signifikans. Inom 

vårdvetenskapen används ofta en statistisk signifikansnivå på 5% (p < 0,05). Det 

innebär fortfarande att det kan finnas fel i genomsnitt i var 20:e undersökning (Billhult 

& Gunnarsson, 2012c; Ejlertsson, 2012). Validiteten och reliabiliteten av hela studien 
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påverkas negativt av den mänskliga faktorn med tanke på risken att det kan ha missats 

att dokumenteras om illamående eller där journaler kodats fel i Paratus. 

 

Chitvåtestet ansågs lämpligast som testmetod för statistisk signifikans. Helbæk (2014) 

anger att chitvåtestet är lämpligt för att testa om kolumner och rader är beroende av 

varandra i korstabeller med kategorivariabler, medan Eliasson (2013) beskriver 

chitvåmåttet som ett mått som beskriver samband vid nominal- och ordinalvariabler. 

Enligt Ejlertsson (2012) bör två villkor vara uppfyllda för att ett chitvåtest kan anses 

vara tillförlitlig; att storleken på stickprovet bör vara minst 30 och att ingen av de 

förväntade frekvenserna bör understiga 1, och högst 20% av de förväntade frekvenserna 

bör understiga 5. Chitvåtestet är en approximation vars tillförlitlighet ökar ju större 

stickprovet är och ju högre de förväntade frekvenserna är. Närliggande kategorier kan 

slås ihop för att förbättra förutsättningarna för att villkoren för chitvåtestet ska uppfyllas 

(Ejlertsson, 2012). För att öka tillförlitligheten och chanserna att hitta statistisk 

signifikans i data slogs kategorierna för ålder ihop till enbart två kategorier, medan nya 

kategorier för vårdtid i ambulans skapades utifrån medelvärdet på vårdtid i ambulans. 

Fallen som inte överrapporterades till en specifik somatisk klinik utelämnades vid 

hypotesprövningen av samma anledning. En exakt metod för analys av kategorivariabler 

i korstabeller är Fishers exakta test (Polit & Beck, 2017). Fishers exakta test blir dock 

svårare att beräkna ju större stickprovet är och ju mer balanserad fördelningen mellan 

kategorierna är, och det är just i dessa situationer som chitvåtestet används (ibid). 

 

Bristen på dokumentation av illamående i journalerna påverkar studiens 

generaliserbarhet negativt (Priebe & Landström, 2012). Olika journalsystem används 

runt om i landet och det skulle vara svårt att införa en standardiserad journalföring där 

dokumentation om illamående var obligatorisk. Landets varierande förhållanden 

gällande avstånd till närmaste sjukhus gör även att faktorer som till exempel vårdtid i 

ambulans kan vara mycket varierande. Dessutom finns en stor variation av 

ambulansmodeller där komfort, väghållning, ljudnivå med mera kan vara orsaker som 

påverkar patientens upplevelse av vården i ambulansen. Dessa variationer ger studien en 

lägre generaliserbarhet till andra regioner i Sverige och gör det även svårt att 

generalisera internationellt där omständigheterna kan skilja sig ännu mer.  
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7.2 Resultatdiskussion 

7.2.1 Förekomst och behandling av illamående 

Vid uppstarten av den här studien gjordes en grundlig eftersökning av aktuell forskning 

inom området och det visade sig vara ett relativt outforskat område där endast ett fåtal 

vetenskapliga artiklar ansågs relevanta för området. Vid journalgranskningen visade det 

sig att en stor andel av journalerna inte innehöll någon dokumentation om illamående 

överhuvudtaget. Dokumenterat illamående fanns hos 17,1% av patienterna. I 

vetenskapliga artiklar som rör forskning angående prehospitalt illamående är 

illamåendet ofta satt i relation till behandling med opioider. En studie från Australien 

visar en högre frekvens av illamående, 38%, hos patienter utsatta för trauma som har 

vårdats i ambulans (Easton et al., 2012).  

 

Totalt 8,8% av patienterna fick behandling med antiemetika, vilket är jämförbart med en 

studie för att utvärdera effektiviteten av ondansetron som antiemetika där 5% av 

patienter fick antiemetika-behandling (Salvucci et al., 2011). Dessa resultat tyder på en 

tendens till underbehandling av illamående inom ambulanssjukvården. Av patienterna 

som hade dokumenterat illamående gjordes en skattning av graden hos 33,9%. Enligt 

Stern et al. (2011) är det oftast inom klinisk forskning om antiemetikas verkningsgrad 

som skattning av illamående sker, medan det inom vården oftast räcker att konstatera 

förekomsten av illamående för att initiera behandling. 

