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Abstrakt 
 

Bakgrund: Att bli nedkyld är inte bara en obekväm upplevelse utan orsakar även 

störningar av vitala kroppsfunktioner redan vid en kroppstemperatur under 36˚C. Flera 

faktorer påverkar traumapatienten som kan leda till att denne utvecklar hypotermi. 

Hypotermi vid trauma ökar risken för både morbiditet och mortalitet. Syfte: Syftet med 

studien är att belysa faktorer som påverkar det prehospitala omhändertagandet av 

traumapatienten som riskerar att utveckla hypotermi. Metod: Studien har utförts med 

kvalitativ design, genom semistrukturella intervjuer med tio ambulanssjuksköterskor 

med minst två års erfarenhet i ambulansverksamheten. Latent innehållsanalys har 

utförts. Resultat: Sex kategorier framkom; kunskap, prioritering, utrustning, miljö, tid 

och samverkan. Kunskapen brister framförallt avseende de fysiologiska effekter som 

kan drabba traumapatienten redan vid liten temperatursänkning. Hypotermiprevention 

upplevs lågprioriterat. Ambulanssjuksköterskorna upplevde att man hade begränsad 

utrustning att tillgå och att man var osäker på om den är effektiv. Den prehospitala 

miljön bjuder på svårigheter. Snabbt omhändertagande poängterades. Samarbete på 

skadeplats ansågs vara gott. Slutsats: Flera faktorer spelar in som påverkar om 

patienten får bästa möjliga omhändertagande avseende hypotermiprevention. Våra fynd 

visar att kunskap är nyckeln till att kunna prioritera rätt avseende hypotermi i 

kombination med trauma. Trots viss kunskap så upplevs stora begränsningar i vad som 

kan göras prehospitalt då utrustningen upplevs begränsad och ineffektiv. Att lyfta ämnet 

och öka kunskapen ger ambulanssjuksköterskan förutsättningar att värdera hur 

hypotermiprevention skall prioriteras och utföras. Att aktualisera ämnet och eventuella 

brister i utrustningen kan förhoppningsvis leda till förbättrad utrustning som är anpassat 

till prehospitalt bruk. 
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Abstract 
 

Background: Being cold is not only an uncomfortable experience but can also result in 

complications on bodily functions in the trauma patient already at temperatures below 

36°C. Several factors affects the trauma patient which can cause them to develop 

hypothermia. Hypothermia in combination with trauma increases the risk for morbidity 

and mortality. Aim of study: The aim of this study is to elucidate factors that can affect 

the prehospital care of the trauma patient who is at risk of developing hypothermia. 

Method: This study is made with a qualitative design. Semi-structured interviews were 

held with ten ambulance nurses, these had a minimum of two years’ experience. The 

interviews were analyzed with latent content analysis. Result: Six categories were 

found; knowledge, priority, equipment, environment, time and cooperation. Lack of 

knowledge was found, especially regarding the physiological effects even a small drop 

in temperature has on the trauma patient. Prevention of hypothermia was experienced 

not to be highly prioritized. The ambulance nurses experienced limitations in the 

equipment, and felt unsure of its effectiveness. The prehospital setting offers a lot of 

challenges. Rapid care taking at the trauma scene highlighted. Cooperation on the 

trauma scene was described as good. Conclusion: There are several factors that affects 

if the trauma patient gets the best possible care regarding hypothermia prevention. Our 

findings show that knowledge is key to prioritize hypothermia prevention in trauma 

patients. Though even with knowledge the nurses experienced limitations in what they 

can do as the equipment is sparse and not seems very effective. Addressing this topic to 

increase the level of knowledge about hypothermia in combination with trauma is key to 

give the ambulance nurses the ability to evaluate how to prioritize and treat 

hypothermia. Addressing this topic and elucidate shortcomings may result in more 

effective equipment suitable for a prehospital setting. 

 

Keywords 

 

Trauma, hypothermia, factors, prehospital emergency nurse, prehospital, care 

 

  



  
 

iii 

Tack 
 

Vi vill tacka vår handledare Hanna Holst som varit tillgänglig och kunnig. Tack även 

till våra studiekamrater som givit oss ovärderlig feedback på våra handledningsmöten. 

Tack till de ambulanssjuksköterskor som låtit sig intervjuas och möjliggjort vår uppsats. 

 

Speciellt vill vi tacka våra män Henrik och Daniel som dragit ett stort lass hemma. Sist 

men inte minst, tack till våra barn; Otis, Sam, Elias och Hilma. 

