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Abstrakt 
 
Bakgrund: Stroke är en vanlig orsak till permanent funktionsnedsättning och död varför 
snabb diagnostik och behandling är avgörande. PreHAST är ett nyligen utvecklat och 
implementerat strokebedömningsdokument. Syfte: Att studera sjuksköterskans följsamhet i 
användandet av stroke-bedömningsverktyget PreHAST inom ambulansdistrikten 1 och 4 i 
Region Skåne. Samt om någon skillnad i följsamhet inom dokumentationen av PreHAST 
föreligger mellan de båda ambulansdistrikten. Metod: En retrospektiv registerstudie 
genomfördes via journalgranskning N=2001. Resultat: I studien konstateras att följsamheten 
till PreHAST i föreskriven ESS-kod endast är 44% i de undersökta ambulansdistrikten och av 
dem är endast 31% genomförda PreHAST korrekt ifyllda. Distrikt 1 visar även signifikant 
sämre följsamhet än distrikt 4 i 6 av PreHAST dokumentets 8 moment. Slutsats: 
Kompletterande studier behövs för att förklara varför följsamheten till PreHAST visade sig 
vara <50%. 
 
 
Nyckelord 
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Introduktion 

År 2012 var stroke den näst största dödsorsaken efter ischemisk hjärtsjukdom, med 11,9 % av 

alla registrerade dödsfall i världen (WHO, 2012a). I Sverige var det den tredje största 

dödsorsaken (WHO, 2012b). 

Stroke är ett samlingsnamn för hjärninfarkt och hjärnblödning vilka resulterar i att en 

syrebrist uppstår i hela eller delar av hjärnan, vilken obehandlad resulterar i irreversibla 

skador på hjärnan och dess funktioner (Bolander, Jonsson, Svensson & Sarlöv, 2009). 

Att tidigt identifiera stroke är viktigt för att snabbt kunna sätta in behandling som kan minska 

permanenta skador och öka patientens möjlighet att återgå till ett normalt liv (Todo et al., 

2016; Herlitz & Svensson, 2009). 

De behandlingsalternativ som i dagsläget finns att tillgå vid hjärninfarkt prehospitalt är 

mycket begränsade och baseras främst på symptomatisk behandling och snabb transport till 

sjukhus där diagnos kan ställas och behandling inledas. Akut behandling av stroke bör ske så 

fort som möjligt då cirka 2 miljoner hjärnceller dör varje minut under de första timmarna efter 

insjuknande. Den maximala tiden för rekommenderad behandling bör dock vara inom 4,5 

timme efter symtomdebut, därefter bedöms riskerna för komplikationer av insatta åtgärder 

vara större än de vinster som kan förväntas (Berglund, Borovszky & Svensson, 2009). 

PreHospitalt Ambulans Stroke Test (PreHAST) (Bilaga 1), skapades i syfte att användas som 

ett triageringsverktyg för att snabbt kunna triagera patienter med strokesymptom till rätt 

vårdnivå utan onödig tidsförlust (Andsberg, Esbjörnsson & Olofsson, 2016). Det är tänkt att 

användas som ett komplement till Rapid Emergency Triage and Treatment System (RETTS), 

där sjukvårdspersonal prioriterar allvarlighetsgrad efter vitalparametrar och bedömer att 

patientens symptom faller in under den Emergency Sign Symptom (ESS) kod, där stroke kan 

misstänkas (Andsberg et al., 2016). 

I Region Skåne är det beslutat att PreHAST verktyget ska användas i ambulanssjukvården 

enligt gällande behandlingsriktlinjer tills vidare från och med våren 2015 (RSPE, 2015a). 

Ambulanssjukvården i Region Skåne använder sig av ett elektroniskt journalsystem som heter 

Information System Prehospital Akutsjukvård i Skåne 2 (ISPASS 2) och är en konfiguration 

av Paratus Ambos vilket innehåller en ambulansjournal, RETTS samt checklistor där bland 

annat PreHAST verktyget ingår (SAAB, 2016). 
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PreHAST är ett nyligen implementerat verktyg och i ett dokument av Socialstyrelsen (2012) 

beskrivs att det kan vara svårt att implementera nya arbetsmetoder, att det ofta tar tid, kostar 

mycket pengar och ofta misslyckas, men att med rätt metoder kan implementering lyckas. 

Med rätt kunskaper om hur man implementerar nya metoder skriver Socialstyrelsen att 80 % 

av det planerade förändringsarbetet uppnås inom 4 år, medan utan de kunskaperna uppnås 

endast 14% efter 17 år (Socialstyrelsen, 2012). 

Enligt Todo et al. (2016) och Hacke et al. (2004) påverkar snabbt genomförda stroketester 

som leder till behandling inom kort tid efter insjuknande hur patienten tillfrisknar efter sin 

stroke, därför anser vi att det är viktigt att studera följsamheten i användandet av PreHAST i 

ISPASS 2. 

 

Bakgrund 

 

Stroke 
 
Som tidigare nämnts var stroke 2012 den andra högsta dödsorsaken efter ischemisk 

hjärtsjukdom med 11,9 % av alla registrerade dödsfall i världen (WHO, 2012a) och i Sverige 

var det den tredje största dödsorsaken (WHO, 2012b). I Sverige drabbas årligen ca 30 000 

människor av stroke, vilket betyder att någon drabbas var 17:e minut (Stroke-Riksförbundet, 

2016). 

Det finns många riskfaktorer för att drabbas av en Stroke och bland de viktigaste är högt 

blodtryck, förmaksflimmer, övervikt, diabetes, låg aktivitetsnivå, hög ålder, ärftlighet och 

tidigare genomgången stroke eller Transitorisk Ischemisk Attack (TIA) (Hjärt-lungfonden, 

2016). Det är viktigt att sjuksköterskan är medveten om de riskfaktorer som föreligger och 

beaktar dem i samband med sin bedömning och prioritering av patienten (Wikström 2006). 

 

RETTS 

 

RETTS är det triageringsverktyg och beslutsstöd för både prehospital och intrahospital 

akutsjukvård som används i så gott som alla Sveriges landsting idag (Tisell, 2012). RETTS 
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skapades som ett akutprotokoll 2005 och introducerades på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. 

RETTS har visat sig ha en god interbedömarreabilitet vid korrekt användning vilket visar att 

det tenderar ge samma resultat oavsett vem som följer verktyget (Nissen, Kirkegaard, Perez, 

Hørlyk & Larsen, 2014). 

RETTS samlar ett antal vitalparametrar i ett formulär som tillsammans mynnar ut i en 

prioriteringsordning om fem steg. Blir patienten “röd” d.v.s. får högst prioritering ska den 

omgående och skyndsamt transporteras till sjukhus och behovet att träffa läkare omgående är 

av stor vikt. Därefter följer prioriteringarna i fallande ordning orange, gul, grön och till sist 

blå, där blå anger behovet att träffa läkare som minst akut och de patienterna kan vänta på 

läkarkontakt utan uppenbara risker att avlida eller förvärra skada (Widgren 2012).  

Den andra delen av RETTS består av en ESS kod och är ett system algoritmer som behandlar 

både somatiska och psykiska sjukdomar hos såväl vuxna som barn. Systemet baseras på 

patientens symptom och har sin grund i International Classification of Diseases Tenth 

Revision (ICD 10) koderna. Den ESS algoritm som bedöms lämpligast väljes och därefter får 

prioriteringsfärg utläsas beroende på graden av inklusionskriterier. Den del av RETTS som får 

högst prioritering avgör prioritet, dvs hur snabbt de bör få träffa en läkare (Widgren, 2012). 

ESS delen av RETTS revideras en gång per år (Tisell, 2012). 

 

 

ESS 12 – Stroke, neurologiska bortfall/TIA  

För att patienten ska triageras till högsta prioritet vid stroke krävs att patienterna uppfyller 

kriterierna för strokelarm. Det vill säga att inom de senaste 4,5 timmarna utvecklat symptom i 

form av gångsvårigheter, talsvårigheter, halvsidiga neurologiska bortfallssymptom, 

sväljningsbesvär, och/eller synfältsstörning (RSPE, 2015a).  

För att trombolys eller trombektomi ska vara möjligt att genomföra ska patienten förutom att 

uppfylla ovanstående kriterier vara kontaktbar det vill säga RLS 1-3 (RSPE, 2015a). Det finns 

även andra symptom som faller under ESS 12 men som inte uppfyller kriterier för strokelarm. 

De är huvudvärk, kräkningar, trauma, antikoagulations behandling (AK-beh) eller 

blödningsbenägenhet, Diastoliskt Blodtryck (DBT)> 110 mm Hg, patient med intermittenta 

bortfall inom 7 dagar, bortfall stroke som inte uppfyller kriterier för strokelarm (Widgren, 

2012). 
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Region Skånes behandlingsriktlinjer 

 

Region Skånes behandlingsriktlinjer är en samling dokument innehållande rekommendationer 

om hur man på bästa sätt ska undersöka och behandla patienter vid olika symptom eller 

sjukdomstillstånd. De behandlingsriktlinjer som gäller är utformade av överläkare vid Region 

Skånes Prehospitala Enhet (RSPE) och är tvingande, d.v.s. personalen förväntas följa dem och 

vid eventuellt avsteg, konsultera bakjour Regionalt Läkarstöd (RLS) eller i efterhand kunna 

motivera sitt avsteg (RSPE, 2015b). Gällande behandlingsriktlinjer uppdateras kontinuerligt 

och personalen i ambulanssjukvården förväntas göra detsamma (RSPE, 2015a). 

 

 

 

Prehospitalt strokebedömningsverktyg 

 
National Stroke Association (2014) förespråkar att man ska ha ett enhetligt 

strokebedömningsverktyg för att tidigt identifiera stroke symptom. Ett sådant beprövat 

verktyg är National Institute of Health Stroke Scale (NIHSS) som bedömer olika neurologiska 

bortfall såsom t ex språk, rörelse, känsel och uppfattnings förmåga och poängsätter dem. Ju 

högre poäng man får desto högre är sannolikheten att man upptäckt en patient som insjuknat i 

stroke (Andsberg & Lindgren, 2014). 

NIHSS har hög träffsäkerhet för identifiering av stroke men anses vara för komplicerad att 

användas akut för sjukvårdspersonal som inte har stor erfarenhet av att diagnostisera 

neurologisk sjukdom. En rad olika prehospitala strokebedömningsverktyg har därför 

utvecklats världen över (Whelley-Wilson & Newman, 2004).  

 

Brandler, Sharma, Sinert & Levine (2014) visar i sin systematiska översikt sju olika exempel 

på befintliga strokebedömningsverktyg som används prehospitalt i framförallt USA men även 

i Australien och Europa. Strokebedömningsverktygen man studerade är Cincinnati Prehospital 

Stroke Scale (CPSS), Los Angeles Prehospital Stroke Screen (LPSS), Melbourne Ambulance 

Stroke Screen (MASS), Medic Prehospital Assessment for Stroke Code (Med PACS), Ontario 
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Prehospital Stroke Screen Tool (OPSS), Recognition Of Stroke In the Emergency Room 

(ROSIER) samt Face Arm Speech Test (FAST). Deras studie påvisar att de skalorna har en 

träffsäkerhet i minst 70 % av fallen och därmed stärker misstanke om akut stroke eller TIA, 

men missar upp till 30 % av de som insjuknat. Främsta orsakerna till det tror man beror på 

utbildningsbrister i användandet av skalorna men även relaterat till att testerna är olika 

avancerade och således ger en spridning i utfallet vid bedömningarna. 

 

Region Skånes prehospitala vårdprogram för stroke heter “Rädda hjärnan” och riktar sig till 

patienten/medborgaren, sjukvårdsrådgivningen, primärvården, larmoperatören, ambulansen 

och akutmottagningen. Här finns tydligt förklarat vilka symptom som ska uppmärksammas 

och hur de ska bedömas och behandlas på respektive instans (Kongstad, 2009). 