 

Tendenser till underbehandling av illamående pekar på att det kan finnas en 

kunskapslucka eller en brist i beslutsstödet vilket medför ett ökat lidande för patienterna 

som upplever illamående. Denna studie kan bidra till en ökad behandling av illamående 

inom ambulanssjukvården. 

 

7.2.2 Avsaknad av dokumentation om illamående 

Att ingen dokumentation om illamående fanns i 65,5% av journalerna kan ses som 

anmärkningsvärt. En möjlig förklaring är att många ambulanssjuksköterskor inte 

dokumenterar om illamående när patienten inte upplever illamående.  

 

En annan orsak till avsaknaden av dokumentation kan vara en rädsla hos 

ambulanssjuksköterskor för att bidra till mer illamående genom att ställa frågan om 

illamående och därmed väcka tanken hos patienten. Häuser, Hansen och Enck (2012) 
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beskriver hur denna noceboeffekt fungerar. Patienternas förväntningar påverkas av 

bland annat hur sjukvårdspersonal kommunicerar och presenterar interventioner och 

deras eventuella biverkningar, och kan leda till att patienter oftare upplever symtom 

såsom illamående.  

 

Det är dock troligt utifrån evidens inom andra områden att åtminstone en del av 

avsaknaden av dokumentation beror på brister i omhändertagandet av patienten, där en 

patients illamående inte har uppmärksammats, eller brister i dokumentation. Falk et al.  

(2016) gjorde en enkätundersökning av cancerpatienters upplevelser av symtom som 

trötthet och illamående. Därefter gjordes en jämförelse med sjukhusjournaler som 

visade att illamående endast var dokumenterat hos 34,8% av de patienterna som hade 

rapporterat illamående i undersökningen. I en undersökning på en palliativ avdelning i 

Texas, USA bland patienter och sjuksköterskor med specialistutbildning i palliativ 

omvårdnad fann Rhondali et al. (2012) att patienterna rapporterade betydligt fler och 

svårare symtom enligt ett kliniskt skattningsverktyg än de skattningar sjuksköterskorna 

dokumenterade. Laudermilch, Schiff, Nathens och Rosengart (2010) konstaterar att brist 

på prehospital dokumentation har ett samband med högre mortalitet hos patienter utsatta 

för trauma. 

 

Uppbyggnaden av själva dokumentationssystemet och beslutstödet kan ha en påverkan 

på kvaliteten på dokumentationen och även på kvaliteten på omhändertagandet. Om en 

fråga till exempel är tvingande i ett journalsystem måste dokumentation ske, och då 

uppmärksammas frågan på ett påtagligt sätt hos ambulanssjuksköterskan. Andersson 

Hagiwara (2016) konstaterar att det inte finns någon gemensam policy för journalers 

struktur i Sverige, och understryker vikten av att beslutstödet och journalen ska vara 

integrerade med varandra och vara en del av det normala arbetssättet, för att 

åstadkomma dokumentation av hög kvalitet. Paratus journalsystem som 

ambulanssjukvården i Region Halland använder är baserad på strukturen för 

omvårdnadsdokumentation i VIPS-modellen. I den nämns inte illamående direkt 

överhuvudtaget, utan det finns ett fritextfält med rubrik ”Nutrition” och ett med rubrik 

”Elimination” där dokumentation om illamående och kräkning normalt sett sker 

(Ehnfors, Ehrenberg & Thorell-Ekstrand, 2013).  
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7.2.3 Illamående i relation till kön 

Resultatet i den här studien visade att det var fler kvinnor än män som upplevde 

illamående, även om skillnaden var liten och inte kunde uteslutas bero på slumpen. Att 

kvinnor oftare drabbas av illamående än män bekräftas av litteraturen och vetenskapliga 

studier. Enligt Stern et al. (2011) upplever kvinnor mer illamående än män såväl på 

grund av åksjuka och cellgiftsbehandlingar som postoperativt. Hawthorn (1998) 

beskriver att kvinnor i fertil ålder löper 2-3 gånger högre risk att drabbas av 

postoperativt illamående än män. Skillnaden ses inte hos barn före pubertet eller hos 

äldre, efter att kvinnan har nått klimakteriet, och förklaras därmed av Hawthorn som 

hormonellt betingad. En stor befolkningsundersökning av vuxna från 20-års ålder i 

Nord Trøndelag i Norge (Haug, Mykletun, & Dahl, 2002) visade att sannolikheten för 

kvinnor att ha upplevt illamående under det senaste året var nästan tre gånger större än 

för män. Störst korrelation bland faktorerna som undersöktes fanns mellan illamående 

och ångest- och orostillstånd. Förekomsten av illamående har visats vara större hos 

kvinnor än män både postoperativt (Dienemann et al., 2012; Smith Collins, 2011), efter 

cellgiftsbehandling (Osoba, Zee, Pater, Warr, Latreille & Kaizer, 1997) och efter 

opioidbehandling för cancer-relaterad smärta (Kanbayashi & Hosokawa, 2014). 

