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SAMMANFATTNING 

Traumatiska skallskador som kräver akut behandling förekommer ofta i samband med 

alkoholpåverkan. Det är mycket svårt, näst intill omöjligt, att genom enbart en klinisk 

bedömning diagnostisera en skallskada då alkohol är inblandad.  

Syftet är att genom journalgranskning undersöka om ambulanspersonal arbetar efter gällande 

behandlingsriktlinjer vid handläggandet av patienter med skalltrauma där det samtidigt finns 

misstanke om alkoholpåverkan.  

Metoden utgörs av en deskriptiv journalgranskningsstudie med kvantitativ ansats. Urvalet 

består av 30 ambulansjournaler. Journalerna söktes från årsskiftet 2014-2015 och bakåt i tiden 

och inkluderades utifrån inklusionskriterierna; patient som utsatts för skalltrauma, hade ett 

positivt värde på alkohol i blod eller utandningsluft samt inkommit med ambulans till 

akutmottagningen.  

Resultatet visar att det i ett fåtal av fallen görs kontroller av samtliga vitalparametrar. I endast 

20 % av de granskade journalerna har samtliga vitalparametrar kontrollerats och 

dokumenterats. Resultatet från studien visar att det inte finns någon statistisk signifikans för 

att yttre faktorer så som tiden då ambulans begärs, patientens ålder och kön, patientens 

medgörlighet samt ambulanspersonalens utbildningsnivå påverkar i vilken utsträckning vitala 

parametrar kontrolleras och dokumenteras. Resultatet från studien visar också att 

ambulanspersonalens bedömningar var likvärdiga i samtliga journaler. Gemensamt för 

samtliga journaler var att man valt att transportera patienten till ett mindre sjukhus med 

avsaknad av neurokirurgisk kapacitet.  

Sammanfattningsvis är det av stor vikt att bedöma och behandla patienten utifrån 

behandlingsriktlinjer för att därigenom uppnå ett korrekt handläggande av dessa patienter. 

 

Nyckelord: skalltrauma, behandlingsriktlinjer, vitala parametrar, alkohol, journalgranskning 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Traumatic head injuries requiring emergency treatment often occurs under influence of 

alcohol. It is very difficult, almost impossible, to diagnose a head injury with just a clinical 

assessment when alcohol is involved. It is of great importance to assess and treat the patient 

by clinical guidelines in order to achieve an adequately handling of these patients. 

 

The aim is to examine if ambulance personnel are working by current treatment guidelines 

when they are handling patients with traumatic head injury and there is a suspicion of alcohol 

influence. 

 

The method consists of a descriptive record review study with quantitative approach. The 

sample consists of 30 ambulance records. The records were sought from the turn of the year 

2014-2015, and back in time and based on inclusion criteria; patients who suffered head 

trauma, had a positive value of alcohol in blood or breath, and arrived by ambulance to the 

emergency room. 

 

The result show that in a small number of cases checks where made of all vital parameters. In 

only 20% of the examined records, all vital signs where checked and documented. The result 

of the study shows that there is no statistical significance to external factors affecting extent to 

which vital signs are checked and documented. Such as the time the ambulance is requested, 

the patient's age and gender, patient compliance, and ambulance personnel education. Results 

from the study also show that ambulance personnel assessments were equal in all records. 

Common to all records were the choice to transport the patient to a smaller hospital with the 

absence of neurosurgical capabilities. 

To conclude, it is of great importance to assess and treat patients based on treatment 

guidelines in order to achieve an adequately handling of these patients. 

 

Keywords: head trauma, treatment guidelines, vital signs, alcohol, medical record review 
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BAKGRUND 

 
Skalltrauma 

 

I Sverige drabbas varje år ca 200/100 000 personer av en skallskada orsakat av ett 

skalltrauma. De flesta av dessa skallskador, ca 80 procent är av lindrig karaktär medan 

resterande 20 procent beräknas vara medelsvåra eller svåra skallskador. Personer med lindriga 

skador, skador som i regel inte syns på datortomografi, behöver ingen neurokirurgisk åtgärd 

men däremot är de i behov av vård och tillsyn under en kortare period. Bestående men uppstår 

hos 5-20 procent i denna grupp. För dessa patienter är omvårdnadsbehovet stort och ett 

korrekt omhändertagande kan förbättra deras prognos (Blommengren & Ohlgren, 2007).  

Många skallskador, oavsett karaktär, kan initialt ha ett likartat förlopp. Det är inte alltid lätt att 

särskilja en patient som drabbats av hjärnskakning från en patient som har en allvarligare 

skada med blödningar och kontusioner. Därför är det initiala omhändertagandet lika för alla. 

Är patienten vaken och vid medvetande är den neurologiska övervakningen viktig för att 

tidigt kunna se en försämring (Blommengren & Ohlgren, 2007). 

Vid en skallskada benämns vissa skador som primära skador, exempel på sådana skador är 

frakturer och krosskador på skallbenet. Om dessa primära skador omfattar neuronskador kan 

de inte reverseras. Däremot måste expansiva processer i form av större kontusioner eller 

hematom utrymmas kirurgiskt då hjärnan ligger i ett slutet rum och expansiviteter leder till 

ökad intrakraniell tryckstegring. Skallskadan leder också till kaskader av biomedicinska 

förändringar som utvecklas under loppet av dagar, vilka leder till att sekundära skador kan 

utvecklas och drabba större delar av hjärnan än de delar som skadades vid olyckstillfället. 

Kontusioner, hjärnödem och ischemiska processer progredierar och kommer därmed att styra 

utvecklingen av sekundära skador. Det är också känt att en skadad hjärna är mer känslig för 

blodtrycksfall, syrebrist och förhöjt intrakraniellt tryck. Uppdelningen mellan primär och 

sekundär skada är också kopplad till begreppen ”talk and die” eller ”talk and deteriorate”. 

Dessa termer syftar på patienter som kommer till en sjukvårdande insats i så gott skick att de 

exempelvis svarar verbalt på tilltal, men som sedan drabbas av progredierande hjärnskador 

som leder till döden eller allvarliga neurologiska bortfall (Mellergård, 1998).   

Det är av största vikt att vara observant på faktorer som kan påverka utvecklingen av 

sekundära skador. I omhändertagandet av dessa patienter är övervakning och kontroll av 



2 

 

vitala parametrar, så som andningsfrekvens, saturation, puls, blodtryck, temp, blodsocker, 

pupiller och medvetandegrad, av stor vikt. Noggrann övervakning och tidig rapportering av 

förändringar kan vara avgörande för patienten (Blommengren & Ohlgren, 2007). 

Handläggningsrutiner för lättare skallskador skall fokusera på risken för utveckling av akut 

traumatiskt intrakraniellt hematom och uppkomsten av sekundära skador. Utbredd 

användning av behandlingsriktlinjer är nödvändigt för att förbättra omhändertagandet av 

skallskadade patienter (Rench, 2003). 

Behandlingsriktlinjer 

Sveriges Ledningsansvariga Ambulansläkare i Samverkan (SLAS) har sedan 2002 utarbetat 

behandlingsriktlinjer för den svenska ambulanssjukvården. I behandlingsriktlinjerna finns 

beskrivningar av det basala omhändertagandet av patienten. De bedömningar som görs 

prehospitalt benämns Prehospitalt Bedömt Tillstånd (PBT) och fungerar som 

ambulanssjukvårdens ”arbetsdiagnos”. Endast de tillstånd som kan bedömas prehospitalt får 

specifika behandlingsriktlinjer. Strävan har varit att undvika ospecifika bedömningar som inte 

ger möjlighet till kvalitetsuppföljningar (SLAS behandlingsriktlinjer, 2011). Dessa ligger till 

grund för de olika landstingens riktlinjer men varje landsting har även sina egna avvikelser 

och bestämmelser. 

