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Abstrakt 

 

Bakgrund Att drabbas av en höftfraktur orsakar kraftig akut smärta vilket innebär en 

påfrestning på kroppens vitala funktioner. Flertalet studier visar på att patienter med 

höftfraktur får sin smärta undermåligt bedömd och behandlad framförallt i det prehospitala 

skedet.  

Syfte Att undersöka hur ambulanspersonal bedömer, lindrar och utvärderar smärta hos 

patienter med misstänkt höftfraktur samt se om faktorer som genus, ålder, kognitiv funktion 

eller vårdtid kan påverka detta. 

Metod En kvantitativ retrospektiv journalstudie där 50 journaler granskades. Faktorer såsom 

ålder, kön, prehospital vårdtid och kognitiv förmåga jämfördes. Kvantitativ metod.  

Resultat Smärta bedömdes hos 48 patienter, 44 patienter erhöll smärtlindring varav 39 i 

ambulansen. Smärtlindringen utvärderades på 22 patienter. Smärtbedömning och utvärdering 

av smärta med VAS försvåras hos patienter i den äldre åldersgruppen och hos de patienter 

med nedsatt kognitiv förmåga. Kvinnor fick oftare analgetika i ambulansen jämfört med män. 

Patienter i gruppen med längre vårdtid, erhöll högre medeldos Paracetamol samt fick 

smärtlindring upprepad i större utsträckning.  

Konklusion De flesta patienter erhöll analgetika. Kvinnor erhöll oftare analgetika i 

ambulansen än män. Smärtbedömning och utvärdering med VAS utfördes mer sällan på 

patienter med nedsatt kognitiv förmåga och patienter i den äldre åldersgruppen.  

 

Nyckelord prehospital; smärtbehandling; smärtbedömning; höftfraktur; kognitiv funktion; 

genus  

 

Abstraktet utformades enligt American Journal of Critical Care’s författarriktlinjer 

(http://ajcc.aacnjournals.org/site/misc/ifora.xhtml) 

  



 

 

Abstract 

 

Background Suffering from a hip fracture causes severe acute pain. Being in pain causes 

stress to the vital functions of the body.  Previous studies show that patients with a hip 

fracture are being poorly assessed and treated for their pain, especially in the prehospital care.  

Objectives How ambulance personnel assess, treat and evaluate pain in patients with a 

suspected hip fracture, and to examine if the factors age, gender, prehospital length of care 

and cognitive function may affect the treatment.  

Methods A quantitative retrospective chart review, including 50 charts. Factors such as age, 

gender, prehospital length of care and cognitive function were compared. 

Results Pain was assessed in 48 patients, 44 patients in total received analgesia, of whom 39 

patients received analgesia in the ambulance. The pain treatment was evaluated in 22 patients. 

Pain assessment and evaluation of pain which were conducted with VAS were more difficult 

on patients in the older age group and in patients with decreased cognitive function. More 

women received analgesics in the ambulance compared to men. 

Patients in the group with longer length of care, received a higher mean dose of Paracetamol 

and administration of analgesics were repeated in a higher extent.  

Conclusions Most of the patients received analgesics. More women received analgesics in 

the ambulance compared to men. Pain assessment and evaluation with VAS were conducted 

less frequently on patients with cognitive impairment and older patients. 

 

Keywords prehospital; pain management; pain assessment; hip fracture; cognitive function; 

gender. 

 

The abstract was designed according to the author guidelines of American Journal of Critical 

Care (http://ajcc.aacnjournals.org/site/misc/ifora.xhtml) 
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Inledning___________________________________________________________ 

Höftfrakturer är den mest förekommande frakturen hos den äldre människan, en 

patientgrupp som är oerhört skör och känslig för yttre påfrestningar. Att drabbas av en 

höftfraktur åsamkar personen en svår akut smärta. Att inte vara tillräckligt smärtlindrad 

skapar påfrestningar av kroppens vitala funktioner vilket senare kan leda till ökad morbiditet 

och mortalitet. Ett tidigt insättande av bedömning, behandling och utvärdering av smärta i den 

prehospitala miljön är oerhört viktigt för patienten.  

 

Bakgrund___________________________________________________________ 

Årligen drabbas över 19000 människor av en höftfraktur i Sverige.
1
 Till Norrlands 

Universitetssjukhus i Umeå inkommer årligen över 200 patienter med en höftfraktur där 

lågenergi trauma eller fall under en meters höjd är den vanligaste orsaken. Mellan 1993-2005 

drabbades nästan 3000 personer av höftfrakturer varav tredjedelen av patienterna var män. Ju 

äldre man är desto större är sannolikheten att drabbas av en höftfraktur.
2
 

En höftfraktur innebär att benändar trycker på omgivande muskel och nervvävnad vilket 

orsakar en akut smärta. Den akuta smärtan är en skyddande mekanism som påkallar 

uppmärksamhet om en pågående vävnadsskada samt skyddar dessa vävnader från fortsatt 

skada. Hos patienter med akut smärta är det vanligt med symtom som blekhet, tremor, 

svettningar, motorisk oro, grimaser. Vid smärta ser man även en förändring av vitalparametrar 

som takykardi samt högt blodtryck men dessa syns inte lika lätt hos äldre människor.
3
  

Smärtlindring av patienter med en höftfraktur kräver en adekvat smärtlindring och 

tidsaspekterna spelar stor roll i den pre-, per-, och postoperativa vården. Att inte vara adekvat 

smärtlindrad kan påverka kroppens vitala funktioner negativt, försämrar patientens tidigare 

sjukdomar samt kan orsaka delirium och andra kognitiva förändringar. Adekvat smärtlindring 

under hela vårdkedjan är oerhört viktigt för att förhindra komplikationer och för att 

patienterna inte skall lida i onödan.
4,5

 

Oavsett hur gammal en människa är, upplever han/hon smärta på samma sätt som en ung 

människa. När smärta upplevs beskriver äldre människor samma typ av allvarlighetsgrad, 

kvalitet och psykologiska påverkan som yngre personer.
3
 Hos äldre människor är höftfraktur 

en av de vanligaste orsakerna till ökad mortalitet och morbiditet.
6 

Flera studier visar på att otillräcklig smärtlindring är vanligt
7,8,9,10

. I en studie upplevde enbart 

hälften av patienterna smärtlindring efter administrering av analgetika där traumapatienter var 

den största gruppen ej adekvat smärtlindrade.
7
 I en annan studie med 1000 patienter med 
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misstänkt fraktur, fick enbart 1,8 % smärtlindring prehospitalt.
8 

En liknande studie visar bland 

annat på att av 104 patienter fick enbart ett fåtal av patienterna smärtlindring prehospitalt, 

91% av dem fick det efter ankomst till akutmottagningen.
9,10

 Största andelen som fick 

smärtlindring både i ambulans och på akutmottagningen var yngre och de som hade frakturer 

av annan typ än höftfrakturer.
10,11,12

 Något Abbuhl & Reed 
10 

upptäckte, var att de patienterna 

med en höftfraktur som inte fick smärtlindring prehospitalt, fick samtliga smärtlindring på 

akutmottagningen. I två studier menar man att höftfrakturer bör smärtlindras på samma sätt 

som övriga frakturer.
10,12

  

För att utvärdera effekten av smärtlindring kan man använda sig av skalor som graderar 

smärta innan och efter administrering av analgetika. Visuell analog skala (VAS) är en skala 

för att skatta smärta där patienten flyttar en markör längs en 100mm lång linje. Olika studier 

väljer att använda skattad smärta i millimeter (0-100) eller centimeter (0-10). Verbal rating 

scale (VRS) är en verbal skala där smärta skattas med ord som omvandlas till tal från 0 till 4 

och numerical rating scale (NRS) är en skala där patienten får uppge en siffra mellan 0-10. 