 

Kvinnliga patienter visar en tydlig tendens till att uppleva mer illamående oavsett 

bakomliggande orsak. Inom ambulanssjukvården kan kännedom om denna faktor bidra 

till bättre bedömning, behandling samt lindring av illamående hos patienter. Genom att 

ambulanssjuksköterskan tar tillvara kunskapen och använder sin förmåga att ta del av 

livsvärlden, kan ambulanssjuksköterskan öka möjligheterna till att förebygga både 

illamående och lidande hos patienterna. 

 

7.2.4 Illamående i relation till ålder 

Studien visade en högre frekvens av illamående hos yngre patienter men skillnaden var 

inte statistiskt signifikant. Eventuellt hade ett större stickprov kunnat leda till en bättre 

signifikans och möjligheten att förkasta nollhypotesen att yngre och äldre upplever lika 

mycket illamående inom ambulanssjukvården. Även om skillnaden inte var statistiskt 

signifikant var den i linje med litteraturen och studier av illamående inom andra 

områden. Stern et al. (2011) beskriver hur rörelseutlöst illamående förekommer mest 

mellan två och tolv-års ålder och är sällsynt över 50-års ålder, och hur prevalensen av 

såväl postoperativt illamående som cellgifts-relaterat illamående minskar med åldern. 
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En studie av Young Hwang, Ryan och Johnson Zerwic (2006) visade att illamående är 

ett mycket vanligare symtom på hjärtinfarkt hos yngre patienter, där 56% av patienterna 

mellan 31 och 64 år upplevde illamående, än hos äldre, där 31,6% av patienterna i 

åldrarna 65 till 89 år upplevde samma symtom. I en studie av Dienemann et al. (2012) 

fanns tendenser till att postoperativt illamående förekom oftare hos yngre under 50 år 

(28,2%) än hos äldre över 50 år (22,8%) (p = 0,059). 

 

Easton et al. (2012) fann ingen signifikant skillnad i illamående relaterad till ålder hos 

patienter som utsattas för trauma som omhändertogs av ambulanssjukvården. Däremot 

fann Easton et al. en signifikant skillnad i kräkning hos dessa patienter relaterad till 

ålder, där kräkning förekom oftare hos äldre patienter.  

 

Därmed är patientens ålder en faktor för upplevelsen av illamående inom 

ambulanssjukvård, vilket kan hjälpa ambulanssjuksköterskan med identifiering av 

riskpatienter. På så vis kan kunskap om resultaten i denna studie hjälpa 

ambulanssjuksköterskor att bättre förstå livsvärlden hos patienter i alla olika åldrar och 

då även minska deras lidande och öka deras välbefinnande. 

 

7.2.5 Illamående i relation till vårdtid i ambulansen 

I den här studien visade resultatet att vårdtiden i ambulansen kan påverka frekvensen av 

illamående bland patienterna. Av de patienter som åkte ambulansen mindre än 10 

minuter upplevde endast 13,3% illamående. En högre frekvens av illamående 

uppvisades hos de som åkte längre, >40 minuter (23,5%). Vårdtiden i ambulansen 

påverkas av ambulanspersonalens rutin. I vissa fall tas patienten omhand i ambulansen 

och undersökningar görs inne i ambulansen utan att faktiskt vara på väg. Om 

ambulanspersonalen registrerar att patienten har lastats i ambulansen redan innan 

ambulansen börjar transporten mot sjukhuset påverkar det den tid som jämförs, alltså 

tiden som ambulansen var i rörelse. En studie med friska försökspersoner som åkte en 

hel timme i ambulans i kuperad terräng visade att 43% blev åksjuka (Weichenthal & 

Soliz, 2003). Detta tyder på att illamående förekommer oftare desto längre tid resan tar 

och mer kuperad vägen är. 
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Resultatet visar att illamående hos patienter under ambulanssjukvård är vanligt 

förekommande och bör särskilt uppmärksammas vid längre transporter för att minska 

lidandet hos patienterna. 