Ambulanspersonal i Uppsala län arbetar utifrån specifika behandlingsriktlinjer för 

skalltrauma, se bilaga 1. Bedömningen och handläggningen i behandlingsriktlinjerna är 

utformade efter AMLS konceptet, som står för Advanced Medical Life Support. Den första 

primära undersökningen enligt konceptet tar ca en minut och syftar till att identifiera och 

stabilisera livshotande tillstånd. Här ingår kontroll av luftväg, andning, cirkulation och 

medvetandegrad. Därefter följer den sekundära undersökningen som innefattar kontroller av 

vitalparametrar. Här ingår kontroll av andningsfrekvens, saturation, puls, blodtryck, temp, 

blodsocker och pupiller. Utöver dessa kontroller skall en helkroppsundersökning samt en 

riktad undersökning göras i vilken det ingår att kontrollera medvetandegraden enligt Reaction 

Level Scale (RLS) alternativt Glasgow Coma Scale (GCS), palpera igenom skallen efter yttre 

skador/frakturer samt titta efter blåmärken och hematom i ansiktet, speciellt runt ögonen, se 

bilaga 1. 

Barmparas et al., (2014) kunde i sin studie visa att ett snabbt och korrekt omhändertagande 

baserat på behandlingsriktlinjer leder till förbättrade resultat hos patienter som utsatts för 
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traumatiska skallskador. I studien belyser man vikten av att tidigt identifiera patienter med 

traumatiska skallskador för att undvika en utveckling av sekundära skador. De poängterar 

också att sänkt medvetandegrad orsakad av traumatisk skallskada lätt kan förväxlas med 

tillstånd orsakade av droger eller alkohol.  

Alkoholpåverkade patienter, ett prehospitalt dilemma 

I en studie gjord av Shahin, Gopinath & Robertson, (2010) undersöktes vilken påverkan 

alkohol har när medvetandegrad bedöms med GCS på en patient som utsatts för ett 

skalltrauma. Syftet med studien var att undersöka hur GCS poängen förändrades över tid hos 

en alkoholpåverkad patient med traumatisk skallskada. Resultatet visade att 

medvetandegraden och därmed GCS poängen var direkt relaterad till alkoholkoncentrationen i 

blodet. I studien dras slutsatsen att alkoholförgiftning kan förvirra och försvåra bedömningen 

av en patient med traumatisk skallskada. Betydande skallskador som kräver akut behandling 

förekommer ofta i samband med alkoholförgiftning och vid minsta tecken på skallskada är det 

därför nödvändigt att bedöma och behandla sådana skador utan dröjsmål.  

Barmparas et al., (2014) kunde också i sin studie visa att det blir näst intill omöjligt att 

diagnostisera en traumatisk skallskada, då alkohol eller andra droger är inblandade, genom 

enbart en klinisk bedömning. 

För att beskriva problematiken runt patienter med skalltrauma där det samtidigt finns 

misstanke om alkoholpåverkan har ett svenskt patientfall som anmälts enligt Lex Maria valts 

att belysas. 

I mars 2010 tillkallades ambulans till en person som hade ramlat vid en bussterminal. 

Patienten var berusad och det framkom under samtalet att han ramlat och slagit i huvudet. 

Ambulanssjuksköterskan undersökte patienten och ansåg att det inte förelåg något vårdbehov 

och att polisen kunde omhänderta patienten. Senare samma dag hittades patienten avliden i 

polisens arrestlokal. Av ambulansjournalen framgår att inga tecken på yttre skador kunde 

upptäckas. Inga uppgifter om vitalparametrar finns.  

I Socialstyrelsens bedömning går att läsa att det av utredningen framgick att det finns 

oklarheter om vad som inträffat när ambulansen kom till platsen. Ambulanssjuksköterskan 

undersökte patienten och ansåg att det inte förelåg något vårdbehov. Det framgick också att 

symtom hos alkoholpåverkade, som slagit i huvudet, är svårtolkade. Det borde föranleda en 
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än mer noggrann undersökning och dokumentation (Socialstyrelsen, 2011). I Uppsala län 

använder man sig av avikelsesystemet Medcontrol. I Medcontrol skrivs det varje år ca två 

avvikelser riktade mot ambulansen som är direkt relaterat till ovanstående problematik (H. 

Wengström. Nymark, Patientsäkerhetssamordnare, 21 maj 2015). 

Prehospital akutsjukvård 

Ambulanssjukvården har under de senaste decennierna utvecklats från en renodlad 

transportverksamhet till att i dag svara för en kvalificerad akutsjukvård. Nivån på det 

medicinska omhändertagandet har successivt höjts och avancerade undersöknings- och 

behandlingsmetoder har etablerats. Det ställs därför höga krav på kompetens-, kvalitets-, och 

utvecklingsarbete inom ambulanssjukvården för att säkerställa patienternas medicinska behov 

och tillgodose samhällets förväntningar och krav på verksamheten (Suserud & Svensson, 

2009) 

Socialstyrelsen definierar prehospital akutsjukvård som de omedelbara medicinska åtgärder 

som vidtas av hälso- och sjukvårdspersonal utanför sjukhus (SOSFS, 2009:10). Efter beslut av 

socialstyrelsen skall varje ambulans från och med oktober 2005 vara bemannad med minst en 

legitimerad sjuksköterska för att kunna ge avancerad sjukvård och kunna administrera 

läkemedel (Suserud & Svensson, 2009). I dag finns det i flera län inget krav på att det skall 

finnas en specialistutbildad sjuksköterska i ambulansen. Det betyder att ambulansteamet idag 

vanligtvis består av en ambulanssjukvårdare, som är undersköterska med 

påbyggnadsutbildning i ambulanssjukvård, och en legitimerad sjuksköterska med eller utan 

specialistutbildning. 

Ambulanssjuksköterskans kompetens och förhållningssätt 

 

Ambulanssjuksköterska som specialitet har funnits sedan 2005. I kompetensbeskrivningen för 

specialistutbildade ambulanssjuksköterskor beskrivs att ambulanssjuksköterskan självständigt 

och med begränsade resurser ska medverka till att uppnå rätt vårdnivå för patienten genom 

samverkan mellan olika insatser samt att omvårdnaden ska kunna bedrivas utifrån patientens 

individuella behov och komplexa sjukdomstillstånd. Kompetensbeskrivningen för 

specialistutbildade ambulanssjuksköterskor skall svara upp mot de riktlinjer som 

Socialstyrelsen ställer på en kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård. 

Kompetensbeskrivningen är speciellt viktig för att tydliggöra professionens ansvar och 

uppgifter mot patienter, vårdgivare och samhälle. Utöver det som anges I Socialstyrelsens 
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kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor skall den specialistutbildade 

ambulanssjuksköterskan kunna bedöma patientens tillstånd, utföra undersökningar, ta beslut 

om, samt utföra och utvärdera vidtagna åtgärder. Ambulanssjuksköterskan skall kunna tolka 

värden och vitalparametrar som underlag till beslut om vårdåtgärder utifrån lokala 

behandlingsriktlinjer (RAS & Svensk sjuksköterskeförening, 2012). 