Intensiv smärta definieras om VRS=3 eller VAS/NRS över 3 eller under 6. Allvarlig smärta 

definierades om VRS=4 eller om VAS/NRS=6 eller över.  

Lindring av smärta ansågs vara om VRS=2 eller under, VAS/NRS=3 eller mindre, om 

smärtan innan smärtlindring var intensiv eller allvarlig.
7,13,14

 Det kan vara problematiskt att 

endast använda en skala då många patienter kan ha problem med syn, tal och konfusion, 

framförallt äldre patienter 
13

. Därför menar Chollet et al.
13 

att man bör använda flera 

smärtskattningsskalor. Att smärtlindra den äldre patienten kan vara problemfyllt då nedsatt 

kognitiv förmåga kan påverka smärtbedömningen på det sätt att dessa patienten inte skattar 

sin smärta lika högt som dem patienter med intakt kognitiv förmåga.
4 

Kognition innebär hur man använder och behandlar kunskap. Kognition är den mentala 

process hur man uppfattar saker och ting, hur man minns och hur information behandlas.
15

 

Det finns flera olika instrument för att bedöma och diagnostisera patienters kognitiva förmåga 

utan att det gjorts någon egentlig prövning eller validitet. Många instrument kräver att 

patienten skall kunna se, rita eller skriva, vilket kan vara svårt hos äldre personer.
16 

Organic 

brain syndrom (OBS)-skalan är ett instrument för att skatta patienters kognitiva förmåga, det 

är ett känsligt och balanserat men komplicerat mätinstrument som kan användas inom olika 

områden av sjukvården. Björkelund et al. menar 
16

 att andra mätinstrument oftast har enbart 

ett rätt eller ett fel svar. OBS-skalan däremot, är ett mätinstrument som inte kräver att 

patienten skall kunna se, skriva eller rita, är utvecklad för att ta reda på kliniska tillstånd samt 
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olika förändringar och syndrom som drabbar hjärnan samt att skalan har flera nivåer för rätt 

eller fel svar.  

För att genomföra en fullgod bedömning, behandling och utvärdering av smärta, är det viktigt 

att det finns formella riktlinjer för omhändertagande och dokumentation.
5 

Det finns flera olika 

styrdokument och riktlinjer för hur man bäst skall vårda patienter. Socialstyrelsen beskriver
17

 

att man som sjuksköterska skall kunna dokumentera och kritiskt granska sin egen 

dokumentation. Man skall genomföra undersökningar och behandlingar och följa upp 

patientens tillstånd efter dessa.
 
När det gäller prehospital omvårdnad av patient med misstänkt 

höftfraktur skall man först och främst skapa sig en bild av patienten och vad som hänt med 

denne. Smärta bör bedömas och behandlas med adekvat mängd analgetika. Om patienten blir 

kraftigt smärtpåverkad under rörelse bör man även fixera benet innan transport.
17 

De lagar 

som beskriver administrering av analgetika
18

, säger att den sjuksköterska som iordningsställer 

preparatet skall i möjligaste mån handha och administrera det själv. Man skall kontrollera den 

ordinationshandling som finns tillgänglig och signera läkemedlet efter det administrerats. Som 

sjuksköterska får man även administrera läkemedel enligt skriftliga generella direktiv.
 
När det 

gäller dokumentation skall detta enligt Svensk lagstiftning utföras efter varje bedömning och 

behandling som utförts på en patient. Dokumentationen skall tydligt beskriva vad som gjorts, 

av vem och vid behandlingar skall effekten utvärderas. Språket skall vara tydligt och 

korrekt.
19 

Ambulansverksamheten i Umeå har lokala behandlingsriktlinjer som gäller i hela 

Västerbottens läns landstings verksamhet inom ambulanssjukvård.
20

 De fynd som görs vid en 

undersökning av patient skall alltid anges i journalen. Under smärta skall typ, lokalisation, 

duration, orsak samt intensitet med VAS dokumenteras. När det gäller smärtlindring vid 

trauma eller frakturer beskriver riktlinjerna att man först och främst ska fixera en eventuell 

fraktur och korrigera denna tills det blir behagligt för patienten. Om möjligt skall man ge 

2gram Paracetamol som bassmärtlindring, därefter skall man ge injektion Morfin 2mg 

intravenöst och maximalt 10mg, om denna smärtlindring är otillräcklig skall man ge injektion 

Ketamin 10mg/ml; 0,2mg/kg vilket får upprepas var femte minut tills smärtfrihet infinner sig. 

Andra typer av smärtlindring finns även tillgängliga med indikationen smärta vilka är 

ketobemidon (Ketogan) samt dikväveoxid/syrgas (Medimix). Ketogan får ges 2,5mg per gång 

och maximalt 10mg. För Medimix anges antal minuter men inget maxvärde. För Morfin och 

Ketogan anges kontraindikationer såsom andningsdepression och signifikant hypotension. 

Biverkningar som dessa läkemedel kan ge är bland annat blodtrycksfall, andningsdepression 
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samt bradykardi. När det gäller paracetamol skall man vidtaga försiktighet om patienten har 

en leversjukdom och halvera dosen om patienten tagit paracetamol det senaste dygnet eller 

medicinerar mot epilepsi.
20 

 

Problemformulering 

Flertalet studier visar på att fraktursmärtor inte bedöms ofta, analgetika ges sällan och 

när den ges ger den ej tillräcklig smärtlindring. Äldre personer är en patientgrupp som löper 

större risk att drabbas av en höftfraktur. Denna patientgrupp är en skör sådan, som 

tillsammans med sämre kognitiv förmåga, tidigare sjukdomar och många mediciner kan 

påverka att de inte får fullgod smärtlindring. Att inte bli tillräckligt smärtlindrad påverkar 

kroppen fysiskt och psykiskt vilket kan leda till sviktande vitala funktioner. Vi har inte funnit 

några tidigare studier som genomförts i Sverige och handlar om prehospital smärtbedömning, 

smärtlindring och utvärdering av smärtlindring samt att kognitiv skattning inte har utförts i 

lika stor utsträckning på patienter med misstänkt höftfraktur. 

 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur ambulanspersonal bedömer, lindrar och 

utvärderar smärta hos patienter med misstänkt höftfraktur samt se om faktorer som genus, 

ålder, kognitiv funktion eller vårdtid kan påverka detta. 

Syftet genererade fyra frågeställningar vilka är följande: 

 Hur skattar ambulanspersonalen smärta hos patienter med misstänkt höftfraktur? 

 Hur smärtlindrar ambulanspersonalen patienter med misstänkt höftfraktur? 

 Hur utvärderar ambulanspersonalen smärtlindringen av patienter med misstänkt 

höftfraktur?  