 

7.2.6 Illamående i relation till mottagande klinik 

Den enda faktorn som visade ett statistiskt signifikant resultat i denna studie var att 

patienter som överrapporterades till kirurgkliniken upplevde mer illamående än de 

patienter som överrapporterades till övriga kliniker. Patienter med besvär från buken, 

det vill säga gastrointestinala åkommor, klagar ofta över illamående och kräkningar 

(Hansson & Rantala, 2016). En undersökning från England om illamående visade att 

58-65% av befolkningen hade upplevt illamående vid ett par tillfällen under ett halv års 

tid. Troliga orsaker till illamåendet angavs vara matförgiftning och gastroenterit (Stern 

et al., 2011). Patienter med sjukdomstillstånd som hade bedömts som kirurgiska bör 

observeras mer noggrant inom ambulanssjukvården för att kunna identifiera vilka som 

eventuellt kan uppleva illamående. 

 

7.2.7 Övriga faktorer som kan ha ett samband med illamående 

Andra faktorer som tas upp i litteraturen som betydelsefulla för frekvensen av 

illamående är bland annat genetiska faktorer, opioidbehandling och psykologiska 

faktorer. Studiens design gjorde det inte möjligt att testa ytterligare möjliga faktorer då 

journalgranskningen var begränsad till den informationen som fanns tillgänglig i 

ambulansjournalen.  

 

Stern et al (2011) beskriver hur genetiska faktorer påverkar benägenheten till 

illamående. Personer med asiatiskt ursprung beskrivs vara betydligt mer disponerade att 

bli illamående, speciellt på grund av åksjuka, än de med kaukasiskt eller afrikanskt 

ursprung. Vidare noteras att vita oftare fick illamående som bieffekt av 

opioidbehandling än svarta (ibid). 

 

Opioidbaserade analgetika, som används flitigt inom ambulanssjukvården, har en känd 

biverkning att framkalla illamående (Stern et al., 2011). Bounes et al. (2016) fann att 

10,4% av patienter på akutmottagningar som fick opioidbaserade analgetika intravenöst 

blev illamående. Faktorer som starkt associerades med illamående var tidigare 

illamående efter opioidbehandling och åksjuka i hälsohistorien. En långsam injektion av 
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opioider kan i många fall räcka för att undvika illamående och kräkning hos patienten. 

Ur den prehospitala synvinkeln är det inte enbart en långsam injektion som påverkar 

biverkningarna av opioider. Kombinationen av behandling med opioider och rörelse kan 

också utlösa ett illamående, till exempel när ambulansen börjar köra (Blomberg, 2016). 

Patienter som lätt blir åksjuka tros bli ännu känsligare för rörelseutlöst illamående efter 

att ha fått opioider (Hawthorn, 1998). Det kan därför ibland vara svårt att bevisa den 

bakomliggande orsaken till illamående.  

 

En persons känslor, tankar och psykisk status påverkar hens benägenhet att bli 

illamående (Stern et al., 2011). Personer som är oroliga är mer känsliga för faktorer som 

kan orsaka illamående och får oftare illamående som biverkning vid 

cellgiftsbehandlingar. Ångestsjukdomar var även den största riskfaktorn för illamående 

i en studie av illamående i samhället enligt Haug, Mykletun och Dahl (2002). Även en 

persons förväntan påverkar hens symtombenägenhet. Enligt Stern et al. (2011) ökar 

förekomsten och graden av illamående hos patienter och studiedeltagare som är oroliga 

för eller förväntar sig att bli illamående av en behandling. Illamående kan till och med 

uppstå före den förväntade orsaken till illamåendet bara genom association, till exempel 

genom att omgivningens utseende eller lukt påminner om en tidigare upplevelse av 

illamående (ibid). Samtidigt kan även anpassning till stimuli ske, vilket gör att 

människor till exempel kan bli mindre åksjuka efter en längre tids exponering.  

 

Illamående kan innebära ett stort lidande, och det är viktigt att det upptäcks och 

behandlas. Ur ett livsvärldsperspektiv betraktas varje patient som en unik, autonom 

individ. Det är viktigt att patienten är delaktig i sin egen vård. Patienter inom 

ambulanssjukvården befinner sig dock oftast på grund av akut sjukdom eller skada, 

sårbarhet och hjälpbehov i ett stort maktunderläge (Bremer, 2016). Det är då oerhört 

viktigt att ambulanssjuksköterskor agerar ombud för patienter och är känsliga för deras 

behov, för att kunna minska deras lidande och öka deras välbefinnande (Dahlberg et al., 

2003).  