I delen gällande ambulanssjukvård kan man utläsa att patienten först ska undersökas enligt 

metoden Airway (A), Breathing (B), Circulation (C), Disability (D), Environment/Exposure 

(E) och eventuella brister ska åtgärdas där. Under D ska en lättare neurologisk undersökning 

genomföras, bedömning av medvetandegrad och språkfunktion, förekomst av pareser i armar 

och ben samt ett enkelt synfältstest. Syftet är att snabbt identifiera symptom och möjlighet ska 

ges att åtgärda en eventuell stroke i de fall symptomen uppstått inom 4,5 timmar (Kongstad, 

2009). Enligt behandlingsriktlinjer för Ambulanssjukvården Skåne (RSPE, 2015a) står det att 

ESS 12 även bör misstänkas vid ESS 9 (kramper), ESS 10 (sensibilitetsstörning), ESS 11 

(yrsel), ESS 19 (huvudvärk), ESS 37 (ögonproblem), ESS 52 (ospecifik psykisk ohälsa) och 

ESS 53 (fallbenägenhet/ospecifik sjukdom) eftersom det ibland kan upptäckas stroke som 

orsak till de sjukdomstillstånden och att stroke bör övervägas. I de fallen så sker bör patienten 

triageras till ESS 12 och därmed ska PreHAST genomföras och dokumenteras (Vårdgivare i 

Skåne, 2016a). 

 
 

Implementering av nya verktyg 

 
PreHAST är ett nyligen implementerat verktyg för att bedöma akut ischemisk stroke 

prehospitalt (Andsberg, 2015) och vanliga missförstånd gällande implementering av nya 

arbetsmetoder är att utbildning automatiskt leder till att metoden används, att effektiva 

metoder sprider sig själv och att förändringsarbete går snabbt (Socialstyrelsen, 2012). 
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För att implementera nya arbetsmetoder eller verktyg är det viktigt att den som har för avsikt 

att åstadkomma förändring i medarbetares arbetssätt är väl insatta i hur ett förändringsarbete 

ska gå till för att uppnå bäst resultat (Meyers, Durlak & Wandersman, 2012).  

 

Först och främst bör man inleda med ett grundligt förarbete genom att noga identifiera och 

formulera behovet av förändring. Målet bör också vara väl definierat och mätbart så det inte 

blir alltför luddigt och svårt att uppnå och vara väl förankrat i organisationen (Socialstyrelsen, 

2012). Utbildning bör vara strukturerad, mångfasetterad gärna i kombination med 

metodövning och innehålla uppföljning och handledning för bästa resultat (Socialstyrelsen, 

2012). Effektiva metoder kan naturligtvis sprida sig själv men sannolikheten att den inte 

sprider sig på det vis den är tänkt är stor och att mottagaren bara väljer att använda valda delar 

som de godtyckligt anser vara bäst. Det finns också risk för tolknings fel i användandet och 

inte heller då har verktyget använts så som det var avsett. Många tror felaktigt att ett 

förändringsarbete går fort men ofta visar det sig att ett förändringsarbete tar flera år att 

åstadkomma.  

Det sägs att när 50 % av användarna använder metoden anses den implementerad och efter 

ytterligare 2 år har ny rutin skapats (Socialstyrelsen, 2012). Det finns ett flertal 

framgångsfaktorer som gör att metoder lättare implementeras och några är att metoden av 

användarna anses vara relevant för verksamheten, är lättanvänd, att man kan se tydliga 

positiva förändringar i arbetet samt att arbetet underlättas av den nya metoden 

(Socialstyrelsen, 2012). För att genomföra ett förändringsarbete säger studier att en stödjande 

organisation och ett tydligt och gott ledarskap är mycket viktigt (Darshak, Antony & Patel, 

2012). 

 

 

Ambulansverksamheten Skåne 

 
Socialstyrelsens förskrift SOFS 2009:10 gällande ambulanssjukvård är ganska generell och 

ger bara anvisningar om hur ambulanserna ska se ut, hur personalen ska vara klädd, vilken 

kompetens som är minimikrav och vad ambulanssjukvården förväntas kunna behandla. 

Utöver att följa Hälso- och Sjukvårdslagens krav om en god vård på lika villkor för hela 

befolkningen (SFS 1982:763) är det upp till varje landsting att tolka kraven på det sätt som de 

finner mest lämpligt (SFS 1982:763; SOFS 2009:10).  
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Skåne är uppdelat i fyra ambulansdistrikt baserat på dess geografiska läge. Distrikt 1 täcker 

den sydvästra delen, distrikt 2 den centrala delen, distrikt 3 den nordvästra delen och distrikt 4 

hela den östra delen. I nuläget är de fyra distrikten fördelade på två privata vårdgivare och ett 

distrikt drivs i Region Skånes egen regi. Samma vårdgivare är ansvarig för distrikt 1 och 

distrikt 4 (Svanell & Linde, 2016).  

Distrikt ett täcker upp hela sydvästra Skåne med ambulansstation i Malmö, Höllviken, 

Trelleborg, Svedala och Skurup men eftersom de har dynamisk dirigering som innebär att alla 

ambulanser utgår ifrån Malmö räknas det endast som en station. Därmed har distrikt 1 bara en 

officiell ambulansstation. Distrikt 4 består däremot av flera olika ambulansstationer. De 

stationerna är Broby, Hässleholm, Kristianstad, Osby, Perstorp, Simrishamn och Tomelilla 

som var för sig räknas som en station (Svanell & Linde, 2016). 

Den 31 december 2015 var invånarantalet i Skåne 1 303 627 personer fördelade på 33 

kommuner (Statistiska centralbyrån [SCB], 2015). I Region Skåne genomfördes under hela 

2015 totalt 156 490 ambulansuppdrag fördelat på de fyra distrikten (Vårdgivare i Skåne, 

2016b).  

Under 2015 hade distrikt 1, 116 fast anställda medarbetare och i distrikt 4 hade 114 fast 

anställda (Svanell & Linde, 2016). 

 

 

Dokumentationssystem 

 
I Region Skåne har man beslutat att använda sig av ett elektroniskt journalsystem som heter 

Paratus Ambus och är utvecklat av SAAB i Karlstad (SAAB, 2014). Region Skåne har valt att 

kalla sin konfiguration av journalsystemet för ISPASS 2 och har från och med 2016-01-01 

ersatt all dokumentation i pappersjournal inom ambulanssjukvården i Region Skåne 

(Vårdgivare i Skåne, 2016c). 

 

ISPASS 2 består av en främre och en bakre enhet. Den främre enheten har två funktioner 

vilka är att att ta emot ambulansuppdrag med en kortare information om ärendet samt att 

fungera som GPS/kartstöd (SAAB, 2014). 

Den bakre enheten fungerar som en skrivplatta med en förinställd “app” som bygger på 

RETTS triageringssystem. Värdena som erhålls knappas in på skrivplattan och mynnar vid 

utskrift ut i en RETTS journal i pappersformat och en ambulansjournal med diagram över 
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vitalparametrar och undersökningsresultat som inte visats i RETTS journalen. I systemet finns 

även checklistor som kan användas t ex PreHAST verktyget (SAAB, 2016).  

Skrivplattan är portabel och tas med in till patienten, när den sedan dockas i bilen får den åter 

tillgång till nätet och uppgifter såsom befolkningsregistret och behandlingsriktlinjer kan 

kommas åt (SAAB, 2014). På alla Skånes akutmottagningar finns en Region Skåne dator där 

sjuksköterskorna kan logga in med sitt Region Skåne (RS) kort och personlig kod i Paratus 

Portal varvid den applikation sjuksköterskan har behörighet till visar sig. I funktionen som 

heter ”Paratus Ambus” kan sjuksköterskan i efterhand justera, signera och/eller skriva ut sina 

egna osignerade journaler förda i ISPASS 2. För journalgranskning måste personen ha 

tilldelats särskild behörighet för applikationen ”Paratus Ambus Admin” av behörig personal 

på RSPE. 

 

 

Perspektiv och utgångspunkter 

 
Genom att använda PreHAST dokumentet och göra en personlig bedömning av funktionerna i 

relation till patientens habitualtillstånd före det som nyligen inträffat kan vården planeras så 

att den bäst gynnar patienten. Även om vårdprogrammet är tydligt styrt lämnar det ändå 

utrymme för ambulanssjuksköterskan att använda klinisk erfarenhet i sin bedömning av 

patienten och arbeta personcentrerat (Ekman & Norberg, 2013). För att uppnå bästa möjliga 

förutsättningar för patienten att erhålla rätt vård i rätt tid är teamarbetet viktigt. Om alla 

medlemmar av teamet talar alla samma ”språk” och använder samma verktyg, PreHAST, i 

bedömningen av patienten genererar summan av allas kompetenser en större förståelse än om 

alla var för sig tänker i egna banor. Det leder inte bara till större förståelse mellan olika 

yrkesgrupper utan också till att patientsäkerheten ökar då alla arbetar på ett standardiserat sätt 

(Carlström, Kvarnström & Sandberg, 2013). 

Som sjuksköterska ska man enligt International Council of Nurses [ICN](2014) bland annat 

arbeta för att noggrant söka och kritiskt granska ny vetenskap och klinisk erfarenhet. Att 

arbeta efter rådande framtagna riktlinjer och vårdprogram anses öka patientsäkerheten vilket 

personalen dessutom är ålagda att göra inom ramen för sin anställning. PreHAST är ett sådant 

vårdprogram och en utvärdering av hur det efterföljs torde då vara viktigt som ett steg i ett 

aktivt förebyggande och kontinuerligt fortskridande patientsäkerhetsarbete som främjar en i 

framtiden bättre vårdmiljö (Johansson & Wallin, 2013; Öhrn, 2013). 
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Med följsamhet i förevarande studie menar författarna att sjuksköterskan har genomfört och 

dokumenterat en Pre-HAST undersökning enligt de behandlingsriktlinjer som gäller för 

ambulanssjukvården i Region Skåne. På Pre-HAST dokumentets första sida ska klockslag och 

datum som avser tidpunkt för genomförande av Pre-HAST, samt ett ställningstagande i fälten 

gällande patientens personuppgifter vara dokumenterade. Likaså ska ett ställningstagande till 

tidpunkt när patienten senast var som vanligt och när symtomen upptäcktes vara 

dokumenterat. På dokumentets andra sida, dvs stroketestets genomförande ska sjuksköterskan 

tagit ställning och fyllt i samtliga moment. 

 

 

Syfte 

 

Att studera sjuksköterskans följsamhet i användandet av stroke-bedömningsverktyget 

PreHAST inom ambulansdistrikten 1 och 4 i Region Skåne. Samt om någon skillnad i 

följsamhet inom dokumentationen av PreHAST föreligger mellan de båda ambulansdistrikten.  

 

 

Hypoteser 

 

 

Det föreligger en signifikant skillnad (p≤ 0.05) mellan vid hur många tillfällen det borde fyllts 

i ett PreHAST formulär och vid hur många tillfällen det faktiskt gjordes.  

 

Det föreligger en signifikant skillnad (p≤ 0.05) mellan distrikten i om sjuksköterskan 

genomför PreHAST formuläret efter gällande föreskrifter. 

 

Det föreligger en signifikant skillnad (p≤ 0.05) mellan distrikt 1 och distrikt 4 i Skåne 

gällande korrekt ifyllda och ej korrekt ifyllda PreHAST formulär. 
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Det föreligger en signifikant skillnad (p≤ 0.05) mellan distrikt 1 och distrikt 4 gällande om 

formulären fylls i på korrekt vis eller ej i den föreskrivna ESS koden. 

 

Det föreligger en signifikant skillnad (≤0.05) mellan distrikt 1 och distrikt 4 gällande vilka 

moment i PreHAST formuläret som fylldes i på ett korrekt vis totalt samt om det skiljer sig 

mellan distrikten när endast föreskriven ESS kod studeras.  

 

Metod  

 
Författarna valde att genomföra en empirisk registerstudie samt journalgranskning med 

kvantitativ ansats gällande följsamhet i användandet av PreHAST dokumentet i ISPASS 2 i 

distrikt 1 och 4 i Region Skåne. 

För att undersöka skillnader i följsamhet har författarna valt att skapa 0 hypoteser, som sedan 

testades för att antingen kunna bekräftas eller förkastas med hjälp av Pearson Chi2 test. En 

hypotes giltighet testas genom analys där ett signifikansvärde erhålls. Om ett signifikansvärde 

är lägre än p=0.05 anses hypotesen vara med 95 % sanningen överensstämmande och 

hypotesen kan bekräftas (Polit & Beck, 2010). 