 Kan faktorer såsom patienters kognitiva förmåga, kön, ålder och vårdtid påverka 

bedömning och smärtlindring samt utvärdering av smärtlindring hos patienter med 

misstänkt höftfraktur?  

 

Metod______________________________________________________________ 

Vetenskaplig litteratur till bakgrund och diskussion söktes med hjälp av sökmotorerna 

CINAHL och Pubmed. De ord som har med prehospital vård av den äldre människan med 

smärta efter en misstänkt höftfraktur har vi valt ut följande sökord som använts separat eller 

ihop med varandra: ”care”, ”nursing”, ”prehospital”, ”ambulance”, ”elderly”, ”hip”, 
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”fracture”, ”trauma”, ”pain”, ”analgetic”, ”evaluation”, ”analgesia”, ”cognition”, ”gender”, 

”sex”, ”differences”. Målet var att inkludera vetenskapliga artiklar som handlade om 

prehospital smärtlindring av patienter med höftfraktur, men då dessa artiklar var få valdes 

även artiklar som handlade om andra frakturer samt bedömning och behandling av smärta på 

sjukhus. Språket begränsades till engelska. Huvuddelen av artiklarna som inkluderades var 

även publicerade i en tidskrift som är analyserad och bedömd enligt Ulrich’s Periodicals 

Directory. Detta är en databas som samlar tidskrifter som uppfyller kriterier för att klassas 

som vetenskaplig.  

För att svara på våra frågeställningar vi ville se hur dessa patienter blivit bedömda, 

smärtlindrade och hur smärtlindringen utvärderades i praktiken, valde vi att granska 

ambulansjournaler tillhörande patienter med misstänkt höftfraktur. Som metod valdes en 

kvantitativ retrospektiv/deskriptiv journalstudie. Retrospektiv journalstudie används för att 

titta tillbaka på variabler och undersöka orsak eller faktorer som påverkar.
21

  

För att utforma vår studie, tittade vi på American Journal of Critical Cares (AJCC) 

författarriktlinjer, gällande abstract, rubriker, tabeller samt referenser.  

 

Urval 

I en studie som genomförts under åren 2009-2011 vid ortopedkliniken, Norrlands 

Universitetssjukhus som handlar om femoralisblockad på patienter med höftfraktur (DN 08-

121M), fick ambulanspersonal i uppgift att skatta patienter med misstänkt höftfraktur enligt 

en omarbetad OBS-skala (se Bilaga 1).  

OBS (Organic brain syndrome) skalan, är en skala för att konstatera äldre patienters 

störningar gällande uppmärksamhet och orientering av tid, rum och identitet.  Först tar man 

reda på patientens förmåga vad gäller hörsel, syn och tal. Därefter följer två delar, den första 

delen är en intervju del där patientens kognitiva förmåga skattas med hjälp av ett 

frågeformulär. Den andra delen är en observationsdel för att skatta delirium och bygger på en 

intervju av personal och anhöriga som är mer komplicerad. Varje fråga graderas från noll 0 

som indikerar ett rätt svar medan 1, 2 och 3 indikerar svar som är ringa, måttligt eller 

komplett felaktiga.
22

 År 1987 utfördes en studie där en omarbetad version av OBS-skalan 

användes för att inkludera patienter som var kognitivt intakta. Den första delen innehöll 12 

frågor, som bedömer patientens kognitiva förmåga. 9 av 12 svar skulle vara korrekta och de 

svar som var fel fick inte vara mer än 6 poäng.
23

 Liknande bedömning utfördes i denna studie 

för att skatta patienternas kognitiva förmåga. 
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Totalt inkluderades 240 patienter i femoralisblockadstudien, 116 skattades med OBS-skalan 

av ambulanspersonal. Av dessa 116, hade 50 patienter en radiologiskt konstaterad höftfraktur, 

som senare behandlades kirurgiskt. Vi valde att granska ambulansjournalerna på dessa 50 

patienter. 

 

Instrumentet 

Instrumentet som vi valt att granska ambulansjournalerna med, utarbetades först med 

fokus på syfte samt användarvänlighet. Vi valde att utforma instrumentet med syftet att 

granska kvantitativa data men att utrymme gavs för kvalitativa data, detta kunde påverka 

resultatet positivt. Ges inget utrymme till kvalitativa data kan det vara svårt att bedöma varför 

man gjort på ett visst sätt och vilka faktorer som kan komma att påverka bedömning, 

smärtlindring och utvärdering av smärtlindring. För att underlätta tolkningen av journaltext 

angående patientens smärta, smärtlindring och utvärderingen av smärtlindringen, granskades 

innehållet om ord fanns med såsom smärta, smärtpåverkad, ont, smärtlindrad, lindrad, 

smärtfri.  

Utifrån den första granskningsmallen formades denna om till en kodblankett med tillhörande 

kodbok. Med koder ges litet eller inget utrymme för att tolka innehållet i texter samt att klara 

tolkningsregler krävs för att genomföra en kvantitativ innehållsanalys.
24

 Då detta instrument 

innehöll både en blankett och en kodbok ansågs detta var mer tidskrävande. Därför 

utarbetades i samråd med handledare en version där enbart en blankett behövde användas. 

Fortlöpande korrigeringar skedde i samråd med handledare samt två personer med 

forskningsanknytning på Omvårdnadsinstitutionen Umeå Universitet tills den slutgiltiga 

versionen av instrumentet var färdig. Innan instrumentet prövades noterades att 

ambulansjournalsystemet räknar ut patientens ålder utifrån födelseår och det datum patienten 

söker vård. Då ambulansjournalerna sträcker sig från 2009 fram till 2011, valdes därför att ta 

med ålder istället för födelseår. Det är mer relevant att undersöka den ålder patienten hade då 

han/hon sökte vård än hur gammal patienten är vid granskningstillfället. 

Då antalet ambulansjournaler var få, testades instrumentet på en patientjournal och bedömdes 

vara hanterbart (se Bilaga 2).  

 

Smärtskattning och bedömning 

Att gradera smärta kan ske på olika sätt i en vårdande miljö. Vid gradering av smärta 

muntligen från 0-10, används en numerisk graderingsskala (numerical rating scale (NRS)). 
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Vid smärtskattning med Visuell analog skala (VAS) använder vårdaren sig av en sticka där 

patienten markerar med en markör från 0-10 eller 100 millimeter, hur pass ont han/hon har. 

Om det är 0-100 eller 0-10 vid användande av VAS och vilken typ av graderingsskala som är 

bäst prehospitalt, råder dock oklarheter kring, vilket tidigare studier bekräftar.
7,13,14

 

Smärtskattning och bedömning av smärta hos patienter kan i ambulansens journalsystem i 

Västerbottens läns landsting, utföras med antingen fritext eller med VAS. Något som vi inte 

vet är huruvida ambulanspersonalen i denna studie använt sig av en visuell analog skala där 

ambulanspersonalen använt sig av en VAS-sticka eller om patienten angett sin smärta 

muntligen från 0-10, det vill säga NRS. Vilken typ av smärtskattningsinstrument som använts 

i journalerna i vår studie, har vi dock inte undersökt. 

