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Abstrakt  

Bakgrund: Inom ambulanssjukvården är extremitetsskada ett återkommande uppdrag. I 

Sverige inträffar mellan 16 - 17 000 höftfrakturer årligen. Höftfrakturer är medicinskt 

komplexa, förknippade med stark smärta och hög mortalitet. Smärtan inom akutsjukvården är 

oftast underbehandlad. I ett senare skede kan detta få konsekvenser så som till exempel 

kroniska smärttillstånd. Syfte: Syftet var att undersöka sjuksköterskors upplevelser kring 

smärtlindring vid misstänkt höftfraktur inom ambulanssjukvården. Metod: Studien 

genomfördes som en kvalitativ, semistrukturerad intervjustudie där 12 

specialistsjuksköterskor intervjuades. Författarna använde både en latent och manifest 

innehållsanalys med induktiv ansats inspirerad av Elo & Kyngäs. Analysarbetet resulterade i 

nio subkategorier som sedan kunde grupperas i tre huvudkategorier. Resultat: Vikten av 

personcentrerad vård och ett gott bemötande var av stor betydelse i ett smärtlindrande syfte. 

Ett bra bemötande innefattade lugn, kommunikation, information, förtroende, tillit och 

trygghet. Patienter med misstänkt höftfraktur var även i behov av smärtlindrande läkemedel. 

Varje patient behandlades individuellt utifrån situation, smärta samt hur snabb effekt av 

läkemedlet som önskades. Sjuksköterskan upplevde brister i utbildning och kunskap gällande 

behandling och tillvägagångssätt vid misstänkt höftfraktur. Slutsats: Målet är att bedriva en 

personcentrerad vård där transport från skadeplats till sjukhus kan ske på ett för patienten 

smärtfritt sätt. Det påvisas svårigheter i val av läkemedel, doser samt att smärtlindra personer 

med kognitiv nedsättning. För framtiden önskades ett större kunskapsutbyte mellan 

sjuksköterskor inom ambulanssjukvården i syfte att höja kompetensen. 

 

 

Nyckelord  

Höftfraktur, Sjuksköterska, Smärtlindring, Ambulanssjukvård, Omvårdnad, Personcentrerad 

vård. 

 

  



3 

 

Innehållsförteckning   

 

Problemområde ....................................................................................................................................... 4 

Bakgrund ................................................................................................................................................. 5 

Ambulanssjukvård .............................................................................................................................. 5 

Fraktur ................................................................................................................................................. 6 

Behandlingsriktlinjer och vårdprogrammet – höftspår ....................................................................... 7 

Omvårdnad .......................................................................................................................................... 8 

Smärta/smärtlindring ........................................................................................................................... 8 

Perspektiv och utgångspunkter ......................................................................................................... 10 

Syfte ...................................................................................................................................................... 11 

Metod .................................................................................................................................................... 11 

Urval ................................................................................................................................................. 12 

Instrument ......................................................................................................................................... 12 

Datainsamling ................................................................................................................................... 13 

Analys av data ................................................................................................................................... 13 

Forskningsetiska avvägningar ........................................................................................................... 14 

Resultat .................................................................................................................................................. 15 

Vikten av personcentrerad vård ........................................................................................................ 16 

Bemötande .................................................................................................................................... 16 

Delaktighet ................................................................................................................................... 17 

Omvårdnadsåtgärder ..................................................................................................................... 17 

Smärtbedömning ........................................................................................................................... 18 

Användningen av läkemedel ............................................................................................................. 20 

Effekt av läkemedel ...................................................................................................................... 20 

Hänsyn till biverkan...................................................................................................................... 22 

Betydelse av behandlingsriktlinjer ............................................................................................... 22 

Upplevelsen av bristfällig vård ......................................................................................................... 23 

Brist på utbildning ........................................................................................................................ 23 

Olika förutsättningar relaterat till sjuksköterskans kunskap och erfarenhet ................................. 24 

Diskussion ............................................................................................................................................. 25 

Metoddiskussion ............................................................................................................................... 25 

Resultatdiskussion ............................................................................................................................. 27 

Konklusion och implikationer ............................................................................................................... 31 

Referenser .............................................................................................................................................. 33 

Intervjuguide     Bilaga 1 ................................................................................................................... 40 



4 

 

Problemområde 

 

Inom ambulanssjukvården är extremitetsskada ett återkommande uppdrag. Trauma är en 

bakomliggande faktor som kan orsaka skador på extremiteter i form av frakturer (Jansson & 

Lundberg 2016). Dessa skador bör prioriteras samt åtgärdas akut utifrån ett professionellt 

tillvägagångssätt eftersom felaktigt omhändertagande kan leda till komplikationer såsom 

bland annat nervskador vilket kan ge men för livet. Extremitetsskador delas in i två grupper: 

övre- samt nedre extremitetsskador där de övre utgörs av skador på över- och underarmar 

medan de nedre utgörs av skador i knä, fot samt höft och lårben (MSB 2017).  Frakturer är en 

bidragande orsak till många vårddygn där den största andelen utgörs av höftledsfraktur (MSB 

2014). Enligt Rikshöfts årsrapport (2018) inträffar mellan 16 - 17 000 höftfrakturer årligen. 

Patienter med fraktur i höften är oftast väldigt smärtpåverkade. Förutom ett upplevt försämrat 

allmäntillstånd anser sjuksköterskan att smärtan tar hela patientens fokus vilket gör att 

kommunikationen mellan patient och sjuksköterskan försvåras. Efter smärtlindring är det 

sjuksköterskans upplevelse att patientens fokus förflyttas från smärta till att kunna 

kommunicera, ta in vad som har hänt, samt att medverka i vården (Jansson & Lundberg, 

2016).  

 

Höftfrakturer är medicinskt komplexa, förknippade med stark smärta och hög mortalitet. 

Patientens tillstånd utgör en svårighet i smärtbedömning och behandling på grund av att 

denna patientkategori oftast har en samsjuklighet och kognitiv nedsättning (Scurrah, Shiner, 

Stevens & Faux, 2018). 

 

Inom ambulanssjukvården tar det oftast många år att få en erfarenhetsbaserad kunskap. Detta 

för att kontinuiteten av liknande patientfall är oregelbunden men också för att det inom 

ambulanssjukvården finns begränsade möjligheter till reflektion och handledarledda 

utbildningstillfällen, vilket minimerar fortsatt kunskapsutveckling bland sjuksköterskor 

(Pfrunder, Falk & Lindström, 2017). Smärtan inom akutsjukvården är oftast underbehandlad, 

i ett senare skede får detta konsekvenser så som att drabbas av kroniska smärttillstånd. Den 

vanligaste analgetikan inom akutsjukvården är opiater så som Morfin och Fentanyl. 

Nackdelen med användning av opiater är dess biverkningar som hindrar läkemedlets 

smärtlindrande effekt fullt ut, därav behövs andra valmöjligheter av smärtlindrande läkemedel 

(Sinatra, 2010). 
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Genom att undersöka sjuksköterskors upplevelse av att smärtlindra personer med höftfraktur, 

är det författarnas förhoppning att skapa en fördjupad förståelse och bredare kunskapsbas. 

Förhoppningen är att studien kan användas som underlag för vilka omvårdnadsåtgärder och 

val av läkemedel som kan användas som smärtlindring vid misstänkt höftfraktur. 

Bakgrund  

Ambulanssjukvård 

Definitionen av ambulanssjukvård är: hälso- och sjukvård som ombesörjs av 

sjukvårdspersonal i eller i anslutning till ambulansen. Det åligger varje landsting att inom sitt 

geografiska område, organisera och planera ambulansverksamheten så denna är tillgänglig för 

varje medborgare. Nationella kravet är att minst en i ambulansbesättningen ska vara 

legitimerad sjuksköterska med kompetens att administrera läkemedel samt ha kunskap inom 

ambulanssjukvårdens ansvarsområde (Socialstyrelsens föreskrifter om ambulanssjukvård 

m.m. 2018). Inom Region Skåne finns kravet på att minst en av personalen i akutambulansen 

är specialistutbildad sjuksköterska (Vårdgivare Skåne, 2018). Vilken specialistutbildning som 

är godtagbar inom ambulanssjukvården är dock inte specificerad. 

Sjuksköterskor inom ambulanssjukvården ska ur ett omvårdnadsperspektiv kunna omhänderta 

svårt sjuka människor på ett organiserat, stödjande samt reflekterande sätt i komplexa 

situationer. Att kunna se och ta tillvara på människans egna resurser är positivt då det innebär 

att omvårdnaden anpassas efter patientens autonomi (Riksföreningen för 

ambulanssjuksköterskor och svenska sjuksköterskeförening, 2012). Inom ambulanssjukvården 

 är ett personcentrerat omhändertagande att föredra, där sjuksköterskan ser människan bakom 

sjukdomen eller skadan. Tanken är en vård där patienten är involverad och väl informerad om 

vad som händer, vilket skapar en känsla av att bli tagen på allvar (Rantala, Forsberg & 

Ekwall, 2018). Ur ett patientperspektiv upplevs god kvalité inom ambulanssjukvården då 

patienten anser sig vara informerad, bekräftad som person, känner sig trygg samt har god 

effekt av den vård som utförts (Rantala, Behm & Rosén, 2019). Ambulanssjukvårdens 

uppdrag är att bedöma och prioritera så väl livshotande tillstånd som vardagliga olycksfall och 

sjukdomstillstånd. Prioritering och behandling sker i samhällets alla miljöer och 
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socioekonomiska grupper och innefattar människor i alla åldrar. Behovet av ambulans ökar 

stadigt i vårt samhälle som en direkt följd av samhällets åldrande befolkning (Riksföreningen 

för ambulanssjuksköterskor och svenska sjuksköterskeförening, 2012) 

Fraktur 

Frakturer på extremiteter är vanligt förekommande prehospitalt och utgör därför ett 

återkommande uppdrag för ambulanssjukvården. Ett snabbt och effektivt vårdande av 

frakturer minskar både lidande och risken för komplikationer. Även mindre fall kan hos äldre 

personer orsaka frakturer på extremiteterna (Jansson & Lundberg, 2016). Antalet äldre 

människor i Sverige ökar kontinuerligt. För personer som är 65 år och äldre visar det sig att 

den absolut vanligaste diagnosen till vård på sjukhus efter trauma är frakturer. 