Ett signifikansvärde under p=0,05 anses vara den vedertagna gränsen för statistisk signifikans. 

Om signifikansvärdet däremot skulle vara över p=0,05 kan man inte längre anta att det 

föreligger en så stor skillnad att man med statistisk signifikans kan påstå att hypotesen är sann 

och nollhypotesen måste förkastas (Polit & Beck, 2010). 

Urval  

 
Eftersom studien sträcker sig över en bestämd period har modellen tvärsnittsstudie valts (Polit 

& Beck, 2010).  

Data valdes att insamlas under perioden 2016-04-01 till 2016-05-31. Att den perioden valdes 

grundade sig i att författarna ville ha bort eventuella felkällor. Möjliga felkällor skulle kunna 

vara årets första månader eftersom ISPASS 2 introducerades 2016-01-01 och personalen inte 

var vana att hitta och dokumentera i journalsystemet. Författarnas förförståelse och personliga 

erfarenhet av verksamheten gjorde att även sommarperioden exkluderades pga. att större 

personalomsättning och tillika personalbrist råder inom denna period.  
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Att distrikt 1 och distrikt 4 valdes grundade sig i två anledningar. Den första och enligt 

författarna viktigaste anledningen var att spegla ett distrikt där de flesta uppdragen utförs i 

storstadsmiljö med korta avstånd till sjukhus, samt ett distrikt där uppdragen utförs till större 

delen på landsbygd där avstånd till sjukhus och vårdtid i ambulans därmed skiljer sig från 

storstadsområdet. Den andra anledningen var att studien även verkar som ett kvalitetsarbete åt 

ambulansentreprenören i distrikt 1 och distrikt 4 där författarna innehar sina anställningar och 

detta var en förutsättning för författarna skulle få tillgång till aktuell journaldata. 

 

De inklusionskriterier som användes var; samtliga journaler dokumenterade i ISPASS 2 inom 

distrikt 1 och distrikt 4 innehållande ESS koderna ESS 9, ESS 10, ESS 11, ESS 12, ESS 19, 

ESS 37, ESS 52 och ESS 53 under perioden 2016-04-01-2016-05-31. Samt samtliga 

PreHAST formulär ifyllda av alla sjuksköterskor inom ambulanssjukvården i distrikt 1 och 4 i 

Region Skåne under ESS-koderna ESS 9, ESS 10, ESS 11, ESS 12, ESS 19, ESS 37, ESS 52 

och ESS 53 under perioden 2016-04-01-2016-05-31.  

 

Datainsamling 

 
.Datainsamlingen genomfördes i journalsystemet Paratus Ambus Admin, ISPASS 2 i en 

Region Skåne dator på RSPEs kontor på Kioskgatan 17 i Lund under två veckor i slutet av 

september 2016. 

Region Skåne datorn kopplades upp mot en stor bildskärm på väggen vilket möjliggjorde för 

båda författarna att granska materialet samtidigt. All data registrerades efterhand den tagits 

fram i statistikprogrammet SPSS på en separat dator.   

Författarna använde först sökorden ”2016-04-01-2016-05-31”, ”Ambulansstation” och ”ESS 

kod” där totalt 2001 patientjournaler framkom. Därefter lades sökordet ”PreHAST” till i 

sökningen och författarna erhöll då totalt 375 patientjournaler, några journaler exkluderades 

inte. De journaler som inte innehöll någon PreHAST registrerades som journal där PreHAST 

var ”ej genomförd” utan att öppnas. I SPSS registrerades de journaler som dokumenterats i 

ambulansstation Malmö som ”Distrikt 1” och de som dokumenterats i ambulansstation Broby, 

Hässleholm, Kristianstad, Osby, Perstorp, Simrishamn och Tomelilla som ”Distrikt 4”.  

De journaler som innehöll ett PreHAST formulär öppnades och granskades gällande sin 

följsamhet till de givna föreskrifterna. För att variabeln 5 ska vara komplett ifylld måste både 
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tid och datum vara ifyllda, i variabeln 6 räknades endast förnamn som korrekt ifylld om ett 

fullständigt personnummer i variabel 7 var korrekt ifylld annars registrerades det som ej 

korrekt ifyllt. I variabel 7 räknades ett fullständigt personnummer som korrekt ifyllt, 

personnumret jämfördes aldrig med det personnummer som var registrerat i journalen. I 

variablerna 8 och 9 registrerades journalerna som korrekta om man tagit ställning till 

momentet, dvs om tiden för när patienten senast varit som vanligt och när tidpunkten för när 

symptomen upptäcktes var oklart och man angett det tydligt i journalen som tex ”oklart” eller 

”förra veckan”. Om sjuksköterska däremot endast hade fyllt i ett datum i korrekt format men 

inte tagit ställning till någon tidpunkt ansågs det som ett ej korrekt ifyllt dokument. I 

variablerna 8 och 9 skulle sjuksköterskan tagit ställning i samtliga moment för att det skulle 

registreras som korrekt ifyllt. Om någon ruta inte varit ifylld registrerades testet som ej 

korrekt ifyllt. 

 

Variablerna som samlades in var dikotoma dvs. hade endast två, tre eller åtta fasta 

utfallsmöjligheter, t ex ”PreHAST genomförd” och ”PreHAST ej genomförd” där ”PreHAST 

genomförd” kodades och fick siffran 1 och ”PreHAST ej genomförd” kodades och fick siffran 

2 (Polit & Beck, 2010). 

 

 

Variablerna som användes var: 

1. Distrikt - Distrikt 1, Distrikt 4 

2. ESS kod - ESS 9, ESS 10, ESS 11, ESS 12, ESS 19, ESS37, ESS 52, ESS 53 

3. PreHAST - PreHAST genomförd, PreHAST ej genomförd 

4. Komplett ifylld PreHAST- komplett ifylld PreHAST, ej komplett ifylld, om PreHAST 

ej genomförd 

5. Tidpunkt för PreHAST (Tid, datum) - ifylld, ej ifylld 

6. Patientens namn – ifylld, ej ifylld 

7. Patientens personnummer - ifylld, ej ifylld 

8. Tidpunkt då patienten senast var som vanligt (Tid, datum) – ifylld, ej ifylld 

9. Tidpunkt när symptomen upptäcktes (Tid, datum) - ifylld, ej ifylld 

10. Testet 1-8 – tagit ställning till momenten, ej tagit ställning i momenten 

11. Summa – nedräknat, ej nedräknat 
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Analys av data 

Variablerna som författarna tog fram användes för analys i statistikprogrammet SPSS 

explained 2 nd ed. (Hinton, McMurray & Brownlow, 2014).  

Först analyserades 2 och 3 mot varandra deskriptivt för att kunna beskriva hur många 

patientjournaler som inkluderats och i hur många av dem det dokumenterats ett PreHAST 

dokument. De analyserna gjordes för både distrikt 1 och distrikt 4. Därefter isolerades ESS 12 

och ett Pearson Chi2 test genomfördes med variablerna 1 och 3.  

För att jämföra korrekt ifyllda PreHAST formulär mellan distrikten i alla ESS koder 

analyserades 1 och 4 med ett Pearson Chi2 test. Därefter isoleras ESS 12 och samma analys 

med samma variabler genomförs.  

För att jämföra korrekt ifyllda moment i PreHAST formuläret mellan de båda distrikten fick 

det göras en analys för varje moment med ett Pearson Chi2 test, alltså 1 och 5, 1 och 6, 1 och 

7, 1 och 8, 1 och 9, 1 och 10 och slutligen 1 och 11 och ett p-värde för varje moment erhölls. 

Efter ESS 12 isolerats gjordes samma analyser med samma variabler.  

 

 

Forskningsetiska avvägningar 

 
Helsingforsdeklarationen menar att forskning bör leda till att förbättra och utvärdera 

diagnostiska procedurer vilket författarna anser att de bidrar till genom sin utvärdering av 

följsamhet till ett bedömningsverktyg vilket ska syfta till prioritering för snabbare vård 

(World Medical Association, 2013). 

I den forskning som bedrevs kommer ingen information varken direkt eller indirekt kunna 

härröras till en fysisk person som är i livet eller är avliden eftersom ingen sådan information 

kommer att lämna det register de är dokumenterade i (SFS 2003:460).  

Projektplanen skickades till Vårdvetenskapliga etiknämnden VEN och efter komplettering 

erhölls ett skriftligt utlåtande diarie nummer VEN 74-16.  

Därefter skickades ett informationsbrev innehållande en kortfattad sammanställning av 

projektplanen, information om författarnas och deras handledares kontaktuppgifter, 

projektplanen i sin helhet, utlåtandet från VEN samt ett intyg om tillåtelse att få tillgång till 

journaldata där att Falck Ambulans tar ansvar för att personuppgifter i data hanteras enligt 

personuppgiftslagen. När författarna mottagit samtycket påbörjades datainsamlingen 

(Medicinska Fakulteten, 2013).  



16 
 

Journalsystemet Paratus Ambus Admin kräver särskild behörighet för åtkomst av journaler 

för journalgranskning, en sådan behörighet tilldelades författarna för en begränsad period av 

behörig personal på RSPE efter erhållet intyg från verksamhetschefen på Falck Ambulans 

AB. 

För varje inloggning i patientjournal registrerades författarnas särskilda ID kort tillsammans 

med anledningen för inloggning i journalen d.v.s. för forskningsändamål. Det är i enlighet 

med patientdatalagen (SFS 2008:355) vilken har i syfte att skydda patienten från obehörigt 

intrång i deras journal. 

 

Gällande konfidentialitet är all data som registrerats anonym, det vill säga inga namn, 

personnummer, adresser eller ärende nummer har registrerats. Det går därmed inte att härleda 

någon registrerad data till enskild person (Polit & Beck, 2010). 

 

Forskningen bedrevs dels som ett studentarbete i syfte att bli en Magisteruppsats och dels som 

ett kvalitetsarbete i distrikt 1 och distrikt 4 åt Falck Ambulans AB där författarna innehar 

anställning. Efter studiens avslut överlämnades allt insamlat material i sin helhet till 

verksamhetschefen för Falck Ambulans AB. 

 

Resultat 

Följsamhet till ifyllande av PreHAST formulär  

Deskriptiva analyser genomfördes under den givna perioden vilket resulterade i totalt 2001 

patientjournaler fördelade på inkluderade ESS koder inom distrikten 1 och 4 varav totalt 290 

patientjournaler innehöll ett PreHAST formulär.  

Deskriptiva analyser genomfördes även på patientjournaler uppförda i distrikt 1 vilket 

resulterade i totalt 1289 patientjournaler i inkluderade ESS koder varav 148 stycken innehöll 

ett PreHAST formulär. Se tabell 1:1  

I distrikt 4 erhölls totalt 712 patientjournaler i inkluderade ESS koder varav 142 stycken 

innehöll ett PreHAST formulär. Se tabell 1:2 
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Tabell	  1:1	  

Beskriver	  genomförda	  respektive	  ej	  genomförda	  Pre-‐HAST	  undersökningar	  i	  ESS	  9,	  10,	  11,	  12,	  19,	  37,	  
52	  och	  53	  inom	  ambulansdistrikt	  1	  i	  Region	  Skåne,	  N	  1289.	  

	   Registrerade	  journaler	  utan	  Pre-‐HAST	  
n	  (%)	  

Registrerade	  journaler	  med	  Pre-‐HAST	  
n	  (%)	  

ESS	  9	  n=172	   170	  (98,8)	   2	  (1,2)	  
ESS	  10	  n=16	   12	  (75)	   4	  (25)	  
ESS	  11	  n=231	   210	  (90,9)	   21	  (9,1)	  
ESS	  12	  n=262	   165	  (63)	   97	  (37)	  
ESS	  19	  n=97	   84	  (86,6)	   13	  (13,4)	  
ESS	  37	  n=7	   7	  (100)	   0	  (0)	  
ESS	  52	  n=44	   44	  (100)	   0	  (0)	  
ESS	  53	  n=460	   449	  (97,6)	   11	  (2,4)	  
Totalt	  n=1289	   1141	  (88,5)	   148	  (11,5)	  
	  

	  

Tabell	  1:2	  

Beskriver	  genomförda	  respektive	  ej	  genomförda	  Pre-‐HAST	  undersökningar	  i	  ESS	  9,	  10,	  11,	  12,	  19,	  37,	  
52	  och	  53	  inom	  ambulansdistrikt	  4	  i	  Region	  Skåne,	  N	  712.	  