Ambulanssjuksköterskans kompetens och förhållningssätt omfattar även International Council 

of Nurses etiska kod med fyra grundläggande ansvarsområden; att främja hälsa; att förebygga 

sjukdom; att återställa hälsa samt att lindra lidande (RAS & Svensk sjuksköterskeförening, 

2012). I den legitimerade Sjuksköterskans kompetensbeskrivning tydliggörs vikten av att ha 

ett etiskt och professionellt förhållningssätt. Här ingår respekten för mänskliga rättigheter, 

inklusive kulturella rättigheter, rätten till liv och egna val, rätten till värdighet och att bli 

bemött med respekt. Sjuksköterskan skall ge omvårdnad respektfullt, oberoende av ålder, 

hudfärg, tro, kulturell eller etnisk bakgrund, funktionsnedsättning eller sjukdom, kön, sexuell 

läggning, nationalitet, politiska åsikter eller social ställning (Svensk sjuksköterskeförening, 

2014). Det etiska förhållningssättet tillsammans med ambitionen på att ge vård på lika villkor 

kan ha en avgörande betydelse vid omhändertagandet av en alkoholpåverkad patient. 

Omvårdnadsteoretisk utgångspunkt 

I denna studie kommer Orems omvårdnadsteori att användas som referensram. Det finns 

tydliga paralleller mellan kärnan i hennes teori och den problematik som ligger till grund för 

denna studie. En patient som utsatts för ett skalltrauma och samtidigt misstänks vara 

alkoholpåverkad befinner sig i en utsatt situation och har därmed en bristande eller obefintlig 

egenvårdsförmåga. Genom ett korrekt handläggande utifrån gällande behandlingsriktlinjer 

kan ambulanspersonal kompensera för de brister patienten har när det gäller denna 

egenvårdskapacitet. Möjligheten att handlägga denna patientgrupp på ett korrekt sätt är i 

många fall beroende av följsamheten hos den enskilda patienten. Det kan finnas en bristande 

förståelse hos patienten när det gäller betydelsen av att låta sig bli undersökt av 

ambulanspersonalen. En patient som är alkoholpåverkad kan sakna förståelse för sin situation, 

det är då viktigt att ambulanspersonalen visar lyhördhet för patienten och på ett professionellt 

sätt förmedlar att patienten har en bristande eller obefintlig egenvårdsförmåga.  

Dorothea Orems omvårdnadsteori har en grund i att människor har olika behov av 

psykologisk, fysiologisk och social art. Människan är en aktiv och fri varelse som är 

reflekterande över både sin omgivning och sig själv. Kulturen och den sociala gruppen som 
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individen ingår i påverkar hur egenvårdshandlingarna sker. Individen själv har ett stort ansvar 

för att utveckla goda vanor och på så sätt främja hälsa. I omvårdnadsteorin betonas vikten av 

att värna om människans integritet, alltid ha ett holistiskt synsätt och främja egenvården. En 

god balans mellan människans egenvårdskapacitet och de terapeutiska egenvårdskravet är 

nödvändigt för att främja normalfunktion, hälsa och välbefinnande. Sjuksköterskan 

kompenserar för brister i patientens egenvårdskapacitet där så är nödvändigt och hjälper 

patienten att utveckla sin förmåga till egenvård där det är möjligt (Orem, 2001).  

Kärnan i begreppsramen om egenvård är att upprätthålla liv och hälsa samt att hjälpa 

människan att tillfriskna efter sjukdom eller skada. Begreppsramen består av tre delteorier och 

delas in i: -teorin om egenvård, -teorin om egenvårdsbrist samt -teorin om omvårdnads-

system.                                                                                                                                          

Målet med omvårdnad är att individens terapeutiska egenvårdskrav skall tillgodoses, genom 

vederbörandes egen försorg eller med andras hjälp. Sjuksköterskan bidrar till att kompensera 

för skillnaden mellan egenvårdskapacitet och terapeutiska egenvårdskrav. I teorin om 

egenvård beskrivers egenvård som målinriktade aktiviteter som människan på eget initiativ 

utför. I teorin om egenvårdsbrist fördjupas egenvårdsbegreppet ytterligare. Teorin om 

omvårdnadssystem beskriver hur sjuksköterskan tillrättalägger omvårdnaden utifrån de brister 

som finns i patientens förmåga till egenvård. Sjuksköterskan ska kompensera för patientens 

obefintliga eller bristfälliga egenvårdsförmåga och att om möjligt också försöka utveckla 

patientens förmåga till egenvård (Orem, 2001).  

Problemformulering 

 

I beskrivningen av tidigare nämnda Lex Maria anmälan och mot denna bakgrund tydliggörs 

att personer med lindriga skallskador orsakat av ett skalltrauma har ett stort 

omvårdnadsbehov. Ett korrekt omhändertagande kan minska risken för bestående men och 

förbättra deras prognos. Detta kan i sin tur påverka patientens livskvalitet. Ur ett samhälleligt 

perspektiv kan felbedömningar och felbehandlingar för dessa patienter leda till ett försämrat 

patientflöde i sjukvården med ökade kostnader för både samhället och för den enskilda 

individen. Felbedömningar och felbehandlingar kan leda till allvarlig skada och öka risken för 

bestående men hos patienten, i värsta fall med dödlig utgång. Detta synliggör att det är av stor 

vikt att bedöma och behandla patienten utifrån evidensbaserade riktlinjer och därigenom 

förbättra omhändertagandet av dessa patienter. Genom att arbeta utifrån dessa riktlinjer kan 
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ett korrekt handläggande av dessa patienter uppnås. Detta kan i sin tur minska patientens 

vårdlidande samt öka patientens möjlighet att bli återställd utan bestående men. 

Hypotesen är att handläggandet och därmed bedömningen av dessa patienter kan påverkas av 

yttre faktorer, exempelvis vilken tid på dygnet patienten begär ambulans, vilken 

utbildningsnivå den som vårdar patienten har samt patientens vilja att låta sig undersökas. 

Syfte  

 

Syftet är att genom journalgranskning undersöka om ambulanspersonal arbetar efter gällande 

behandlingsriktlinjer vid handläggandet av patienter med skalltrauma där det samtidigt finns 

misstanke om alkoholpåverkan.  

Frågeställningar 

 

1. I vilken omfattning följer ambulanspersonal gällande behandlingsriktlinjer vid 

omhändertagandet av patienter med skalltrauma där det samtidigt finns misstanke om 

alkoholpåverkan?  

2. Finns det några yttre faktorer som kan förklara de fall där riktlinjerna inte följs? 

3. Kan genomförandet av gällande behandlingsriktlinjer påverkas av 

ambulanspersonalens primära bedömning?  
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METOD 

 

Design 

En deskriptiv journalgranskningsstudie med kvantitativ ansats har använts. En deskriptiv 

studie observerar, beskriver och dokumenterar aspekter av en situation eller ett fenomen. 

Flera variabler kan mätas utan att ställas i relation till varandra. Denna studiedesign är att 

föredra då ett beteende, en frekvens eller ett tillstånd ska beskrivas (Polit & Beck, 2012). 

