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Sammanfattning    
 
Bakgrund: Dyspné är en subjektiv upplevelse av att inte kunna få luft och är en av de 
vanligaste sökorsakerna inom akutsjukvård i Sverige. Dyspné är ett symtom på en 
mängd olika diagnoser såsom hjärtsjukdom, lungsjukdom, Sepsis etc. För att bedöma 
och prioritera patientens grad av vårdbehov prehospitalt används triagesystemet; Rapid 
Emergency Triage and Treatment System (RETTS). RETTS är uppbyggt av två 
bedömningssystem, Emergency Signs and Symtoms (ESS) och vitalparametrar (VP). I 
vårdmötet med patienten ansvarar sjuksköterskan inom ambulanssjukvården för att 
utföra bedömningsåtgärder enligt RETTS. För att identifiera symtom och tecken (ESS) 
på dyspné ingår elektrokardiogram (EKG) i bedömningen enligt RETTS. Det finns idag 
kunskapsluckor vad gäller följsamheten till RETTS bland ambulans sjuksköterskor. 
Syfte: Att undersöka vilken grad av följsamhet sjuksköterskor inom ambulanssjukvård 
har till bedömningsåtgärder enligt RETTS i vårdmöte med patienter som drabbats av 
dyspné.  
Metod: Kvantitativ design med ett slumpmässigt retrospektivt urval.  
Resultat: Etthundrasextioen patienter bedömda som dyspné granskades, medianåldern 
var 79 år och cirka hälften var män. Fullständiga VP togs i 92% av fallen och EKG i 
43% av fallen. Vi fann inga statistiska skillnader i följsamhet beroende på kön, prio 
eller tid på dygnet. Patienter med tidigare hjärtsjukdom (N=58) fick oftare EKG (53%) 
än patienter med enbart lungsjukdom (20%, N=41) p= <0.001.  
Konklusion: RETTS består av två samanlagda bedömningar; VP och ESS (där EKG 
ingår vid dyspné). Följsamheten till VP var hög men låg till ESS p.g.a. få tagna EKG. 
Även bland patienter med en historia av hjärt/kärl sjukdom var följsamheten till EKG 
låg. Fler och större studier behövs för att fånga orsaken till fynden.  
 
Nyckelord: Dyspné, ambulans, prehospitalt, elektrokardiogram, vitalparametrar, 
RETTS, vårdmöte, prioritering  
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INLEDNING 

 
Dyspné kan vara ett symtom på en mängd olika svåra tillstånd såsom: hjärtinfarkt, 
hjärtsvikt, lungemboli, astma, kol och sepsis. För att sjuksköterskan inom 
ambulanssjukvården skall kunna prioritera patienter som drabbats av dyspné krävs olika 
vårdåtgärder såsom insamlande av elektrokardiogram (EKG) och vitalparametrar (VP). 
Dessa bedömningsåtgärder ligger till grund för den fortsatta bedömningen och 
behandlingen. Det finns kunskapsluckor vad gäller forskning gällande följsamhet till 
insamlande av EKG och VP på patienter med dyspné. Den forskning som idag finns har 
främst studerat andra patientgrupper vad gäller följsamhet till olika bedömningsåtgärder 
och där de flesta studier är internationella. Om följsamheten sviktar kan det innebära att 
bedömningsåtgärder som förväntas utföras inte görs vilket i en större kontext betyder att 
alla patienter i slutändan inte får samma bedömning och vård. Därför är det angeläget 
att undersöka i vilken utsträckning sjuksköterskor inom ambulanssjukvården samlar in 
EKG och samtliga VP på patienter med dyspné. 
 

 

BAKGRUND 

Dyspné 
 
Dyspné är en av de vanligaste sökorsakerna inom akutsjukvård (Widgren 2012 s. 63) 
och år 2014 vårdades ca 60 000 vuxna patienter inneliggande för sjukdomar i 
andningsorganen (Socialstyrelsen statistikdatabas 2016). Dyspné används här som ett 
begrepp för andfåddhet, vilket är en subjektiv upplevelse av andningssvårighet (Edberg 
& Wijk 2014 s. 178). Utöver patientens upplevelser och beskrivningar finns det fynd 
som kan mätas och därigenom spåra sjukdom. Sådana fynd kallas tecken och kan ses 
som en del av den objektiva bedömningen (Johannisson 2004 s.109-113). Tecken på 
dyspné kan vara en förändrad andningsfrekvens alternativt en låg syrgasmättnad i blodet 
(Widgren 2012 s. 31-32).  
 
Dyspné kan således vara en subjektiv upplevelse av andningssvårigheter, objektivt 
mätbara tecken eller båda dessa tillsammans. Detta innebär att sjuksköterskan inom 
ambulanssjukvården behöver vara lyhörd både för patientens upplevelse samt de 
objektiva mätbara tecknen. Med sjuksköterska inom ambulanssjukvården menar 
författarna av föreliggande studie en sjuksköterska som är grund- eller specialistutbildad 
och verksam inom ambulanssjukvård. 
 
Dyspné är en obehaglig känsla av att inte kunna få luft och detta kan bero på flera 
allvarliga tillstånd såsom buksmärta, lungsjukdom, kardiell sjukdom, trauma, oklara 
infektioner, neuromuskulära sjukdomar samt hematologiska sjukdomar men även vid 
psykosomatiska symtom som stress, oro eller panikångest (Almås, Stubberud, Grønseth, 
Bolinder-Palmér & Toverud 2011 s. 106-114). Dyspné är en också en multidimensionell 
upplevelse som inkluderar att behöva kämpa för att få luft, panik och rädslan för att dö 
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(Skevington, Pilar, Routh & MaCleod 1997 s. 677-689) men också fysiskt försvagande 
och mentalt plågsamt (Hallas, Howard, Theadom & Wray 2012 s. 467-477). För 
sjuksköterskan inom ambulanssjukvården kan detta innebära att bedömningen i 
vårdmötet med patienten blir komplex då flera bakomliggande tillstånd kan ge samma 
symtom. Till stöd för bedömningen har sjuksköterskan inom ambulanssjukvården ett 
bedömningsinstrument samt behandlingsriktlinjer för vilka vårdåtgärder som ska 
utföras. Bedömningsinstrumentet visar allvarlighetsgraden samt vilka vårdåtgärder som 
ska prioriteras och behandlas. 

 
Vårdmöte med dyspnépatient 
 
Vårdmötet är den relation som uppstår när vårdare och patient möts och kännetecknas 
av ett professionellt åtagande som innebär att vårdarens fokus är på patienten och 
dennes behov av vård. Vårdmötet kan både vara kort och långt, endast ett par minuter 
upp till flera år (Dahlberg & Segesten 2010 s. 190-193). Karaktäristiskt för 
ambulanssjukvården är att den bygger på korta vårdmöten där tiden för att skapa en 
vårdrelation med patienten är begränsad (Elmqvist, Fridlund & Ekebergh 2008 s. 186). 
 