	   Registrerade	  journaler	  utan	  Pre-‐HAST	  
n	  (%)	  

Registrerade	  journaler	  med	  Pre-‐HAST	  
n	  (%)	  

ESS	  9	  n=73	   72	  (98,6)	   1	  (1,4)	  
ESS	  10	  n=7	   6	  (85,7)	   1	  (14,3)	  
ESS	  11	  n=144	   123	  (85,4)	   21	  (14,6)	  
ESS	  12	  n=203	   95	  (46,8)	   108	  (53,2)	  
ESS	  19	  n=48	   42	  (87,5)	   6	  (12,5)	  
ESS	  37	  n=2	   1	  (50)	   1	  (50)	  
ESS	  52	  n=17	   17	  (100)	   0	  (0)	  
ESS	  53	  n=218	   214	  (98,2)	   4	  (1,8)	  
Totalt	  n=712	   570	  (80,1)	   142	  (19,9)	  
	  

 
 
Vid en jämförelseanalys med Pearson Chi Square test inom genomförda och ej genomförda 

Pre-HAST dokument kan vi med statistisk signifikans (p<0,001) se att föreligger en skillnad 

mellan när sjuksköterska i ambulans fyllde i ett PreHAST formulär och inte gjorde det i 

föreskriven ESS kod. Vi kan alltså bekräfta hypotesen att ”det föreligger en signifikant 

skillnad (p≤ 0.05) mellan vid hur många tillfällen det borde fyllts i ett PreHAST formulär och 

vid hur många tillfällen det faktiskt gjordes. Detta visas i tabell 2:1. 

Efter analys med Pearson Chi Square test kan en statistisk signifikans (<0,001) också ses i 

skillnaden mellan sjuksköterska i ambulans inom distrikt 1 och sjuksköterska i ambulans 

inom distrikt 4 gällande om man fyller i PreHAST formuläret vid föreskriven ESS kod. Vi 
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kan alltså bekräfta hypotesen att ”det föreligger en signifikant skillnad (p≤ 0.05) mellan 

distrikten i om sjuksköterskan fyller i PreHAST formuläret vid ESS 12”. Se tabell 2:1. 

 

 

Tabell	  2:1	  

Beskriver	  andelen	  genomförda	  respektive	  ej	  genomförda	  Pre-‐HAST	  i	  ESS	  12	  inom	  ambulansdistrikt	  1	  
och	  4	  i	  Region	  Skåne.	  

	   Genomförd	  Pre-‐HAST	  i	  ESS	  12.	  
n	  (%)	  

Ej	  genomförd	  Pre-‐HAST	  i	  ESS	  12.	  
n	  (%)	  

Distrikt	  1	  n=262	   97	  (37,0)	   165	  (63)	  
Distrikt	  4	  n=203	   108	  (53,2)	   95	  (46,8)	  
Totalt	  n=465	   205	  (44,1)	   260	  (55,9)	  
Pearson	  Chi-‐Square	  p<0,001	  

Har sjuksköterskan fyllt I PreHAST korrekt eller ej? 

 
I en jämförande analys med Pearson Chi2 test mellan ”korrekt ifyllda PreHAST ” och ”ej 

korrekt ifyllda PreHAST” kunde vi med statistisk signifikans (p≤ 0,05) observera att oavsett 

om sjuksköterskan fyllt i ett PreHAST formulär inom någon av de olika ESS koderna (p 

=0,001) eller specifikt i ESS 12 (p=0,003) finns det fler ”ej korrekt ifyllda PreHAST” än 

”korrekt ifyllda PreHAST”, se tabell 2:1. Därmed kunde hypotesen bekräftas att det föreligger 

en signifikant skillnad (p≤ 0.05) mellan distrikt 1 och distrikt 4 i Skåne gällande korrekt 

ifyllda och ej korrekt ifyllda PreHAST formulär samt hypotesen om att det föreligger en 

signifikant skillnad (p≤ 0.05) mellan distrikt 1 och distrikt 4 gällande om formulären fylls i på 

korrekt vis eller ej i den föreskrivna ESS koden. 
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Figur 1 

Beskriver	  andelen	  korrekt	  respektive	  ej	  korrekt	  genomförda	  PreHAST	  dokument	  samt	  belyser	  

skillnader	  mellan	  ambulansdistrikt	  1	  &	  4	  i	  Region	  Skåne. 

 

Moment som fyllts I korrekt 

 

I jämförande analys, Pearson Chi Square test, med momenten ”tidpunkt för PreHAST 

(klockslag+datum)” och ”patientens namn” kan det med statistisk signifikans (p<0,001) 

påvisas att det föreligger en skillnad i sjuksköterskans följsamhet till gällande 

behandlingsriktlinjer i alla genomförda PreHAST formulär i samtliga undersökta ESS koder, 

mellan distrikt 1 och distrikt 4. Se tabell 3:1. Noll hypotesen kan bekräftas. När jämförande 

analys med Pearson Chi Square test genomfördes där endast ESS 12 studerades kunde samma 

statistiska signifikans (p<0,001) konstateras. Man kunde därmed se att det även här föreligger 

en skillnad gällande följsamheten till gällande behandlingsriktlinjer och man kunde bekräfta 

noll hypotesen (tabell 3:1). 
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Där sjuksköterskan ska fylla i ”patientens personnummer”, ”tidpunkt när patienten senast var 

som vanligt (klockslag+datum)” samt ”tidpunkt när patientens symptom upptäcktes 

(klockslag+datum)” kunde en statistisk signifikans (p<0,001) observeras att det föreligger en 

skillnad mellan om momenten var ifyllda på korrekt vis eller inte mellan de båda 

ambulansdistrikten i alla genomförda PreHAST formulär och noll hypotesen bekräftas. När 

endast ESS 12 observerades i samma moment kunde en statistisk signifikans (p=<0,001) 

påvisas att det föreligger en skillnad mellan om momenten var ifyllda på korrekt vis eller inte 

mellan de båda ambulansdistrikten så även här bekräftas noll hypotesen (tabell 3:1). 

 

I momentet ”stroketest” kunde däremot ingen signifikant skillnad (p=0,894) observeras 

mellan i båda ambulansdistrikten i samtliga genomförda PreHAST gällande följsamheten till 

givna föreskrifter. Ingen signifikant skillnad (p=0,750) gällande korrekt ifyllt moment mellan 

de båda ambulansdistrikten kunde heller observeras när endast ESS 12 studerades (tabell 3:1) 

.  

”Summa av stroketest” visar vid jämförelse mellan distrikt 1 och distrikt 4 i samtliga 

genomförda PreHAST formulär att det inte föreligger någon statistisk signifikans (p=0,706) i 

korrekt dokumentation av momentet. Ingen signifikant skillnad (p=0,474) mellan distrikt 1 

och distrikt 4 kan heller påvisas om PreHAST formulär dokumenterade endast i ESS 12 

studeras (tabell 3:1).  

 

Således kan det nu konstateras att noll hypotesen inom de första fem momenten i 

strokebedömnings formuläret PreHAST kan bekräftas men att den i de två sista momenten 

måste förkastas (tabell 3:1). 
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Tabell	  3:1	  

Inom	  distrikt	  1	  och	  4	  totalt	  antal	  genomförda	  ifyllda	  Pre-‐HAST	  formulär	  i	  ESS	  9,	  10,	  11,	  12,	  19,	  37,	  52	  
och	  53	  presenterade	  inom	  varje	  delmoment	  i	  Pre-‐HAST	  formuläret.	  

	   Genomförda	  Pre-‐HAST	  i	  ESS	  9,	  10,	  11,	  
12,	  19,	  37,	  52	  och	  53.	  n=290	  	  

Genomförda	  Pre-‐HAST	  i	  ESS	  12.	  
n=205	  

	  
Distrikt	  1	  
n	  (%)	  

Distrikt	  4	  
n	  (%)	   *p-‐värde	  

Distrikt	  1	  
n	  (%)	  

Distrikt	  4	  
n	  (%)	   *p-‐värde	  

Tidpunkt	  för	  Pre-‐
HAST	  
(Klockslag+Datum)	  

60	  (40,5)	   93	  (65,5)	   <0,001	   37	  (38,1)	   73	  (67,6)	   <0,001	  

Patientens	  namn	   100	  (67,6)	   123	  (86,6)	   <0,001	   66	  (68)	   96	  (88,9)	   <0,001	  
Patientens	  
personnummer	   99	  (66,9)	   120	  (84,5)	   <0,001	   65	  (67)	   94	  (87)	   =0,001	  

Tidpunkt	  när	  
patienten	  senast	  
var	  som	  vanligt	  
(Klockslag+Datum)	  

43	  (29,1)	   74	  (52,1)	   <0,001	   29	  (29,9)	   56	  (51,9)	   =0,001	  

Tidpunkt	  när	  
patientens	  
symtom	  
upptäcktes	  
(Klockslag+Datum)	  

53	  (35,8)	   83	  (58,5)	   <0,001	   34	  (35,1)	   64	  (59,3)	   =0,001	  

Stroketest	   130	  (87,8)	   124	  (87,3)	   =0,894	   82	  (84,5)	   93	  (86,1)	   =0,750	  
Summa	  av	  
stroketest	   127	  (85,8)	   124	  (87,3)	   =0,706	   80	  (82,5)	   93	  (86,1)	   =0,474	  

*Pearson	  Chi-‐Square	  test	  

 
 
 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Författarna valde att genomföra en retrospektiv registerstudie med kvantitativ ansats för att 

studera följsamheten till PreHAST dokumentet, då de ansåg att metoden lämpade sig väl för 

att spegla en representativ del av populationen i förhållande till studiens syfte. Faktorer som 

kan missas genom en registerstudie är huruvida momenten utförs på ett korrekt vis eller ej. En 

registerstudie kan aldrig värdera själva genomförandet av PreHAST utan endast undersöka 

om sjuksköterskan tagit ställning till testets moment eller ej (Polit & Beck, 2010). 
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En styrka i valet av en retrospektiv registerstudie är att utfallet av data som insamlats inte 

påverkas av författarnas förförståelse i samma utsträckning som en enkätstudie eller 

intervjustudie kunde gjort, då denna typ av ansats bygger mer på rationalism än empiri, 

således minimeras risken att resultatet påverkas (Polit & Hungler, 1995). Författarna anser att 

studien har en hög reliabilitet då sannolikheten att samma resultat skulle erhållas om studien 

reproducerades inom närstående framtid (Olsson & Sörensen, 2010). 

Eftersom båda författarna båda arbetar inom de berörda ambulansdistrikten har både styrkor 

och brister identifierats. En styrka är att författarnas förförståelse av verksamheten har 

bidragit till att minimera möjliga felkällor i valet av tidsperiod samt valet av 

inklusionskriterier. Risken att författarnas förförståelse skulle bidra till att fel period valdes 

har diskuterats och bedömts som mindre trolig.  

En möjlig brist skulle kunna vara att ett fåtal av journalerna som granskats var dokumenterade 

av författarna själva. Det är ett faktum som lyfts och diskuterats noggrant och bedömts som en 

mindre sannolikt eftersom författarna representerar var sitt av de studerade distrikten. Likaså 

har båda författarna momentant varit delaktiga i datainsamlingen vilket ökar validiteten. 

Vid tidpunkten för datainsamling hade PreHAST som ett elektroniskt dokument varit i bruk 

knappt 9 månader, vilket inte är en orimlig tidsperiod att studera. Pga. begränsad tid för 

datainsamling valdes modellen tvärsnittsstudie.  