Urval  

 

Urvalet bestod av 30 ambulansjournaler med 30 sammanhängande sjukhusjournaler från ett 

mindre länsdelssjukhus, med avsaknad av neurokirurgisk kapacitet. Länet har fyra 

ambulansstationer, en av dessa ambulansstationer kommer i större utsträckning än övriga 

ambulansstationer granskas i denna studie. Samtliga ambulansstationer i Uppsala län arbetar 

efter ovan beskrivna behandlingsriktlinjer. Journaler söktes från årsskiftet 2014-2015 och 

bakåt i tiden. Detta för att få ett så aktuellt material som möjligt. Journalerna inkluderades 

utifrån tre inklusionskriterier som alla måste vara uppfyllda. Dessa var; patient som utsatts för 

skalltrauma, hade ett positivt värde på alkohol i blod eller utandningsluft samt inkommit med 

ambulans till akutmottagningen. De 30 första identifierade journalerna där 

inklusionskriterierna fanns med användes. Patienter som var under 18 år samt patienter som 

transporterats mellan två sjukhus med ovan nämnda inklusionskriterier exkluderades från 

studien. Detta då personer under 18 år ses som barn, det skulle kunna ge ett missvisande 

resultat då det kan skilja i omhändertagande och behandling mellan vuxna och barn. Patienter 

som transporteras mellan sjukhus är bedömda av läkare och är därför inte intressanta för 

denna studie.  

Datainsamlingsmetod 

 

Insamlingen av data till studien skedde genom journalgranskning. Journalerna granskades 

med hjälp av en journalgranskningsmall utformad för denna studie (Bilaga 2). Med hjälp av 

granskningsmallen kunde svar på studiens frågeställningar ges. Här granskades huruvida 

vitala parametrar kontrollerats efter gällande behandlingsriktlinjer, om det finns några yttre 

faktorer som verkar kunna förklara de fall där riktlinjerna inte följts samt om den prehospitala 

bedömningen påverkar i vilken omfattning ambulanspersonal följer gällande 

behandlingsriktlinjer.  
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Vitala parametrar granskades efter AMLS konceptets riktlinjer som innefattas av 

andningsfrekvens, saturation, puls, blodtryck, kroppstemperatur, blodsocker, pupiller och 

medvetandegraden mätt i RLS alternativt GCS. För detta län finns båda skalorna 

representerade i ambulansjournalen. RLS skalan är utformad i åtta steg utifrån vakenhetsgrad 

medan GCS ger ett visst antal poäng för bästa svar på ögonöppning, bästa motoriska svar och 

bästa verbala svar. De yttre faktorerna i granskningsmallen innefattar tiden då ambulans 

begärts, patientens ålder och kön, om patienten varit omedgörlig samt ambulanspersonalens 

utbildningsnivå. De prehospitala bedömningarna ambulanspersonalen gjort innefattas i 

granskningsmallen av om patienten bedömts som kritisk eller icke kritisk, vad RLS alternativt 

GCS bedömts till, om det fanns dokumentation om yttre skallskador, vilken prioritet man valt 

in till sjukhus samt om det fanns misstanke om eller bekräftat alkoholintag. Prioritet 1 

innefattar akut livshotande symtom eller olycksfall, prioritet 2 innefattar akut men icke 

livshotande symtom och prioritet 3 innefattar planerade transporter av patienter utan akuta 

symtom. 

Tillvägagångssätt 

  

Efter att projektplanen examinerats och godkänts samt att verksamhetscheferna på respektive 

akutmottagning/ambulansstation gett sina tillstånd (Bilaga 3-4) för att genomföra 

journalgranskningen kunde arbetet med att samla in data påbörjas.  

För att kunna identifiera aktuella journaler utifrån angivna inklusionskriterier kontaktades 

Utdataenheten som med hjälp av sökorden ”huvudskada” och ”inkommit med ambulans” 

kunde få fram en lista på journaler som innefattades av dessa sökord. Listor från 

utdataenheten begärdes vid två tillfällen. Vid den första sökningen begärdes journaler för 

datumen 2014.01.01 - 2015.01.01, sökningen genererade 91 journaler. För att kunna 

identifiera om patienten varit alkoholpåverkad vid tillfället gjordes en granskning i 

datajournalsystemet Cosmic för var och en av dessa 91 journaler. Detta då alkoholpåverkan 

inte registreras på annat sätt än i fritext.  Granskningen genererade 20 journaler, som innehöll 

samtliga inklusionskriterier. Detta ledde till att en ny begäran om journaler från 

Utdataenheten behövde göras för att uppnå önskat antal journaler. Vid detta tillfälle begärdes 

journaler för datumen 2013.05.01 – 2014.01.01. Denna sökning genererade 39 journaler och 

när dessa granskades kunde ytterligare 6 journaler som uppfyllde inklusionskriterierna 

identifieras. Vid de båda söktillfällena har fyra journaler, två vid det första tillfället och två 

vid det andra tillfället, identifierats med avsaknad av inklusionskriteriet ”positivt värde på 



10 

 

alkohol i blod eller utandningsluft. Dessa fyra journaler hade dock gemensamt att det fanns 

läkaranteckningar i Cosmic som styrkte att patienten var berusad och samtidigt luktade 

alkohol. När dessa fyra journaler senare länkades till ambulansens patientjournal fanns det 

även där anteckningar om att patienten var berusad. Detta gällde samtliga 4 

ambulansjournaler. Med bakgrund av detta inkluderades dessa 4 journaler i studien. När de 30 

patientjournalerna var identifierade kunde dessa kopplas till ambulansjournalerna med hjälp 

av datum och persondata. Detta gjordes i ambulansens journalsystem Ortivus. Samtliga 30 

ambulansjournaler skrevs ut som papperskopior för att därefter kunna granskas med hjälp av 

journalgranskningsmallen. Samtliga 30 journaler avidentifierades och tilldelades i stället ett 

id-nummer mellan 1 och 30. Tillhörande granskningsmall fick samma nummer för att göra det 

möjligt att kunna gå tillbaka till journalen för att kontrollera eller samla in ytterligare data.  

Granskningen av ambulansjournaler och patientjournaler ägde rum på en ambulansstation där 

tillgång till journalsystemet finns. All granskning har skett tillsammans med Biträdande 

avdelningschef på aktuell ambulansstation. Detta säkerställde att hanteringen av journalerna 

skedde konfidentiellt. Ett pilottest av granskningsmallen utfördes första granskningsdagen för 

att påvisa om mallen hade några brister. 

Etiska överväganden 

  

Författaren har tagit del av Lagen som handlar om etisk prövning av forskning som avser 

människor. Syftet med lagen är att skydda den enskilda människan och respekten för 

människovärdet (SFS 2003:460). 

I lagen om etisk prövning av forskning som berör människor (2003:460) framgår att de etiska 

problemställningarna inom omvårdnadsforskning inte skiljer sig på något avgörande sätt från 

forskning som omfattar människor inom andra discipliner. Liksom för andra discipliner gäller 

det att antagna yrkesmässiga etiska principer och normer respekteras. Av lagen framgår att 

forskning som berör människor ska prövas av en etiknämnd. Arbeten som utförs på 

grundläggande eller avancerad nivå är dock undantagna från detta krav, då de enligt lagen inte 

klassas som forskning. Då detta arbete föll under den senast nämnda nivån krävdes ingen 

prövning av etiknämnden. Tillstånd för journalgranskning begärdes istället av 

verksamhetschefen för medicinskt centrum på det aktuella länsdelssjukhuset samt av 

överläkaren för samhörande ambulansorganisation.  
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Enligt personuppgiftslagen (1998:204) får personuppgifter bara lämnas ut efter samtycke från 

berörda personer eller i samband med att forskning av allmänt intresse bedrivs och om denna 

forskning inte kan genomföras utan personuppgifter. Eftersom denna studie handlar om 

vårdens utförande kan den klassas som en studie av allmänt intresse. Personuppgiftslagen 

säger också att personuppgifter som behandlas ska skyddas med lämpliga tekniska och 

organisatoriska åtgärder. I denna studie behandlades varje enskild patients personuppgifter 

strikt konfidentiellt och tilldelades i samband med journalgranskningen en kod. Detta gäller 

även ansvarig journalförare. Ingen patient eller journalförare kan identifieras i examensarbetet 

och på så sätt har deras integritet säkerställts. Formulären avidentifierades sedan och ingen 

vidare hantering av personuppgifter har därefter skett.  