Höftledsfrakturer är den vanligaste enskilda orsaken till vård (MSB, 2009).  

 

Medelåldern för drabbade av höftfraktur ligger på nästan 80 år. Under de senast 20 åren har 

antalet personer över 80 år som drabbats av fraktur i höften fördubblats. Ungefär 75% av de 

som råkat ut för höftfraktur är kvinnor. Någon säker förklaring till att dessa frakturer ökar 

finns inte. Benskörhet/osteoporos är den förklaring som dominerar, men med all sannolikhet 

har även minskad fysisk aktivitet en stor betydelse (Rydholm & Gustavsson, 2012). 

Beräkningar finns, som påvisar att kostnaden i Sverige för behandling av höftfrakturer uppgår 

till 1,5 miljarder kronor per år. Dessa patienter belägger en fjärdedel av alla vårddagar på 

Sveriges ortopedavdelningar (Sarlöv, Svensson, Larsson, Sundström & Aronsson, 2016). 

Konsekvenserna för samhället är stora då höftfrakturer även förbrukar stora resurser inom 

ortopedin (MSB, 2014). Rydholm och Gustavsson (2012) skriver att dödligheten relaterat till 

höftfraktur är stor. Oftast beror det inte enbart på själva fakturen utan är en kombination med 

patientens andra sjukdomstillstånd som till exempel diabetes, hypertoni eller arterioskleros. 

Även Nemes et al. (2018) skriver om patienter med höftfraktur och menar att dessa har en 

högre mortalitet i jämförelse med befolkningen i allmänhet. Det framgår även att lägre 

utbildning och en ensam livsstil har negativ effekt på överlevnaden efter en höftfraktur.  

 

Höftfraktur innebär fraktur på lårbenets översta del. Brott på lårbenshalsen benämns som 

cervikal fraktur medan ett brott på lårbenets översta tjocka del kallas för trochantär fraktur. 

Dessa frakturer fördelas med 50% vardera i antalet olycksfall (MSB, 2014). Förutom symtom 
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som förkortning, oförmåga att belasta höften och utåtrotation är smärta utmärkande för 

personer med misstänkt höftfraktur (Rydholm & Gustavsson, 2012).  

 

I Aronsson, Björkdahl och Wireklint Sundströms (2014) studie om höftfrakturer ur ett 

patientperspektiv, framkom både positiva och negativa upplevelser av den akutsjukvård som 

ambulanspersonalen erbjöd. Positiva upplevelser var det snabba handläggandet som 

ambulanssjukvården initierade. Som förbättringsområden framhävs bemötandet från 

ambulanspersonalen där patienterna önskade en större förståelse och medkänsla i deras utsatta 

läge. Vårdtagarna upplevde inte att deras sårbarhet fick tillräcklig uppmärksamhet vid 

vårdtillfället. Det uppmärksammades också att sjuksköterskan i ambulansen behövde ha en 

större kunskap och förståelse för den smärta som patienterna upplevde samt att 

smärtlindringen måste vara individuellt anpassad efter patientens behov. Studie genomförd av 

Wennberg, Möller, Sarenmalm & Herlitz (2020) visar att 84% av alla patienter med misstänkt 

höftfraktur hade svåra smärtor vid ambulansens ankomst. Endast hälften av alla patienter 

upplevde en minskad smärta vid inläggning på sjukhuset. 

Behandlingsriktlinjer och vårdprogrammet – höftspår 

I Sverige finns ett nätverk bestående av medicinskt ledningsansvariga ambulansläkare (SLAS) 

som har till uppgift att forma nationella riktlinjer inom ambulanssjukvården. Riktlinjerna 

innefattar basala och medicinska omhändertagande, utformade för att kvalitetssäkra och 

underlätta ambulanspersonalens arbete. Behandlingsriktlinjerna innefattar inte samtliga 

specifika tillstånd utan är endast ett stöd och vägledning i det prehospitala omhändertagandet. 

Varje region/landsting kan utifrån framtagna riktlinjer anpassa och redigera dessa enligt 

organisationens lokala förutsättningar (Flisa, 2018). Inom Region Skånes 

behandlingsriktlinjer hänvisas mindre trauma med smärta i höft/ljumske till vårdprogrammet 

för ”höftspår”. Tanken med höftspåret är att ge ett snabbt och omsorgsfullt omhändertagande 

genom standardiserat vårdförlopp. En del av höftspåret innefattar att tidigt smärtskatta och 

smärtlindra patienten med mål om tre eller mindre på NRS (numerisk skala) (Region Skåne, 

2019).  
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Omvårdnad 

Grundtanken med omvårdnad är att se människans behov av stöd och hjälp för att bevara 

hälsan från födelsen till död (Svensk sjuksköterskeförening, 2011). Katie Erikssons 

omvårdnadsteori grundar sig på en förståelse, respekt och ett intresse för patientens problem, 

önskemål och behov (Arman, Ranheim, Rydenlund, Rytterström, & Rehnsfeldt, 2015). 

Eriksson (1994) menar att lidandet vid en sjukdom eller skada kan lindras genom att reducera 

den smärta som uppkommit. Genom reducerad smärta kan patientens fokus flyttas från 

lidande till medverkande. Eriksson poängterar vikten av att se människan som en helhet och 

bedriva en omvårdnad utifrån värdighet, omtänksamhet samt etiskt tänkande.  

Innebörden av omvårdnad är de åtgärder som vidtas inom hälso- och sjukvården för att uppnå, 

främja och bevara människans livskvalité och hälsa. Omvårdnadens behov och problem kan 

vara sociokulturella, fysiologiska eller av andlig karaktär. Området delas vanligen in i allmän 

eller specifik omvårdnad. Skillnaden mellan dessa två är att specifik omvårdnad kräver 

specialkunskaper och utförs oftast till patienter med specifika sjukdomstillstånd såsom 

trauma, medvetslöshet eller hjärtstopp (Omvårdnad, uå). Specifik omvårdnad inom 

ambulanssjukvård innebär ett snabbt omhändertagande där sjuksköterskan bedömer specifika 

sjukdomstillstånd, tar beslut gällande åtgärder samt utvärderar dessa (Riksföreningen för 

ambulanssjuksköterskor och svenska sjuksköterskeförening, 2012). God omvårdnad kan med 

fördel bedrivas genom personcentrerad vård där patientens egna förutsättningar och resurser 

tas tillvara på ett fördelaktigt sätt. Då kommunikation och ett ömsesidigt förtroende mellan 

patient och sjuksköterska uppnås, ökas förutsättningarna för god omvårdnad (Ekman & 

Norberg, 2018). Det är en svensk policy och rekommendation att kommunikation och 

bemötande till personer med kognitiv svikt ska ske med focus på personcentrerat 

tillvägagångsätt (Strandroos & Antelius, 2017). 

Smärta/smärtlindring 

Smärta är en subjektiv, individuell känsla som påverkas av tidigare upplevelser och uttrycks 

som en obehaglig och oroande känsla, ofta förknippad med vävnadsskador (Bernstein, 2020). 

Smärtan leds via A-deltafiber eller C-fibrer upp till cortex. A-deltafiber har en hög 

ledningshastighet, är vällokaliserade, skarpa och ger en intensiv smärta, medan C-fiber är 

långsamma och ger en djup, pulserande och molande smärta (Werner, 2010). För patienten är 

smärta oftast kopplad till oro, rädsla och allvarlig sjukdom. Det åligger sjuksköterskan att vid 

varje tillfälle göra en bedömning samt utvärdering av patientens upplevda smärta. 
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Bedömningen görs i syfte att välja adekvat farmakologisk smärtlindring och smärtlindrande 

omvårdnadsåtgärder (Blomberg, 2016). Vid akut tillstånd måste patientens smärtupplevelse 

skattas för att få en uppfattning och kunna göra en bedömning av upplevd smärta. Till 

hjälpmedel finns NRS (Numerical rating scale) där patienten själv verbalt skattar sin smärta 

mellan 0 (ingen smärta) till 10 (värsta tänkbara smärta). Alternativt kan VAS (visuell analog 

skala) användas där patienten själv markerar på en 10 cm. lång linjal (från 0, ingen smärta till 

10, värsta tänkbara smärta). Bedömning och smärtskattning skall om möjligt utföras både 

innan och efter behandling har påbörjats för att få möjlighet att utvärdera effekten av de 

behandlingar som utförs (Vårdhandboken, 2019). 

 

Smärtlindring delas upp i farmakologiska och icke-farmakologiska åtgärder. Till de åtgärder 

som är icke-farmakologiska kan nämnas immobilisering, lugnt och tryggt bemötande samt en 

lugn transport in till vårdavdelningen för att minska obehag (Blomberg, 2016). För en effektiv 

smärtlindring med icke farmakologiska metoder bör strategier som patienten själv tror på 

väljas. Dessa åtgärder kan utgöras med enkla hjälpmedel som isförpackning, varma filtar, 

massage, andnings- och avkopplingsövningar, musikterapi eller avlastning med hjälp av 

kuddar. Enligt internationellt framtagna standards för omvårdnad av äldre med höftfraktur, 

har det visat sig att kombinationen, icke farmakologiska åtgärder tillsammans med 

smärtstillande läkemedel är det effektivaste (Meehan et al., 2019). Förstahandsvalet för 

farmakologisk behandling vid akut smärta är opiater i form av Morfin. Främst för att 

preparatet är väl dokumenterat i form av verkan och biverkningar, men också för att 

preparatet är billigt och välkänt. I det akuta skedet har Morfin biverkningar så som 

andningsdepression, illamående & hypotension. Särskilt bör detta beaktas hos äldre patienter 

där reservkapaciteten är nedsatt. Ett annat läkemedel med opioider som används i akuta 

skeden är Fentanyl (Blomberg, 2016). Studier av Smith et al. (2012) jämför effekter och 

biverkningar mellan Fentanyl och Morfin som administrerades intravenöst i akuta skeden. 