Körner & Wahlgren (1998) belyser i sin bok risker med att erhålla s.k täckningsfel inom 

kvantitativa studier, dvs om den valda ramen för tvärsnittet i studien inte är representativt för 

hela populationen. Författarna har diskuterat och kommit fram till att en mindre grad av 

övertäckning kan ha uppstått med anledning av att PreHAST undersökningar gjorda i ESS-

koder som behandlingsriktlinjerna inte rekommenderar har inkluderats i studien och inte 

kunde sorterats bort i efterhand. Övertäckningen anses dock av författarna vara så pass liten 

att den inte påverkat resultatet. Att en risk för att undertäckning föreligger, dvs att 

patientjournaler som tillhör populationen borde vara med i studien men av någon anledning 

inte kommit med anses som osannolikt eftersom inga exklusionskriterier existerade. Dock kan 

inget sägas om de eventuella PreHAST tester som genomförts men aldrig dokumenterats i ett 

PreHAST dokumentet och/eller endast skrivits i fritext, men de journalerna ansågs inte heller 

ligga inom ramen för den population som författarna hade för avsikt att studera.  
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Valet av ambulansdistrikt 1 och 4 valdes grundade sig främst i svårigheter att erhålla material 

från andra distrikt än där författarna var anställda vid tidpunkten för studien. Det kan anses 

vara en svaghet att jämförande analyser inte kunde göras mellan Regions Skånes olika 

ambulansentreprenörer. Det hade naturligtvis varit intressant att få möjlighet att studera ett 

sådant resultat, men författarna anser ändå att valet av de faktiska distrikten kan ge en rättvis 

bild av verkligheten. Grunden i det antagandet ligger i författarnas förförståelse om att 

sjuksköterskor som arbetar inom ambulanssjukvården i Skåne är ett ambulerande folk som 

arbetar över gränserna i de olika distrikten, således arbetar sjuksköterskor som är anställda i 

distrikt 2 och 3 även i distrikt 1 och 4. Likaså arbetar emellanåt sjuksköterskor från distrikt 1 i 

distrikt 4 och tvärtom. 

Författarnas förförståelse före studiens uppstart var att ett PreHAST dokument skulle fyllas i 

under alla de ESS koder som behandlingsriktlinjerna för Region Skåne valt att omnämna vid 

process åtgärd för stroke och att valet av ESS kod var beroende av utfallet från PreHAST. Det 

visade sig dock en bit in i datainsamlingen att författarnas förförståelse var felaktig och att ett 

PreHAST dokument endast skulle fyllas i vid vald ESS 12. Under de övriga ESS koderna som 

omnämnts skulle endast ESS 12 övervägas och i de fall misstanke om stroke förelåg skulle 

ESS 12 väljas och en PreHAST genomföras och dokumenteras.  

När den felaktiga förförståelsen identifierats kunde författarna gjort ett omfall och endast valt 

att studera följsamheten till ESS 12. Det alternativet diskuterades men beslut togs om att 

fortsätta enligt den ursprungliga planen med motivationen att författarna genom sitt misstag 

faktiskt också kom finna i vilken utsträckning PreHAST dokumenterats där det enligt 

Behandlingsriktlinjerna för Region Skåne inte var ämnat att göras. Således ansåg författarna 

att insamlade data skulle kunna leda till ett kommande bekräftande eller förkastande av 

hypotesen om en bristande följsamhet ur ett annat perspektiv än det som var tänkt från 

början.   

Då författarna påbörjade studien kunde inga exklusionskriterier identifieras. I efterhand kan 

det konstateras att de PreHAST dokument som öppnats i journalen men som sedan lämnats ej 

ifyllda borde exkluderats. Ett PreHAST dokument som öppnats i ISPASS 2 registreras i 

samband med öppnandet som påbörjat och kan i journalsystemet sedan inte avregistreras i de 

fall sjuksköterskan omvaliderar behovet av att genomföras en PreHAST. Öppnade PreHAST 

dokument har författarna i efterhand tolkat som att de öppnats i journalen av misstag, 

alternativt har sjuksköterskan öppnat PreHAST dokumentet och därefter konstaterat att 
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undersökningen inte ska/kan genomföras. Det har då resulterat i ett dokument som av 

författarna till studien dokumenterats i statistikprogrammet som genomförd PreHAST men ej 

korrekt ifylld. Med bakgrund av att författarna ansåg sig inte kunna ändra eller justera 

insamlade data på ett säkert sätt i efterhand samt att berörda data bedömdes utgöra endast ett 

fåtal journaler, anser de att studiens resultat inte har påverkats nämnvärt. 

Det finns alltid en risk att ett typ 1 fel kan uppstå, det vill säga att stickprovet inte speglar 

populationen och att man därmed bekräftar eller förkastar ett felaktigt resultat. Att det skulle 

ha skett anser författarna vara mindre troligt eftersom de hade ett stort urval (N=2001) från 

populationen och att urvalets tidsperiod är förlagd till en tid då risken för bias som tidigare 

beskrivet ansågs vara små (Polit & Beck, 2010). 

Typ 2 fel, dvs. att slumpen gett ett felaktigt resultat anser författarna vara mindre troligt pga. 

ovan nämnda faktorer samt att inga exklusionskriterier användes, dvs alla patientjournaler 

under tiden för undersökningen inkluderades (Polit & Beck, 2010). Möjligen skulle det kunna 

diskuteras huruvida ett annat resultat skulle uppnås om författarna valt att studera endast ESS 

12 under en längre tidsperiod eller om de valt att inkludera PreHAST i alla befintliga ESS 

koder. Genom att studera endast ESS 12 som enligt behandlingsriktlinjer är den enda ESS 

koden varvid ett PreHAST dokument ska fyllas i, kunde författarna valt att studera en längre 

tidsperiod och på så sätt erhållit ett säkrare resultat. I sådana fall hade författarna dock missat 

alla de PreHAST dokument som sjuksköterskan fyllt i under de övriga ESS koder som 

omnämnts i Behandlingsriktlinjerna för Region Skåne, varvid de underlåtit att triagera 

patienterna till ESS 12 och därmed inte upptäckt det faktum att sjuksköterskorna 

dokumenterat PreHAST vid tillfällen då det inte skulle gjorts. 

Resultatdiskussion 

 

I Behandlingsriktlinjer för Region Skåne (RSPE, 2015a) står det som tidigare beskrivet att ett 

PreHAST dokument ska fyllas i om man misstänker att en stroke föreligger. Likaså ska 

sjuksköterskan överväga stroke vid ett flertal andra diagnoskoder och i de fallen fylla i ett 

PreHAST dokument.  

Författarna menar att följsamheten aldrig kan, eller ens borde uppnå 100% eftersom de 

patienter som drabbats av en stroke och som pga aktuellt tillstånd eller av andra anledningar 

inte kan medverka till undersökning ska exkluderas (bilaga 1). I föreliggande studie bedömer 
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författarna att följsamheten till när ett PreHAST dokument ska fyllas i är mycket låg.  

De anser att fler patientjournaler än 37% i distrikt 1 samt 44% i distrikt 4 av samtliga 

patientjournaler med vald ESS kod 12 borde innehålla ett PreHAST dokument.  

Författarna menar att det sannolikt inte går att identifiera endast en eller ett fåtal faktorer som 

påverkat den generellt låga följsamheten utan tror att det finns flera anledningar som 

sammantaget påverkat resultatet vilket styrks i en review av Jun, Kovner och Stimpfel (2016), 

samt i socialstyrelsens broschyr om implementering (Socialstyrelsen, 2012). 

 

Bristande ledarskap tar både Jun et al, (2016) och Socialstyrelsen, (2012) upp som bidragande 

faktorer till låg följsamhet och svårigheter att implementera nya riktlinjer. Vilket styrks av att 

en stödjande organisation och ett gott ledarskap leder att ett förändringsarbete i högre 

utsträckning lyckas (Darshak et al., 2012). I föreliggande studie kan det ses en signifikant 

sämre följsamhet i både antal genomförda PreHAST och antal korrekt ifyllda PreHAST 

dokument i distrikt 1 än i distrikt 4. Under 2015 valde 22%, dvs mer än var 5:e anställd att 

lämna sin tjänst inom ambulanssjukvården i distrikt 1. Under samma period i distrikt 4 valde 

14% dvs mindre än var 7:e anställd att lämna sin tjänst (Svanell & Linde, 2016). Om den 

enligt författarna höga personalomsättningen beror på dåligt ledarskap kan inge sägas, men 

hög personalomsättning sätter högre krav och ökar arbetsbelastningen på dem som är kvar 

(Svanell & Linde, 2016). Dessutom har många nya medarbetare slussats in i verksamheten 

och utbildningsinsatser i PreHAST kan ha fått stå tillbaka för andra utbildningar som ansetts 

viktigare för att få de nya medarbetarna i drift.  Det kan ha speglat den låga följsamheten till 

att genomföra PreHAST enligt rekommenderade behandlingsriktlinjer men även den 

signifikant sämre följsamheten i distrikt 1 än i distrikt 4.  

 

Bahtsevani et al. (2010) i sin studie identifierat att för många kliniska riktlinjer upplevs bidra 

till en försämrad klinisk blick och en känsla av falsk trygghet hos sjuksköterskorna.  En sämre 

följsamhet till riktlinjer kan ses när utbildningsinsatser varit bristfälliga då sjuksköterskan 

tenderar att justera momenten efter sin egen kliniska erfarenhet men ändå tror att hen arbetar 

efter god vetenskaplig grund (Socialstyrelsen, 2012). Då författarna till föreliggande studie 

initialt missuppfattat riktlinjerna och även fått liknande indikationer från ambulanskollegor 

”runt fikabordet” styrks det faktum att flera PreHAST genomförts i andra ESS koder än som 

föreskrivits i behandlingsriktlinjerna. 
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Författarna som själv dokumenterat ett flertal PreHAST dokument upplever att själva 

ifyllandet av dokumentet är omständligt och tar längre tid än själva genomförandet av testet. 

De tror därmed att bristande resurser kan vara avsaknad av tid. I distrikt 1 är tiden ofta en 

betydande resurs då majoriteten av uppdragen utförs inom Malmö stad där avståndet och tiden 

för transport av patient till sjukhus för adekvat funktionsbevarande och återställande 

behandling är kort. I distrikt 4 utförs däremot de flesta uppdragen i område där avstånden till 

sjukhus är längre och dokumentation av PreHAST påverkar inte tiden till sjukhus för botande 

åtgärder.  

En patient som drabbats av stroke förlorar ca två miljoner hjärnceller varje minut (Berglund et 

al., 2009). Om den sjuksköterska som ska fylla i ett PreHAST dokument har vetskap om detta 

faktum kan författarna till föreliggande studie förstå att sjuksköterskan i distrikt 1 kanske 

prioriterar bort eller endast fyller i de moment de anser mest nödvändiga i PreHAST 

dokumentet med motivationen att patienten ska erhålla adekvat behandling med så liten 

tidsfördröjning som möjligt.  

 

I motsats till ovanstående resonemang visar en enkätstudie av Ebben et al. (2015) gällande 

ambulanssjuksköterskans självupplevda följsamhet till riktlinjer att hela 83 % av 

studiedeltagarna ansåg sig vara noga med att följa föreskrivna riktlinjer. De upplevde även att 

viss överskattning av följsamhet till riktlinjer kan föreligga då deras enkät byggde 

självrapportering av ambulanssjuksköterskans egen följsamhet och inte på hur det i 

verkligheten förhöll sig (Ebben et al., 2015). 

Att sjuksköterskorna överskattar sin följsamhet till riktlinjer kan vara en av anledningarna till 

resultatet i föreliggande studie, då inte ens hälften av de PreHAST dokument som borde fyllts 

i gjorts oavsett vilket ambulansdistrikt som studerades. 

Författarna kan se att följsamheten i PreHAST dokumentets sex första moment är låg i båda 

ambulansdistrikten, men att följsamheten i distrikt 1 är signifikant sämre än i distrikt 4. I 

dokumentets två sista moment kan däremot följsamheten anses vara god och någon 

signifikant skillnad föreligger inte heller mellan distrikten i de momenten. Resultatet kan 

därför bekräfta författarnas uppfattning om hur sjuksköterskan resonerar i valet av 

dokumentation. 