 

Dataanalys 

 

Analyserna skedde via Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) version 22 och 

utgjordes av deskriptiva analyser samt sambandsanalyser.                                                             

För att undersöka om ambulanspersonal arbetar efter gällande behandlingsriktlinjer vid 

handläggandet av en patient med skalltrauma där det samtidigt finns misstanke om 

alkoholpåverkan kategoriserades datamaterialet för att sedan kunna analyseras kvantitativt. 

Vid analys av frågeställningarna ett och tre användes deskriptiv statistik och jämförande 

analyser. Med hjälp av deskriptiv statistik kan svaret på dessa frågeställningar redovisas på ett 

tydligt sätt. Frågeställning 2 analyserades med Chi-Square Tests, signifikansnivån sattes till 

p<0,05.  
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RESULTAT 

 
Resultatet baseras på data från 30 ambulansjournaler. Data är insamlat från maj 2013 till 

december 2014. Av de inkluderade patienterna är 10 kvinnor och 20 män. Den yngsta 

patienten i studien är en 19-årig man och den äldsta patienten är en 79-årig man. Medelåldern 

för kvinnor är 55,3 år och för män 57,7 år. Tidsmässigt begärdes ambulans för patienter med 

skalltrauma och samtidig alkoholpåverkan flest gånger mellan klockan 20.00 - 02.00,             

se Figur 1. 
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När ambulans begärts utifrån fyra olika tidsintervall

Antal journaler

 

Figur 1. Beskrivning av när ambulans begärts för patienter med skalltrauma och samtidig 

alkoholpåverkan uppdelat på fyra olika tidsintervall. 

 

Utbildningsnivån på ambulanspersonal med vårdande funktion i de granskade fallen fördelar 

sig på 9 ambulanssjukvårdare, 11 sjuksköterskor och 10 specialistutbildade sjuksköterskor. I 

gruppen specialistutbildade sjuksköterskor ingår ambulanssjuksköterskor, intensivvårds-

sjuksköterskor och anestesisjuksköterskor. 
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Tabell 1. Fördelning av patienternas ålder och kön samt ambulanspersonalens utbildningsnivå fördelat 

inom de olika tidsintervallerna. 

Tid Ålder Kön  Utbildningsnivå   

   18-

38år 

39-

59år 

60-

80år 

K M Amb.sjv Ssk Spec.ssk 

08.00-14.00     2 1 1 1   1 

14.00-20.00   4 5   9 2 5 2 

20.00-02.00 1 4 8 7 6 5 4 4 

02.00-08.00 4 1 1 2 4 1 2 3 

 

Personer mellan 18-38 år har endast begärt ambulans under kvälls- och nattetid. Övriga 

åldersgrupper har begärt ambulans mera jämt fördelat under dygnets timmar. Männen finns 

representerade i alla tidsintervall, klockan 14.00 - 20.00 var dock det tidsintervall där flest 

män begärt ambulans. Kvinnorna finns representerade i tre av de fyra tidsintervallen, klockan 

20.00 – 02.00 var det tidsintervall där flest kvinnor begärt ambulans. Ambulanssjukvårdare, 

sjuksköterskor och specialistutbildade sjuksköterskor finns alla representerade i de olika 

tidsintervallen, dock saknar tidsintervallet 08.00-20.00 representation av sjuksköterska, se 

Tabell 1 

Omfattningen av följda behandlingsriktlinjer 

 

Resultatet visar att ambulanspersonal i sex av de sammanlagt 30 journaler som granskats har 

följt gällande behandlingsriktlinjer. Detta motsvarar 20% av de granskade fallen, se Figur 2. 

 

             

24
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Omfattningen av hur ambulanspersonal följer 

gällande behandlingsriktlinjer

Antal journaler

 

Figur 2. Ambulansjournalerna uppdelade utifrån om ambulanspersonal följt gällande 

behandlingsriktlinjer och kontrollerat samtliga vitalparametrar eller ej.  
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Resultatet kommer fortsättningsvis att redovisas utifrån att ambulansjournalerna delats upp i 

tre grupper beroende på antalet vitalparametrar som tagits och dokumenterats. Detta för att 

tydliggöra spridningen av hur vitalparametrar tas och dokumenteras. Grupperna benämns A, 

(n=0-2), B, (n=3-5) och C, (n=6-8) och innehållet beskriver antalet tagna och dokumenterade 

vitalparametrar. 

      

2
6

22

A (N=0-2) B (N=3-5) C (N=6-8)

Fördelning av journaler baserat på antalet tagna parametrar

 

Figur 2. Ambulansjournalerna uppdelade i grupper utifrån antalet parametrar som tagits och 

dokumenterats i journalen.  

 

Grupp A, (n=0-2) tagna och dokumenterade vitalparametrar innehåller två journaler. I det ena 

fallet hade inga vitalparametrar dokumenterats och i det andra fallet hade endast RLS 

dokumenterats. I båda journalernas fritext hade noteringar gjorts angående detta. I den ena 

journalen kunde utläsas att ”det inte gick att få några värden på patienten”. I den andra 

journalen kunde utläsas att patienten insisterade på att få ringa ett telefonsamtal i första hand 

och att det på grund av detta inte hunnits ta några parametrar innan framkomst till sjukhus. 

Grupp B, (n=3-5) tagna och dokumenterade vitalparametrar innehåller sex journaler. 

Gemensamt för dessa journaler var att patienternas blodsockernivå och temperatur inte hade 

kontrollerats. I endast en av dessa journaler hade kontroll av pupiller och pupillreaktion 

gjorts. I en av journalerna saknades dokumentation av andningsfrekvens. Gemensamt för 

journalerna var att saturation, puls och blodtryck hade kontrollerats. Grupp C, (n=6-8) tagna 

och dokumenterade vitalparametrar innehöll 22 journaler. I denna grupp fanns det 6 journaler 

där samtliga 8 vitalparametrar var dokumenterade, se Figur 2. Blodsockernivå och temperatur 

hade kontrollerats i liten grad inom denna grupp, se Figur 3. 
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Figur 3. Frekvensen dokumenterade/icke dokumenterade vitalparametrar. 

 

 

Påverkan av yttre faktorer  

De yttre faktorer som granskats är tiden då ambulans begärts, patientens ålder och kön, om 

patienten varit omedgörlig samt ambulanspersonalens utbildningsnivå.  

Det finns ingen statistisk signifikans som visar att tiden då ambulans begärts påverkar hur 

ambulanspersonal mäter och dokumenterar vitala parametrar (X2=5.000a, df=6, p=.544). ). I 

grupperna A, (n=0-2) och B, (n=3-5) hade ambulans begärts vid ett tillfälle mellan 08.00-

14.00, vid tre tillfällen mellan 14.00-20.00, vid tre tillfällen mellan 20.00-02.00 och en gång 

mellan 02.00-08.00. 