Resultatet påvisar att dessa läkemedel, i samma doser och administreringssätt har liknande 

smärtlindrande effekt samt biverkningar. Ketamin används för sin snabba men kortvariga 

analgetiska effekt inom prehospital akutsjukvård. Fördelar som benämns med Ketamin kontra 

Morfin är att andningsdriven inte påverkas vilket gör Ketamin till ett säkert och effektivt 

läkemedel. Nackdelen är att läkemedlet kan framkalla hallucinationer och drömmar under 

återhämtning vilket gör att läkemedlet används i begränsad omfattning (Svenson & 

Abernathy, 2007). Paracetamol har en analgetisk effekt på kroppen, dock är 
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farmakodynamiken något oklar. Forskning tyder dock på att Paracetamol påverkar 

människans centrala nervsystem (Blomberg, 2016). Penthrox är ett självadministrerande 

analgetiskt läkemedel med aktiv substans, Metoxifluran. Administrering sker via en inhalator 

som patienten själv håller i och därigenom styr sin smärtlindring. Smärtlindrande effekt 

uppnås inom 6-10 andetag. Indikation för läkemedlet är bland annat trauma hos vuxna 

människor som är vid medvetande (Fass, 2018). 

 

Det har visat sig genom flera olika studier att smärtbehandlingen för patienter med misstänkt 

höftfraktur oftast är otillräcklig. Smärtan upplevdes särskilt påtaglig vid mobilisering 

(Hommel, Kock, Persson & Werntoft, 2012; Oberkircher et al., 2016). En studie av Pfrunder, 

Falk & Lindström (2017) visar att endast hälften av alla patienter med misstänkt höftfraktur 

erhåller smärtlindring. Skäl som presenterades till varför det inte administrerades 

smärtlindrande läkemedel var bland annat patientens allmänna hälsotillstånd samt att 

sjuksköterskan inte uppfattat patientens smärta. Ytterligare orsaker till utebliven smärtlindring 

var patientens oförmåga att kommunicera på grund av akut förvirring eller demenssjukdom. 

Patienterna beskriver smärtan vid en höftfraktur som väldigt obehaglig med en stickande, 

intensiv smärta som inte går att jämföra med smärta de tidigare upplevt. Känslan beskrivs 

även som domningar och utstrålande smärta ner mot ljumsken (Hommel, Kock, Persson & 

Werntoft, 2012). Patientens upplevelse är att oro och ovisshet har en stark negativ påverkan 

vid smärta, även känslan av delaktighet i vården försvinner, patientens hela fokus ligger på att 

hantera smärtan (Ivarsson, Hommel, Sandberg, Sjöstrand & Johansson, 2018). Enligt 

kompetensbeskrivningen för specialistsjuksköterskor inom ambulanssjukvården ska 

avancerad omvårdnad kunna ges utifrån patientens individuella behov i alla prehospitala 

miljöer samt under svåra förhållanden. Omvårdnaden ska även bidra till att lindra lidande, 

individuellt anpassas utifrån individers olika sjukdomstillstånd samt ges utifrån patientens 

delaktighet, autonomi och värdighet (Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor och svenska 

sjuksköterskeförening, 2012). 

Perspektiv och utgångspunkter  

Enligt George Kellys teori är varje människa en unik person som försöker förutse, förstå och 

kontrollera olika företeelser i sin omgivning. Människan har en benägenhet att individuellt 

tolka upplevelser olika beroende på tidigare erfarenheter. Således observerar och kategoriserar 

människan olika intryck, provar olika hypoteser och drar egna slutsatser av upplevelsen och 
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utefter detta anpassas människans handlingssätt. Innebörden är att varje individ skapar sin 

egen värld utifrån sina tolkningar vilket gör att det inom flera områden är svårt att se på saker 

från samma synvinkel, rätt och fel kan då bli väldigt subjektivt (Tamm, 2002). Författarna 

delar George Kellys syn på människan där alla är individer med olika upplevda erfarenheter 

och förutsättningar för tolkning av situationen. Två personer i samma möte kan se situationen 

på helt olika sätt. I kontexten för ambulanssjukvård är det därför inte alltid som patientens 

uppfattning av sig själv och situationen stämmer överens med behandlande sjuksköterskas 

uppfattning. Därav anser författarna att det är av stor vikt för sjuksköterskan i ambulansen att 

anta ett ontologiskt synsätt där utgångspunkten är människan bakom skadan eller sjukdomen 

även om personen ofta benämns som patient.  Vidare anser författarna att nyckeln till ett 

synsätt där sjuksköterskan och patienten närmar sig varandras tolkning av situationen är god 

kommunikation och delaktighet. Norberg Boysen, Nyström, Christensson, Herlitz, & 

Wireklint Sundström (2017) betonar vikten av delaktighet och kommunikation för att skapa 

goda relationer mellan sjuksköterskan och patienten, då uppnås också en god omvårdnad. 

Genom delaktighet skapas förtroende och tillit. 

Syfte 

 

Syftet var att undersöka sjuksköterskors upplevelser kring smärtlindring vid misstänkt 

höftfraktur inom ambulanssjukvården. 

Metod 

 

Studien genomfördes som en kvalitativ, semistrukturerad intervjustudie för att svara mot 

syftet. I en kvalitativ studie avser författarna att hämta upplevelser och kunskap från 

informanternas erfarenhet av ett fenomen. Syftet är att skapa en förståelse för det fenomen 

som studerats från flera olika vinklar och upplevelser (Henricson & Billhult, 2017). Kvale & 

Brinkmann (2014) menar att kvalitativ metod avser att inhämta upplevelser från vardagliga 

händelser från informanternas perspektiv.  
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Danielson (2017) skriver att intervjustudier med fördel används då syftet är att förstå 

upplevda situationer och händelser. Informanternas upplevelser kan skiljas åt beroende på 

förförståelse och tidigare erfarenheter, även i vilket sammanhang situationen utspelas har stor 

betydelse. Vidare skriver Danielson om semistrukturerad intervjumetod, vilket innebär att 

intervjuerna genomförs med struktur men att ordningen på frågorna kan variera. Intervjuaren 

rättar sig efter vad som framkommer under samtalet och har möjligheten att formulera 

följdfrågor utifrån intervjuns riktning. 

Urval  

Inklusionskriterier för deltagande i studien avsåg både allmänsjuksköterskor samt 

specialistutbildade sjuksköterskor, som var anställda i distrikt fyra (Kristianstad, Hässleholm, 

Simrishamn, Perstorp, Broby & Osby). Begränsningen till distrikt fyra gjordes med tanken på 

att här pågår en testperiod med ett nytt smärtstillande läkemedel som inte används i övriga 

Skåne. Tanken med att begränsa urvalet till ett distrikt inom Region Skåne hades alla 

informanter samma förutsättningar gällande läkemedel, internutbildning och utrustning.  

Kravet i urvalet var även att deltagarna skulle vårdat och behandlat patienter med misstänkt 

höftfraktur någon gång under år 2015 till 2020. Personal på ambulansstationen i Hässleholm 

exkluderades då författarna innehar sina anställningar där. Även höftfraktur hos barn och 

ungdomar ˂ 18 år exkluderades i studien. Strategiskt urval användes genom att 

enhetscheferna informerade personal om intresse för deltagande utifrån uppsatta 

urvalskriterier. Tanken med strategiskt urval var att få deltagare som kunde ge information 

som svarade mot syftet (Henricson & Bullhult, 2017). I studien inkluderades 12 deltagare. 

Utfallet av studiedeltagare var sex män och sex kvinnor mellan 36 och 59 år med en 

medelålder på 45 år. Samtliga informanter var specialistutbildade sjuksköterskor inom 

ambulans, IVA, anestesi eller barn & ungdom. Två av deltagarna hade två 

specialistutbildningar. Antalet verksamma år för deltagarna inom ambulanssjukvården var 

mellan 3,5 till 30 år med ett snitt på 13 år. 

Instrument 

Studien avsåg att tillämpa en semistrukturerad intervjumetod med öppna frågor enligt 

intervjuguide (bilaga 1). Informanterna fick möjligheten att med egna ord beskriva det 
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fenomen och situationer som studerades. Semistrukturerade mallen användes som ett stöd 

under intervjuerna, syftet var att få svar på informanternas kunskap, erfarenheter, upplevelser 

samt känslor kring ämnet. Innan planerade intervjuer genomfördes, gjordes en pilotintervju. 

Syftet var att författarna skulle få möjlighet att träna på intervjuteknik, se om planerad tid var 

tillräcklig samt testa de intervjufrågor som var tilltänkta att ställas (Danielson, 2017). 

Pilotintervjun togs med i analysen då författarna ansåg att den innehöll relevant information 

som svarade mot syftet. 

Datainsamling  

Datainsamling skedde från augusti till september år 2020. Enhetscheferna skickade per e-post 

en lista på sjuksköterskor som hade intresse av att delta i studien. Författarna kontaktade 

sedan dessa personer via e-post, sms eller personliga möten, varefter tid samt plats för 

intervjun bestämdes och genomfördes. Intervjuerna ägde rum på informanternas arbetsplats 

eller i deras hem via personliga möten. Två av intervjuerna genomfördes via ”Zoom”, ett 

digitalt verktyg för videosamtal. Båda författarna medverkade under samtliga intervjuer. 

Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av mobiltelefon som ej var ansluten till internet.  

Intervjuerna varade mellan 30 och 50 minuter med en medeltid på 35 minuter.  Efter 

genomförda intervjuer delades dessa upp mellan författarna för att transkriberas ordagrant. 

Även pauser, skratt och betoningar av ord noterades för att skapa en bättre förståelse vid 

analysen. 