 

PreHAST startades som ett pilotprojekt i Hässleholm som är en del av distrikt 4. Inför 

projektet genomfördes utbildningsinsatser både prehospitalt och intrahospitalt (Andsberg, 

2015). Det kan ha medfört att sjuksköterskor som är verksamma i ambulanssjukvården i 
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Hässleholm har mer erfarenhet av PreHAST dokumentet och därmed en godare grund att stå 

på.  

En uppfattning som författarna erfarit är att en av forskarna som grundat PreHAST arbetar 

som neurolog på Hässleholms sjukhus och är mycket engagerad och drivande. Det faktum 

torde därmed bidra till att förståelsen för PreHAST är kanske är större på Hässleholms 

sjukhus än på andra mottagande enheter. Således upplever kanske sjuksköterskan i som ska 

lämna in patient på Hässleholms sjukhus att personalen talar samma språk och summan av 

allas kompetenser genererar en större förståelse och således bidrar till ökad patientsäkerhet 

(Carlström, Kvarnström & Sandberg, 2013; Socialstyrelsen, 2012). 

Till skillnad från Hässleholms sjukhus upplever författarna en generellt bristande kunskap och 

förståelse för innebörden av PreHAST vid Skånes övriga akutsjukhus. Det kan vara en 

anledning till sjuksköterskors bristande följsamhet till PreHAST dokumentet då de inte 

upplever att deras insats leder till någon vinst för patienten (Ekman & Norberg, 2013; 

Socialstyrelsen, 2012).  

 

PreHAST utvecklades av forskande neurologer vid Hässleholms och Lunds sjukhus och 

implementerats i ambulanssjukvården i Region Skåne under våren 2015. Som tidigare nämnts 

är PreHAST en förenkling av det redan befintliga (Andsberg, 2015) och väl validerade 

strokebedömningsinstrumentet NIHSS (Whelley-Wilson & Newman, 2004) men som enligt 

vad författarna kunnat se, efter omarbetning inte alls har validerats. Vid eftersökningar har 

författarna kunnat identifiera att en pilotstudie ska ha genomförts vid ambulanssjukvården i 

Hässleholm samt att en huvudstudie ska pågå just nu (Andsberg, 2015). Det har dock varken 

vid tiden för implementering av dokumentet eller i dags datum publicerats något resultat från 

varken pilot- eller huvudstudie.  

Sjuksköterskor är kontinuerligt ifrågasättande gällande nya rutiner samt kräver en 

vetenskaplig grund och evidens innan de accepterar en förändring (Bahtsevani et al., 2010). 

Det är helt i enlighet med ICN s (2014) etiska kod för sjuksköterskor, hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) och socialstyrelsens kompetensbeskrivning för 

sjuksköterskor (Socialstyrelsen, 2005) där det står att en sjuksköterska förväntas arbeta efter, 

och ställa sig kritisk till evidensbaserad vetenskap och beprövad erfarenhet. 

 

Att fylla i ett PreHAST dokument innebär att sjuksköterskan måste göra flera knapptryck för 

varje delmoment på en Touch skärm samt navigera fram och tillbaka mellan dokumentets 
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sidor. Författarna anser att de många momenten bidrar till att dokumentet upplevs som 

omständligt och svårmanövrerat.  

Flera studier visar att sjuksköterskor anser att det är lättare att dokumentera i elektroniska 

dokument än i pappersformat (Bahtsevani et al. 2010; Colón-Emergic et al. 2007). Men också 

att ett lätt och tydligt format på dokumentet bidrog till en bättre följsamhet (Bahtsevani et al. 

2010) (Socialstyrelsen, 2012). 

När författarna studerar följsamheten till hur sjuksköterskan fyller i de olika momenten i 

PreHAST dokumentet kan en signifikant skillnad ses för vilka moment som fyllts i på ett 

korrekt sätt eller ej i alla moment utom dokumentets två sista. 

 

Tiden för när PreHAST dokumentet genomförts dokumenterades i ett korrekt format i ca 40 

% av dokumenten i distrikt 1 och i ca 65 % av dokumenten i distrikt 4.  

Dokumentation av momenten “Patientens namn” och ”Patientens personnummer” visar en 

följsamhet på ca 65 % i distrikt 1 och 85% i distrikt 4 vilket är en markant skillnad i 

förhållande till föregående moment. 

Dubbeldokumentation bör enligt Socialstyrelsen (SOFS 2008:14) undvikas och det kan antas 

att sjuksköterskor av denna anledning funnit det irrelevant att fylla i uppgifter som redan finns 

dokumenterad i journalen. Det finns t ex ingen anledning att tro att PreHAST skulle 

genomförts och dokumenterats vid något annat tillfälle än då journalen uppfördes, likaså är 

sannolikheten att det skulle genomförts på någon annan person än den vars journalen tillhör 

obefintlig. Varför sjuksköterskan ändå i högre grad väljer att dokumentera personuppgifter än 

tidpunkter för PreHAST framgår inte i föreliggande studie men kan kanske bero på att vikten 

av identitetskontroll är så djupt rotad i professionen. 

 

Ett liknande resultat i följsamhet kunde ses i både momentet “Tidpunkt när patienten senast 

var som vanligt” och i momentet “Tidpunkt när patientens symptom upptäcktes”. Resultatet 

visade relativt låg följsamhet och även i de momenten är följsamheten signifikant lägre i 

distrikt 1 än i distrikt 4. 

Att det föreligger en låg följsamhet till just ifyllande av tider tror författarna som tidigare 

beskrivit bero på att det tar tid från vård av patient och förlänger tid till adekvat behandling 

samt att systemet är omständligt att dokumentera i.  

 

När momenten på stroketestets andra sida studeras, dvs. stroketestets genomförande och 

nedräknande av testresultatet är följsamheten god med ≈85% följsamhet och någon signifikant 
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skillnad i momenten föreligger inte mellan ambulansdistrikt 1 och 4. Resultatet visar att en 

god följsamhet föreligger i PreHAST dokumentets andra sida vilket författarna tror speglar 

deras tanke om att sjuksköterskor i båda distrikten upplever stroketestet meningsfullt och 

således prioriterar de två momenten (Ekman & Norberg, 2013) (Socialstyrelsen, 2012).  

 

. 

Konklusion och implikationer 

 

Följsamheten till att dokumentera PreHAST då misstanke om stroke föreligger enligt 

behandlingsriktlinjerna för Region Skåne kan konstateras vara låg i föreliggande studie. En 

signifikant skillnad mellan ambulansdistrikt 1 & 4 kunde också ses. 

Sammanlagt innehöll 44% av patientjournalerna som triagerades som ESS 12 ett PreHAST 

dokument. Av totalt 205 genomförda PreHAST dokument visade sig endast 20% i distrikt 1 

och 40% i distrikt 4 innehålla ett korrekt ifyllt dokument. Inom PreHAST dokumentets sista 

sida vilket motsvarar genomförandet av själva stroketestet visade sig följsamheten vara god i 

förhållande till de PreHAST som genomförts oavsett ESS kod eller ambulansdistrikt.  

Den låga följsamheten tror författarna främst beror på att PreHAST dokumentet upplevs 

omständligt att fylla i och upplevs stjäla dyrbar tid från patienten. Flera moment 

dubbeldokumenteras i patientjournalen och ligger sannolikt till grund för den låga 

följsamheten till de momenten. Ett snabbt och enkelt sätt att öka följsamheten borde därmed 

vara att förenkla dokumentationen, se Bilaga 2.  

 

Författarna kunde i denna studie endast konstatera fakta som talar för i vilken utsträckning 

PreHAST fyllts i men inte identifiera orsaker som bidragit till utfallet. Kompletterande 

intervju- eller enkäter studier tror författarna skulle tydliggöra varför sjuksköterskan i 

ambulanssjukvården inte följer PreHAST såsom behandlingsriktlinjerna förskriver.         

Författarna anser att studien har en god pragmatisk validitet och är väl tillämpbar som en del i 

ett förbättringsarbete inom ambulanssjukvården i Region Skåne. 
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Bilaga 1 (2) 
 

	  
PreHAST	  version	  1.6	  

PreHAST	  	  
(PreHospitalt	  Ambulans	  Stroke	  Test)	  
-‐	  vid	  misstanke	  om	  stroke	  hos	  vaken	  patient	  
Misstänk	  stroke	  vid	  plötsligt	  insjuknande	  med	  nytillkomna	  fokala	  
neurologiska	  symptom	  (ESS12)	  
Plötsligt	  insjuknande;	  patient,	  anhörig	  eller	  vittne	  kan	  ofta	  ange	  
tidpunkt	  för	  när	  symptom	  upptäcktes,	  innefattar	  även	  patienter	  som	  
vaknat	  eller	  hittats	  med	  symptom.	  
Nytillkomna	  fokala	  neurologiska	  symptom	  
Vaken	  patient;	  med	  vaken	  patient	  menas	  RLS	  1-‐2.	  
(medvetandesänkta	  (RLS	  3	  -‐	  8)	  patienter	  transporteras	  enligt	  triage	  för	  medvetandesänkta)	  
Tidpunkt	  för	  PreHAST	  (klockslag+datum)	  
	  
	  

Patientens	  namn	  
	  
	  

Patientens	  personnummer	  
	  
	  

	  

Tidpunkt	  när	  patienten	  senast	  var	  som	  vanligt	  (klockslag+datum)	  
	  
	  

Tidpunkt	  när	  patientens	  symptom	  upptäcktes	  (klockslag+datum)	  
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1.  Förståelse  
Ge  två  kommandon  utan  att  visa  med  kroppsspråk:  
Stäng  ögonen!  Knyt  handen!  (icke  paretiska  sidan)  

0  -‐‑    Båda  rätt  
  

  

2  -‐‑  Ett  eller  inget  rätt  
  

  

2.  Ögonställning  (blickdeviation)  
Observera  om  patienten  omotiverat  ”tittar”  åt  ena  
sidan  

0  -‐‑  Ua     

2  -‐‑  Pat  ”tittar”  helst  eller  enbart  åt  ena  
sidan.  

  

3.  Synfält  
Titta  patienten  i  ögonen  och  vinka  i  båda  synfälten  
samtidigt.  Be  patienten  peka  på  den  hand  eller  de  
händer  som  vinkar.  

0  -‐‑  Ua     

2  -‐‑  Uppfattar  enbart  vinkning  i  ena  
synfältet  

  

4.  Facialispares  
Be  patienten  le  

0  –  Ua  
  

  

1  -‐‑  Ena  mungipan  hänger    
  

  

5.  Pares  i  arm  
Liggande  eller  sittande.  En  arm  i  taget.  Börja  med  
starkaste  arm.  Lyft  arm  ca  45  grader  och  be  hålla  
kvar  10  sek.  Räkna  högt.  Hjälp  pat  att  lyfta  upp  
armen  om  ej  klarar  själv  .  
Om  oförmåga  att  hålla  kvar  orsakas  av  smärta  ge  0  
poäng  

   Hö   Vä  
0  -‐‑  Håller  kvar  i  10  sek  
  

     

1  -‐‑  Sjunker  successivt  inom  10  sek,  
men  når  ej  underlaget  
2  –  Sjunker  och  når  underlaget  inom  
10  sek  eller  faller  ner  direkt.  

  

6.  Pares  i  ben  
Liggande  eller  sittande.  Ett  ben  i  taget.  Börja  med  
starkaste  ben.  Lyft  ben  ca  30  grader  och  be  hålla  
kvar  5  sek.  Räkna  högt.  Hjälp  pat  att  lyfta  upp  benet  
om  ej  klarar  själv.  
Om  oförmåga  att  hålla  kvar  är  orsakad  av  smärta  ge  
0  poäng  

   Hö   Vä  
0  -‐‑  Håller  kvar  i  5  sek  
  

     

1  -‐‑  Sjunker  successivt  inom  5  sek  
  men  når  ej  underlag  
2  –  Sjunker  och  når  underlag  inom  
  5  sek  eller  faller  ner  direkt  
  

  

7.  Känsel  (smärta)    
Nyp  till  armveck  respektive  knäveck.  Stimuli  ska  
ske  samtidigt  på  höger  och  vänster  sida.  Fråga  
patienten  om  det  känns  mindre  eller  annorlunda  på  
ena  sidan.  Uppfattar  patienten  enbart  stimuli  på  ena  
sidan  ge  2  p.  