Det finns inte heller någon statistisk signifikans som visar att patientens kön påverkar antalet 

vitalparametrar som mäts och dokumenteras (x2=.273a, df=2, p=.873). Av de patienter som 

ingår i studien är 10 patienter kvinnor och 20 patienter män.  I grupperna A, (n=0-2) och B, 

(n=3-5) är tre patienter kvinnor och fem patienter män. 

Patientens ålder skulle inte heller visa sig ha någon statistisk signifikans för antalet vitala 

parametrar som mätts och dokumenterats (x2=46.212, df=48, p=.546). Den yngsta deltagaren 

i studien är en 19-årig man och den äldsta deltagaren är en 79-årig man. Medelåldern för 

kvinnor är 55,3 år och för män 57,7 år. Den sammanlagda medelåldern är 56,9 år. 

Under journalgranskningen granskades även om patienten varit medgörlig alternativt 

omedgörlig. Då man i endast två fall dokumenterat patienten som omedgörlig och i 17 fall 
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dokumenterat patienten som medgörlig och i resterande 11 fall inte hade gjort någon sådan 

dokumentation valdes att inte göra någon statistisk analys på grund av för stort bortfall. Inte i 

någon av grupperna A, (n=0-2) och B, (n=3-5) hade man dokumenterat patienten som 

omedgörlig. 

Slutligen finns inte heller någon statistisk signifikans för att vårdarens utbildningsnivå skulle 

ha någon betydelse huruvida vitalparametrar tagits och dokumenterats (x2=1.903, df=4, 

p=0,75). För grupperna A, (n=0-2) och B, (n=3-5) var utbildningsnivån på de personer som 

vårdat patienten två specialistutbildade sjuksköterskor, fyra sjuksköterskor och två 

ambulanssjukvårdare.  

 

Påverkan av den prehospitala bedömningen  

De bedömningar som granskas är de bedömningar som anses vara relevanta för denna studie, 

det vill säga om patienten bedömts som kritisk eller icke kritisk, vad RLS alternativt GCS 

bedömts till, om det fanns dokumentation om yttre skallskador, vilken prioritet som valts in 

till sjukhus samt om det fanns misstanke om eller bekräftat alkoholintag.  

Resultatet visar att de bedömningar ambulanspersonalen gjort var likvärdiga i samtliga 

journaler. Gemensamt för samtliga journaler var att ambulanspersonalen bedömt att 

transportera patienten till ett mindre sjukhus med avsaknad av neurokirurgisk specialist.  

För att tydliggöra om den prehospitala bedömningen påverkar i vilken omfattning 

ambulanspersonal följer gällande behandlingsriktlinjer gjordes en jämförelse mellan 

grupperna A, (n=0-2), B, (n=3-5) och C, (n=6-8). Bedömningen ”icke kritisk patient” hade 

gjorts i alla journaler utom tre där någon sådan dokumentation inte gjorts. Två av dessa 

journaler representerade gruppen A, (n=0-2) och en journal representerade gruppen C,      

(n=6-8). Medvetandegraden bedömdes i grupperna A, (n=0-2) och B, (n=3-5) till RLS 1 i fem 

fall, i tre fall fanns ingen dokumentation angående detta. I gruppen C, (n=6-8) bedömdes 

medvetandegraden i 13 fall till RLS 1 alternativt GCS 15, i sju fall har patientens 

medvetandegrad bedömts till RLS 2, i ett fall bedömdes patientens medvetandegrad till GCS 

14 och i ett fall fanns inte någon dokumentation av RLS eller GCS. Dokumentation om yttre 

skallskador fanns i alla journaler utom i en för vardera grupperna A, (n=0-2) och B, (n=3-5). I 

journalerna gick att läsa noteringar som ”blöder från bakhuvudet”, ”bula i bakhuvudet”, 

”sårskada huvud, blöder”, ”slag mot bakhuvudet” och ”slagit i huvudet, markering vänster 

tinning”. I samtliga journaler för gruppen C, (n=6-8) fanns noteringar om sårskador och 
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blåmärken på huvudet. I alla journaler utom två hade ärendet prioriterats till 2 in till 

sjukhuset. I gupp A, (n=0-2) saknades vid ett tillfälle dokumentation om vilken prioritet man 

valt och i grupp B, (n=3-5) hade ärendet prioriterats till 3 vid ett tillfälle. I samtliga journaler 

fanns anteckning om misstänkt eller bekräftat alkoholintag.  

DISKUSSION 

 
Syftet med studien var att genom journalgranskning undersöka om ambulanspersonal arbetar 

efter gällande behandlingsriktlinjer vid handläggandet av patienter med skalltrauma där det 

samtidigt finns misstanke om alkoholpåverkan.  

Resultatet visade att det i ett fåtal av fallen görs kontroller av samtliga vitalparametrar. Endast 

i 20% av de granskade journalerna hade samtliga vitalparametrar kontrollerats och 

dokumenterats. Resultatet från studien visade att det inte fanns någon statistisk signifikans för 

att yttre faktorer, så som tiden då ambulans begärs, patientens ålder och kön, patientens 

medgörlighet samt ambulanspersonalens utbildningsnivå, påverkar i vilken utsträckning vitala 

parametrar kontrolleras och dokumenteras. Resultatet från studien visade också att 

ambulanspersonalens bedömningar, det vill säga om patienten bedömts som kritisk eller icke 

kritisk, vad medvetandegraden bedömts till, dokumentation av yttre skallskador, ärendets 

prioritet samt eventuell misstanke om eller bekräftat alkoholintag, var likvärdiga i samtliga 

journaler. Gemensamt för samtliga journaler var att man valt att transportera patienten till ett 

mindre sjukhus med avsaknad av neurokirurgisk kapacitet.  

Resultatdiskussion 

 

Omfattningen av följda behandlingsriktlinjer 

  

Det kan konstateras att ambulanspersonalen utifrån de journaler som granskats följer gällande 

behandlingsriktlinjer i begränsad omfattning. Det var en relativt hög andel journaler där 

dokumentation av en eller flera vitalparametrar saknades. Vitalparametrar som blodsocker och 

kroppstemperatur tas generellt i liten omfattning. 

Ingen av de patienter som ingår i studien hade bedömts av läkare innan ambulanstransporten. 

Ambulanspersonalen har således att omhänderta och själva bedöma patienter som utsatts för 

skalltrauma med samtidig misstanke om alkoholpåverkan. Barmparas et al., (2014) visar i sin 

studie att det är näst intill omöjligt att diagnostisera en traumatisk skallskada, då alkohol eller 

andra droger är inblandade, genom endast klinisk bedömning. Med utgångspunkt från detta 
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anser författaren att det är av största vikt att i så hög utsträckning som möjligt följa gällande 

behandlingsriktlinjer. Som stöd i sitt arbete har ambulanspersonalen specifika 

behandlingsriktlinjer för skalltrauma utformade efter AMLS konceptet. Dessa riktlinjer är 

avsedda att fungera som ett stöd i det prehospitala arbetet. Behandlingsriktlinjerna är dock 

inte heltäckande för alla de tillstånd som ambulanspersonalen kan komma i kontakt med 