 

Vi är även mycket tacksamma att få leva i ett land som ger oss möjlighet att studera 

gratis på universitet, hjälp till studiestöd och barnomsorg, en lyx få i världen har. 

 

All kärlek / Petra och Martha 

  



  
 

iv 

Innehåll 

1 Inledning ____________________________________________________________ 1 

2 Bakgrund ___________________________________________________________ 1 
2.1 Trauma _________________________________________________________ 1 

2.2 Hypotermi _______________________________________________________ 1 
2.3 Kroppstemperaturreglering och värmeförlust ___________________________ 1 

2.3.1 Nedkylning vid trauma__________________________________________ 2 

3 Hypotermi i samband med trauma ______________________________________ 2 
3.1 Dödens triad _____________________________________________________ 3 

3.2 Omvårdnadsåtgärder vid hypotermi i samband med trauma ________________ 3 

3.2.1 Passiv värmebehandling ________________________________________ 4 

3.2.2 Aktiv värmebehandling _________________________________________ 4 

4 Lagar och regler som styr vården _______________________________________ 5 
4.1 Ambulanssjuksköterskans roll _______________________________________ 5 

4.2 Patientens upplevelse när olyckan är framme ___________________________ 6 

5 Teoretisk referensram _________________________________________________ 7 
5.1 Lidande _________________________________________________________ 7 

6 Problemformulering __________________________________________________ 8 

6.1 Syfte ___________________________________________________________ 8 

7 Metod ______________________________________________________________ 8 

7.1 Design __________________________________________________________ 8 
7.2 Datainsamling ____________________________________________________ 8 

7.3 Urval ___________________________________________________________ 9 
7.4 Analys __________________________________________________________ 9 
7.5 Forskningsetiska överväganden _____________________________________ 10 

7.5.1 Författarnas förförståelse ______________________________________ 10 

8 Resultat ____________________________________________________________ 11 

8.1 Kunskap _______________________________________________________ 11 
8.2 Tid ____________________________________________________________ 13 

8.3 Utrustning ______________________________________________________ 14 
8.4 Prioritering _____________________________________________________ 15 
8.5 Samverkan/samarbete _____________________________________________ 16 
8.6 Miljö __________________________________________________________ 16 

9 Diskussion __________________________________________________________ 17 
9.1 Metoddiskussion _________________________________________________ 17 
9.2 Resultatdiskussion _______________________________________________ 20 

10 Slutsats ___________________________________________________________ 24 

11 Framtida forskning och förslag till ytterligare läsning ____________________ 24 

Referenser ___________________________________________________________ 25 



  
 

v 

Bilagor _______________________________________________________________ I 

Bilaga 2 Hot pack ____________________________________________________ V 
Bilaga 3 Informationsbrev till verksamhetschefer __________________________ VI 
Bilaga 4 Informationsbrev angående deltagande av intervjustudie ____________ VIII 
Bilaga 5 Intervjufrågor ________________________________________________ X 
Bilaga 6 Exempel på dataanalys. _______________________________________ XII 

Bilaga 7 Etisk egengranskning ________________________________________ XIV 



  
 

1 
 

1 Inledning 
Risken för nedkylning är ett allvarligt men ofta försummat problem i den prehospitala 

vården. Det är av yttersta vikt att den prehospitala vården har rätt kunskap och 

förutsättningar att minimera och förebygga nedkylning för att öka traumapatientens 

välmående och överlevnad. Enligt författarnas egna erfarenheter från 

ambulanssjukvården upplevs hypotermi prioriteras lågt vid traumaomhändertagande och 

patientens lidande upplevs undervärderat. Genom att belysa kunskapsläget, det 

prehospitala omhändertagandet och ambulanssjuksköterskans upplevelser kring 

hypotermi hos traumapatienten, kan brister och styrkor synliggöras vilket kan leda till 

ökad förståelse för patienten, samt öka möjligheterna för bästa möjliga 

omhändertagande. 

2 Bakgrund 

2.1  Trauma  

Trauma innebär skada av vävnad eller organism som orsakats av trubbigt eller vasst 

våld. En traumapatient är en person med livshotande skada med risk för sekundära 

komplikationer som chock, andnöd och död (NAEMT, 2016). Inom den prehospitala 

sjukvården så kan ett trauma vara exempelvis: fallolycka, trafikolycka, ridolycka, 

misshandel och sportolyckor. En traumapatient är predisponerad för blödning, både 

yttre synlig blödning och inre blödning vilket är en vanlig orsak till död hos 

traumapatienter (Lewis, 2000).  