 

7.2.8 Implikationer  

Resultaten av denna och andra studier (Easton et al., 2012; Salvucci et al., 2011; 

Westerlund et al., 2016) tyder på att illamående inte alltid upptäcks och att det finns en 

betydande underbehandling av illamående inom ambulanssjukvården. Detta kan i sin tur 
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innebära negativa konsekvenser för den enskilde patienten, dels direkt genom lidandet 

som illamåendet innebär och dels på grund av ett försämrat medicinskt tillstånd och 

längre återhämtningstid (Hawthorn, 1998; Stern et al., 2011). Det kan även innebära 

större kostnader för samhället i form av längre sjukhusvistelser, högre vårdkostnader 

och förlorad produktivitet i samhället (Hawthorn, 1998; Stern et al., 2011). Fler studier 

behövs för att kartlägga bristen på upptäckt av och underbehandlingen av illamående 

inom ambulanssjukvården. 

 

I en intervjustudie med erfarna ambulanssjuksköterskor och ambulanssjukvårdare fann 

Westerlund et al. (2016) att en del ambulanspersonal inte tror att antiemetika har någon 

effekt alls mot illamående och att en del inte använder syrgas mot illamående för att de 

inte tror att det finns någon evidens att den är effektiv. Det finns dock evidens för nyttan 

av såväl antiemetika (Salvucci et al., 2011; Warden et al., 2008) som syrgas 

(Fleischhackl et al., 2003; Kober et al., 2002) för att behandla och lindra illamående. 

Brist på denna kunskap hos ambulanssjuksköterskor skulle kunna vara en orsak till att 

patienter med illamående underbehandlas med de medicinska åtgärder som finns att 

tillgå. 

 

Resultaten av studien och annan forskning tyder även på att det finns faktorer som 

påverkar prevalensen av illamående. Easton et al. (2012) föreslog ett instrument för att 

hjälpa ambulanspersonal att bättre förutspå risken för kräkning. Mer forskning om vilka 

faktorer som är av betydelse för illamående inom ambulanssjukvården skulle kunna leda 

till ett liknande instrument för att hjälpa ambulanspersonal att bättre värdera risken för 

illamående hos patienter.  

 

8 Slutsats 

Den här studien visade att både dokumentation om illamående i ambulansjournaler och 

behandling av illamående var otillräcklig. Studien visade att det fanns ett samband 

mellan mottagande klinik och frekvensen av illamående, där patienter med kirurgiska 

tillstånd upplevde mest illamående. En tendens till mer illamående hos kvinnor än män 

fanns också, liksom hos yngre jämfört med äldre. Det syntes även en trend till att 

illamåendet ökade vid längre vårdtider i ambulansen. Studien ger en indikation på att 

det skulle vara möjligt att identifiera riskfaktorer för illamående inom 

ambulanssjukvården. Andra faktorer, som den här studien inte gavs förutsättningar för 
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att undersöka, har i litteraturen visat sig vara signifikanta avseende förekomsten av 

illamående, till exempel opioidbehandling och genetiska och psykologiska faktorer. Det 

är dock viktigt att komma ihåg att illamående är en individuell upplevelse som kan 

förekomma hos patienter trots avsaknad av riskfaktorer. Det viktigaste för att 

illamående ska upptäckas är en strukturerad bedömning och anamnestagning hos alla 

patienter inom ambulanssjukvården. 

 

Vidare forskning om såväl avsaknad av dokumentation om illamående som faktorer 

som påverkar förekomsten av illamående skulle kunna leda till en utveckling av 

behandlingsriktlinjer och beslutstöd inom ambulanssjukvården. Detta skulle kunna 

hjälpa ambulanssjuksköterskor att bättre kunna bedöma vilka åtgärder som är aktuella 

såväl profylaktiskt som för att bättre kunna upptäcka, behandla och lindra redan 

befintligt illamående. Studien kan ses som en utgångspunkt för att kunna förbättra 

kunskapen om illamående hos ambulanssjuksköterskor och på så sätt öka möjligheterna 

till att lindra lidande orsakat av illamående hos patienter och förbättra deras 

välbefinnande. 

 

En analys av orsakerna till avsaknaden av dokumentation för att utforska i vilken 

omfattning illamående hos patienter inte upptäcks av ambulanspersonal kunde inte 

utföras inom ramen för denna studie på grund av etiska, tidsmässiga och logistiska 

faktorer, men vore mycket intressant som fokus för en uppföljande studie. Det skulle 

även kunna leda till en utveckling av dokumentationssystemet och riktlinjerna för 

behandling och omhändertagande vid illamående inom ambulanssjukvården. 
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