Analys av data  

Författarna har använt både en latent och manifest analys av innehållet med induktiv ansats 

inspirerad av Elo & Kyngäs (2007). Denna analysmetod innebär att tolka och beskriva det 

som framkommer under intervjuerna i en kvalitativ studie men också att fånga sådant som 

utrycks på något annat vis, som till exempel tystnad, skratt eller andra ljud som utrycker en 

känsla. Forskarna använde en induktiv ansats där slutsatser tolkas efter informanternas 

upplevda erfarenheter. Vidare påpekar Elo & Kyngäs att innehållsanalys som metod lämpar 

sig väl inom omvårdnadsforskning och i studier där mycket textdata ska behandlas och 

hanteras i syfte att bekräfta bevis. De nämner också att nackdelen med innehållsanalys är att 

forskarna ibland gör en överdriven tolkning av materialet från informanterna. För att 

framgångsrikt analysera materialet från intervjuerna krävs att data förenklas och kategoriseras 
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på ett sådant sätt att ämnet återspeglas. Ett sätt är att finna meningsenheter som sedan 

kategoriseras i olika kategorier och grupper. Varje kategori delas därefter in i underkategorier 

i syfte att bryta ner insamlade data och därav få ett bättre djup i analysen.  Kategorier skapas 

för att tillhandahålla ett system som beskriver fenomenet som studeras, i syfte att generera 

kunskap och förståelse. För en hög trovärdighet krävs det att analysprocessen och resultatet 

beskrivs i detalj, så att läsarna kan få en förståelse av hur analysen genomfördes. 

 

När samtliga intervjuer var transkriberade började analysarbetet med att författarna var för sig 

läste igenom samtliga intervjuer och markerade meningsbärande enheter, även möjliga citat 

noterades i texten. Därefter träffades författarna för att gå igenom intervjuerna tillsammans. 

Syftet med detta var att jämföra markerade meningsenheter i texterna och diskutera de 

likheter och olikheter mellan de markeringar som markerats i texterna. Meningar som 

markerats skrevs ner på ”post it” lappar där en första indelning utfördes, till exempel skrevs 

alla meningar som hade med läkemedel att göra på blå lappar, kommunikation på rosa lappar 

osv. Totalt sju områden identifierades initialt som benämndes med: kommunikation, 

läkemedel, omvårdnad, delaktighet/förtroende, utbildning, smärta/förflyttning samt 

behandlingsriktlinjer/ambulanssjukvård. På lapparnas övre högra hörn noterades koden för 

vilken intervju som meningen kom ifrån samt sidans nummer noterades på lappens nedre 

högra hörn. Tanken med detta var att snabbt kunna gå tillbaka och identifiera sammanhanget 

där meningen var tagen ifrån. När samtliga meningsbärande enheter från intervjun var 

nedskriva på lappar gjordes en runda till med sorteringen, dels för att kontrollera så 

betydelsen av meningen föll in i den grupp där den först sorterats in, dels för att göra 

ytterligare indelning där meningar med samma betydelse från intervjuerna grupperades. 

Författarna diskuterade kategorierna utifrån de fynd som framkom under intervjuerna tills 

konsensus uppnåddes. Utifrån de meningsbärande enheternas betydelse identifierades nio 

subkategorier som sedan kunde grupperas i tre huvudkategorier enligt tabell 1. 

Forskningsetiska avvägningar 

Författarna genomförde studien med respekt för deltagarnas integritet genom att följa de 

forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet tagit fram. Innebörden i dessa etiska principer 

är fyra krav som följdes: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, uå). Skriftlig information skickades ut där det framgick 

med tydlighet att informanterna deltar frivilligt och att det finns möjlighet att avbryta 
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deltagandet i studien. Informanterna hade rätten att avgöra om, hur länge och på vilka villkor 

de ville medverka, därav bifogades en samtyckesblankett i informationsbrevet. Med hänsyn 

till konfidentialitetskravet har alla personuppgifter och allt material som insamlats förvaras så 

att inga obehöriga kom åt det. Även hänsyn gällande anonymitet vidtogs då intervjuerna 

kodades. Intervjuerna numrerades från ett till tolv och en separat lista med deltagarnas namn 

och intervjunummer skapades. Nyttjandekravet följdes genom att allt material endast 

användes i denna studie och spreds inte vidare. Efter godkänd magisteruppsats har samtliga 

inspelningar och transkriberingar raderats. Innan studien påbörjades skickades en ansökan till 

vårdvetenskapliga etiknämnden (VEN) i syfte att etikpröva och få rådgivande yttrande 

avseende examensarbetet. Projektplanen har granskats av VEN, där de inte fanns några 

förbehåll för fortsatt studie (Lunds universitet, 2017). 

Resultat  

 

Informanterna hade i stort liknande förförståelse gällande ambulansuppdrag som berörde 

misstänkt höftfraktur. Den samlade bilden var att uppdragen framförallt handlade om en äldre 

multisjuk kvinna med eventuell kognitiv svikt som tidigt på morgonen snubblade och föll då 

hon var på väg mot toaletten. Vidare ser informanterna en patient som ligger i ett trångt 

utrymme där det är besvärligt att komma till och är starkt smärtpåverkad. Intervjuade personer 

beskrev uppdragen med misstänkta höftfrakturer som väldigt komplexa, utmanande och 

intressanta, där de kan göra en stor skillnad för patienten. Samtliga angav även att de inte tror 

att denna bild av uppdragen delas av deras kollegor. Informanternas förförståelse var att 

kollegorna inom ambulanssjukvården upplever dessa uppdrag som ointressanta och 

tidskrävande. 

 

Tabell 1. Kategoriindelning 

Vikten av Personcentrerad vård 

• Bemötande 

• Delaktighet 

• Omvårdnadsåtgärder 

• Smärtbedömning 

Användningen av Läkemedel 

• Effekt av läkemedel 

• Hänsyn till biverkan 

• Betydelse av 

behandlingsriktlinjer 

Upplevelsen av bristfällig vård 

• Brist på utbildning 

• Olika förutsättningar 

relaterat till 

sjuksköterskans kunskap 

och erfarenhet 
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Vikten av personcentrerad vård  

Bemötande 

I mötet mellan sjuksköterska och patient med misstänkt höftfraktur lyfte flertalet av 

informanterna vikten av ett gott bemötande i ett smärtlindrande syfte, vilket definierades med 

ord som: lugn, kommunikation, information, förtroende, tillit och trygghet. Genom att redan 

från början skapa en lugn atmosfär runt patienten avdramatiseras situationen vilket skapar 

trygghet och förtroende. Målet med ett fint och lugnt bemötande är bland annat att patientens 

stress och smärta minskas. Under intervjuerna framkom det att det gynnar patienterna om 

sjuksköterskan arbetar lugnt och metodisk, pratar lugnt och bara är en närvarande människa. 

Patienten ska vara i fokus och känna att sjuksköterskan är där för deras skull, mycket handlar 

om förtroende. En stor del i uppdraget är att ha tålamod, ta sig tid och informera patient och 

anhöriga. Genom information förhindras att patienten upplever oväntade händelser som 

skapar oro. Upplevelsen var att god information skapar förtroende och tillit, möjligheten finns 

att minska smärtan genom gott bemötande.  

 

”Smärtlindring kan vara en god effekt av samtal, information och behandling” (intervju 

7).    

 

Ur ett sjuksköterskeperspektiv var upplevelsen att flertalet av patienterna med misstänkt 

höftfraktur även har någon kognitiv svikt vilket försvårar bemötandet och möjligheten att 

interagera. Informanterna upplevde det besvärligt att nå fram genom kommunikation och 

information vilket gör det svårt att genom bemötande minska patientens upplevda smärta.    

Intrycket är att patientkategorin med nedsatt kognitiv förmåga har svårt för att förstå 

uppmaningar och den uppkomna situationen vilket resulterar i en orolig och ”plockig” patient 

som har svårt att ligga still. Det kan leda till ökad smärta även då sjuksköterskan har ett lugnt 

och metodiskt bemötande. Studiens deltagare sa att de försöker att inte behandla personer med 

kognitiv svikt på något annorlunda vis även om patientkategorin behöver ett speciellt 

förhållningsvis och extra tålamod från sjuksköterskan. Enstaka deltagare angav att det inte var 

lönt att lägga ner tid på kommunikation eftersom upplevelsen var att de inte nådde fram till 

patienten.    
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”Det är svårt med patienter som har någon sorts demens. Det går inte att informera på 

samma vis, man når inte fram. Det blir mycket upprepningar och många kan inte ligga 

stilla trots att det gör ont, de förstår inte det… ” (Intervju 5).    

 

Delaktighet 

Upplevelserna var att patienterna har olika behov av att vara delaktiga i sin egen vård. Många 

av informanterna beskrev att sjuksköterskans viktigaste arbete var att identifiera patientens 

behov och utgå från varje enskild individ, det individuella behovet av delaktighet måste få 

styra de åtgärder och behandlingar som utförs. Även om grundorsaken till patientens smärta 

är densamma är varje patient unik med egna specifika upplevelser, därav måste varje fall 

hanteras individuellt. Vissa patienter har ett stort kontrollbehov, i dessa fall är det extra viktigt 

att involvera patienten i de olika momenten och lyssna efter de önskemål och idéer på lösning 

som framkommer vid exempelvis förflyttning, allt för att smärtan ska upplevas mindre. 

Någon enstaka informant lyfte även att det kan underlätta om patienten först får prova att lösa 

situationen med förflyttning på eget sätt. Upplevelsen var att om detta inte fungerade hade 

patienten lättare för att acceptera den lösning som sjuksköterskan föreslagit. Delaktighet 

handlar även om att hela tiden få en bekräftelse från patienten att god effekt uppnåtts av de 

smärtlindrande åtgärder som utförs både farmakologiska och omvårdnadsåtgärder. Detta 

innefattar allt från om smärtan de upplever är acceptabel, om de har rätt läge på båren till om 

det är lagom varmt i ambulansen. Delaktighet handlar om att involvera och lyssna på 

patienten. Det finns patienter som på eget initiativ valt att vara delaktiga genom att avstå 

läkemedelsbehandling på grund av att de vill ha kontroll över situationen och vara 

närvarande.  