När det gäller patienter med dyspné har studier visat att 20-50 % också lider av sådan 
ångest att det försämrar patientens symtom jämfört med patienter med likvärdig 
åkomma. (Gudmundsson et al., 2005 s. 414-419; Gurney-Smith, Cooper, & Wallace, 
2002 s. 43-155; Kim, Kunik, Molinari, & Hillman, 2000 s. 465-471). Patienter som 
lider av kronisk lungsjukdom riskerar också, på grund av rädslan för att få 
andningsbesvär, att drabbas av panikångest i högre grad än övriga patientkategorier 
(Smoller, Pollack, Rosenbaum & Kradin 1996 s. 6-17; Smoller, Simon, Pollack, Kradin 
& Stern 1999 s. 84-97). I ambulanssjuksköterskornas kompetensbeskrivning framgår 
det att sjuksköterskan inom ambulanssjukvården ska kunna främja patienters 
välbefinnande och bidra till lindrat lidande (Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor 
2012 s. 6). Lidande är en subjektiv upplevelse (Eriksson 1994 s. 30-32) och för en 
patient som drabbats av dyspné tenderar lidandet att eskalera, eftersom upplevelsen av 
att inte få luft bidrar till ökad ångest och oro (Gudmundsson et al., 2005 s. 414-419; 
Gurney-Smith, Cooper, & Wallace, 2002 s. 43-155; Kim, Kunik, Molinari, & Hillman, 
2000 s. 465-471). Viktiga uppgifter för sjuksköterskan inom ambulanssjukvården, i 
vårdmötet med dyspnépatienten, är att identifiera den bakomliggande orsaken till 
dyspnén, behandla symtomen exempelvis genom syrgasbehandling, CPAP eller 
vätskedrivande läkemedel redan innan bedömningen är färdig men också hålla lugnande 
samtal genom att informera patienten och dennes anhöriga om behandlingen och 
därigenom göra dem delaktiga i vården (Wireklint Sundstrom & Dahlberg 2011 s. 113-
119). Det är av betydelse att lugna patienten eftersom patientens symptom kan förvärras 
av den oro och ångest som symptomen i sig kan ge.   
 
Sjuksköterskan inom ambulanssjukvården har olika bedömningsåtgärder för att 
identifiera den bakomliggande orsaken till dyspné. Exempel på sådana 
bedömningsåtgärder är insamlande av EKG och VP. Bedömningsåtgärderna är viktiga 
för att kunna göra en säker bedömning och prioritering av patientens tillstånd samt 
behov av behandling (Dahlberg & Segesten 2010 s. 89; van Beek et al. 2014 s. 448-
453). För patienter med dyspné finns det många tänkbara bakomliggande orsaker 
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(Almås et al 2011 s. 106-114) vilket gör bedömningen både komplex och avgörande för 
val av behandling, t ex syrgas, inhalation av läkemedel och smärtlindring. En missad 
bedömningsåtgärd riskerar att patientens tillstånd undertriageras samt riskerar att öka 
lidandet för patienten om symptomen inte avhjälps trots att patienten upplever att de fått 
behandling.  
 
Till stöd för sina bedömningar och prioriteringar prehospitalt har sjuksköterskan inom 
ambulanssjukvården bedömningsinstrument samt riktlinjer till sin hjälp. Ett sådant 
bedömningsinstrument är Rapid Emergency Triage and Treatment System (RETTS) 
som syftar till att styra vårdhandlingar och vårdtempo (Widgren 2012 s. 6-7). 

 
Bedömning 
 
Allt fler människor söker akutsjukvård vilket leder till att en prioritering, så kallad 
triage, som är baserad på den medicinska risken att vänta på bedömning eller åtgärd av 
läkare utifrån identifierat vårdbehov, behövs (Gilboy, Travers & Wuerz 1999 s. 468; 
Oredsson et al. 2011 s. 19-20; Widgren 2012 s. 24). RETTS är ett triagesystem inom 
akutsjukvård som idag används av Sveriges samtliga landsting och även inom 
ambulanssjukvården. Triagesystemet RETTS är uppbyggt av två 
bedömningsinstrument: Emergency Symtoms and Signs (ESS) och VP (Widgren 2012 
s. 22-28).  
 
ESS är ett textbaserat bedömningsinstrument baserat på algoritmer som rör patientens 
primära sökorsak. ESS är till för att upptäcka de patienter som kan vara kritiskt sjuka 
men inte har avvikande VP.  ESS:s textbaserade bedömning är olika beroende på 
sökorsak. Ett antal algoritmer kräver ett EKG på samtliga patienter för en korrekt 
prioritering. Dyspné är en sådan algoritm (Widgren 2012 s. 63). 
 
Figur 1: ESS 4, Dyspné för vuxen 2015 

-   Nytillkommet vänstergrenblock 
-   ST-höjning 
-   Utbredd thorakal plötslig smärta med vegetativa symtom eller 

medvetandeförlust 

 
Röd 

-   Samtidig svår bröstsmärta med eller utan andnings korrelation, 
och/eller medvetandeförlust 

-   Synlig halsvenstas 
-   Ischemitecken på EKG + dyspné 

 
Orange 

-   Endast andningskorrelerad bröstsmärta 
-   I kombination med hjärtklappning 
-   Bilaterala benödem 

 
Gul 

-   Inget av ovanstående Grön 

 

VP innefattar luftvägen, andningsfrekvens (AF), syremättnad (POX), puls, blodtryck, 
kroppstemperatur och vakenhetsgrad och är till för att bedöma patientens vitala 
funktioner och allmäntillstånd. Syftet med att mäta VP är att objektivt fånga svikt i ett 
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eller flera organsystem och VP bedöms som det viktigaste instrumentet i ett beslutsstöd 
(Widgren 2012 s. 27). En studie (Rittenberger, Beck & Paris 2005 s. 2-7) redovisade 
följsamheten till insamlande av VP, utan att beskriva närmare vilka de var, till 87 %. 
 
Figur 2: Gränsvärden vitalparametrar för vuxen RETTS 2015 
Vitalparameter Röd Orange Gul Grön 
Luftväg Ofri luftväg 

Stridor 
   

AF <8 eller >30 >25  8-25 
Pox <90% med O2 <90% utan O2 90-95% utan 

O2 
>95% utan O2 

Puls RR* >130 eller 
OR* >150 

<40 eller >120 <50 eller 
>110 

50-110 

Blodtryck SBT*<90 
mmHg 

   

Temp  <35oc eller 
>41oc 

>38,5oc 35oc-38,5oc 

Vakenhetsgrad 
(RLS) 

Medvetslös 
Krampanfall 

Somnolent 
RLS 2-3 

Akut 
desorienterad 

Alert 

∗ RR = Regelbunden, ∗ OR = Oregelbunden, ∗ SBT = Systoliskt blodtryck 
 
ESS och VP genererar tillsammans en medicinsk riskbedömning av patientens tillstånd 
och delas prehospitalt upp i fyra olika prioriteringar: röd, orange, gul och grön där röd 
prioritet är den allvarligaste och grön är den minst allvarliga (Widgren 2012 s. 24-26). 
 