 

Etik 

Forskningsmaterialet har behandlats enligt Helsingforsdeklarationen gällande samtycke, 

information samt integritet.
25

 Den pågående femoralisblockadstudien har ett godkännande 

från en etisk kommitté (DN 08-121M). För journalerna som valts ut, har samtliga 50 patienter 

gett sitt medgivande till forskning. Vi har även erhållit godkännande att granska journalerna 

av avdelningschefen på Umeå Ambulans (se Bilaga 3). Journalerna avidentifierades direkt vid 

kopiering och märktes istället med kön och ålder och kod. Eftersom en av författarna är 

yrkesverksam vid Umeå ambulans så avidentifierades även journalerna från 

ambulansbesättningen. 

 

Analys 

Samtliga journaler (n=50) granskades med hjälp av instrumentet. Själva analysen 

utfördes i programmet the Predictive Analytics Software (PASW®, Chicago, IL), Statistics 

18.0 vilket används för att analysera statistiska data.  

Jämförelser har gjorts mellan kognitiv förmåga, genus, ålder, prehospital vårdtid och frekvens 

av smärtbedömning, smärtlindring och smärtutvärdering. Åldersgrupperna delades in i 70-85 

år och 86-99 år, detta för att medelåldern var 84.2 år samt att bland annat Pubmeds databas 

använder åldersgrupperna 65-85 som äldre och 86 och uppåt som äldre äldre. 

Signifikansprövningar gjordes med hjälp av ”Pearsons Chi-square test” och ”Fischer exact-

test”. Ett chi-square test används för att testa statistisk signifikans t.ex. när man vill undersöka 

om ett förhållande kan finnas mellan två dikotoma variabler. För att testa den statistiska 

signifikansen mellan medelvärden på två variabler har ”t-test” använts.
21 

Signifikansnivå har 
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bestämts om p-värde är mindre än p= 0.05. Smärtbedömning och utvärdering av smärtlindring 

i fritext redovisas som en sammanfattning.  

 

Resultat____________________________________________________________ 

Samtliga journaler (n=50) granskades, 20 (40%) män och 30 (60%) kvinnor i åldrarna 

70-99 år med en medelålder på 84.2 (± 6.97). Av dessa bodde 27 (54%) i eget boende och 20 

(40%) på institution. Tre (6%) hämtades på vårdcentral men dessa tre bodde i eget boende.  

Samtliga patienter transporterades till akutmottagningen vid Norrlands universitetssjukhus i 

Umeå. Av de 23 patienter som hämtades på boende eller vårdcentral fick 61% (n=14) 

smärtlindring innan ambulansens ankomst. Vanligaste läkemedlet före ambulansens ankomst 

var Morfin (n=11) därefter en kombination av Morfin och paracetamol (n=2). En patient fick 

enbart paracetamol.  

Den prehospitala vårdtiden var mellan 16-88 minuter med en medelvårdtid på ~50 minuter 

räknat från ambulansens ankomst, till patientens ankomst till akutmottagningen. Smärta 

bedömdes hos 48 patienter. Analgetika administrerades prehospitalt till 39 patienter. 

Vanligast var Morfin (n=14), Paracetamol samt Morfin (n=12), Paracetamol (n=5), 

Paracetamol samt Ketogan (n=2), Ketogan (n=1), Medimix (n=1), Paracetamol, Morfin samt 

Medimix (n=1), Morfin samt Medimix (n=1), Ketogan samt Medimix (n=1), Morfin samt 

Ketogan (n=1). Ingen patient (n=0) fick Ketalar prehospitalt. Sex patienter (12 %) fick ingen 

smärtlindring varken före ambulansens ankomst eller prehospitalt. 

Sex patienter fick ingen smärtlindring varken före ambulansens ankomst eller i ambulansen. 

Två av patienterna var bedömda att de hade ont, i journalerna framgick att de båda hade ett 

systoliskt blodtryck på 90mmhg respektive 95mmhg. En patient angav VAS 5 i vila och ännu 

mer förvärrad smärta vid rörelse, denna patient avstod från smärtlindring. En 80 årig man 

angav VAS 1-2 i vila och förvärrad smärta vid rörelse, fick ingen smärtlindring. I en journal 

dokumenterade ambulanspersonalen att patienten står på morfintabletter kontinuerligt vilket 

han/hon angav var anledningen till att patienten inte fick någon smärtlindring prehospitalt. 

Den sista patienten uppgav palpationssmärtor i vänster höft och lår, smärtorna förvärrades 

under transporten, ingen form av smärtlindring gavs.   

 

Smärtbedömning och utvärdering i fritext och VAS 

I journalerna fanns utrymme för ambulanspersonal att dokumentera i fritext. Det 

vanligaste sättet att dokumentera smärtbedömning och utvärdering var i fritext. 96 % (n=48) 
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av patienterna smärtbedömdes, för 35 patienter dokumenterades smärtbedömningen i fritext, 5 

bedömdes med enbart VAS och 8 med både VAS och fritext. Av de 44 patienter som erhöll 

analgetika antingen före ambulansens ankomst eller i ambulansen, utvärderades 

smärtlindringen på 22 patienter (50 %) och utvärdering av smärtlindring i fritext användes för 

11 patienter. Endast 5 patienter både smärtskattades och utvärderades med VAS.  

När fritext använts för att dokumentera smärtbedömning och utvärdering av smärtlindring, har 

smärtans lokalisation beskrivits samt huruvida smärtan förvärras vid palpation eller rörelse. 

Detsamma gäller smärtans utbredning och intensitet. När det gäller utvärdering av 

smärtlindring så har effekten av det administrerade läkemedlet dokumenterats som antingen 

god eller dålig. I journalerna dokumenterades utvärdering som att patienten upplever mindre 

smärta eller att patienten upplever att smärtan tilltar.  

I sex journaler har ambulanspersonalen dokumenterat i fritext att smärtbedömning  eller 

utvärdering försvårats på grund av patientens kognitiva nedsättning.  

 

Smärtbedömning, smärtlindring, utvärdering och genus 

Det fanns ingen signifikant skillnad mellan könen vad gäller medelålder, analgetika som 

administrerats före ambulans, administrerad dos av paracetamol eller morfin samt 

vitalparametrar före och efter administrering av analgetika. Det fanns en tendens att 

medelvårdtiden i ambulans var längre för män än för kvinnor (p=0.058). 

Procentuellt fler kvinnor än män hade fått analgetika i ambulansen (p=0.017). 

Större delen patienter, 95 % för män (n=19) och 97 % för kvinnor (n=29), hade smärtskattats 

med VAS och/eller fritext. Vanligast var fritext för både män och kvinnor (Se tabell 1).  

 

Smärtbedömning, smärtlindring, utvärdering och nedsatt kognitiv förmåga 

Det var en jämn könsfördelning vad gäller patienters kognitiva förmåga, 10 (50 %) män 

och 12 (40 %) kvinnor skattades att ha kognitivt nedsatt förmåga. Ingen skillnad kunde ses 

mellan grupperna vad gäller antalet administreringstillfällen och medeldos analgetika innan 

och i ambulans. Ingen skillnad sågs heller i kontroll av systoliskt blodtryck före 

administrering av analgetika, puls och blodtryck efter administrering av analgetika samt 

utvärdering av smärtlindring i fritext.  