 

”Man vill ju komma överens med patienten om hur de vill ligga, fråga om smärtstillning 

och göra det så bra som möjligt, där patienten är delaktig” (Intervju 1) 

Omvårdnadsåtgärder 

För patienter med misstänkt höftfraktur är oftast smärtan deras akuta problem, därav blir det 

ett starkt fokus på smärtlindrande åtgärder. Samtliga informanter belyste vikten av 

omvårdnadsåtgärder, att dessa åtgärder oftast har en god smärtlindrande effekt på olika sätt. 
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Förflyttning av patienten benämndes som det första kritiska moment där omvårdande åtgärder 

kan vara av stor nytta. Förflyttningen ska vara väl planerad och genomtänkt innan den 

påbörjas. En bra förflyttningsteknik innebär att använda de hjälpmedel och resurser som finns 

tillgängliga för stunden. Exempel som angavs var minibår, filtar, vacuummadrass, trappstol 

samt att ta hjälp av andra människor som finns på plats. Väl på båren har patientens placering 

en stor betydelse för att lindra smärtan. Smärtlindrande omvårdnadsåtgärder kan vara att 

immobilisera patienten, ha en halvsittande ställning, lägga kuddar/filtar under benet eller bara 

hålla handen. Vid något tillfälle har ett lakan bytts ut mot en filt på båren för att skapa en 

varmare och mjukare känsla. Någon informant hade vid något tillfälle använt ett varmt 

Ringer-Acetat eller nalle för att skapa en varm och bra känsla hos patienter med kognitiv 

svikt. Även miljön runt patienten har en smärtlindrande effekt, åtgärder som att dämpa 

belysningen och höja värmen är av betydelse. Som omvårdnadsåtgärd benämndes även att 

hjälpa till med patientens personliga hygien och byta blöta och smutsiga kläder. Upplevelsen 

var då att patienten kände sig mer bekväm under transporten och att detta minskade den 

allmänna oron och smärtan.  

 

”För det är det som är deras problem, de har ont. Oftast jätteont och då får det vara som 

en del i omvårdnadsprocessen att göra dem smärtlindrande… sen är det så klart inte bara 

farmakologi utan även att se till så de ligger stilla, hamnar på ett bra sätt på båren, ligger 

bekvämt, pallar upp med kuddar och informerar både patient och anhöriga. Det kan jag 

väl tycka tillhör omvårdnad” (Intervju 8).     

 

En del informanter ansåg det vara en fördel med längre transport till sjukhuset då det fanns 

möjlighet att korrigera och utvärdera den smärta som var kopplad till omvårdnadsåtgärder 

som utförts. Situationen med rätt utförda omvårdnadsåtgärder som resulterade i god 

smärtlindring vid misstänkt höftfraktur ansågs vara stimulerande för sjuksköterskan. 

Smärtbedömning 

En misstänkt höftfraktur är en komplex situation där det är mycket att tänka på, det ställs stora 

krav på sjuksköterskans smärtbedömning vilket också gör det utmanande och intressant. 

Upplevelsen var att denna patientkategori ofta har påtaglig smärta samt att smärtan förstärks 

av oro. Miljön runt patienten har stor inverkan på smärtan, är det varmt och lugnt runt 

patienten upplevs smärtan som mindre plågsam. Det är viktigt att göra en samlad bedömning 
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av patientens smärta genom smärtskattning, kliniska tecken som ansiktsuttryck samt vitala 

parametrar. Detta för att skapa sig en tydlig bild av patientens smärtnivå. Sjuksköterskan 

behöver denna information i syfte att besluta om nivån på smärtlindrande åtgärder. Oftast 

behövs ingen vidare undersökning för att misstänka höftfraktur, ett lågenergitrauma med 

smärta i höften anses tillräckligt.  

 

”Jag tittar på kliniska tecken så som puls och blodtryck men det är inte alltid som detta 

stämmer. Då tittar jag mer på om patienten är blek, kallsvettig, rörelsemönster och 

ansiktsuttryck” (Intervju 10)  

 

”Jag håller inte på att känna, manipulera och dra. Utan har patienten ramlat och har 

smärta i höften räcker det för att misstänka höftfraktur” (Intervju 5) 

 

Det framkom vid intervjuerna att smärtskattning sker dels genom smärtskattning med något 

av instrumenten VAS/NRS samt genom att titta på kliniska tecken tillsammans med vitala 

parametrar. Informanterna menade att VAS/NRS är en högst egenupplevd smärtskattning som 

tolkas väldigt olika mellan patienterna. Det viktigaste är inte vilken siffra de initialt anger utan 

att siffran på skalan är lägre vid utvärdering eftersom detta är ett resultat på effekten av 

smärtlindrande åtgärder. Någon informant beskrev upplevelsen där patienten uppgett NRS 10 

med ett leende vilket inte uppfattats som trovärdigt. Sjuksköterskans bedömning fick istället 

baseras på patientens kroppsspråk och vitala parametrar. 

 

”NRS är ett trubbigt verktyg men jag använder det för att se så siffran sjunker, då har jag 

fått ett kvitto på att det fungerat” (Intervju 8) 

 

Sjuksköterskan upplevde en svårighet att smärtbedöma personer som ej är svensktalande eller 

har en kognitiv svikt. Detta då patienten i dessa fall har svårt att förmedla sin egen upplevelse 

av smärtan. Här använde flera sjuksköterskor istället sin kliniska blick vilket innefattar 

patientens rörelsemönster, mimik, vegetativa symtom samt om det gick att flytta patientens 

fokus genom samtal. Det fanns en delad mening om hur vida patientens vitala parametrar 

alltid speglade den smärta som upplevdes. Någon informant beskrev att puls och blodtryck 

inte alltid speglar patientens upplevda smärta.  
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”Smärta är ju en subjektiv upplevelse anser jag som kan slå helt olika från person till 

person. Smärta kan ju vara fruktansvärd för vissa medan andra hanterar sin smärta bra.” 

(Intervju 11) 

Användningen av läkemedel 

Effekt av läkemedel 

Spontana reaktionen från studiedeltagarna var att smärtlindrande åtgärder starkt förknippades 

med läkemedel och dess effekt. En vanligt förekommande upplevelse var att sjuksköterskan i 

ambulansen hade tillgång till de läkemedel som ansågs behövas för att få en smärtfri patient 

prehospitalt. Informanterna menade att patienter med misstänkt höftfraktur är i behov av 

smärtlindrande läkemedel men att detta inte betydde slentrianmässig behandling. Varje patient 

behandlas individuellt utifrån situationen som uppstått, patientens smärta samt hur snabb 

effekt av läkemedlet som önskas. Sjuksköterskan anpassade läkemedel och doser utifrån 

bland annat ålder, vikt, grundsjukdomar, miljö/klimat och patientens läkemedelslista. 

 

Det framkom under intervjuerna att ”förstahandsvalet” av läkemedel var delat mellan Morfin 

och kombinationen Midazolam/Ketamin. Morfin användes med fördel vid okomplicerade 

situationer där patienten hade en måttlig smärta i stilla liggande/sittande läge. Effekten av 

Morfin som läkemedel ansågs vara väl beprövad och upplevdes som god. Den goda effekten 

var dock beroende av att sjuksköterskan hade tålamod och gav läkemedlet tid att verka innan 

förflyttning kunde ske. Fördelar ansågs vara Morfinets långa durationstid i jämförelse med 

andra läkemedel. Någon deltagare ansåg det helt förkastligt att använda Morfin då patienten 

hade extrem smärta, detta då full effekt uppnåddes först efter 15 minuter, här ansågs Ketamin 

vara ett bättre alternativ. Flertalet av informanterna upplevde att Ketaminet valdes för dess 

snabba smärtlindrande och sederande effekt samt att läkemedlets effekter på vitala parametrar 

upplevdes som små. I situationer där patienten inte är kommunikativt nåbar på grund av sin 

intensiva smärta är Midazolamets sederande effekt i kombination med Ketaminets starka 

smärtlindrande effekt en kombination som flera informanter föredrog. Det upplevdes av 

flertalet vara en fördel med effekten att patienten var medvetandesänkt och inte kom ihåg den 

smärtsamma förflyttningen över till båren och vidare in i ambulansen. Någon påtalade dock 

effekten av att detta även kunde skapa en förvirring hos patienten då de inte hade hela 

händelseförloppet i minnet. Ketaminets snabba tillslag ansågs vara läkemedlets fördel vid 
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smärtsamma förflyttningar. Läkemedlets korta duration resulterade i att flera sjuksköterskor 

kompletterade med Morfin under transporten till sjukhuset, för att få en långvarig 

smärtlindrande effekt. 

 

”När patienten ligger illa till och är extremt smärtpåverkad använder jag alltid Ketamin, 

för att sedan komplettera med Morfin ” (Intervju 3) 

 

Fentanyl användes i begränsad omfattning vid misstänkt höftfraktur på grund av 

sjuksköterskans ovana och läkemedlets varierande effekt. Detta då det endast får 

administreras intranasalt enligt gällande riktlinjer för ambulanssjukvården i Skåne. De få 

deltagare som har använt opiaten Fentanyl upplevde att det är ett väldigt potent läkemedel 

som verkar snabbt och har en lagom lång duration. I kombination med opiater använde 

flertalet av informanterna Paracetamol som grund i den smärtlindrande behandlingen. 

Sjuksköterskorna upplevde att Paracetamol gav en bra perifer verkan samt förstärkte den 

smärtlindrande effekten, vilket resulterade i att dosen opiater kunde minskas samtidigt som 

den smärtlindrande effekten bibehölls. Läkemedlets effekt ansågs även vara en bra bas inför 

kommande operation.  

 

I situationer där det var svårt att etablera en snabb venös infart eller där yttre förhållande så 

som trånga utrymmen eller kyla gjorde att majoriteten av läkemedel med smärtlindrande 

effekt inte kunde administreras, upplevdes Penthrox som ett bra alternativ med en snabb och 

god smärtlindrande effekt. Upplevelsen från deltagarna var att läkemedlets effekt var tveksam 

i de situationer där patienten hade en kognitiv svikt och inte kunde följa de instruktioner som 

gavs. Det framkom att Penthrox som inhalationspipa prioriterades framför intranasalt 

administrerade läkemedel. Detta då en inhalation upplevdes ge en jämnare och effektivare 

smärtlindring. Andra fördelar med Penthrox som påtalades var patientens möjlighet att själv 

administrera och avgöra när den smärtlindrande effekten var tillräcklig. Ett fåtal informanter 

angav att de använt inhalationsgas i form av Medimix för att uppnå en smärtlindrande effekt 

vid förflyttning. Även här upplevdes varierande effekt beroende på patientens kognitiva 

status. 