Bedömningsinstrumentens betydelse i akutsjukvården har varit omdiskuterad. År 2010 
konstaterade SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering 2010 s. 87-88) att det 
finns begränsat med forskning vad det gäller bedömningsinstrument såsom RETTS. De 
framhöll också att det saknas vetenskapligt underlag för att uttala sig om betydelsen av 
ESS samt VP. På liknande sätt fastslår Oredsson et. al. (2011 s. 19-43) i en 
litteraturstudie att sambandet mellan VP och mortalitet är outforskat område som inte 
har något vetenskapligt stöd. Samtidigt påpekar Widgren & Jourak (2011 s. 623-628) att 
RETTS, som då hette METTS, är ett känsligt instrument som kan användas för att 
prioritera de patienter som är i behov av akutsjukvård men även för att upptäcka 
försämring i patientens tillstånd. Samma författare konstaterar visserligen i en senare 
studie att det alltid finns en risk för undertriagering då bedömningsinstrumentet ”inte 
kan förväntas vara 100 procent vid varje enskild bedömning” (Widgren 2012 s.6). En 
nyligen publicerad studie (Ljunggren, Castrén, Nordberg & Kurland 2016), som är 
gjord på en större akutmottagning i Sverige, visar att det finns ett samband mellan 
avvikande VP och ökad mortalitet både vid dag ett och efter trettio dagar. Vidare visar 
studien på att risken för ökad mortalitet stiger ju större avvikelsen är i förhållande till 
respektive VP:s normalvärden. Studien påvisar även stigande ålder som en riskfaktor 
för ökad mortalitet och föreslår det som en framtida variabel att inkludera i 
gränsvärdena på VP. Om det är så som denna studie visar, nämligen att det finns ett 
samband vad gäller avvikande VP och ökad mortalitet redan från dag ett, så stärker det 
betydelsen av att bedömningsinstrumenten (RETTS) följs, i det här fallet att alla VP tas 
prehospitalt. Bedömningen kan antas ha betydelse för både prioritering och behandling. 
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Om patienten blir för lågt prioriterad till följd av bristfällig bedömning kan det i 
förlängningen innebära en risk för patientsäkerheten.  
Dyspné, med eller utan bröstsmärta, är ett huvudsymtom för hjärtsjukdom. 
Tidigare forskning visar att det finns flera vinster med att ta EKG prehospitalt 
på patienter med hjärtsjukdom (Herlitz & Svensson 2009 s. 269-270). Bång 
et al. (2008 s. 325-332) påvisar med sin studie ett direkt samband mellan att 
genom prehospitalt EKG upptäcka hjärtinfarkt och ökad överlevnad. 

 
EKG på patienter med dyspné 
 
För patienter med dyspné krävs det, enligt RETTS, insamling av EKG för att kunna 
bedöma graden av allvarlighet för patientens ohälsa (Widgren 2012 s. 63). Med EKG 
menas det elektriska impulsförloppet som registreras i hjärtat med hjälp av elektroder 
fastsatta på specifikt förbestämda ytor på kroppen (Jern & Jern 2012 s. 14). 
Vårdåtgärden EKG är viktig för prioriteringen och bedömningen då avsikten är att fånga 
eventuella avvikelser vad gäller hjärtat och där igenom också fånga potentiellt 
livsfarliga kardiella tillstånd. Det finns flera vinster med att ett prehospitalt EKG tas och 
att eventuella akuta tillstånd upptäcks tidigt. Det ena är att patienten kan behandlas 
optimalt och att behandling sätts in i ett tidigt skede. En annan vinst är att patienten 
transporteras till rätt vårdnivå från början (Herlitz & Svensson 2009 s. 269-270). I en 
studie (Bång et al. 2008 s. 325-332) visas att överlevnaden ökar för hjärtinfarktpatienter 
där prehospitalt EKG tagits och där patienten direkt transporterats till percutan coronar 
intervention (PCI) istället för akutmottagningen.  
 
Trots påvisade fördelar med att ta EKG prehospitalt visar en svensk studie att det hos 
sjuksköterskan inom ambulanssjukvården finns kunskapsbrister i att tolka EKG 
(Werner, Kander & Axelsson 2014 s. 13-16). Prehospitalt EKG kan sändas till sjukhus 
(Terkelsen et al. 2002 s. 412-420; Bergrath et al. 2011 s. 371-377) där specialistutbildad 
personal kan vara behjälplig med tolkande av EKG:et (Herlitz & Svensson 2009 s. 268). 
Det råder också osäkerhet i hur hög grad EKG i praktiken tas. För patienter med 
bröstsmärta visar en svensk studie att EKG insamlas för 95 % av patienterna (Byrsell, 
Regnell & Johansson 2012 s. 162-166). I internationella studier visas varierande 
resultat, 20,4 % - 95 %, på samma patientkategori (Rothrock, Brandt, Godfrey, Silvestri 
& Pagane 2001 s. 331-334; Figgis, Slevin & Cunningham 2010 s. 151-155; 
Rittenberger, Beck & Paris 2005 s. 2-7; Colwell et al. 2009 s.237-240) vilket kan 
förklaras av att ambulanspersonal runt om i världen har alla olika behandlingsriktlinjer, 
beslutsstöd samt utbildning.  
 
När det gäller patienter med dyspné har inga studier identifierats som undersöker 
följsamheten till insamlande av EKG och VP. Detta trots att ett prehospitalt EKG, som 
tolkas av specialistutbildad personal, kan ha en avgörande betydelse för patienter med 
dyspné, där orsaken är allvarliga kardiella tillstånd. Detsamma gäller avvikande VP då 
detta objektivt kan påvisa svikt i ett eller flera organsystem.    
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PROBLEMFORMULERING 

 
I Sverige vårdas ca 60 000 personer inneliggandes på sjukhus för dyspné varje år och 
detta utgör en av de vanligaste patientgrupperna inom ambulanssjukvården. Dyspné kan 
orsakas av både kardiella och icke kardiella tillstånd. Gemensamt är att dyspné kan 
orsakas av ett livshotande tillstånd men också att det ger upphov till ett lidande hos 
patienten. 
  
Sjuksköterskan inom ambulanssjukvården ansvarar för att upprätta ett vårdmöte i vilket 
det ingår att tidigt identifiera och behandla symtom och tecken på dyspné. Vårdåtgärder 
samt allvarlighetsgrad ska utföras och bedömas enligt behandlingsriktlinjer och 
triagesystemet RETTS där EKG och alla VP ingår i bedömningen. 
  
Vårdmötet påverkas av de bedömningsinstrument som används inom 
ambulanssjukvården. RETTS är ett bedömningsinstrument som sjuksköterskan inom 
ambulanssjukvården använder enligt gällande riktlinjer för att bedöma prioritet hos 
patienter med dyspné. Korrekt bedömning av patienter som drabbats av dyspné är av 
betydelse för att bedöma deras hälsotillstånd och vårdbehov. Bristande bedömning 
medför en risk för ett ökat lidande hos patienten.  
  
Det finns kunskapsluckor vad det gäller följsamheten till insamling av EKG och 
samtliga vitalparametrar hos patienter med dyspné. Dessa kunskapsluckor önskar 
aktuell studie att fylla och därmed bidra till utvecklingen av ambulanssjukvården 
gällande patienter som drabbats av dyspné. 
 
 

SYFTE 

Syftet med studien är att undersöka följsamheten hos sjuksköterskan inom 
ambulanssjukvård till triagesystemet RETTS då de prehospitalt möter patienter som 
drabbats av dyspné. 
  