Medelåldern för patienter som skattades att ha kognitivt nedsatt förmåga var signifikant 

högre, ~88 år (p=0.001) än de som skattats att inte ha nedsatt kognitiv förmåga. Frekvens av 

smärtbedömning med VAS var betydligt lägre för patienter med nedsatt kognitiv förmåga 
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(p=0.023). Kontroll av puls före administrering av analgetika skedde i mindre utsträckning 

hos patienter med nedsatt kognitiv förmåga (p=0.023). I samma grupp utvärderades 

smärtlindring med VAS mer sällan (p=0.044) (Se tabell 2).  

 

Smärtbedömning, smärtlindring, utvärdering och ålder 

Medelålder för patienterna i studien var 84 år (±6,96), 83 år för män och 85 år för 

kvinnor. Journalerna delades upp i åldersgrupperna 70-85år (n= 27) och 86-99år (n=23). Det 

var färre män i den äldre åldersgruppen.  

Ingen skillnad sågs mellan åldersgrupperna vad gäller hämtplats, administrering av 

analgetika, smärtbedömning och utvärdering i fritext, kontroll av vitalparametrar innan och 

efter administrering av analgetika.  

Smärtbedömning med VAS utfördes i större utsträckning i den yngre åldersgruppen 

(p=0.001), skillnader sågs även vad gäller utvärdering av smärtlindring med VAS i denna 

åldersgrupp (p=0.034). Patienter med nedsatt kognitiv förmåga var signifikant fler i den äldre 

åldersgruppen (p=0.010) (Se tabell 3).  

 

Smärtbedömning, smärtlindring, utvärdering och prehospital vårdtid 

Medelvårdtiden var ~50 minuter räknat från ankomst till patient till ankomst på 

akutmottagningen. Journalerna delades in i grupperna 16-50 minuter och 51-88 minuter. I 

gruppen med kortare vårdtid fanns minst män. Inga skillnader sågs mellan vårdtid och 

hämtplats, dos Morfin innan och i ambulans, smärtbedömning och utvärdering, kontroll av 

vitalparametrar eller kognitiv förmåga. Högre medeldos Paracetamol administrerades i 

gruppen med längre vårdtid jämfört med gruppen med kortare vårdtid (p=0.045). Detsamma 

gällde att smärtlindring upprepades i signifikant större utsträckning i samma grupp (p=0.012) 

(Se tabell 4). 

 

Diskussion__________________________________________________________ 

Denna studie visade att största delen av patienterna smärtbedömdes och smärtlindrades 

prehospitalt av ambulanspersonal. Vanligast var att man använde fritext i smärtbedömningen. 

Kvinnor får i större utsträckning analgetika i ambulansen jämfört med män. Av de patienter 

som erhöll analgetika så utvärderades smärtlindringen på hälften av dem. Även då var det 

vanligast att man använde sig av fritext. Prehospital smärtbedömning och utvärdering av 

smärtlindring med VAS, utfördes mer sällan hos den äldre åldersgruppen och hos patienter 
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med nedsatt kognitiv förmåga. Ingen skillnad sågs mellan dessa grupper vad gäller 

smärtbedömning och utvärdering av smärta i fritext. 

Att vara smärtpåverkad eller otillräckligt smärtlindrad, är samma sak, det är fortfarande en 

pågående smärta. Att bedöma smärta och utvärdera effekten av smärtlindring, är två 

bedömningar som vi anser är lika viktiga. Av de 50 journaler som granskats, genomfördes en 

smärtbedömning på nästintill samtliga. Dock undersöktes inte i hur stor utsträckning en 

komplett genomförd smärtbedömning utförts när det gäller intensitet, duration eller 

lokalisation. Effekten och utvärderingen av smärtbehandlingen utfördes på endast hälften av 

de patienter som erhållit analgetika prehospitalt. Detta är något som även en annan svensk 

studie konstaterat, där dokumentationen granskades på drygt 700 smärtpåverkade patienter 

gällande smärtbedömning, smärtlindring samt smärtutvärdering. På nästan hälften av 

patienterna fanns dokumenterat att de var smärtpåverkade vid ankomst till akutmottagning¸ av 

dessa, hade 88 % blivit smärtbedömda där intensitet, duration och/eller lokalisation hade 

dokumenterats. När det gäller effekt och utvärdering av smärtbehandling dokumenterades 

detta endast på 5 % av patienterna.
26 

Tidigare studier visar på att smärtlindring prehospitalt är undermålig men flertalet studier 

visar på att av de patienter som inte erhållit analgetika prehospitalt, får nästintill samtliga det 

på akutmottagningen.
7,8,9,10

 Sex patienter i denna studie med konstaterad höftfraktur fick 

ingen smärtlindring, varken före ambulansens ankomst eller i ambulansen.  

Vid genomgång av journalerna framkom att vissa hade ett lågt blodtryck vilket kan indikera 

att de inte var tillräckligt cirkulatoriskt stabila, då morfin och Ketogan ger biverkningar som 

hypotension.
20

 En orsak till varför dessa patienter inte erhållit analgetika tror vi kan bero på 

patienternas låga blodtryck.  

Ett stort antal patienter erhöll analgetika både innan ambulansens ankomst och av 

ambulanspersonal efter ambulansens ankomst. Med tanke på vad tidigare studier visat,
 7,8,9,10 

finns dock risken att de sex patienter som inte fick några läkemedel, och kanske flera andra i 

denna studie, inte blev tillräckligt smärtlindrade. Detta vet vi inte då vi inte undersökt hur 

mycket de skattat sin smärta innan och efter administrering av analgetika. Även fast patienten 

erhållit analgetika kan det ändå inte vara tillräckligt och patienten är fortsatt smärtpåverkad. 

Vi anser att man alltid bör utvärdera patienternas upplevelse av smärta, som en 

kvalitetssäkring av smärtbehandling prehospitalt. 

När det gäller skillnader mellan män och kvinnor såg vi i vår studie att kvinnor fick 

smärtlindring i större utsträckning jämfört med män i ambulansen. Vissa menar att kvinnor 
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graderar sin smärta högre och som mer komplicerad i förhållande till männen.
27,28

 När det 

gäller smärtlindring visar flera studier på att män får mindre smärtlindring jämfört med 

kvinnor och det tar längre tid innan männen får sin smärta bedömd, dock får kvinnor morfin i 

mindre utsträckning jämfört med män.
27,28,29

 I vår studie erhöll däremot kvinnor oftare 

smärtlindring i ambulansen jämfört med män (p=0.017).  

Att just kvinnor får mer smärtlindring än män, kan antingen bero på att kvinnor ber i större 

utsträckning om smärtlindring eller att vårdaren av olika anledningar ger mer smärtlindring 

till kvinnor. Något som en annan studie visar på är att både kvinnor och män förväntar sig att 

just män förmedlar mindre smärta jämfört med kvinnor och att den inte är lika smärtsam.
30 

Smärtlindring bör inte anpassas utifrån kön, utan bör anpassas och utformas efter individen.
11 

När det gäller hur olika faktorer kan påverka hur patienterna blivit bedömda eller 

smärtlindrade, såg vi en signifikant skillnad när det gäller användandet av VAS vid 

smärtbedömning och utvärdering mellan åldersgrupperna, där den yngre åldersgruppen blev 

bedömda mer med VAS jämfört med den äldre åldersgruppen. Detta hade även DeVore et al 

undersökt,
 14

 dock med NRS, men de fann inte något samband. När det gäller smärtlindring 

visade Feldt et al
 31

 i sin studie på en viss skillnad mellan åldersgrupper, där den äldre 

åldersgruppen fick mindre smärtlindring jämfört med den yngre.
31

 Denna skillnad såg vi inte i 

vår studie vilket kan bero på antalet patienter i vår studie var för få.  