  

”Penthrox kräver en medveten, vaken patient. Det är inte alltid de dementa förstår hur 

man ska göra. Det är ett bra läkemedel som patienten styr själv, de får en bra 

smärtlindring” (Intervju 10) 
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Hänsyn till biverkan 

Informanterna upplevde att sjuksköterskans val av läkemedel, doser samt administrationssätt 

valdes med hänsyn till de biverkningar som kan uppkomma. Vidare menade informanterna att 

läkemedel väljs utifrån vad sjuksköterskan är van vid samt där förväntade biverkningar är 

kända. Detta gav även en begränsning då upplevelsen var att flera sjuksköterskor ej var ”väl 

förtrogna” med alla läkemedel som finns tillgängliga. Under intervjuerna framkom det olika 

strategier för att förhindra uppkomsten av biverkningar. Det som nämndes var bland annat att 

kontrollera vitala parametrar innan administrering, att titrera dosen samt premedicinering. 

Detta ansågs vara särskilt viktigt vid användning av Morfin då kända biverkningar som 

påtalades är andningsdepression, illamående, kräkningar samt hypotension. Flertalet av 

informanterna upplevde ytterst få biverkningar vid användning av Penthrox. Det framkom i 

enstaka fall att läkemedlet gav en stark illaluktande kemisk doft som påverkade både patient 

och sjuksköterskan i form av illamående. 

 

Vid administrering av Ketamin var upplevelsen att den vanligaste biverkningen är 

hallucinationer och mardrömmar. Någon informant hade även upplevt hur patienten blivit 

aggressiv av läkemedlet som en biverkan. Med hänsyn till förväntade biverkningar väljer 

majoriteten av sjuksköterskorna att premedicinera med Midazolam innan användning av 

Ketamin för att få en sederande effekt som förhindrar obehagliga upplevelser. Någon enstaka 

informant använde inte Midazolam med hänvisning till att det är ”så små doser” som 

administreras inom ambulanssjukvården. Andra förebyggande åtgärder som framkom var 

vikten av en tyst och lugn miljö i samband med användning av Ketamin. 

 

”Ketaminet har ju biverkningar så som hallucinationer och man upplever obehag, det är 

väl den enda nackdelen i så fall, Jag upplever väl inte att det är någon jätte biverkan i de 

doser som vi ger, men den finns ju där. Vissa upplever det hemskt och andra tycker det är 

helt okej” (Intervju 3) 

Betydelse av behandlingsriktlinjer 

Den samlade upplevelsen var att det inte fanns några specifika riktlinjer gällande användning 

av smärtlindrande läkemedel vid misstänkt höftfraktur. Deltagarnas egna reflektioner var att 

avsaknaden av riktlinjer gav sjuksköterskan möjlighet att smärtlindra efter egen förmåga, på 

bästa sätt vilket ansågs vara positivt då varje misstänkt höftfraktur har sina egna specifika 
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utmaningar. Samtidigt beskrev deltagarna att det fanns svårigheterna för sjuksköterskor som 

var ovana vid prehospitalt arbete. Att på egen hand använda sig av generella ordinationer 

ställer stora krav på sjuksköterskan. Även om deltagarna var nöjda med att inte vara styrda 

genom behandlingsriktlinjerna så önskades förslag på val av läkemedel, kombinationer och 

doser. Någon deltagare angav att det borde varit mer styrt i behandlingsriktlinjerna gällande 

smärtlindring, detta då patienterna hade haft en större förutsättning att få lika vård oberoende 

av vilken sjuksköterska som vårdade. 

 

”Det är bra med valfrihet! Men nya sjuksköterskor som kommer in behöver kanske lite 

tips och råd, här är mycket generella ordinationer som kräver yrkeserfarenhet. Men jag 

tror inte på att styra upp det mer” (Intervju 2) 

 

Upplevelsen av bristfällig vård 

Brist på utbildning 

Samtliga informanter påtalade brister i utbildning och kunskap gällande behandling och 

tillvägagångssätt vid misstänkt höftfraktur. Flertalet av informanterna ansåg att den största 

kunskapsbristen gällde val av läkemedel och vilka doser som var lämpliga. Upplevelsen av 

begränsade kunskaper av läkemedel gav en osäkerhet, vilket resulterade i att de använde 

preparat de hade vana av. Uppfattningen från flera sjuksköterskor var att de i stort var 

ensamma om att utföra vissa åtgärder eller ge vissa läkemedel. Informanterna uttryckte att det 

fanns brist på forum för att på ett enkelt sätt dela med sig av erfarenheter och kunskap. Vid 

introduktionen inom ambulanssjukvården identifierade deltagarna en brist angående 

utbildning av befintliga läkemedel. Känslan som beskrevs var ett helt eget ansvar att lära sig 

alla de läkemedel som fanns att tillgå, till hjälp fanns dock befintliga behandlingsriktlinjer 

samt hemsidan Farmacevtiska specialiteter i Sverige (Fass). Det fanns ett allmänt önskemål 

bland deltagarna om utökade utbildningar inom farmakologi. Som exempel nämndes att det i 

läkemedelsväskan finns läkemedel som ställer krav på att sjuksköterskan ska vara väl 

förtrogen med preparatet innan detta används. Informanterna ställde sig frågande till hur de 

kan bli ”väl förtrogen” med olika preparat utan specifik utbildning. Vidare framkom även 

önskemål om utbildning i höftspår, ortopedi samt färdighetsträning i olika forum bland 

kollegorna för diskussion och kunskapsutbyte. 
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”Utbildning hade lyft oss väldigt mycket faktiskt, jag tycker att vi har en bra arsenal av 

läkemedel idag men vi använder inte det fullt ut. Det känns som vi bara går en liten bit 

men löper inte linan fullt ut. Så hoppas det blir en ändring” (Intervju 7) 

Olika förutsättningar relaterat till sjuksköterskans kunskap och erfarenhet 

Upplevelsen från deltagarna i studien var att sjuksköterskornas kunskapsläge inom 

ambulanssjukvården var väldigt varierande beroende på specialistsjuksköterskans inriktning 

och erfarenhet, vilket de ansåg påverka den vård som utfördes. Andra faktorer som påverkade 

förutsättningarna för god vård var: stress, attityd, rädsla samt vilken arbetsplats 

sjuksköterskan arbetade på.  

 

”Jag tror att attityd, olika utbildningar, erfarenhet och förutfattade meningar påverkar att 

alla inte får samma vård” (Intervju 10) 

 

Rädslan att göra fel eller att patienten skulle försämras på grund av de åtgärder eller 

läkemedel som sjuksköterskan administrerade kunde ibland hindra att vissa åtgärder inte gavs 

i tillräcklig omfattning. Det finns olika kulturer på arbetsplatsen där attityden till uppdragen 

skiljer sig åt. Det framkom även att stress har betydelse i vårdandet då upplevelsen var att det 

ligger en betydligt större stress på uppdrag inom storstäder än på landsbygden eftersom 

efterfrågan på ledig ambulans är större inom dessa områden.  

 

Upplevelsen var att nya sjuksköterskor på ett striktare sätt följer de ramar som finns i 

behandlingsriktlinjerna och vårdprogram medan sjuksköterskor med flertalet år inom 

verksamheten hittar lösningar baserat på sin kunskap och erfarenhet från tidigare fall. Någon 

deltagare angav att de använder sin erfarenhet efter liknande fall att hitta rätt åtgärder för 

patienten både gällande läkemedel, doser samt omvårdnadsåtgärder. Dock framkom det att det 

fanns situationer där förutsättningarna ständigt ändrades. Då var det en trygghet med 

möjligheten till konsultation med det regionala läkarstödet via telefon, en möjlighet som finns 

inom samtliga ambulansdistrikt i Skåne men saknas i vissa andra delar av Sverige. Stationer 

som arbetade med ”roterande kollegor” istället för med en och samma kollega såg detta som 

en fördel då sjuksköterskorna kunde dela med sig av kunskaper och erfarenheter i arbetet. 
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Flera deltagare såg möjligheten att skapa egen erfarenhet genom att följa erfarna kollegors 

arbete. 

 

”Kanske att man som vi gör, att rotera med kollegor och se kollegor som jobbar på andra 

vis så man får andra infallsvinklar” (Intervju 9) 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Diskussion av metoden utgår från Henricsons (2017) begrepp om trovärdighet, pålitlighet och 

överförbarhet. Henricson menar att fokus i diskussionen är om den valda metoden besvarar 

syfte, frågeställningar och eller hypoteser. 

 

Som metod valdes kvalitativ, semistrukturerad intervjustudie då författarna ansåg att detta gav 

bästa möjliga förutsättningar för att förstå informanternas upplevda erfarenheter av valt ämne. 

Metoden gav författarna möjlighet att både ha en struktur genom att använda en intervjuguide 

samtidigt som möjligheten fanns att anpassa och utveckla följdfrågor efter varje enskild 

informant. Fördelen med att kunna utveckla följdfrågor är att informanterna får tala fritt med 

egna ord vilket även ökar djupet i informanternas beskrivningar av sina upplevelser 

(Danielsson, 2017). Författarna anser vidare att detta gav en bredare datainsamling där varje 

intervju utvecklades med nya frågeställningar som besvarades. Nackdelen med förfarandet var 

att samtliga informanter inte fick exakt samma förutsättningar då frågorna, till viss del 

anpassades efter vad som framkom under intervjun. Även författarnas intervjuteknik 

utvecklades under arbetets gång, vilket uttryckte sig i tidsmässigt längre intervjuer efterhand 

som dessa genomfördes. Trovärdigheten och pålitligheten stärktes genom en pilotintervju där 

författarna fick möjlighet att undersöka och utvärdera intervjuguiden, efter reflektion och 

diskussion med både informant samt handledare. Efter genomförd pilotintervju ändrades i 

huvudsak två frågor i intervjuguiden. Fråga ett öppnade upp för bakgrundsfakta om 

informanten i syfte att skapa en relation. Frågan två bad informanten att generellt beskriva 

sina tankar om uppdrag med misstänkt höftfraktur, istället för att som under pilotintervjun 

direkt beskriva en specifik situation. Polit och Beck (2008) menar att kritisk granskning bör 
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ske från utomstående i syfte att bedöma innehållet samt kvalitén i texten. Detta har 

genomförts genom täta handledningstillfällen samt examinationstillfällen med opponentskap 

som skett vid seminarium för projektplan samt arbetsmanus. Granskning från utomstående har 

skett i syfte att uppmärksamma brister och tolkningsfel. Detta anses stärka både trovärdighet 

samt pålitlighet i studien. 