Specifik frågeställning för studien är: 
 
1) I vilken grad samlas EKG och samtliga VP in på patienter som drabbats av dyspné? 
2) Är det skillnad i följsamheten till insamlande av EKG och samtliga VP mellan 
patienter beroende på kön? 
3) Hur förhåller sig följsamheten till insamlande av EKG och samtliga VP beroende på 
prioritet? 
4) Är det skillnad i följsamheten till insamlande av EKG och samtliga VP beroende av 
tid på dygnet eller patientens tidigare sjukhistoria? 
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METOD 

Studien är en retrospektiv journalgranskningsstudie med kvantitativ design och 
slumpmässigt urval. Data samlades in under månaderna januari till april år 2016 i 
ambulanssjukvården Region Halland. I Region Halland finns det fem ambulansstationer 
och journaler från medarbetare från samtliga stationer är inkluderade i studien. 
 

Urval 
 
Patienter som år 2015 vårdats i ambulanssjukvården med kontaktorsak dyspné, ESS 4, 
inkluderades i studien. Alla patientjournaler har ett unikt ärendenummer som är kopplat 
till ambulansuppdraget. Samtliga 2881 ärendenummer som kodats ESS 4, dyspné, 
matades in i statistikprogrammet Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). I 
detta program slumpades 200 patientjournaler ut för granskning enligt inklusions- och 
exklusionskriterierna (se nedan). Randomiseringsförfarandet utfördes av 
verksamhetsutvecklare inom ambulanssjukvården Halland med hjälp av statistisk 
sakkunnig på FoUU-enheten i Region Halland.  
 
Inklusionskriterierna för studien var:  

•   Kodad som dyspné, ESS 4 
•   Patient 18 år eller äldre  
•   Patient som vårdats av sjuksköterska inom ambulanssjukvård 
•   Primäruppdrag (patienter som transporterades till akutmottagning, vårdcentral 

eller stannat kvar på plats) 
 
Exklusionskriterierna för studien var: 

•   Patient yngre än 18 år 
•   Patient som vårdats av ambulanssjukvårdare 
•   Sekundärtransport (transport mellan sjukhus eller vårdcentral) 
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Figur 3: Flödesschema över urvalsprocessen. 

 
Datainsamling 
 
Verksamhetschefen för ambulanssjukvården tillfrågades skriftligt om godkännande 
gällande journalgranskning för att genomföra studien. Efter skriftligt godkännande av 
verksamhetschefen (Bilaga 1) fick båda författarna under samma period ett tillfälligt 
inlogg till ambulanssjukvårdens patientjournalsystem, som är den administrativa delen 
av Paratus. Därefter skapades ett utvärderingsprotokoll i Excel (Bilaga 2) där all 
information som samlats in sammanställdes för att få en större överblick av materialet. 
Informationen sorterades efter journal och för varje journal sammanställdes information 
för sex olika variabler: insamlade EKG, insamlade VP, kön, ålder, prioritet och tid på 
dygnet.  
 
Kön och ålder har kodats utefter given information i ambulansjournalen. Vid skapande 
av ambulansjournalen införs patientuppgifter per automatik från folkbokföringen i 
journalen. Ålder har därför räknats som hela fyllda år. EKG och VP har kodats som 
antingen insamlat eller ej insamlat. För att ett EKG ska anses vara insamlat ska 
sjuksköterskan inom ambulanssjukvården dokumenterat detta i journalen på minst ett av 
följande två sätt: Via Paratus aktivitetsfält eller i journalens fritextfält. Aktivitetsfältet är 
förutbestämda dokumentationsrader där sjuksköterskan inom ambulanssjukvården 
klickar i att det är utfört. I fritextfältet ska sjuksköterskan inom ambulanssjukvården 
skrivit att EKG är insamlat eller skrivit EKG samt gjort en bedömning av det. Prioritet 
sorterades i röd, orange, gul och grön. Tid på dygnet sorterades i två grupper: dag (06-
22) eller natt (22-06). För att få en enhetlig bedömning valdes tiden då personalen 
ankom till insatsområdet enligt ambulansjournalen. I utvärderingsprotokollet översattes 
samtliga värden till siffror. Sammanställningen skapade en god översikt över insamlad 

Exkluderade: 
Under 18 år (n=17) 
Sekundärtransport (n=15) 
Ambulanssjukvårdare (n=6) 
Övrigt (n=1) 

Randomiserat urval (n=200) 

Inkluderade (n=161) 

Patienter som kodats dyspné, 
ESS 4, i Halland 2015 

(n=2881) 
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data och underlättade analysen av densamma. Informationen var enbart tillgänglig under 
tiden för uppsatsskrivandet.  
 
Innan datainsamlingen påbörjades gjordes en test där tio av de randomiserade 
journalerna dokumenterades utifrån utvärderingsprotokollet. Syftet med testet var att 
prova om kodschemat fungerade och om den insamlade informationen skulle kunna 
svara på studiens syfte och frågeställningar. Inga fall av missing data förekom. 
Testjournalerna kom sedan att inkluderas i studien. För att uppnå så god reliabilitet som 
möjligt samlades data in av båda författarna tillsammans och journalerna granskades två 
gånger vid separata tillfällen (Eliasson 2013 s. 16). 
 
Dataanalys 
 
När all data samlats in och dokumenterats genomfördes analys med statistikprogrammet 
SPSS version 23.0. Först och främst användes deskriptiv statistik för att beskriva 
variablerna insamlade EKG samt insamlade VP, i både antal och andel (procent). 
Därefter analyserades samband mellan dessa variabler och kön, prioritet respektive tid 
på dygnet. Dessa statistiska analyser testades med chitvå-test. P-värde för statistisk 
signifikans bestämdes till 0,05 vilket vanligen används inom statistisk analys (Polit & 
Beck 2012 s. 412). Inför genomförandet av analysen träffade författarna en statistiskt 
sakkunnig vid två tillfällen för genomgång och fördjupning av statistikprogrammet. Den 
statistiska analysen har därefter genomförts av författarna själva. För att ytterligare 
tydliggöra resultatet redovisas aktuell data med hjälp av tabeller, diagram samt även 
genom löpande text.  
 

Förförståelse 
 
Malterud (2014 s. 48-50) beskriver förförståelse som en ryggsäck med kunskap 
människan bär med sig. Denna kunskap kan vara både av nytta, men även utgöra 
fallgropar, inom forskningen. Det är av yttersta vikt, enligt Malterud, att förförståelsen, i 
form av fallgropar, inte påverkar det empiriska resultatet. 
 
Författarnas förförståelse har sin grund i att de själva båda arbetat inom 
ambulanssjukvården i två år. De har själva mött ett antal patienter som drabbats av 
dyspné som bedömts och vårdat utifrån RETTS.  
 
Regler för vad som ansågs som utförd, eller ej utförd, vårdåtgärd sattes upp efter att 10 
testjournaler hade granskats före insamlandet av data startade. Båda författarna har läst 
igenom det fullständiga materialet separat, allt för att minimera risken att förförståelsen 
skall kunna påverka tolkning och slutsatser av densamma. Därefter har slutsatserna 
jämförts med varandra och en slutgiltig gemensam bedömning har gjorts. Syftet med 
dessa åtgärder var att författarnas förförståelse inte skulle påverka datainsamlingen och 
därigenom resultatet. Författarnas bakgrund inom ambulanssjukvården underlättade 
resonemanget kring de olika variablerna som skulle väljas ut samt vilka tänkbara 
samband det kunde finnas mellan dem. Förförståelsen underlättade också tolkningen av 
den empiriska data. 
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Etiska övervägande 
 
Efter att författarna av studien på ett tydligt sätt presenterat uppsatsens tillvägagångsätt 
och syfte har ett skriftligt godkännande inhämtats från verksamhetschefen för 
ambulanssjukvården i Region Halland (Bilaga 1). Vetenskapsrådet (2011 s. 18) menar 
att det finns en balans mellan nyttan och risken med forskning och att det finns en vilja 
att göra något nyttigt för samhället samtidigt som vi måste skydda de medverkande 
individerna. Nyttan med undersökningen har vägts mot risken vilket är viktigt inom all 
forskning (Polit & Beck 2012 s. 156-157; Malterud 2014 s. 39-40). I föreliggande studie 
finns det en risk att patienternas integritet kränks genom journalgranskningen, men 
nyttan med granskningen anses överväga denna risk.  
 