(Ambulanssjukvården i Uppsala Län, 2014). Om avsteg görs från riktlinjerna är det dock 

viktigt att detta synliggörs och dokumenteras. I båda journalerna med lägst antal tagna och 

dokumenterade vitalparametrar fanns noteringar om att vitalparametrarna inte var tagna och 

en förklaring till varför detta inte gjorts. Det som dock är oroväckande är att i de resterande 

fallen, där en eller flera vitalparametrar saknades, fanns inte heller någon dokumentation som 

förklarade orsaken till detta. Detta skulle kunna tyda på ett bristande prehospitalt engagemang 

från ambulanspersonalens sida. För att kunna ge vård på lika villkor är det av yttersta vikt att 

ha ett etiskt och professionellt förhållningssätt där det bland annat ingår att behandla patienten 

värdigt och bemöta denne med respekt. En patient som utsatts för ett skalltrauma och 

samtidigt misstänks vara alkoholpåverkad befinner sig i en utsatt situation och har därmed en 

bristande eller obefintlig egenvårdsförmåga. Enligt Orem är sjuksköterskans uppgift att stötta 

patienten i dess egenvård. Om denne skulle vara för sjuk eller skadad för att utföra egenvård 

tar sjuksköterskan över dessa handlingar. Hjälpen ska ges i en motiverande miljö och med 

hänsyn till patientens livssituation och personlighet (Orem, 2001). 

 

Påverkan av yttre faktorer 

 

Resultatet visar att det inte finns någon statistisk signifikans för att yttre faktorer som tiden då 

ambulans begärts, patientens ålder och kön, om patienten varit omedgörlig och 

ambulanspersonalens utbildningsnivå skulle påverka i vilken omfattning vitala parametrar har 

kontrollerats och dokumenterats.  

Lex Maria ärendet som beskrivs i bakgrunden utgör kärnan för denna studie. Då resultatet av 

denna studie visade att det var en relativt hög andel journaler där dokumentation av en eller 

flera vitalparametrar saknades kunde man ha förväntat sig att i någon grad finna ett samband 

mellan någon eller några av de yttre faktorer som granskats och antalet kontrollerade och 

dokumenterade vitalparametrar. Av författarens erfarenhet ligger svårigheten i handläggandet 

av alkoholpåverkade patienter många gånger i en bristande förståelse hos patienten för 

betydelsen av att låta sig bli undersökt av ambulanspersonalen. Yttre faktorer som att 
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patienten uppträder hotfullt eller aggressivt eller att det är stökigt på platsen kan också 

påverka i vilken omfattning vitala parametrar har kontrollerats och dokumenterats. I dessa 

situationer kan ett etiskt och professionellt förhållningssätt och agerande ha avgörande 

betydelse vid omhändertagandet av dessa patienter. Utifrån Orems omvårdnadsteori är det 

viktigt att ambulanspersonalen visar lyhördhet för patienten och på ett professionellt sätt 

förmedlar att patienten i denna stund har en bristande eller obefintlig egenvårdsförmåga. 

Förutom att alkoholpåverkade patienter kan ha en bristande eller obefintlig egenvårdsförmåga 

kan det i handläggandet av dessa patienter uppstå situationer där patienten uppträder 

aggressivt eller hotfullt beroende på graden av alkoholpåverkan. I en svensk studie av 

(Petzäll, Tällberg, Lundin & Suserud, 2010) där man undersökt fall av hot och våld inom den 

svenska ambulanstjänsten visade resultatet att de flesta fall där hot och våld uppstår är när 

patienten är påverkad av alkohol eller har en påverkad medvetandegrad.  

I de två journaler där patienten dokumenterats som omedgörlig hade det kunnat förväntas att 

dessa journaler skulle ingått i någon av grupperna A, (n=0-2) eller B, (n=3-5). Då journalerna 

istället ingick i grupp C, (n=6-8) kan det tolkas som att ambulanspersonalen på ett 

professionellt sätt lyckats förmedla vikten av att låta sig bli undersökt. 

Ambulanspersonalens utbildningsnivå sågs i denna studie också vara en yttre faktor som 

skulle ha kunna påverka resultatet för hur riktlinjerna följdes. En specialistutbildad 

sjuksköterska förutsätts utifrån sina utökade teoretiska kunskaper ha förmågan att värdera och 

sammanfatta information om individens situation och tillstånd för att därigenom kunna föreslå 

och genomföra adekvata åtgärder för specifika omvårdnadsproblem (RAS & Svensk 

sjuksköterskeförening, 2012). Det kan därför ses som förvånande och oroväckande att en 

specialistutbildad sjuksköterska inte följer gällande behandlingsriktlinjer utifrån de kunskaper 

denne besitter. 

 

Påverkan av den prehospitala bedömningen  

 

Resultatet visar att de bedömningar ambulanspersonalen gjort är likvärdiga i de granskade 

journalerna. Utifrån resultatet skulle de bedömningar som gjorts tolkas som att 

ambulanspersonalen bedömt och tolkat patientens skador som lindriga. Raj, et al (2013) har i 

sin studie identifierat faktorer som bidragit till att patienter med skalltrauma inte direkt 

transporteras till ett sjukhus med neurokirurgisk kapacitet. Faktorer som identifierades var 

patientens kön, lågenergitrauma, avsaknad av prehospitalt engagemang, stabilt blodtryck, 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1755599X10000066
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1755599X10000066
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1755599X10000066
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avsaknad av större huvudskador, pupiller med normal ljusreflex och kraftig alkoholpåverkan. 

Paralleller kan dras mellan dessa faktorer och de bedömningar som gjorts i de granskade 

journalerna. I samtliga fall av de granskade journalerna har ambulanspersonalen bedömt 

patientens skador och tillstånd som lindriga. Detta trots att det var en relativt hög andel 

journaler där det saknades dokumentation av en eller flera vitalparametrar. Detta kan ses som 

oroväckande och som att ambulanspersonalen utsätter patienten för risker genom att göra 

dessa bedömningar utan att ha en samlad bild av patientens tillstånd utifrån bland annat 

kontroll av samtliga vitala parametrar. Med hänvisning till bakgrunden så är det, oavsett 

vilken bedömning som görs, av yttersta vikt att så långt det är möjligt följa gällande 

behandlingsriktlinjer. Detta för att tidigt identifiera traumatiska skallskador och därmed 

undvika en utveckling av sekundära skador. I Barmparas et al., (2014) studie poängteras 

också att en sänkt medvetandegrad orsakad av traumatisk skallskada lätt kan förväxlas med 

tillstånd orsakade av alkohol eller droger.  

Denna studie omfattar inte utfallet av den vidare bedömning som gjorts av patienten efter att 

ambulanspersonalen avslutat sitt uppdrag och kan i och med det inte ge svar på huruvida 

bedömningarna blev korrekta. Det kan dock konstateras att tillstånd som bedöms som lindriga 

kan påverka hur vitala parametrar mäts och dokumenteras. Det kan också konstateras att 

patienter med tillstånd som bedöms som lindriga i hög utsträckning transporteras till ett 

sjukhus mad avsaknad av neurokirurgisk kapacitet. Raj et al., (2013) menar att patienter med 

traumatiska skallskador, som direkt transporteras till ett sjukhus med tillgång till 

neurokirurgisk vård inklusive datortomografi och med möjlighet till neurokirurgisk 

intensivvård med intrakraniell övervakning och behandling, ges större möjlighet till ett bättre 

utfall.  