 

Av ren slump deltog endast specialistsjuksköterskor i intervjuerna. Att detta blev en homogen 

grupp ansågs stärka studien då de har lika utbildningsnivå samt är ytterst ansvariga för den 

medicinska behandlingen i en akutambulans, vilket är en del i smärtlindringen. Däremot hade 

möjligtvis en grupp med varierande utbildningsnivåer kunnat resultera i en större variation av 

upplevelser. Studien begränsades i sitt urval till ett av Skånes fyra distrikt. Begränsningen 

gjordes med tanke på att alla informanter skulle ha så lika förutsättningar som möjligt. 

Förutom att det pågår försök med ett nytt smärtlindrande läkemedel vid namn Pentrox, i 

distrikt fyra förekommer det skillnader mellan distrikten gällande utrustning och 

internutbildning. Möjligen hade resultatet i studien fått fokus på andra detaljer om 

sjuksköterskor från andra distrikt hade deltagit. Även om behandlingsriktlinjerna för Region 

Skåne är gemensamt så skiljer det sig i internutbildning vilket troligen resulterar i olika 

smärtlindrande åtgärder vid misstänkta höftfrakturer. Urvalet gör att överförbarheten i studien 

till andra distrikt blir något begränsad. Enligt P. Kongstad (personlig kommunikation, 19 

november 2020) finns planer på att användningen av Pentrox skall utökas till övriga distrikt 

vilket kommer att stärka överförbarheten inom Region Skåne. Författarna anser det vara en 

styrka att samtliga intervjuer genomförts tillsammans. Det fanns då mer tid för reflektion och 

aktivt lyssnande av det som informanten berättade. Även möjligheten till att ställa relevanta 

följdfrågor vid intervjun ökades. Vid genomförandet av pilotintervjun gjordes ett uppehåll 

under samtalet, detta resulterade i att djupet av pågående diskussion tillfälligt försvann. För 

övriga intervjuer var därför författarna noga med att sitta avskilt där distraherande moment så 

långt som möjligt undanröjdes. Trotts ambitionen att genomföra samtliga intervjuer genom 

personliga möten gjordes två intervjuer via det digitala verktyget ”Zoom” efter önskemål från 

informanterna. I efterhand kan det konstateras att intervjuerna, som skedde via ”Zoom” blev i 

tid kortare och att djupet i vissa berättelser försvann på grund av dålig internetuppkoppling. 

Detta kan ha påverkat resultatet då relevant information kan ha missats. Det har från några 

informanter framkommit önskemål om att få ta del av intervjuguiden innan själva intervjun. 

Diskussioner har förts mellan författarna där för- och nackdelar lyfts. Fördel är att 

informanterna hade kunnat förbereda sig och plockat fram upplevda erfarenheter på ett 
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djupare plan i specifika frågor. Nackdel som vägs in är att informanterna då hade möjlighet att 

förkovra sig i litteratur, behandlingsprogram samt behandlingsriktlinjer. Beslut togs att inte 

lämna ut frågorna i förväg då fokus låg på upplevda erfarenheter, det vägdes även in att de 

intervjuer som redan genomförts inte hade fått samma förutsättningar. 

 

Genom arbetets gång har författarnas ambition varit att medvetandegöra sin förförståelse för 

att minimera påverkan av ett objektivt resultat. Det går dock inte helt att frånse förförståelsens 

inverkan på resultatet fullt ut. Polit och Beck (2017) betonar vikten av ett objektivt 

förhållningssätt. Pålitligheten i resultatet stärks av att författarnas tillsammans granskat, 

analyserat samt skrivit resultatet i syfte att hålla ett neutralt synsätt. Med hjälp av citat har 

pålitligheten stärkts ytterligare. Polit och Beck (2008) menar att citat används med fördel som 

ett bevis på att resultatet motsvarar informanternas erfarenheter och inte speglar författarnas 

förförståelse. 

 

Analysmetoden valdes med inspiration av Elo & Kyngäs (2007) då författarna ansåg denna 

metod vara lämplig och lättförståelig samt att handledaren hade erfarenhet av att arbeta med 

denna sedan tidigare. Analysprocessen genomfördes i samförstånd samt medverkan av båda 

författarna. Detta i syfte att diskutera, skapa en samstämmighet samt för att förhindra att 

respektives förförståelse skulle ta för stor plats. Risken med diskussionerna är att vissa saker 

möjligtvis överanalyserats, vilket kan ha påverkat resultatet. 

Resultatdiskussion  

Författarna anser att antalet intervjuer som genomfördes var tillräckligt för att nå fram till ett 

trovärdigt resultat som speglar verkligheten. Även om några informanter hade små saker som 

skiljde sig från övriga var samstämmigheten och upplevelserna väldigt lika. Författarna gör 

uppskattningen att mättnad för ny information uppnåddes efter cirka åtta till tio genomförda 

intervjuer. Därav är uppfattningen att fler antal intervjuer inte skulle göra någon stor skillnad 

på studiens resultat. Från resultatet har författarna valt att lyfta de fynd som ansågs vara 

särskilt utmärkande eller på annat sätt intressanta. Därför kommer följande kategorier 

diskuteras: personcentrerad vård, kognitiv svikt, effekten av läkemedel samt 

kunskapsutveckling.  
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Författarna drar slutsatsen att sjuksköterskan upplever att personcentrerad vård har stor 

betydelse för patientens upplevda smärtlindring. Informanterna upplevde att ett gott 

bemötande hade en betydande god effekt i smärtlindrande syfte. Ett ”gott bemötande” 

benämndes med ord som lugn, kommunikation, information, tillit, förtroende och trygghet. 

För att bedriva en personcentrerad vård krävs god kommunikation, interaktion mellan 

sjuksköterskan och patienten samt ett samspel med ömsesidig förståelse (Ekman & Norberg, 

2018). Informanterna upplevde att uppdragen med misstänkt höftfraktur tog mycket tid i 

anspråk, men att detta även var av vikt för en god vård. Rantala, Ekwall, & Forsberg (2020) 

beskriver vikten av att ta sig tid, lyssna på patienten samt att bekräfta deras upplevelse av 

situationen. Detta följer George Kellys teori om att varje person är unik och att två personer i 

samma möte kan tolka situationen på olika sätt (Tamm, 2002). Som sjuksköterska inom 

ambulansen är det viktigt att försöka sätta sig in i patientens upplevelse av situationen samt 

bekräfta denna. Detta sammantaget ger förutsättning för att bedriva en personcentrerad vård.  

Samtliga informanter upplevde dessa uppdrag som upplyftande och utmanande då de kunde 

göra en stor skillnad för patientens välmående. Samtidigt angav sjuksköterskorna att denna 

upplevelse inte delades av kollegorna på ambulansstationen. Det finns flera svårigheter i att 

bedriva en personcentrerad vård om kollegorna i ambulansbesättningen inte har liknande 

synsätt. Svårigheten ligger i att utöva ett professionellt förhållningssätt gentemot patienten om 

kollegan inte uttrycker det samma. I praktiken kan detta innebära att patienten inte får det 

fokus och den tid som krävs, samt att de åtgärder som utförs eller inte utförs är i syfte att 

påskynda avtransporten. Wihlborg, Edgren, Johansson & Sivberg (2017) menar att kollegorna 

sinsemellan har stor inverkan på varandras arbete. Relationen kollegor emellan har en stark 

inverkan på den vård som bedrivs. Dålig attityd från någon i teamet har en stark negativ 

påverkan på kompetensen. Kompetensen inom ambulansteamet lyftes av en positiv och 

reflekterande kollega. Holmberg, Nørgaard, Eriksson & Svensson (2020) anser att kollegor 

har en stor inverkan på varandra. De menar att en öppen dialog skapar trygghet och 

arbetsglädje i teamet. 

 

Informanterna menade under intervjuerna att de inte hade för avsikt att behandla patienter 

med kognitiv svikt på något annorlunda sätt än övriga. Samtidigt var det flera som upplevde 

att denna patientkategori behövde ett speciellt förhållningssätt. Svårigheten att kommunicera 

gjorde att någon sjuksköterska avstod vissa omvårdnadsåtgärder i smärtlindrande syfte och 

kompenserade detta istället med läkemedel initialt. Detta anser författarna gå emot tankarna 

om en personcentrerad vård där varje patient ska vara delaktig och behandlas enligt de 
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förutsättningar och möjligheter som finns. Även resultatet i Jakopovic, Falk & Lindström 

(2015) studie lyfter vikten av att anpassa vården efter patientens förutsättningar och behov. 

Detta genom att involvera och göra patienten delaktig. Informanterna menar att svårigheterna 

är många och att läkemedel ibland blir den ”enkla” utvägen. Vid alla uppdrag med misstänkt 

höftfraktur är smärtbedömningen en viktig del för fortsatt behandling. För patienter med 

kognitiv svikt blir detta extra svårt då den verbala kommunikationen ofta brister. I dessa fall 

är det nödvändigt för sjuksköterskan att basera sin smärtskattning ur flera olika aspekter. 