 

2.2 Hypotermi 

Funktionen hos den mänskliga kroppen är optimal vid en kärntemperatur mellan 36,4 - 

37,5°C och definitionen av accidentell hypotermi är en oavsiktlig minskning av 

kärnkroppstemperaturen till under 35°C (Sand, Sjaastad & Haug, 2004). Vid trauma 

räknas man dock som hypoterm redan vid en kroppstemperatur under 36°C på grund av 

de negativa effekter som träder i kraft och påverkar traumapatienten redan vid den lilla 

sänkningen av kroppstemperaturen (Peng & Bongard, 1999). Det finns även sjukliga 

tillstånd som kan påverka temperaturregleringen av människokroppen. I detta arbetet 

kommer dock termen hypotermi avse accidentell hypotermi, i kombination med trauma, 

alltså en kroppstemperatur under 36°C. 

 

Vanligtvis kategoriseras en inre kroppstemperatur mellan 32-35°C för mild hypotermi, 

då följande symtom kan ses: patienten darrar men är vid fullt medvetande, huden är kall 

och blek, patienten hyperventilerar och kan vara orolig och klaga över smärtor i 

armbågar, händer, knäleder och underliv. Vid måttlig hypotermi 29-31°C så darrar 

patienten inte längre och medvetandegraden sänks gradvis. Talet blir sluddrigt, 

andningen är långsam och ytlig, pulsen är långsam och kan vara oregelbunden. Vid svår 

hypotermi, under 29°C, så är patienten medvetslös, har mycket kall hud, extremt 

bradykard, icke kännbara pulsar i extremiteter och få och små andningsrörelser (Sand et 

al., 2004). 

 

2.3 Kroppstemperaturreglering och värmeförlust 

Kroppstemperaturen regleras av hypotalamus som tar emot signaler från termosensorer 

både perifert och centralt. Regleringen av temperaturen sker autonomt genom att 

antingen öka eller minska värmeavgivning. Kroppens metabolism kan ökas för att höja 
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temperaturen och muskler kan börja arbeta genom reflexmässiga skakningar, så kallad 

”shivring” som aktiveras mellan 35-32°C och alstrar värme. Genom perifer 

vasokonstriktion kompenserar kroppen nedkylning genom att den centrala 

kroppsvärmen bevaras då blodet inte cirkulerar ut perifert där den snabbt kyls av (Sand 

et al., 2014). 

 

Förlust av kroppsvärme sker på flera sätt, genom luftströmning på grund av exempelvis 

vind så kallad konvektion, genom värmestrålning från kroppen så kallad radiation och 

via avdunstning via svett och utandning så kallad evaporation. Konduktion innebär att 

värmeenergi i en kropp kommer medieras vidare till en angränsande massa med lägre 

temperatur för att försöka utjämna temperaturskillnaden vilket bidrar till förlust av 

kroppsvärme, på detta vis sker en stor värmeförlust om patienten ligger mot kallt 

underlag. Sammanfattningsvis transporteras alltid värme från ett varmare område till ett 

kallare, vilket innebär att värmeförlusten ökar om temperaturskillnaden mellan 

omgivningen och hudytan ökar (Bjålie, Haug, Sand, Sjaastad & Toverud, 1998). 

 

I Sverige har vi i princip alltid en yttertemperatur som kyler ner patienten. Människans 

termoneutrala zon ligger på 28-31°C, detta innebär att om en person är helt i vila och 

naken kommer kroppen börja kylas av om den omgivande temperaturen undergår 28°C 

(Sand et al., 2004). Att anta att en traumapatient ligger i riskzonen för att kunna 

utveckla hypotermi kan då starkt misstänkas vintertid, men även vår, höst och till och 

med svenska somrar så föreligger hypotermirisk. Har patienten dessutom befunnit sig i 

vatten eller väta ökar risken markant då vatten leder bort värme 25 gånger snabbare än 

luft med samma temperatur (Greisman & Mackowiak, 2002; Guyton & Hall, 2000). 

 

I vissa fall kan en patient som förflyttats från den kylande miljön efter en stund falla 

markant i kärnkroppstemperatur, detta kallas core temperature afterdrop och beror på att 

perifer kyla sprider sig i kroppen till varmare centrala delar (Zafren et al., 2014). 