Studier av det här slaget leder till en ökad medvetenhet för de problem och svårigheter som 

finns vid omhändertagandet av alkoholpåverkade patienter. Ambulanspersonalens arbete med 

patienten måste alltid planeras och prioriteras utifrån patientens behov för att minimera risken 

för sekundära skallskador. Sjuksköterskans mål med sitt arbete måste alltid vara att patienten 

inte skall drabbas av en sekundär skada som skulle kunna försämra prognosen och leda till 

ökat vårdlidande och negativa samhälleliga konsekvenser.  

Vid den prehospitala bedömningen kan det vara av betydelse att initialt bortse från 

berusningsgraden hos patienten. Därigenom blir möjligheten större att på ett neutralt och 

korrekt sätt inhämta information och göra en korrekt bedömning av skademekanismen och 
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utifrån detta bidra till vård på lika villkor. O`Toole, Mahon, Lynch & Brett, (2009) studerade 

förhållandet mellan alkohol och skallskador med dödlig utgång. I studien kom man fram till 

att personer med traumatiska skallskador till följd av skalltrauma och samtidig 

alkoholpåverkan underskattas på grund av att alkoholkoncentrationen inte kontrolleras. 

Studien visade också att avsaknad av nationella riktlinjer för kontroll av alkohol i blod eller 

utandningsluft på akutmottagningen kunde förvärra problemet. 

Metoddiskussion 

 

Som metod har en deskriptiv journalgranskningsstudie med kvantitativ ansats använts. Denna 

metod ansågs vara den enda lämpliga för att kunna ta fram ett så stort urval som möjligt under 

den begränsade tid som fanns för studien. De variabler som granskades via den utarbetade 

granskningsmallen bedömdes vara relevanta utifrån studiens syfte och frågeställningar. 

Variablerna som granskades var lättillgängliga och överskådliga då dessa motsvarade 

journalfält i ambulansjournalerna. Det visade sig under journalgranskningens gång att vitala 

parametrar i vissa fall dokumenterats i löpande journaltext, varför all dokumentation lästes 

och granskades i samtliga ambulansjournaler. Detta ansågs nödvändigt för att inte viktiga data 

skulle utelämnas eller gå förlorade. Validiteten kan ha påverkats av dokumentationens 

kvalitet.  

Urvalet kunde inte påverkas utan detta blev slumpmässig, vilket talar för att studiens 

reliabilitet var hög. Reliabiliteten kan dock ha påverkats av urvalets storlek, 30 journaler kan 

ses som ett litet urval och risken finns att det inte går att finna något samband mellan olika 

variabler, vilket eventuellt kunde ha gjorts med ett större urval. Detta skulle kunna tala för att 

reliabiliteten var låg. Detta leder till att studien saknar generaliserbarhet på grund av dess 

begränsade storlek. En utökad studie skulle behövas för att kunna generalisera resultatet. 

Fyra journaler saknar inklusionskriterien ”positivt värde på alkohol i blod eller 

utandningsluft”. Dessa fyra journaler inkluderades trots detta i studien då det i samtliga fyra 

journaler fanns läkaranteckningar som styrkte att patienten var berusad och luktade alkohol. 

När dessa fyra journaler senare länkades till ambulansens patientjournal fanns även där 

anteckningar om att patienten misstänktes vara alkoholpåverkad. För att få svar på studies 

syfte och frågeställningar ansågs ambulanspersonalens misstanke om att patienten var 

alkoholpåverkad vara tillräckligt för att patienten skulle inkluderas i studien. I det län där 

denna studie genomfördes är inte ambulanserna utrustade med mätinstrument för kontroll av 
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alkoholpåverkan. Detta gör att ambulanspersonal aldrig med säkerhet kan veta om patient är 

påverkad av alkohol, detta kan endast misstänkas. 

Att utarbeta en journalgranskningsmall ökar validiteten då den information som erhålls är den 

information som författaren vill ha svar på utifrån studiens syfte. Studien skulle kunna 

genomföras igen med samma mätinstrument på andra patientgrupper och under andra 

tidsperioder vilket talar för en hög generaliserbarhet av mätinstrumentet. Användandet av 

identiska frågor inom datainsamlingsinstrumentet leder till enkelhet i generaliseringen (Polit 

& Beck, 2012).  

För att tillförlitligheten i studien skall anses vara hög har studien utförts noggrant och 

resultatet redovisats tydligt med hjälp av deskriptiv statistik och sambandsanalys. 

Ambulanspersonalen har inte kunnat påverka resultatet genom att ändra sitt arbetssätt under 

den tidsperiod då journalerna granskades. Detta är också styrkan med att genomföra en 

retrospektiv datainsamling.  

 För att tydliggöra i vilken omfattning ambulanspersonal följer gällande behandlingsriktlinjer 

vid omhändertagandet av patienter med skalltrauma där det samtidigt finns misstanke om 

alkoholpåverkan har resultatet genomgående redovisats utifrån en struktur där antalet tagna 

och dokumenterade vitalparametrar grupperats. Indelningen som resultatet bygger på är, 0-2 

tagna och dokumenterade vitalparametrar, 3-5 tagna och dokumenterade vitalparametrar och 

6-8 tagna och dokumenterade vitalparametrar. Det kan diskuteras om denna uppdelning är 

den mest korrekta då det sammanlagda antalet vitalparametrarna som skall mätas utifrån 

gällande behandlingsriktlinjer och utifrån denna studies mätverktyg är åtta stycken. Då bör 

det vara det antalet som skall uppnås för att man skall kunna säga att behandlingsriktlinjerna 

har följts. Utifrån det resonemanget skulle man delat in vitalparametrarna i två grupper, en 

grupp med 0-7 tagna och dokumenterade vitalparametrar och en grupp där samtliga åtta 

vitalparametrar är tagna och dokumenterade. Med vald uppdelning har det synliggjorts hur 

spridningen av vitala parametrar tas och dokumenteras. Detta ses ändå som intressant då sju 

tagna och dokumenterade vitalparametrar kan ses som ett bättre resultat än tre tagna och 

dokumenterade vitalparametrar trots att inte behandlingsriktlinjerna följts i något av fallen. 

Ambulansjournalerna avidentifierades efter att journal och tillhörande granskningsmall fått ett 

sammankopplande id-nummer. Ingen enskild person, patient eller personal, har kommit till 

skada eller fått sina rättigheter kränkta. Varje enskild patients personuppgifter har behandlats 
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strikt konfidentiellt. Detta gällde även den ansvarige journalföraren. Ingen patient eller 

journalförare kan identifieras i examensarbetet och på så sätt säkerställdes deras integritet.  

Det kan dock uppfattas som kränkande att granska patienters journaler utan deras 

godkännande. Det är dock av största vikt att sjukvården granskar och utveckla sina 

arbetsmetoder för att förbättra vården av patienterna (Polit & Beck, 2012). Det är också 

viktigt att väga patientens integritet mot nyttan med studien.  

Slutsats 

 

Resultatet av denna studie ger en bild av hur ambulanspersonal handlägger patienter med 

skalltrauma där samtidig misstanke om alkoholpåverkan finns. Studien ger därmed en bild av 

hur ambulanspersonal bedömer och behandlar patienter utifrån gällande behandlingsriktlinjer. 

Resultatet i studie visar att det finns brister i ambulanspersonalens undersökningsrutiner. En 

relativt hög andel av journalerna saknar dokumentation av en eller flera vitalparametrar. Det 

är av största vikt att bedöma och behandla patienter utifrån gällande behandlingsriktlinjer för 

att därigenom uppnå ett korrekt handläggande och minska risken för uppkomst av sekundära 

skador för dessa patienter. 
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