Informanterna angav att de baserade sin bedömning på bland annat resultatet av vitala 

parametrar, patientens rörelsemönster samt ansiktsuttryck. Smith, Hameed, Cross, Sahota & 

Fox (2013) påpekar att smärtskattningsinstrument som VAS och NRS samt ansiktsuttryck har 

låg tillförlitlighet vid smärtbedömning för patienter med kognitiv svikt. Samtidigt menar de 

att det finns stora brister i litteratur och forskning som berör smärtbedömning hos denna 

patientkategori, detta då de oftast exkluderas i studier. Patienter med kognitiv svikt har 

resurser som på olika sätt kan tas tillvara och utnyttjas, detta är ett tids- och tålamodskrävande 

arbete. Krupic, Eisler, Sköldenberg & Fatahi (2016) skriver om vikten av att planera vården 

kring patienter med kognitiv svikt. De viktigaste hörnstenarna i mötet är att ta sig tid, ha 

tålamod, bekräfta patienten samt att kommunicera både verbalt och icke verbalt. Vidare 

menar de att den icke verbala kommunikationen ansågs vara viktigast där en varm filt eller 

kudde minskade patientens oro, vilket i sin tur gav förutsättningar för bättre kommunikation. 

Krupic et al. (2016) skriver att personalen som arbetar prehospitalt kan skapa goda 

förutsättningar genom att låta patienten ta med sig något personligt föremål som är 

igenkännande för patienten, tanken är även här att skapa goda minnen och lugn. Författarna 

anser att genom ett personcentrerat förhållningssätt skapas förutsättningar för en god vård 

oberoende av patientens kognitiva status. Patienterna upplevde det positivt att få vara 

delaktiga i vårdprocessen prehospitalt och uppskattade det snabba och strukturerande 

förfarandet allt från smärtlindring, förflyttning, transport till överlämning på sjukhuset. 

Upplevelsen var även att de blev behandlade som en person och inte en patient (Ivarsson, 

Hommel, Sandberg, Sjöstrand & Johansson, 2018). 

 

Det framkom under intervjuerna att vissa kollegor inte låter Morfinet verka tillräckligt länge 

för att uppnå optimal effekt. Risken är att en för patienten smärtsam förflyttning forceras 

fram. Ivarsson, Hommel, Sandberg, Sjöstrand & Johansson (2018) skriver om patienters 

upplevelse av smärtlindring där de menar att smärtlindrande läkemedel gavs men att given 

dos inte alltid hade avsedd effekt. Förflyttningen upplevdes mer smärtsam än skadan som 



30 

 

skedde vid fallet. Ibland berodde detta på att läkemedlet inte fick tid att nå full effekt innan 

förflyttningen skedde. Återigen är tiden en viktig faktor för patientens samlade upplevelse vid 

en misstänkt höftfraktur.  Beroende på vilka läkemedel som administrerades förväntade sig 

sjuksköterskan olika tidsförlopp. Vid användning av alla läkemedel är det viktigt att invänta 

full effekt innan förflyttning sker. Jakopovic, Falk & Lindström (2015) menar att situationen 

vid en misstänkt höftfraktur oftast inte är akut eller kritisk. Sjuksköterskan har därför 

möjligheten att invänta och utvärdera läkemedlets effekt. Vidare lyfter de att huvudfokus vid 

misstänkt höftfraktur är patientens välbefinnande samt att uppnå en smärtlindrande effekt. 

Författarna anser att det är stor skillnad i att uppnå full effekt mellan Ketamin och Morfin. 

Detta då Ketamin når full effekt väldigt snabbt medan Morfin behöver en längre stund. Varför 

är det svårt att vänta in full effekt på Morfin? Möjligen handlar detta om förväntningar om ett 

strukturerat, effektivt och snabbt omhändertagande av patienten från både anhöriga, personal 

på boende och ambulanspersonalen själv. Det finns en svårighet i att som sjuksköterska vara 

passiv och inte uppfylla förväntningarna enligt ovan. Ketaminet har en snabbare och 

kraftfullare effekt än Morfinet mot stark smärta. Zietlow, Berns, Jenkins & Zietlow (2019) 

skriver att historiskt sätt har Morfin varit förstahandsalternativet vid smärtlindring. Beroende 

på Morfinets relativt långsamma effekt och biverkningar har andra läkemedel som bland 

annat Ketamin blivit vanligare inom sjukvården. Ketaminet har en snabb effekt på 45-60 

sekunder utan biverkningar som andningsdepression. Frågan är då varför Morfin fortfarande 

har en så stor plats inom ambulanssjukvården och används förhållandevis frekvent för 

smärtlindring vid misstänkt höftfraktur? Troligen är det så att Morfin används mer frekvent än 

Ketamin.  Detta på grund av att Morfin är ett beprövat läkemedel där effekter och biverkan är 

väl känd, vilket även framkom som ett resultat i studien. Författarnas reflektioner från egna 

kliniska erfarenheter samt resultatet i denna studie bygger på att båda preparaten behövs inom 

ambulanssjukvården då de har olika egenskaper. Vid stark smärta kan Ketamin med fördel 

användas på grund av sitt snabba och effektiva tillslag, dock är författarnas kliniska 

upplevelse att komplettering med Morfin med fördel bör användas under transport. Detta då 

Morfin har en längre duration samt en ångestdämpande effekt. Dixon et al. (2018) menar att 

behandling med opioider dominerar vid misstänkt höftfraktur. Vidare skriver de att 

Paracetamol används för sällan i smärtlindrande syfte men att detta enligt WHO:s 

smärtstillande stege bör ges som en rutinmässig behandling. Vidare påpekar de att 

opiatförbrukningen minskar markant om Morfin kombineras med Paracetamol. Vilket betyder 

att samma smärtlindrande effekt ändå kan uppnås samt att risken för biverkningar minskar. 



31 

 

Författarna upplever att Paracetamol är en bra smärtstillande resurs som kunde användas mer 

frekvent inom ambulanssjukvården. 

 

Något författarna tycker är väldigt intressant är hur informanterna tror sig vara ensamma om 

att administrera vissa läkemedel eller att använda vissa läkemedel väldigt frekvent. Under 

intervjuerna framkom det att Paracetamol används frekvent på patienter med misstänkt 

höftfraktur för att skapa en god bas för smärtlindring. Flera informanter var av uppfattningen 

att detta inte användes av övriga kollegor inom ambulanssjukvården. Liknande uppfattning 

fanns även gällande läkemedlet Ketamin där känslan var att detta inte användes så frekvent av 

kollegorna. Det intressanta i ovanstående är egentligen inte att alla gör så olika, för det finns 

många likheter i hur informanterna arbetar och tänker. Det intressanta ligger i hur lite 

kunskapsutbyte som sker mellan sjuksköterskorna inom ambulansen. Informanterna uttryckte 

önskan om ett forum där allt från läkemedel till specifika fall kunde diskuteras. Holmberg, 

Nørgaard, Eriksson & Svensson (2020) menar att forum för reflektion är nödvändigt i syfte att 

utvecklas. Tanken är att sprida kunskap samt diskutera fram lösningar och olika 

tillvägagångsätt inom vården. Detta blir en kunskapsutveckling både för den enskilda 

individen men även för teamet i helhet. Under reflektion kan kollegorna nå ett samlat synsätt 

vilket gynnar patienten och arbetet på skadeplatsen. Ökad kunskap samt ett vidgat synsätt kan 

skapas genom ett system med roterande kollegor. Med fördel skulle detta kunna ske mellan 

olika utbildningsnivåer och arbetslivserfarenhet. 

 

Slutsats och implikationer  

 

Informanternas genomgående budskap i studien var att uppdrag med misstänkt höftfraktur är 

tidskrävande. Målet är att transportera en smärtfri patient från skadeplatsen till sjukhuset. 

Detta genomförs med fördel genom personcentrerad vård där patientens är i fokus. Det finns 

många sjuksköterskor med en bred kunskapsbas inom ambulanssjukvården men det saknas 

forum och avsatt tid för reflektion och diskussion där kunskapsutbyte kan ske, vilket framkom 

som ett önskemål. Ett sätt för ökat kunskapsutbyte kan vara att införa schema med roterande 

kollegor. För framtiden bör det inom ambulanssjukvården införas bedömningsverktyg 
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anpassade för patienter med kognitiv svikt, då det i studien framkom svårigheter i 

smärtbedömningen av denna patientkategori. Men också för att aktuell litteratur påvisar att 

patienter med kognitiv svikt inte smärtlindras i tillräcklig omfattning. Region Skånes 

behandlingsriktlinjer för ambulanssjukvården innehåller inga tydliga anvisningar gällande 

smärtlindring till patienter med misstänkt höftfraktur. Det framkom under studien ett 

önskemål om tips och rekommendationer för hur smärtlindring skulle kunna ske i dessa fall. 

Förslag är att tydliggöra användningen av Paracetamol i aktuella behandlingsriktlinjer 

gällande misstänkt höftfraktur.   
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Intervjuguide     Bilaga 1  

 

 
1. Hur länge har du arbetat som sjuksköterska inom ambulansen?  

- Antal år som Ssk 
- Din ålder? 
- Tidigare erfarenheter 
- Specialist utb? inriktning? 
- Beskriv din resa inom ambulansen. 

 
2. Vill du berätta om dina generella upplevelser kring att vårda patienter med misstänkt 

höftfraktur? 
 

3. Vill du berätta om en specifik situation där du vårdade en patient med misstänkt höftfraktur. 
- Vilka omvårdnadsåtgärder gjorde du? 

o Hur upplevde du dessa åtgärder? 
- Vilka läkemedel använde du? 

o Hur upplevde du effekten av dessa läkemedel? 

 
4. När vi benämner ordet smärthantering vid misstänkt höftfraktur, hur går dina tankar då? 

- Omvårdnad. 
- Farmakologisk. 

 

5. När vi benämner ordet smärtlindring vid misstänkt höftfraktur, hur går dina tankar då? 
- Omvårdnad. 
- Farmakologisk. 
- Fördelar/nackdelar med olika preparat? 
- Vilka biverkningar har du upplevt med de olika preparat du använt? 

 
6. Beskriv hur du smärtskattar en patient med misstänkt höftfraktur. 

- Använder du något mätinstrument? Vilket? 

 
 

7. Övrigt tillägg, när det handlar om patienter med misstänkt höftfraktur. 

 

Allmänna följdfrågor 
- Skulle du kunna utveckla vad du menar? 
- Kan du ge något exempel.     

 

 