Det randomiserade urvalet bestod av 200 stycken ambulansjournaler där alla givits ett 
specifikt ärendenummer. För att kunna granska ambulansjournalerna knutna till 
respektive ärendenummer krävs tillgång till ambulansjournalsystemet Paratus Admin 
genom personlig inloggning, ett personligt inlogg som författarna haft tillgång till 
endast under uppsatsskrivandet. Efter att inloggning skett har författarna haft tillgång 
till hela ambulansjournalen inklusive personuppgifter, såsom personnummer och namn 
på patienten. Ingen utomstående har haft möjlig tillgång till personuppgifter utan endast 
listan med ärendenummer. Personuppgifter har av författarna hanterats konfidentiellt.  
 
Vetenskapsrådet (2011 s. 18-23) beskriver fyra krav på forskningen: informations-, 
samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekraven. I föreliggande studie är 
konfidentialitets- och nyttjandekraven uppfyllda. Eftersom studien utfördes inom ramen 
för högskoleutbildning på avancerad nivå behövdes inget etiskt godkännande från 
Etikprövningsnämnden (SFS 2008:192). 
 

 
RESULTAT 

 
Totalt randomiserades 200 patienter med dyspné (ESS 4) och 39 exkluderades. Antalet 
inkluderade och ej exkluderade var 161 varav 74 (46 %) var män och 87 (54 %) var 
kvinnor. Patienterna var mellan 18 och 97 år där majoriteten var 75-85 år och 
medianåldern på deltagarna var 79 år samt medelåldern 75 år. (Tabell 1) 
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Tabell 1: Fördelning kön och ålder 
    Totalt Man Kvinna 
    n= 161 n = 74 (46%) n= 87 (54%) 
Ålder, år       
Medel (sd* ±) 75,0 (sd* ± 17) 76,4 (sd* ± 14) 73,9 (sd* ± 19) 
Median  
Range 

79,0  
18-97 

78,5  
21-95 

81,0  
18-97 

∗ = Standardavvikelse 
 

Insamlande av EKG och VP 
Ser man till resultatet gällande följsamheten till insamlandet av EKG framkom det att 
EKG togs i 69 fall vilket motsvarar 43 %. Samtliga VP insamlades i 148 fall (92 %) 
(Tabell 2). AF och puls insamlades i 160 fall (99 %), POX och blodtryck i 161 fall (100 
%) medan temp och vakenhetsgrad samlades in i 155 fall (96 %)(Tabell 3).  
 
Tabell 2: Insamlande EKG och VP 
  Totalt Man Kvinna   
  n= 161 n = 74 n= 87 P-värde 
EKG insamlat 69 (43%) 32 (43%) 37 (43%) 0,927 
EKG ej insamlat 92 (57%) 42 (57%) 50 (57%)   
VP insamlat 148 (92%) 68 (92%) 80 (92%) 0,988 
VP ej insamlat 13 (8%) 6 (8%) 7 (8%)   

  

Kön 
Det var ingen statistisk signifikant skillnad mellan könen vad gäller insamlandet av 
EKG (p=0,927) samt VP (p=0,988) (Tabell 2).  
 
Tabell 3: Insamlande av respektive VP 
VP (n= 161)  
 Insamlat Ej insamlat 
AF 160 (99%) 1 (1%) 
POX 161 (100%) 0 (0%) 
Puls 160 (99%) 1 (1%) 
Blodtryck 161 (100%) 0 (0%) 
Temp 155 (96%) 6 (4%) 
RLS 155 (96%) 6 (4%) 
 

Prioritet 
I kategorin patienter som blivit prioriterade som röda (n= 52) togs EKG i 21 fall (40 %) 
och VP i 47 fall (90 %). Bland de patienter som fick orange prioritet (n= 54) togs EKG i 
26 fall (48 %) och VP i 52 fall (96 %). Resultatet visade vidare att på gulprioriterade 
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patienter (n=32) samlades EKG in i 15 fall (47 %) och VP i 32 fall (100 %). I kategorin 
grön prioritet (n=23) samlades EKG in 7 fall (30 %) och VP i 17 fall (74 %) (Diagram 
1).  
 
Diagram 1: Andel, i procent, insamlade EKG och VP utifrån prioritering 

 
 

Tid på dygnet 
I den insamlade populationen togs det något färre EKG nattetid men tid på dygnet 
påvisade ingen statistisk signifikant skillnad i insamlande av varken EKG eller VP när 
dag jämfördes mot natt (p=0,066) respektive (p= 0,993) (Tabell 4). 
 
Tabell 4: Insamlande av EKG och VP dagtid/nattetid 
  Dag 06-22 Natt 22-06 P-värde 
  n=124 n= 37   
EKG insamlat 58 (47%) 11 (30%) 0,066 
EKG ej insamlat 66 (53%) 26 (70%)   
VP insamlat 114 (92%) 34 (92%) 0,993 
VP ej insamlat 10 (8%) 3 (8%)   

 

Tidigare sjukdomar och ålder 
Det var ingen skillnad åldersmässigt mellan de patienter där EKG togs och de patienter 
där EKG inte togs. Vad gäller patienternas tidigare sjukdomar påvisades en statistiskt 
signifikant skillnad i insamlande av EKG (p=<0,001) mellan de patienter som enbart har 
hjärtsjukdom jämfört med de som endast har lungsjukdom i anamnesen. För patienter 
med enbart tidigare lungsjukdom samlades EKG in i 20 % av fallen, medan det för 
patienter med enbart tidigare hjärt-kärlsjukdom insamlades i 53 % av fallen. Högst 
andel (63 %) samlades in för patienter med enbart övriga sjukdomar. I de fall där 
patienten inte har någon tidigare sjukdom samlades EKG in i 30 % av fallen (Tabell 5).  
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Tabell 5: Insamlande av EKG i förhållande till tidigare sjukdomar och ålder 
  EKG insamlat EKG ej insamlat P-värde 
Ålder (År ±sd*)  77,4 (sd* ± 16)  73,2 (sd* ± 18)   
Tidigare sjukdom (%) 
Enbart hjärt-kärlsjukdom (n=58) 31 (53%) 27 (47%) 

 Enbart lungsjukdom (n=41) 8 (20%) 33 (80%) <0,001  
Enbart övriga sjukdomar (n=16) 10 (63%) 6 (37%)   
Friska (n=10) 3 (30%) 7 (70%)  
* = Standardavvikelse 
 
 
DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 
 
För att genomföra studien bestämde sig författarna för att använda en kvantitativ ansats 
och retrospektivt granska journaler. Deskriptiv och analytisk statistik har använts för 
jämförelse. En kvantitativ design är lämplig att använda för att undersöka hur vanligt 
förekommande ett fenomen är (Polit & Beck 2012 s. 14), i denna studies fall hur ofta 
EKG och alla VP samlas in på patienter med dyspné. Författarna valde att randomisera 
fram 200 stycken journaler från hela 2015. Randomisering är det bästa sättet för att inte 
slumpen skall inverka på resultatet och för att därmed uppnå hög extern validitet (Polit 
& Beck 2012 s. 206). Ingen tidigare granskning har gjorts av denna patientpopulation 
gällande följsamheten till insamlande av VP och EKG. Antalet journaler ansågs av 
författarna som tillräcklig mängd för en pilotstudie och givet tidsramen för föreliggande 
studie (Eliasson 2013 s. 44). Pilotstudien vi gjort kan ligga till grund för en poweranalys 
där man räknar ut hur stor populationen behöver vara för att säkerställe de statistiska 
skillnader vi inte kunnat påvisa i denna studie.  