 

2.3.1 Nedkylning vid trauma 

Nedkylning av kroppen börjar oftast direkt vid traumaögonblicket som ett resultat av 

förlorad värmeproduktion relaterat till minskad muskelaktivitet och värmeförlust på 

grund av kylande omgivning. Traumat kan leda till skador på vävnader som stör 

signaler från det perifera och centrala termoreceptorerna och som sätter kroppens 

kompenserande mekanismer ur spel vilket gör att kroppstemperaturen inte kan 

upprätthållas. När kroppstemperaturen gått ner till < 35˚C så hotas den autonoma 

termoregleringen. Tillförs då patienten inte värme kommer kroppstemperaturen snabbt 

att sjunka ytterligare. Hypovolemi som orsakats av blödning på grund av trauma 

påverkar även termoregulationen negativt eller sätter den helt ur spel vilket snabbt leder 

till att personen förlorar kroppsvärme. Nedblodade och blöta kläder ökar förlust av 

värme ytterligare (Brändström, 2008). Även lång tid på skadeplats är en riskfaktor för 

traumapatienten att drabbas av hypotermi (Lewis, 2000). 

3 Hypotermi i samband med trauma 

Värmeförlust är mycket farligt för traumapatienten av många skäl. Kallt hemoglobin 

kan ej frigöra syre till vävnader lika snabbt som normalt, dessutom lider 

traumapatienten högre risk att bli hypovolem på grund av blödning vilket också minskar 

den cirkulerande mängden hemoglobin i blodbanan vilket resulterar i syreminskning till 

vävnader. Kylan minskar även hjärtats förmåga att effektivt pumpa ut syre. Hypotermi 
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sänker ventilationsförmågan men ökar syrebehovet, vid ”shivering” (kroppstemperatur 

< 35˚C) ökas syrebehovet med upp emot 400% (Moore, 2008). 

 

En hypoterm patient omfördelar blodvolymen med hjälp av kraftig perifer 

vasokonstriktion för att säkerställa värme till vitala organ, detta resulterar i ökat tryck på 

njurarna och aktivering av så kallad ”kyldiures” vilket kan ge massiva mängder diures 

som ytterligare tömmer en hypovolem patient på vätska (Sand et al., 2004).  

 

Vid kroppstemperatur på mellan 32-35°C stressas trombocyterna och dessa kan bli 

överaktiva så att det spontant kan uppkomma spridda koagel i kärlen, dessa kan sedan 

sätta igen organ och leda till multipel organsvikt (Sand et al., 2004). 

Den kanske mest allvarliga effekten av hypotermi hos traumapatienten är rubbningen av 

koagulationen, vilket kraftigt ökar riskerna för nedsatt koagulation och reblödningar 

som är direkt livshotande samt ger mycket dåliga förutsättningar att lyckas vid reparativ 

kirurgi. Man talar om den gyllene timmen där målet är att traumapatienten skall vara på 

sjukhus inom en timma för att kunna opereras, det är av yttersta vikt att man kan göra 

”damage control” – kirurgi innan inträde av dödens triad (Mikhayel, 1999).  

 

3.1 Dödens triad 

Dödens triad beskriver de faktorer som samverkar och orsakar död hos traumapatienten. 

Triaden består av hypotermi, metabol acidos, och koagulationsrubbningar. Dessa 

faktorer påverkar varandra negativt och är svåra att häva om patienten väl försatts i 

dödens triad. Det är av yttersta vikt att offensivt motverka att patienten hamnar i denna 

onda cirkeln då det ökar morbiditet och mortalitet avsevärt. 

 

Hypotermi försätter patienten i metabol acidos på grund av nedsatt perifer cirkulation 

samt svårigheter för hemoglobin att avge syre till vävnader vilket leder till anaerob 

metabolism, som då ger metabol acidos. Hypotermi ger även försämrad ventilation 

vilken leder till otillräcklig utvädring av väte och orsakar respiratorisk acidos. 

Hypotermi och acidos potentierar varandras negativa effekter på koagulationen. 

Patofysiologin är inte helt klarlagd men hypotermi försämrar koagulationen genom att 

minska produktionen av koagulationsfaktorer samt öka fibrinolys (Gerecht, 2014).  

 

Hypotermin orsakar alltså på egen hand förutsättningar för samtliga faktorer som ger 

”dödens triad” (Gerecht, 2014). Bryter man inte hypotermin kan man alltså ej bryta den 

onda cirkeln av ”dödens triad”. 

 

3.2 Omvårdnadsåtgärder vid hypotermi i samband med trauma  

I en prehospital kontext vid traumaomhändertagande är det ofta turbulent och 

vårdpersonal kan känna sig stressad. Det är många olika aktörer på skadeplats som ska 

samordna insatsen vilket resulterar i mycket kommunikation mellan de olika aktörerna. 