I vår studie såg man ingen skillnad mellan kognitiv förmåga, medeldos och antalet 

administreringar av analgetika. Detta undersöktes även av Adunsky et al 
32 

men de fann 

istället en tydlig skillnad i både antalet administreringstillfällen och dosen morfin som gavs. 

Patienter med nedsatt kognitiv förmåga fick mer sällan smärtlindring och mindre doser morfin 

jämfört med de patienter med intakt kognitiv förmåga, Feldt et al 
31

 och Calthorpe et al
 33

 

finner liknande resultat i sina studier.  

Fastbom et al menar,
34

 att patienter med demens inte rapporterar smärta lika mycket som 

patienter utan demens samt att smärtbehandling av patienter med demens är dåligt utförd. I 

vår studie såg vi skillnader mellan kognitiv förmåga och användandet av VAS, där de med 

intakt kognitiv förmåga, skattades med VAS i större utsträckning. Vilket DeVore et al stödjer,
 

14
 dock använde de sig av NRS-skalan i sin studie. De såg en signifikant skillnad mellan färre 

utförda smärtbedömningar med NRS på patienter med nedsatt kognitiv förmåga.  

I vår studie utfördes dock smärtbedömning med fri text i lika stor utsträckning i båda 

grupperna. Dessutom kontrollerades vitalparametrar som puls före administrering av 

analgetika i lägre utsträckning för dessa patienter. Något som ambulanspersonalen kan 
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använda sig av vid akut smärta är just att patienten kan bli motorisk oroliga och göra 

grimaser. Då kan en ökning ses av både blodtryck och puls men ökningen syns däremot inte 

lika lätt hos äldre patienter.
3 

Även om smärtan är subjektiv, bör ambulanspersonalen använda 

sin kliniska blick och kunskap om smärtfysiologi i bedömningen av smärta och utvärderingen 

av smärtlindring hos patienter och även hos dem med nedsatt kognitiv eller kommunikativ 

förmåga.   

Den prehospitala vårdtiden var dock en faktor som inte påverkade smärtbehandlingen av 

dessa patienter i någon större utsträckning. Patienter som hade en längre prehospital vårdtid 

upprepades administreringen av Morfin eller Ketogan oftare och de fick även en högre 

medeldos Paracetamol, jämfört med de patienter som hade en kortare prehospital vårdtid. 

Anledningen till att patienterna fick smärtlindringen upprepad, beror på att effekten av 

smärtlindringen minskar med tiden, det kan även bero på att en längre prehospital vårdtid 

beror på att patienten färdas en längre sträcka, eller en sträcka på en väg med dåligt väglag 

som kan orsaka att det blir mer rörelse som i sin tur orsakar ökad smärta hos patienten. Att 

patienterna erhållit en högre medeldos Paracetamol tror vi kan bero på att 

ambulanspersonalen får mer tid till patienten och de hinner genomföra mer behandlingar eller 

åtgärder. En annan orsak kan även vara att man kan ha glömt bort att ge den bassmärtlindring 

i form av 2g Paracetamol, som behandlingsriktlinjerna beskriver.
20 

 

Metoddiskussion 

Femtio journaler ingick i denna studie vilket är väldigt få i förhållande till antalet 

patienter som varje år söker sjukvård akut vid misstänkt höftfraktur och för att få bra 

statistiska analyser. Varje år vårdas över 200 patienter vid Norrlands universitetssjukhus efter 

en konstaterad höftfraktur.
2
 Detta är en svaghet, men vårt resultat ger ändå en god bild av hur 

prehospital smärtbehandling ser ut för patienter med misstänkt höftfraktur. Den hypotes 

författarna hade var att patienter med höftfraktur inte prioriteras högt i vården. Att de inte blir 

lika smärtbedömda och inte får smärtlindring i lika stor utsträckning, samt att dem patienter 

med nedsatt kognitiv förmåga utförs detta mer sällan på. För att göra en kvantitativ studie, 

beskriver Polit & Beck 
21 

att innan arbetet tagit sin början, bestämma sig för ett 

problemområde, därefter forma frågor, typ av metod samt patient urval för att sedan 

bestämma typ av analys och instrument för att analysera insamlade data. Detta utförde vi dock 

exakt inte i denna ordning, vi började däremot att vi ville rikta in oss på patienter med en 

höftfraktur och se hur dessa patienter smärtlindrades i ambulansen. Att det blev en 



14 

 

journalstudie var att denna metod ansåg vi vara bäst att genomföra då vi hade samlat in 

ambulansjournaler på 50 patienter med konstaterad höftfraktur och vi ansåg denna metod 

skulle svara bäst på vårt syfte. Att just dessa 50 patienter valdes, var att de var kognitivt 

skattade, vilket sällan utförs i normala fall och framförallt inte med ett validerat instrument. 

Dock sågs ingen skillnad bland annat i smärtlindring av de patienter med intakt och nedsatt 

kognitiv förmåga. Författarna ville undersöka så många faktorer som möjligt som kunde 

påverka smärtbedömning, smärtlindring och utvärdering av smärtlindring.  

Av de journaler som exkluderades fanns ett antal patienter inte hade en höftfraktur. Dessa 

patienter hade likväl kunnat inkluderas i denna studie trots att de senare visats att de inte hade 

en höftfraktur då vi anser att omvårdnaden prehospitalt ska vara densamma för dessa 

patienter. Anledningen till varför dessa patienter exkluderades, var att de också exkluderats 

från femoralisblockadstudien (DN 08-121M), den huvudstudie vårt material utgick från.  

För att analysen skulle bli så fri från bias som möjligt, granskades instrumentet även av 

oberoende personer med forskningsanknytning på Umeå Universitet. Detta menar även 

Esaiasson et al. är en bra metod för att granska instrument eller kodblanketter som används 

vid kvantitativa studier.
24

 Journalerna analyserades därefter enskilt av båda författarna där 

resultatet sedan jämfördes med identiskt resultat. En orsak till detta kan vara att instrumentet 

utarbetades av båda författarna, på så sätt diskuterades oklarheter sinsemellan fram till 

instrumentet blev färdigt. Hade journalerna analyserats av ytterligare en oberoende person 

kunde analysen möjligtvis resulterat i andra fynd. För att minimera felaktig hantering av 

material, framförallt avseende sekretess, valde vi att inte genomföra detta.  

Att bedöma och gradera smärta kan utföras på olika sätt, Chollet et al, 13 menar att VAS är 

den skala som troligtvis är mest känd och används mest frekvent inom sjukvården och är mest 

användbar prehospitalt medan DeVore et al,14 menar att både VAS och NRS är lika 

användbara men ser skillnad i hur man använder dem. De anser att om man använder skala 

mellan 0-100 är detta mer tillförlitligt, medan 0-10 är mer användbar. 

I denna studie vet vi dock inte om det är så att en graderingssticka använts, vilket innebär 

VAS, eller om man istället låtit patienten nämna en siffra, vilket innebär NRS. 