I enlighet med Hartwig, Fröberg & Ericsson (2004 s. 60) betraktas i den här studien en 
åtgärd som inte är dokumenterad som ej utförd. Avseende insamlande av EKG och 
samtliga VP kan det finnas ett mörkertal där vårdåtgärden är utförd men på grund av 
bristfällig dokumentation ej bokförts som utförd i denna studie. Ett exempel på 
detta är patientens vakenhetsgrad som i sex fall ej dokumenterats. Det mest troliga är att 
sjuksköterskan på något sätt gjort en bedömning av detta genom att enbart titta på 
patienten men av någon orsak inte dokumenterat det. Föreliggande studie har granskat i 
vilken grad alla VP är dokumenterade som insamlade, vilket innebär att VP i dessa fall 
kodas som ej utförd. Problemet med bristfällig dokumentation har lyfts fram i tidigare 
studier av ambulanssjukvård (Laudermilch, Shiff, Nathens & Rosengart 2010 s. 220-
227; Staff & Søvik 2011) vilket talar för att detta problem i viss mån kan finnas i 
föreliggande studie. Ett sätt att komma runt detta problem, avseende EKG, hade kunnat 
vara att samla in data från tracemaster, som är en databas för alla EKG i Region 
Halland. På så vis hade systematiska fel till följd av potentiellt bristfällig dokumentation 
undgåtts. Samtidigt är det ingen garanti att samtliga insamlade EKG sänds in, vilket gör 
att det kan finnas mörkertal också med detta tillvägagångssätt.  
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Överförbarheten är enligt Malterud (2014 s. 27-28) kopplad till i vilken kontext, dvs. 
sammanhang, utöver den egna, som fynden är giltiga. RETTS är ett triagesystem som 
används i Sveriges samtliga landsting såväl prehospitalt som på akutmottagningar. 
Vårdåtgärderna som granskats i denna studie ska ligga till grund för prioritering av 
patienter med dyspné oavsett var i landet bedömningen sker. Överförbarheten i 
resultatet bedöms utifrån denna aspekt som hög. Det kan misstänkas att det finns 
variationer i medicinteknisk utrustning i ambulanserna beroende på vilket landsting den 
är stationerad (Almgren & Göthesson 2009 s. 186). Detta skulle kunna påverka 
resultatets överförbarhet negativt. 
 
Relevans innebär att forskningen skall tillföra ny kunskap i förhållande till det som 
redan är känt om fenomenet (Malterud 2014 s. 25-26). Såvitt författarna av föreliggande 
studie vet är någon liknande studie ej tidigare utförd. Liknande studier (Byrsell, Regnell 
& Johansson 2012 s. 162-166) har utförts på patienter som lider av bröstsmärta men 
samtidigt kan det ses som mer naturligt att samla in ett EKG vid uttalad bröstsmärta än 
vid symtomet dyspné. Således anser författarna av föreliggande studie att relevansen för 
studien är hög då den belyser ett område som tidigare är outforskat. 

Data har matats in i ett utvärderingsprotokoll (Bilaga 2) som är framtaget av författarna 
i kalkylprogrammet Excel som sedan kopierades in i SPSS som har använts för att göra 
statistiska analyser. För att stärka reliabiliteten gjordes stickprov av datainmatningen i 
Excel-dokumentet för att säkerställa att felinmatning ej skett (Eliasson 2013 s. 16). En 
annan åtgärd för att stärka reliabiliteten var att genomföra kodning och analys på tio 
testjournaler och diskutera fram gemensamma ramar för respektive variabel. Författarna 
hade också kontinuerlig kontakt med statistiskt sakkunnig för vägledning i hur analyser 
i SPSS skall utföras och resultat tolkas.  

Deskriptiv dataanalys gjordes av de beroende variablerna. Andel insamlade EKG och 
andel insamlade VP beräknades som procent av det totala antalet patienter, vilket svarar 
mot studiens första frågeställning. För att besvara frågeställning två och fyra, dvs. 
undersöka om det finns någon skillnad i insamling av EKG och VP beroende på kön 
eller tid på dygnet samt tidigare sjukdoms påverkan jämfördes antal och andelar. 
Variablerna i dessa undersökningar är nominalskalevariabler och därför användes chi-
två-test för beräkning om signifikanta skillnader förelåg. (Ejlertsson 2012 s. 155-156 & 
s. 195-196; Eliasson 2013 s. 92). Frågeställning tre besvaras genom deskriptiv 
dataanalys där resultatet presenteras i procent i diagram. 

 

Resultatdiskussion 
 
Huvudfynden i aktuell studie visar att VP insamlades av sjuksköterskan inom 
ambulanssjukvården i en högre utsträckning än insamlande av EKG. Resultatet påvisar 
ingen statistisk signifikant skillnad i insamlande av EKG och VP mellan könen.  
Vidare framgår det i resultatet att sjuksköterskan inom ambulanssjukvården i denna 
studie samlar in EKG och VP i varierande grad mellan prioriteterna, dock finns ingen 
statistisk skillnad. Det påvisas heller inget statistiskt samband mellan insamlande av 
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EKG och VP samt tid på dygnet. Patientens tidigare sjukdomar kan inte anses som en 
förklaring till varför följsamheten till insamlande av EKG är lägre än VP. 
 
Resultatet visar alltså att sjuksköterskan inom ambulanssjukvården samlar in EKG på 
mindre än hälften av patienterna som drabbats av dyspné, ett tillstånd som kan ha 
potentiellt allvarlig bakomliggande orsak (Almås et al. 2011 s. 106-114). Detta trots att 
sjuksköterskan inom ambulanssjukvården, enligt RETTS, ska insamla EKG på samtliga 
patienter med dyspné för att kunna göra en prioritering (Widgren 2012 s. 24-26). Syftet 
med detta är att upptäcka allvarliga kardiella tillstånd som kan vara en bland många 
bakomliggande orsaker till dyspné. Tidigare forskning visar att prehospitalt EKG kan 
öka överlevnaden hos patienter med allvarliga kardiella tillstånd eftersom patienten då 
kan transporteras direkt till PCI istället för till en akutmottagning där värdefull tid kan 
förloras (Amit, Cafri, Gilutz, Ilia & Zahger 2007 s. 355-358; Bång et al. 2008 s. 325-
332). Dessa studier understryker därmed att det ur patientsäkerhetssynpunkt kan vara av 
stor betydelse att ett prehospitalt EKG tas. Det finns inget som talar för att detta resultat 
inte skulle vara giltigt också för patienter med dyspné orsakat av allvarliga kardiella 
tillstånd. Det är i detta sammanhang den bakomliggande orsaken, inte klassificeringen 
av sökorsak, som är det väsentliga. Utifrån detta kan resultatet i aktuell studie tolkas 
som att det föreligger en risk ur patientsäkerhetssynpunkt att följsamheten mot RETTS 
avseende insamling av EKG på patienter med dyspné är förhållandevis låg. Det kan ha 
betydelse för patientens fortsatta vårdförlopp med fördröjning till diagnos och 
behandling. 
 