0  -‐‑  Ua     

1  -‐‑  Uppfattas  men  är  nedsatt  eller  
annorlunda  på  ena  sidan  
2  -‐‑  Uppfattas  inte  på  ena  sidan  
  

  

8.  Tal  och  språk    
Noteras  under  samtalet.  Om  osäker  be  patienten  
säga  enkel  mening  t  ex  ”Det  är  vackert  väder  idag”  

0  -‐‑  Ua     

1  -‐‑  Lätt  till  måttlig  sluddrighet  eller  
afasi.  Kommunikation  möjlig.  
2  -‐‑  Svår  sluddrighet  eller  afasi.  
Kommunikation  i  princip  ej  möjlig  

  

PreHAST  poäng  
Summera  poäng  
(0-‐‑19  poäng)  
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Med vaken patient menas RLS 1-2 

Om test inte kan utföras eller bedömas sätts ingen poäng, men skriv kort kommentar varför 
momentet inte kunde bedömas. (ex Om moment 1. Förståelse inte kunde bedömas pga. döv sedan 
tidigare, skriv t ex döv. Om moment 3. Synfält inte kunde bedömas pga. blind sedan tidigare, skriv 
t ex blind.) 

OBS! Om PreHAST inte ger något utfall och du ändå misstänker att patientens symptom beror på 
stroke- triagera patienten enligt ESS12 alternativt tag kontakt med RLS. 

1. Förståelse  
Värderar språkförståelse (impressiv afasi) och förmåga att utföra mer komplexa 
rörelser (apraxi) 
 

2. Ögonställning 
Värdering av ofrivillig riktning av blicken åt ena sidan (blickdeviation, déviation 
conjugée). Tyder på utbredd, allvarlig påverkan av hjärnan och ges därför 2 poäng. 
Vid allvarlig påverkan av ena hjärnhalva ”tittar patienten bort från sin förlamade 
sida”. 

3. Synfält 
Testet ska utföras i både höger och vänster synfält samtidigt (dubbel 
konfrontationsmetoden). Detta förenklade test kommer därmed att värdera både 
hemianopsi och neglekt. Båda symptomen är allvarliga och ges därför 2 poäng. 
 

4. Facialispares 
Värdering av ansiktsförlamning. Det tidigaste tecknet på ansiktsförlamning är att fåran 
mellan näsvinge och mungipa (nasolabial fåran) slätas ut. 

5. Pares i arm 
Värdering av förlamning i arm 
 

6. Pares i ben 
Värdering av förlamning i ben 

7. Känsel 
Värdering av känselnedsättning. Det är viktigt att testningen inriktas mot testning av 
smärtsinnet, för att inte missa en inte helt ovanlig och allvarlig stroketyp lokaliserad i 
hjärnstammen (se Wallenbergs syndrom). Smärtsinnet kan testas med lätta ”nyp” och 
skall utföras först till armveck och sedan knäveck.  
 

8. Tal och språk 
Värdera patientens förmåga att tala begripligt. Stroke kan orsaka sluddrigt tal 
(dysartri) eller språklig påverkan (afasi). Detta test är inte inriktat på att skilja dessa åt 
utan på om förmågan att kunna kommunicera är påverkad. Patient som inte talar 
(mutistisk) ges 2 poäng. Om patieten ej talar svenska kan man förlita sig på uppgifter 
från anhörig. 
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Bilaga 2 (2) 
Förbättringsförslag 
Nedan	  följer	  förbättringsförslag	  gällande	  PreHAST	  dokumentets	  ifyllande	  i	  ISPASS	  2	  inom	  ambulanssjukvården	  i	  
Region	  Skåne.	  Förbättringsförslaget	  syftar	  till	  tekniska	  förändringar	  i	  PreHAST	  dokumentets	  design	  och	  layout.	  	  

I	  Studien	  ”Följsamhet	  i	  användandet	  av	  PreHospitalt	  Akut	  Stroke	  Test	  (PreHAST)	  inom	  ambulanssjukvården	  i	  
distrikt	  1	  &	  4	  i	  Region	  Skåne”	  fann	  författarna	  flera	  möjliga	  anledningar	  till	  den	  generellt	  låga	  följsamheten,	  
dock	  anser	  de	  att	  omständligheten	  i	  ifyllandet	  utgör	  en	  betydande	  anledning	  till	  studiens	  resultat.	  

I	  förslaget	  presenteras	  varje	  fält	  i	  dokumentet	  var	  för	  sig	  med	  en	  föreliggande	  rubrik	  som	  motsvarar	  fältets	  
namn	  i	  PreHAST	  dokumentet.	  Författarna	  har	  försökt	  att	  så	  grundligt	  som	  möjligt	  presentera	  förslaget	  för	  att	  
undvika	  missförstånd.	  

	  

Tidpunkt för PreHAST (Klockslag+datum) 

Främsta/bästa	  alternativet	  i	  ett	  förbättringsarbete	  för	  detta	  fält	  anser	  vi	  vara	  en	  automatisk	  registrering	  av	  
dagens	  datum	  och	  klockslag	  då	  Pre-‐HAST	  dokumentet	  öppnas.	  Vi	  anser	  detta	  kunna	  fungera	  väl	  eftersom	  vi	  
inte	  kan	  se	  tillämpligheten	  i	  att	  Pre-‐HAST	  registreras	  i	  efterhand	  vid	  senare	  tillfälle	  än	  då	  den	  genomförs.	  
	  
Enda	  nackdelen	  med	  en	  automatisk	  registrering	  som	  vi	  kan	  se	  är	  i	  de	  fall	  Pre-‐HAST	  dokumentet	  öppnas	  men	  
genomförandet	  får	  vänta	  om	  patientens	  vitaltillstånd	  förändras	  så	  att	  understödjande	  av	  vitalparametrar	  får	  
prioriteras.	  För	  att	  komma	  åt	  ett	  sådant	  problem	  kan	  ovanstående	  alternativ	  kombineras	  med	  en	  s.k.	  rullista	  
där	  justering	  av	  klockslag	  är	  möjlig.	  
	  
Om	  inte	  automatisk	  registrering	  är	  möjlig	  kan	  en	  rullista	  för	  datum	  och	  klockslag	  då	  Pre-‐HAST	  genomförs	  vara	  
ett	  alternativ.	  
	  
Syftet	  med	  ovanstående	  är	  att	  förenkla	  dokumentationen	  och	  således	  sannolikt	  erhålla	  ett	  säkrare	  utfall	  i	  fråga	  
om	  korrekt	  och	  komplett	  ifyllande	  av	  Pre-‐HAST	  dokumentet.	  

 

Patientens namn 

Denna	  uppgift	  bör	  automatiskt	  kopplas	  till	  RETTS	  och	  Ambulansjournal.	  Vid	  patientmötet	  görs	  alltid	  om	  möjligt	  
en	  ID-‐kontroll	  samt	  en	  sökning	  i	  internationellt	  personregister,	  under	  dessa	  uppgifter	  registreras	  i	  RETTS-‐
journal	  samt	  Ambulansjournal	  även	  hur	  id	  är	  verifierat,	  (fotolegitimation,	  ID-‐band	  o.s.v.)	  
Eventuellt	  kan	  denna	  uppgift	  uteslutas	  helt	  ur	  själva	  Pre-‐HAST	  dokumentet	  så	  länge	  detta	  är	  digitalt	  och	  
sammanfogat	  med	  RETTS/Ambulansjournal.	  
	  
En	  automatisk	  koppling	  mellan	  journalerna	  anser	  vi	  borde	  eliminera	  eventuella	  felskrivningar	  i	  Pre-‐HAST	  
dokumentet,	  och	  således	  leda	  till	  en	  ökad	  patientsäkerhet.	  

 

Patientens personnummer 

Likt	  ovan	  nämnda	  kommentar	  gäller	  även	  denna	  ruta	  personuppgifter	  och	  anses	  därför	  i	  ett	  
förbättringsarbete	  behöva	  en	  direktkoppling	  till	  RETTS	  och	  ambulansjournal.	  
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Tidpunkt när patienten senast var som vanligt (Klockslag+datum) 

En	  möjlig	  förändring	  för	  att	  underlätta	  ifyllande	  av	  detta	  fält	  anser	  vi	  vara	  en	  rullista.	  Med	  ett	  fingertryck/klick	  
på	  rullistan	  visar	  sig	  en	  kalender	  och	  en	  klocka	  ur	  vilka	  det	  väljs	  datum	  och	  tid	  överensstämmandes	  med	  
patient/anhörigs	  anamnes.	  
	  
Syftet	  med	  denna	  förändring	  är	  att	  förenkla	  dokumentationen	  och	  således	  sannolikt	  erhålla	  ett	  säkrare	  utfall	  i	  
fråga	  om	  korrekt	  och	  komplett	  ifyllande	  av	  Pre-‐HAST	  dokumentet.	  

 

Tidpunkt när patientens symtom upptäcktes (Klockslag+datum) 

Likt	  ovan	  nämnda	  kommentar	  gäller	  även	  detta	  fält	  uppgifter	  som	  anamnetiskt	  inhämtas	  från	  patient	  
och/eller	  anhörig	  och	  bör	  således	  Fyllas	  i	  på	  liknande/samma	  sätt.	  

 

1. Förståelse 

En	  möjlig	  förändring	  i	  ett	  förbättringsarbete	  i	  detta	  fält	  är	  att	  införa	  en	  ”klickfunktion”.	  Vi	  tänker	  oss	  följande:	  
Genom	  ett	  fingertryck/klick	  i	  fältet	  ”0	  -‐	  Båda	  rätt”	  eller	  ”2	  -‐	  Ett	  eller	  inget	  rätt”	  leder	  detta	  till	  given	  poäng	  
(enligt	  valt	  alternativ)	  som	  per	  automatik	  skrivs	  i	  fältet	  till	  höger.	  
	  
Syftet	  med	  denna	  förändring	  anses	  vara	  att	  underlätta	  ifyllandet	  av	  poängbedömning	  samt	  ta	  bort	  ett	  moment	  
där	  det	  ska	  skrivas	  på	  ett	  tangentbord.	  Således	  borde	  detta	  minska	  risken	  (mänskliga	  faktorn)	  för	  att	  trycka	  på	  
fel	  siffra/tangent	  och	  genom	  detta	  erhålla	  ett	  felaktigt	  resultat.	  

	  

2. Ögonställning (blickdiviation) 

Likt	  ovan	  nämnda	  kommentar	  i	  fält	  1.	  Förståelse,	  har	  detta	  fält	  liknande	  funktion	  och	  bör	  således	  för	  att	  
underlätta	  ha	  liknande	  moment	  i	  ifyllandet	  av	  bedömningen.	  
	  
En	  möjlig	  förändring	  i	  ett	  förbättringsarbete	  i	  dessa	  fält	  är	  att	  införa	  en	  ”klickfunktion”	  Vi	  tänker	  oss	  följande:	  
Genom	  ett	  fingertryck/klick	  i	  fältet	  ”0	  -‐	  Ua”	  eller	  ”2	  -‐	  Pat	  tittar	  helst	  eller	  enbart	  åt	  ena	  sidan”	  leder	  detta	  till	  
given	  poäng	  (enligt	  valt	  alternativ)	  som	  per	  automatik	  skrivs	  i	  fältet	  till	  höger.	  
	  
Syftet	  med	  denna	  förändring	  anses	  av	  oss	  vara	  att	  underlätta	  ifyllandet	  av	  poängbedömning	  samt	  ta	  bort	  ett	  
moment	  där	  det	  ska	  skrivas	  på	  ett	  tangentbord.	  Således	  borde	  detta	  minska	  risken	  (mänskliga	  faktorn)	  för	  att	  
trycka	  på	  fel	  siffra/tangent	  och	  genom	  detta	  erhålla	  ett	  felaktigt	  resultat.	  