En annan svaghet i journalstudier är att det som inte är dokumenterat inte kan analyseras och 

redovisas. Eftersom så få patienter smärtbedömdes och utvärderades med VAS, var det för lite 

data för att kunna göra en jämförelse hur patienterna skattat sin smärta innan och efter 

administrerad analgetika. Dessutom försvårar faktorer som syn, hörsel och kognitiv funktion 

användandet av dessa smärtskalor vilket innebär att fler registreringar och andra instrument 



15 

 

för att skatta smärta krävs för att inte göra en missvisande bedömning, dessutom tror vi man 

behöver undersöka detta på ett större urval vilket även kräver mer tid. Vårt resultat stödjer 

inte tidigare studier när det gäller omfattningen av smärtlindring i den prehospitala vården, 

vilket kan bero på ett för litet urval. Studien har gjorts på en liten del av en stor patientgrupp 

men den ger en bild av hur prehospital smärtbehandling kan se ut för dessa patienter. Med en 

kvalitativ ansats samt ett större urval tror författarna kan resultera i andra fynd. 

 

Etiska aspekter 

Patienterna i denna studie har i femoralisblockadprojektet gett sitt medgivande att vara 

med i studien. De patienter med nedsatt kognitiv förmåga, som inte själv kunnat ge sitt 

samtycke, har anhöriga istället gett medgivande. I det etiska godkännandet har patienternas 

medgivande kunnat ges i efterhand av anhöriga, då detta behövdes. Tillstånd från 

verksamhetschefen vid ambulansen Umeå begärdes för att få använda de ambulansjournaler 

som tillhör dessa patienter. Största möjliga sekretess tillämpades både gällande patient som 

vårdande personal. Journalerna som var avidentifierade skickades med rekommenderad post 

mellan författarna som bor på olika orter. Efter fullständigt genomförd analys kommer 

samtliga journaler samlas ihop och kasseras i papperspåse märkt SEKRETESS som är avsedd 

för dokument som innehåller bland annat patientinformation, på akutmottagningen på 

Norrlands Universitetssjukhus.  

 

Klinisk användbarhet och vidare forskning 

Med denna studie har vi fått en inblick i att patienter med en konstaterad höftfraktur 

erhåller smärtlindring i ambulansen i stor utsträckning, men att effekten utvärderas sällan. 

Nitton procent av männen och 29% av kvinnorna utvärderas med VAS samt 50% av männen 

och 29% av kvinnorna i fritext. (Se tabell 1). Att ge ambulanspersonalen fler möjligheter för 

att kunna skatta smärta och utvärdera smärtlindring tror vi kan påverka smärtbehandlingen i 

positiv riktning. Vi vet med denna studie inte hur pass mycket smärtan har minskat efter 

administreringen av smärtlindring. Vidare studier riktas förslagsvis mot patientens 

upplevelser av prehospital smärtlindring, där man undersöker hur patienten själv skattar sin 

smärta före och efter smärtlindring samt att använda andra instrument för att smärtskatta 

patienter med nedsatt kognitiv förmåga.  

 

 



16 

 

Konklusion__________________________________________________________ 

De flesta patienter erhöll analgetika. Nedsatt kognitiv förmåga, ålder och prehospital 

vårdtid påverkade inte smärtlindringen. Däremot erhöll kvinnor analgetika i ambulansen i 

större utsträckning jämfört med män. Skillnader sågs även i bedömning av smärta och 

utvärdering av smärtlindring med VAS på patienter med nedsatt kognitiv förmåga och 

patienter i den äldre åldersgruppen. Ingen skillnad sågs mellan dessa grupper vad gäller 

smärtbedömning och utvärdering av smärtlindring i fritext. 
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Tabell 1. Jämförelse mellan män och kvinnor vad gäller ålder, vårdtid, smärtbedömning, smärtlindring, 

utvärdering av smärtlindring, undersökningar samt kognitiv förmåga. P-värde ≤0.05 anses signifikant. 

Variabler Man (n=20) Kvinna (n=30) P-värde 

Medelålder (±SD) 83,05 (± 7,24) 84,97 (± 6,79) 0.346 

Medelvårdtid i minuter (±SD) 
55,35 min (± 
17,81) 

45,70 min (±  16,81) 0.058 

Patient har erhållit analgetika före ambulansens ankomst (%) 
(Man n=11 & Kvinna n=12) 

6 (54,5%) 8 (67%) 0.680 

Smärtbedömning gjord med VAS i ambulans (%) 5 (25%) 8 (27%) 1.000 

Smärtbedömning gjord i fritext i ambulans (%)  18 (90%) 25 (83%) 0.687 

Systoliskt Blodtryck före administrering av analgetika i 
ambulansen (%) (Man n=10 & Kvinna n=21) 

4 (40%) 10 (48%) 1.000 

Puls före administrering av analgetika i ambulansen (%)  
(Man n=10 & Kvinna n=21) 

5  (50%) 11 (52%) 1.000 

Patienten har erhållit analgetika i ambulansen (%) 12 (60%) 27 (90%) 0.017 

Medel dos Paracetamol administrerad prehospitalt (±SD) 
1714 mg (± 
488) 

1577 mg (± 494) 0.559 

Medel dos Morfin administrerad prehospitalt (±SD) 5.6mg (±3.2) 4.1mg (± 2.0) 0.112 

Medel dos Ketogan administrerad prehospitalt (±SD) 2.5 mg (± - ) 3.9 mg (± 1.0) 0.319 

Smärtlindring har upprepats (%) (Man n=10 & Kvinna n=22) 7 (70%) 11 (50%) 0.446 

Utvärdering av smärtlindring VAS (%)  
(Man n=16 & Kvinna n=28) 

3 (19%) 8 (29%) 0.719 

Utvärdering av smärtlindring Fritext (%)  
(Man n=16 & Kvinna n=28) 

8 (50%) 8 (29%) 0.200 

Systoliskt blodtryck efter administrering av analgetika (%) 
(Man n=16 & Kvinna n=28) 

13 (81%) 22 (79%) 1.000 

Puls efter administrering av analgetika (%)  
(Man n=16 & Kvinna n=28) 

13 (81%) 22 (79%) 1.000 

Kognitivt nedsatt förmåga (%) 10 (50%) 12 (40%) 0.567 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabell 2. Jämförelse mellan kognitiv förmåga vad gäller ålder, vårdtid, smärtbedömning, smärtlindring, 

utvärdering av smärtlindring samt undersökningar. P-värde ≤0.05 anses signifikant. 