Av tidigare forskning framgår att följsamheten när det gäller insamling av EKG för 
patienter med bröstsmärta är betydligt högre än vad denna studie på patienter med 
dyspné visar. Prehospitalt EKG samlas, enligt Byrsell, Regnell & Johansson (2012 s. 
162-166) in i 95 % av fallen. Detta indikerar att resultatet i föreliggande studie inte kan 
förklaras med att sjuksköterskan inom ambulanssjukvården avstår prehospitalt EKG på 
grund av bristande kunskap om hur det ska tolkas, vilket lyfts fram som ett problem i 
tidigare forskning (Werner, Kander & Axelsson 2014 s. 13-16). Vidare visar flera 
studier dessutom att symtom på hjärtinfarkt kan vara dyspné med avsaknad av 
bröstsmärta (Arslanian-Engoren et Al. 2006 s. 1177-1181; Berg, Björck, Dudas, Lappas 
& Rosengren 2009 s. 454-462).  
Resultatet av dessa studier pekar på vikten av att insamla EKG även om patienten enbart 
lider av dyspné och inte bröstsmärta. Sjuksköterskan inom ambulanssjukvård måste, för 
att kunna behandla en patient optimalt, tänka i banor som diagnos och 
differentialdiagnoser. Sjuksköterskan inom ambulanssjukvården står inför en komplex 
bedömning gällande dyspnépatienten där flera olika orsaker kan ge samma symtom. Till 
sin hjälp har sjuksköterskan inom ambulanssjukvård i dessa fall 
bedömningsinstrumentet RETTS. Resultatet av föreliggande studie visar att 
sjuksköterskan inom ambulanssjukvård i hög grad väljer att göra avsteg från 
bedömningsåtgärderna enligt RETTS. En tänkbar orsak till att dessa avsteg görs i 
bedömningen av patienter med dyspné är en bristande kunskap hos sjuksköterskan inom 
ambulanssjukvård om allvarlighetsgraden i symtomet dyspné. Det kan tänkas att 
kardiell åkomma inte misstänks då bröstsmärta saknas. En annan tänkbar orsak kan vara 
att insamling av VP skall göras på samtliga patienter oavsett ESS medan EKG endast 
ska insamlas på några enstaka. Det kan därför misstänkas att insamling av VP är en 
naturligare del i bedömningen av patienten med dyspné än insamling av EKG. 
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När det gäller VP visar resultatet i föreliggande studie att alla VP insamlades i en grad 
som motsvarar vad tidigare forskning (Rittenberger, Beck & Paris 2005 s. 2-7) har 
påvisat. Den forskning (Oredsson et al. 2011 s. 19-43; Statens beredning för medicinsk 
utvärdering 2010 s. 91-99) som fanns vid undersökningsperioden (150101-151231) 
framhöll att VP som prediktivt instrument var outforskat vad gäller sambandet 
avvikande VP och ökad risk för dödlighet. Dock har en nyligen publicerad stor studie, 
som är gjord på en större akutmottagning i Sverige (Ljunggren et al. 2016), påvisat ett 
samband mellan avvikande VP från normalvärdet och ökad risk för dödlighet både 
första dygnet och efter 30 dagar. Med den senaste forskningen som grund kan det 
konstateras att bedömningen av patienter utifrån VP kan vara av stor vikt. Att 
sjuksköterskan inom ambulanssjukvård upptäcker livshotande tillstånd genom 
avvikande VP och därigenom tillser att patienten tidigare erhåller bedömning och 
behandling av läkare på akutmottagning är således av gagn ur patientsäkerhetssynpunkt.  

Den andra delen av syftet med studien var att undersöka om följsamheten till 
insamlande av EKG och VP skiljer sig åt vad det gäller kön, prioritering och tid på 
dygnet. Studien påvisar ingen statistisk signifikant skillnad mellan kvinnor och män 
avseende insamling av EKG och samtliga VP. Detta ligger i linje med en tidigare 
svensk studie (Isaksson, Holmgren, Lundblad, Brulin & Iliasson 2008 s. 152-158) som 
påvisat att det inte är någon skillnad mellan könen i avseende omhändertagande vid 
hjärtinfarkt. Samtidigt finns det flera studier som visar att det finns skillnader mellan 
könen vad det gäller behandling och bemötande från sjuksköterskan inom 
ambulanssjukvård (Løvlien, Schei & Hole 2007 s. 308-313; Michael, Sporer & 
Youngblood 2007 s. 901-906; O'Donnell, Condell, Begley & Fitzgerald 2006 s. 268-
276).  

När sambandet mellan patientens prioritet och insamlande av EKG och samtliga VP 
studeras framträder ett intressant mönster som dock inte kunnat säkerställas statistiskt. 
Sjuksköterskan inom ambulanssjukvården insamlar fler EKG och VP i grupperna röd-, 
orange- och gul prioritet än i gruppen med grön prioritet. En tänkbar orsak kan vara att 
sjuksköterskan inom ambulanssjukvården i dessa fall bedömer att vissa VP och EKG 
kan avstås. Sannolikt är den bedömningen rimlig men faktum kvarstår att 
sjuksköterskan inom ambulanssjukvården frångår riktlinjerna gällande hur prioritering 
av patienter med dyspné skall göras. Det kan också ses som förvånande att det insamlas 
fler EKG och VP i grupperna orange- och gul prioritet än i den allvarligaste gruppen, 
röd prioritet. En tänkbar förklaring till detta kan vara att om sjuksköterskan inom 
ambulanssjukvård genom en bedömningsåtgärd bedömt patienten som akut sjuk väljer 
att avstå andra bedömningsåtgärder för att påskynda avtransporten. Å andra sidan kan 
det innebära att sjuksköterskan inom ambulanssjukvården som avstår att insamla ett 
EKG missar en allvarlig hjärtåkomma vilket kan fördröja patientens tid till definitiv 
vård genom att patienten transporteras till fel vårdnivå. Samtidigt ska en vårdåtgärd som 
avstås dokumenteras som ej utförd och varför denna avståtts ifrån, vilket inte är gjort i 
de journaler som studerats.  

I föreliggande studie samlades EKG in i högre grad dagtid än nattetid, men skillnaden 
var inte signifikant. Det är anmärkningsvärt att EKG endast samlas in i 30 % av fallen 
mellan kl. 22.00 och 06.00. En potentiell förklaring kan vara att symtomen hos 
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dyspnépatienter skiljer sig åt beroende på tid på dygnet. En annan förklaring kan vara 
att rutinerna hos sjuksköterskan inom ambulanssjukvården varierar beroende på tid på 
dygnet. Författarna har inte funnit några tidigare studier om samband mellan utförda 
vårdåtgärder och tid på dygnet, men utifrån föreliggande studies resultat vore detta 
intressant att undersöka vidare från ett större material.  