 

3. Synfält 

Likt	  ovan	  nämnda	  kommentarer	  i	  fält	  1.	  Förståelse	  och	  fält	  2.	  Ögonställning	  (blickdeviation	  har	  detta	  fält	  
liknande	  funktion	  och	  bör	  således	  för	  att	  underlätta	  ha	  liknande	  moment	  i	  ifyllandet	  av	  bedömningen.	  
	  
En	  möjlig	  förändring	  i	  ett	  förbättringsarbete	  i	  dessa	  fält	  är	  att	  införa	  en	  ”klickfunktion”….	  Vi	  tänker	  oss	  följande:	  
Genom	  ett	  fingertryck/klick	  i	  fältet	  ”0	  -‐	  Ua”	  eller	  ”2	  -‐	  Uppfattar	  enbart	  vinkning	  i	  ena	  synfältet”	  leder	  detta	  till	  
given	  poäng	  (enligt	  valt	  alternativ)	  som	  per	  automatik	  skrivs	  i	  fältet	  till	  höger.	  
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Syftet	  med	  denna	  förändring	  anses	  av	  oss	  vara	  att	  underlätta	  ifyllandet	  av	  poängbedömning	  samt	  ta	  bort	  ett	  
moment	  där	  det	  ska	  skrivas	  på	  ett	  tangentbord.	  Således	  borde	  detta	  minska	  risken	  (mänskliga	  faktorn)	  för	  att	  
trycka	  på	  fel	  siffra/tangent	  och	  genom	  detta	  erhålla	  ett	  felaktigt	  resultat.	  

 

4. Facialispares 

Likt	  ovan	  nämnda	  kommentarer	  i	  fält	  1.	  Förståelse,	  fält	  2.	  Ögonställning	  (blickdeviation	  och	  fält	  3.	  Synfält	  
har	  detta	  fält	  liknande	  funktion	  och	  bör	  således	  för	  att	  underlätta	  ha	  liknande	  moment	  i	  ifyllandet	  av	  
bedömningen.	  
En	  möjlig	  förändring	  i	  ett	  förbättringsarbete	  i	  dessa	  fält	  är	  att	  införa	  en	  ”klickfunktion”….	  Vi	  tänker	  oss	  följande:	  
Genom	  ett	  fingertryck/klick	  i	  fältet	  ”0	  -‐	  Ua”	  eller	  ”2	  -‐	  Ena	  mungipan	  hänger”	  leder	  detta	  till	  given	  poäng	  (enligt	  
valt	  alternativ)	  som	  per	  automatik	  skrivs	  i	  fältet	  till	  höger.	  
	  
Syftet	  med	  denna	  förändring	  anses	  av	  oss	  vara	  att	  underlätta	  ifyllandet	  av	  poängbedömning	  samt	  ta	  bort	  ett	  
moment	  där	  det	  ska	  skrivas	  på	  ett	  tangentbord.	  Således	  borde	  detta	  minska	  risken	  (mänskliga	  faktorn)	  för	  att	  
trycka	  på	  fel	  siffra/tangent	  och	  genom	  detta	  erhålla	  ett	  felaktigt	  resultat.	  

 

5. Pares i arm 

Likt	  ovan	  nämnda	  kommentarer	  i	  fält	  1.	  Förståelse,	  fält	  2.	  Ögonställning	  (blickdeviation,	  fält	  3.	  Synfält	  och	  
fält	  4.	  Facialispares	  har	  detta	  fält	  liknande	  funktion	  och	  bör	  således	  för	  att	  underlätta	  ha	  liknande	  moment	  i	  
ifyllandet	  av	  bedömningen.	  
	  
En	  möjlig	  förändring	  i	  ett	  förbättringsarbete	  i	  dessa	  fält	  är	  att	  införa	  en	  ”klickfunktion”….	  Vi	  tänker	  oss	  följande:	  
Genom	  ett	  fingertryck/klick	  i	  fältet	  ”0	  –	  håller	  kvar	  i	  10	  sek”,	  fältet	  ”1	  –	  sjunker	  succesivt	  inom	  10	  sek,	  men	  når	  
ej	  underlaget”,	  ”2	  -‐	  Sjunker	  och	  når	  underlaget	  inom	  10	  sek	  eller	  når	  underlaget	  direkt”	  leder	  detta	  till	  given	  
poäng	  (enligt	  valt	  alternativ).	  Till	  skillnad	  från	  ovanstående	  fält	  1,	  2,	  3	  och	  4,	  ska	  i	  detta	  fält	  även	  väljas	  höger	  
och/eller	  vänster.	  Denna	  funktion	  anser	  vi	  kunna	  följas	  efter	  poängval…	  t.ex.	  à	  KLICK	  I	  RUTAN	  1	  –	  SJUNKER	  
SUCCESIVT….	  LEDER	  TILL	  KLICK	  I	  RUTAN	  HÖ	  ELLER	  VÄ	  I	  VILKEN	  MAN	  KLICKAR	  VALD	  SIDA	  à	  VALD	  POÄNG	  
SKRIVS	  GENOM	  SISTA	  KLICKET	  I	  VALD	  RUTA.	  
	  

Syftet	  med	  denna	  förändring	  anses	  av	  oss	  vara	  att	  underlätta	  ifyllandet	  av	  poängbedömning	  samt	  ta	  bort	  två	  
moment	  där	  det	  ska	  skrivas	  på	  ett	  tangentbord.	  Således	  borde	  detta	  minska	  risken	  (mänskliga	  faktorn)	  för	  att	  
trycka	  på	  fel	  siffror/tangenter	  och	  genom	  detta	  erhålla	  ett	  felaktigt	  resultat.	  

 

6. Pares i ben 

Likt	  ovan	  nämnda	  kommentarer	  i	  fält	  1.	  Förståelse,	  fält	  2.	  Ögonställning	  (blickdeviation,	  fält	  3.	  Synfält,	  fält	  4.	  
Facialispares	  och	  fält	  5.	  Pares	  i	  arm	  har	  detta	  fält	  liknande	  funktion	  och	  bör	  således	  för	  att	  underlätta	  ha	  
liknande	  moment	  i	  ifyllandet	  av	  bedömningen.	  
	  
En	  möjlig	  förändring	  i	  ett	  förbättringsarbete	  i	  dessa	  fält	  är	  att	  införa	  en	  ”klickfunktion”….	  Vi	  tänker	  oss	  följande:	  
Genom	  ett	  fingertryck/klick	  i	  fältet	  ”0	  –	  håller	  kvar	  i	  5	  sek”,	  fältet	  ”1	  –	  sjunker	  succesivt	  inom	  5	  sek,	  men	  når	  ej	  
underlaget”,	  ”2	  -‐	  Sjunker	  och	  når	  underlaget	  inom	  5	  sek	  eller	  når	  underlaget	  direkt”	  leder	  detta	  till	  given	  poäng	  
(enligt	  valt	  alternativ).	  Till	  skillnad	  från	  ovanstående	  fält	  1,	  2,	  3,	  och4,	  ska	  i	  detta	  fält	  även	  väljas	  höger	  
och/eller	  vänster.	  Denna	  funktion	  anser	  vi	  kunna	  följas	  efter	  poängval…	  t.ex.	  à	  KLICK	  I	  RUTAN	  1	  –	  SJUNKER	  	  
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SUCCESIVT….	  LEDER	  TILL	  KLICK	  I	  RUTAN	  HÖ	  ELLER	  VÄ	  I	  VILKEN	  MAN	  KLICKAR	  VALD	  SIDA	  à	  VALD	  POÄNG	  
SKRIVS	  GENOM	  SISTA	  KLICKET	  I	  VALD	  RUTA.	  
	  
Syftet	  med	  denna	  förändring	  anses	  av	  oss	  vara	  att	  underlätta	  ifyllandet	  av	  poängbedömning	  samt	  ta	  bort	  två	  
moment	  där	  det	  ska	  skrivas	  på	  ett	  tangentbord.	  Således	  borde	  detta	  minska	  risken	  (mänskliga	  faktorn)	  för	  att	  
trycka	  på	  fel	  siffror/tangenter	  och	  genom	  detta	  erhålla	  ett	  felaktigt	  resultat.	  

 

7. Känsel (smärta) 

Likt	  ovan	  nämnda	  kommentarer	  i	  fält	  1.	  Förståelse,	  fält	  2.	  Ögonställning	  (blickdeviation,	  fält	  3.	  Synfält	  och	  
fält	  4.	  Facialispares	  har	  detta	  fält	  liknande	  funktion	  och	  bör	  således	  för	  att	  underlätta	  ha	  liknande	  moment	  i	  
ifyllandet	  av	  bedömningen.	  
	  
En	  möjlig	  förändring	  i	  ett	  förbättringsarbete	  i	  dessa	  fält	  är	  att	  införa	  en	  ”klickfunktion”….	  Vi	  tänker	  oss	  följande:	  
Genom	  ett	  fingertryck/klick	  i	  fältet	  ”0	  -‐	  Ua”,	  ”1	  -‐	  Uppfattas	  men	  är	  nedsatt	  eller	  annorlunda	  på	  ena	  sidan”	  eller	  
”2	  –	  Uppfattas	  inte	  på	  ena	  sidan”	  leder	  detta	  till	  given	  poäng	  (enligt	  valt	  alternativ)	  som	  per	  automatik	  skrivs	  i	  
fältet	  till	  höger.	  
	  
Syftet	  med	  denna	  förändring	  anses	  av	  oss	  vara	  att	  underlätta	  ifyllandet	  av	  poängbedömning	  samt	  ta	  bort	  ett	  
moment	  där	  det	  ska	  skrivas	  på	  ett	  tangentbord.	  Således	  borde	  detta	  minska	  risken	  (mänskliga	  faktorn)	  för	  att	  
trycka	  på	  fel	  siffra/tangent	  och	  genom	  detta	  erhålla	  ett	  felaktigt	  resultat.	  

 

8. Tal och språk 

Likt	  ovan	  nämnda	  kommentarer	  i	  fält	  1.	  Förståelse,	  fält	  2.	  Ögonställning	  (blickdeviation,	  fält	  3.	  Synfält,	  fält	  4.	  
Facialispares	  och	  fält	  7.	  Känsel	  (smärta)	  har	  detta	  fält	  liknande	  funktion	  och	  bör	  således	  för	  att	  underlätta	  ha	  
liknande	  moment	  i	  ifyllandet	  av	  bedömningen.	  
	  
En	  möjlig	  förändring	  i	  ett	  förbättringsarbete	  i	  dessa	  fält	  är	  att	  införa	  en	  ”klickfunktion”….	  Vi	  tänker	  oss	  följande:	  
Genom	  ett	  fingertryck/klick	  i	  fältet	  ”0	  -‐	  Ua”,	  ”1	  -‐	  Lätt	  till	  måttlig	  sluddrighet	  eller	  afasi.	  Kommunikation	  möjlig”	  
eller	  ”2	  –	  Svår	  sluddrighet	  eller	  afasi.	  Kommunikation	  i	  princip	  ej	  möjlig”	  leder	  detta	  till	  given	  poäng	  (enligt	  valt	  
alternativ)	  som	  per	  automatik	  skrivs	  i	  fältet	  till	  höger.	  
	  
Syftet	  med	  denna	  förändring	  anses	  av	  oss	  vara	  att	  underlätta	  ifyllandet	  av	  poängbedömning	  samt	  ta	  bort	  ett	  
moment	  där	  det	  ska	  skrivas	  på	  ett	  tangentbord.	  Således	  borde	  detta	  minska	  risken	  (mänskliga	  faktorn)	  för	  att	  
trycka	  på	  fel	  siffra/tangent	  och	  genom	  detta	  erhålla	  ett	  felaktigt	  resultat.	  

 

PreHAST poäng 

I	  detta	  fält	  anser	  vi	  att	  uträkningen	  av	  erhållna	  poäng	  i	  ovanstående	  Pre-‐HAST	  dokument	  borde	  räknas	  ner	  och	  
skrivas	  i	  denna	  ruta	  automatiskt.	  	  
	  
En	  sådan	  funktion	  skulle	  således	  minska	  risken	  för	  räknefel	  orsakade	  av	  mänskliga	  faktorn,	  samt	  säkerhetsställa	  
att	  poäng	  ALLTID	  räknas	  ner	  i	  dokumentet.	  

 
 