Variabler 
Kognitivt intakt  
(n=28) 

Kognitivt nedsatt förmåga 
(n=22) 

P-värde 

Medelålder (±SD) 81.46 (±6.8) 87.68 (±5.6) 0.001 

Medelvårdtid i minuter (±SD) 49.04 min (± 18.9) 50.3 min (± 16.24) 0.816 

Patient har erhållit analgetika före ambulansens 
ankomst (%) (Intakt n=6 & Nedsatt n=17) 

3 (50%) 11 (64,7%) 0.643 

Smärtbedömning gjord med VAS i ambulans (%) 11 (39.3%) 2 (9.1%) 0.023 

Smärtbedömning gjord i fritext i ambulans (%) 22 (78.6%) 21 (95.5%) 0.117 

Systoliskt Blodtryck före administrering av analgetika i 
ambulansen (%) (Intakt n=21 & Nedsatt n=10) 

11 (52.4%) 3 (30%) 0.280 

Puls före administrering av analgetika i ambulansen (%) 
(Intakt n=21 & Nedsatt n=10) 

14 (66.7%) 2 (20%) 0.023 

Patienten har erhållit analgetika prehospitalt (%) 23 (82.1%) 16 (72.7%) 0.503 

Medel dos Paracetamol administrerad prehospitalt 
(±SD) 

1654mg (± 474) 1571mg (± 534.5) 0.726 

Medel dos Morfin administrerad prehospitalt (±SD) 4.7mg (± 2.5) 4.6mg (± 1.8) 0.905 

Medel dos Ketogan administrerad prehospitalt (±SD) 3.6 mg (± 1.1 ) Ingen har erhållit - 

Smärtlindring har upprepats (%) 
(Intakt n=20 & Nedsatt n=12) 

11 (55%) 7 (58.3%) 1.000 

Utvärdering av smärtlindring VAS gjord (%) 
(Intakt n=24 & Nedsatt n=20) 

9 (37.5%) 2 (10%) 0.044 

Utvärdering av smärtlindring i fritext gjord (%)  
(Intakt n=24 & Nedsatt n=20) 

11 (45.8%) 5 (25%) 0.213 

Systoliskt blodtryck efter administrering av analgetika 
(%) (Intakt n=24 & Nedsatt n=20) 

18 (75%) 17 (85%) 0.477 

Puls efter administrering av analgetika (%) 
(Intakt n=24 & Nedsatt n=20) 

18 (75%) 17 (85%) 0.477 

 



 

 

Tabell 3. Jämförelse mellan åldersgrupper vad gäller hämtplats, vårdtid, smärtbedömning, smärtlindring, 

utvärdering av smärtlindring, undersökningar samt kognitiv förmåga. P-värde ≤0.05 anses signifikant. 

Variabler 
70-85 år (n=27) 
(Man n=12 Kvinna n=15) 

86-99 år (n=23)                       
(Man n=8  
Kvinna n=15) 

P-värde 

Hämtplats boende eller VC (%) 10 (37%) 13 (56.5%) 0.255 

Medelvårdtid i minuter (±SD)  53.93 min (± 18.05) 44.43 min (± 16.17) 0.058 

Patient erhållit analgetika före ambulansens ankomst 
(%) (70-85 n=10 & 86-99 n=13)  

4 (40%) 10 (77%)  0.102 

Smärtbedömning gjord med VAS i ambulans (%)  12 (44.4%) 1  (4.3%) 0.001 

Smärtbedömning gjord i fritext i ambulans (%) 21  (77.8%) 22 (95.7%) 0.107 

Systoliskt Blodtryck före administrering av analgetika i 
ambulansen (%) (70-85 n=19 & 86-99 n=12) 

  9 (47.4%) 5  (41.7%) 1.000 

Puls före administrering av analgetika i ambulansen (%) 
(70-85 n=19 & 86-99 n=12) 

 12 (63.2%) 4 (33.3%) 0.149 

Patienten har erhållit analgetika prehospitalt (%)  20 (74.1%) 19 (82.6%) 0.515 

Medel dos Paracetamol administrerad prehospitalt 
(±SD) 

1792 mg (±396) 1375mg (±517.5) 0.056 

Medel dos Morfin administrerad prehospitalt (±SD) 5.0 mg (±2.5 ) 4.3mg (±1.9) 0.415 

Medel dos Ketogan administrerad prehospitalt (±SD) 3.75 mg (±1.8) 3.5 mg (±0.9) 0.840 

Smärtlindring har upprepats (%) 
(70-85 n=16 & 86-99 n=16) 

12 (75%) 6  (37.5%) 0.073 

Utvärdering av smärtlindring VAS gjord (%) 
(70-85 n=22 & 86-99 n=22) 

9 (41%) 2 (9%) 0.034 

Utvärdering av smärtlindring i fritext gjord (%)  
(70-85 n=22 & 86-99 n=22) 

7 (32%) 9 (41%) 0.755 

Systoliskt blodtryck efter administrering av analgetika 
(%) (70-85 n=22 & 86-99 n=22) 

17 (77%) 18 (82%) 1.000 

Puls efter administrering av analgetika (%) 
(70-85 n=22 & 86-99 n=22) 

16 (73%) 19 (86%) 0.457 

Kognitivt nedsatt förmåga 7 (25.9%) 15 (65.2%) 0.010 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabell 4. Jämförelse mellan vårdtid vad gäller hämtplats, genus, smärtbedömning, smärtlindring, utvärdering av 

smärtlindring, undersökning samt kognitiv förmåga. P-värde ≤0.05 anses signifikant. 

Variabler 16-50 minuter (n=25) 51-88 minuter (n=25) P-värde 

Hämtplats boende eller VC (%)  9 (36%) 14 (56%) 0.256 

Genus Man n=7 Kvinna n=18 Man n=13 Kvinna n=12   

Patient har erhållit analgetika före ambulansens 
ankomst (%) (16-50min n=9 & 51-88min n=14) 

5 (55.6%) 9 (64.3%)  1.000 

Smärtbedömning gjord med VAS i ambulansen (%) 5  (20%) 8 (32%) 0.520 

Smärtbedömning gjord i fritext i ambulansen (%) 21 (84%) 22 (88%) 1.000 

Systoliskt Blodtryck före administrering av analgetika 
i ambulansen (%) (16-50 n=18 & 51-88 n=13) 

11 (61.1%) 3 (23.1%) 0.067 

Puls före administrering av analgetika i ambulansen 
(%)(16-50 n=18 & 51-88 n=13) 

11 (61.1%) 5 (38.5%) 0.285 

Patienten har erhållit analgetika prehospitalt (%) 22 (88%) 17 (68%) 0.171 

Medel dos Paracetamol administrerad prehospitalt 
(±SD) 

1389 mg (±486) 1818 mg (±405) 0.045 

Medel dos Morfin administrerad prehospitalt (±SD) 3.9 mg (±1.9) 5.5 mg (±2.3) 0.054 

Medel dos Ketogan administrerad prehospitalt (±SD) 3.6 mg (±1.0)  Ingen erhöll - 

Smärtlindring har upprepats (%) 
(16-50 n=19 & 51-88 n=13) 

7 (37%) 11 (85%) 0.012 

Utvärdering av smärtlindring VAS gjord (%)  
(16-50 n=23 & 51-88 n=21) 

5 (21.7%) 6 (28.6%) 0.732 

Utvärdering av smärtlindring i fritext gjord (%) 
(16-50 n=23 & 51-88 n=21) 

 6 (26.1%) 10 (47.6%) 0.211 

Systoliskt blodtryck efter administrering av 
analgetika (%) (16-50 n=23 & 51-88 n=21) 

 17 (73.9%) 18 (85.7%) 0.462 

Puls efter administrering av analgetika (%) 
(16-50 n=23 & 51-88 n=21) 

17 (73.9%) 18 (85.7%) 0.462 

Kognitivt nedsatt förmåga 10 (40%) 12 (48%) 0.776 



 

 

Bilaga 1. OBS-skala 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

Bilaga 2. Instrumentet 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 3. Brev till verksamhetschef på ambulansen 

 