Vad gäller patienternas tidigare sjukdomar finns det intressanta skillnader. För patienter 
som är friska eller enbart har lungsjukdom i anamnesen samlades EKG in i betydligt 
lägre grad än för patienter med enbart tidigare hjärt-kärlsjukdom samt patienter med 
enbart tidigare övriga sjukdomar. En tänkbar orsak till detta är att sjuksköterskan inom 
ambulanssjukvården gör bedömningen att dyspnén, för patienter med tidigare 
lungsjukdom, inte är av kardiell orsak och därigenom avstår från att ta ett EKG. Vidare 
kan det ses som förvånande att det inte samlas in EKG i mer än drygt hälften av fallen 
för patienter med tidigare enbart hjärt- kärlsjukdom. Det är också intressant att denna 
siffra är lägre än för patienter med enbart andra tidigare sjukdomar. SBU (2010 s. 87-
88) har tidigare konstaterat att det saknas vetenskapligt underlag för att uttala sig om 
betydelsen av ESS som bedömningsinstrument. Med bakgrund av detta samt denna 
studies resultat kan det diskuteras huruvida RETTS bedömningsåtgärder i ESS:erna 
eller den kliniska blick sjuksköterskan i ambulanssjukvården har ska styra om EKG ska 
insamlas. Å andra sidan behövs det en likriktning i bedömningen av dyspnépatienter där 
alla ska få samma bedömning och vård. Lightner, Brywczynski , McKinney  & Slovis 
(2010 s. 56-63) menar att även om patientens tidigare sjukdomar är kända kan det till 
och med av läkare på sjukhus vara svårt att ställa diagnos utifrån anamnes och kliniska 
fynd då patienter ofta har flera grundsjukdomar som kan påverka varandra. 
Således är det en komplex situation för sjuksköterskan inom ambulanssjukvården där 
tidigare sjukdomar kan vara en vägledare för att kunna behandla en patient som lider av 
dyspné. Å andra sidan skall bedömningssystemet RETTS ligga till grund för 
bedömningen och då behövs samtliga tillgängliga bedömningsåtgärder, däribland EKG 
och VP.  

Sjuksköterskan inom ambulanssjukvården är oftast den första länken i vårdkedjan för 
patienten (Poljak, Tveith & Ragneskog 2006 s. 48-51) och har ansvaret att upprätta ett 
vårdmöte samt utföra de vårdåtgärder som åligger sjuksköterskan inom 
ambulanssjukvården. Information och delaktighet är viktigt för att lindra patientens oro 
och minska lidandet men också för att möjliggöra en medicinsk riskbedömning och 
prioritering. Till stöd för sina prioriteringar och bedömningar prehospitalt har 
sjuksköterskan inom ambulanssjukvården bedömningsinstrumentet RETTS till sin 
hjälp. Föreliggande studie har påvisat att sjuksköterskan inom ambulanssjukvården 
samlar in VP i hög grad men att EKG inte ens samlas in på varannan patient som 
drabbats av dyspné. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) skall alla 
patienter få vård på lika villkor. Enligt socialstyrelsen (2016a) handlar patientsäkerhet 
om att skydda patienten mot vårdskador som hade kunnat undvikas om adekvata 
åtgärder hade vidtagits. En vårdskada kan vara lidande, kroppslig- eller psykisk skada, 
sjukdom samt dödsfall. Föreliggande studie visar att alla patienter som drabbats av 
dyspné inte får samma bedömningsåtgäder i det prehospitala vårdmötet och därmed kan 
det ifrågasättas om vården av patienter som drabbats av dyspné är patientsäker och 
följer lagen om vård på lika vilkor. 
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Socialstyrelsen (2016b) använder kvalitetsindikatorer för att mäta kvalitén och 
effektiviteten inom sjukvården. En indikator skall med hjälp av höga- (bra) och låga 
värden (dåligt) ange en riktning för kvalitet eller effektivitet inom vården 
Socialstyrelsen (2016c). I den prehospitala miljön finns i nuläget inga sådana 
kvalitetsindikatorer fastställda och därmed heller inte något mått på vad som är bra 
ambulanssjukvård. Följsamheten till att utföra bedömningsåtgärder, som insamlande av 
EKG och samtliga VP, skulle kunna ses som kvalitetsindikatorer på ambulanssjukvård 
och därigenom göra kvalitén mätbar. Med tanke på att RETTS är det 
bedömningsinstrument som används inom ambulanssjukvård, och det för att kunna 
prioritera och bedöma patienter som drabbats av dyspné krävs insamlande av EKG och 
samtliga VP, anser författarna av föreliggande studie att studiens resultat avseende EKG 
är för lågt som indikatornivå men att resultatet avseende insamlande av alla VP är ett 
fullt acceptabelt indikatorvärde. 
 
 

Slutsats 
 
RETTS består av två samanlagda bedömningar; VP och ESS (där EKG ingår vid 
dyspné). Följsamheten till VP var hög men låg till ESS p.g.a. få tagna EKG. Även bland 
patienter med en historia av hjärt/kärl sjukdom var följsamheten till EKG låg. Studien 
har inte kunnat påvisa någon förklaring till varför EKG insamlas i lägre grad än VP. 
 
Ett förslag till framtida forskning är att undersöka varför sjuksköterskan inom 
ambulanssjukvården inte har högre följsamhet till insamling av EKG på patienter som 
drabbats av dyspné. En sådan studie skulle med fördel kunna vara kvalitativ och 
fokusera på en djupare förståelse för sjuksköterskan inom ambulanssjukvårdens kliniska 
bedömning och syn på riktlinjernas betydelse för denna bedömning. Ett annat förslag på 
framtida forskning är att undersöka hur vanligt det är med allvarliga kardiella tillstånd 
hos patienter med dyspné där EKG inte är insamlat prehospitalt. En sådan studie skulle 
kunna bidra till den vetenskapliga diskussionen och problematiseringen av RETTS 
betydelse för patientsäkerheten. Avseende insamlande av VP bör framtida forskning 
studera varför följsamheten till bedömningsåtgärderna temp och vakenhetsgrad är lägre 
än övriga vitalparametrar. 

 

Kliniska implikationer 
 
För att förbättra följsamheten till vårdåtgärder för patienter med dyspné föreslås 
följande kliniska implikationer: 
+ Teoretisk fortbildning gällande vikten av att utföra vårdåtgärder. 
+ Fortbildning vad gäller förbättrad dokumentationen i ambulansjournalen bör 
eftersträvas för att tydliggöra vad som är utfört. 
+ Kvalitetsindikatorer bör tas fram inom ambulanssjukvården som möjliggör en 
kvalitetsgranskning av det arbete som utförs prehospitalt. 
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Bilaga 1 – Verksamhetschefens godkännande 
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Bilaga 2 – Utvärderingsprotokoll, variabler 

 
Ärendenummer Kön Ålder Transportera_till EKG EKG_Aktivitet EKG_Fritext EKG_Avstått Pat_Medverkar_ej
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EKG_ringt Alla_VP AF POX Puls BLT TEMP RLS vp_avstått Pat_Medverkar_ej vp_redan_tagen

 
 

RLS Tid_på_dygnetTidigare_sjukdom Hjärt_kärl Lung Demens RLS;>2 Övriga RETTS_Prio

 