Den ansträngda miljön och stressen på skadeplats kan resultera i att traumapatienten 

objektifieras. Patienten blir då ett objekt för insatsen snarare än subjekt i kontexten. Att 

vara medveten om den unika individen och teorierna om den lidande människan är 

centralt för att kunna ge god omvårdnad. Att bekräfta, informera och inte förminska 

patientens upplevelse är av stor vikt för förtroendet mellan vårdare och patient och ger 

förutsättning för att patienten ska känna sig trygg i denna extremt utsatta situation. Som 

ambulanssjuksköterskor bör man vara lyhörd för individens unika upplevelse (Bremer, 

2016; Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). 
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Lidandet som orsakats av nedkylning kan av patienten upplevas som obehagligt och 

mer smärtsamt än den skada traumat orsakat (Alex et al., 2013). Därför är det viktigt för 

ambulanssjuksköterskan att hörsamma, bekräfta och åtgärda nedkylningen snarast hos 

patienten. Olika metoder används prehospitalt för att behandla och motverka hypotermi 

men tyvärr saknas ofta objektiva bevis för hur väl dessa fungerar i den prehospitala 

miljön (Lewis, 2000).  

 

Ambulansverksamheten i södra Sverige arbetar utefter nationella riktlinjer som baseras 

på SLAS (2011) för att säkerställa effektiv och jämlik vård för alla patienter, dock kan 

regionala skillnader förekomma. Dessa behandlingsriktlinjer skall följas för att inte 

någon åtgärd missas vid omhändertagandet av patienterna prehospitalt, däribland finns 

riktlinjer kring omhändertagandet av en traumapatient och behandling av hypotermi 

(bilaga 1). 

 

3.2.1 Passiv värmebehandling 

De ambulanserna som författarna är verksamma i har idag generellt sätt bara utrustning 

för passiv värmebehandling. Prehospitalt används enkla metoder och generellt arbetar 

man med förebyggande åtgärder där man stoppar eller minskar förlusten av 

kroppsvärme. 

 

Med passiv värmebehandling menas att man förlitar sig på patientens egna alstrade 

kroppsvärme genom att minimera förlusten av kroppsvärme till omgivningen. Passiv 

värmebehandling kan exempelvis vara; filtar, torra bomullskläder samt mössa. Denna 

behandling är inte effektiv för att höja den nedkylda patientens kroppstemperatur om 

patienten förlorat förmågan att själv kompensera genom att alstra värme. Dock är 

passiva åtgärder till viss del förebyggande och på så vis är det en behandlande åtgärd 

vid hypotermi (Shen et al., 2015). Personen skall tas bort från den kylande miljön så 

snabbt som möjligt och helst in i en varm vårdarhytt, våta kläder skall tas av och 

kroppen torkas torr. Därefter skall patienten täckas med isolerande material i så stor 

omfattning som möjligt, särskilt viktigt är att hålla torso, hals och huvud täckt. Nämnda 

åtgärder är så kallade passiva och tillför inte värme till patienten, här minimerar man 

endast ytterligare förlust av värme, och förlitar sig på kroppens kompensatoriska 

mekanismer för att återgå mot normal kroppstemperatur (Lewis, 2000).  

 

3.2.2 Aktiv värmebehandling  

Vid aktiv värmebehandling tillförs den nedkylda patienten värme för att på så vis höja 

kroppstemperaturen. Det kan göras med varma infusionsvätskor (37- 42°C), det är dock 

viktigt att känna till att forskning visar att varma infusioner inte håller tillräcklig hög 

temperatur under administration, den varmaste uppmätta infusionen man fann i en 

studie var 31.3˚C vid ankomst till sjukhus (Joslin et al., 2014). Med detta i åtanke är 

intravenös vätska aldrig en prehospital behandling ur ett hypotermiperspektiv i 

traumasammanhang, eftersom den intravasala vätskebehandlingen kyler ner patienten 

även om infusionen är uppvärmd till en början. Infusionen kyls snabbt ner då det oftast 

inte finns någon aktiv uppvärmning av droppaggregatet. Graden av nedkylning påverkas 

givetvis av mängden vätska och temperaturen på infusionen (Weuster et al., 2016). 

 

Ett exempel på en aktiv värmebehandling är en så kallad ”hot pack”, en slags 

värmekudde som kan aktiveras och läggs därefter på torso och/eller på kroppsdelar med 

hög genomblödning (se bilaga 2). Värmefiltar eller uppvärmd bårmadrass, isolerar och 

tillför värme runt stora delar av kroppen. Dock påvisar Aléx, Karlsson, Björnstig och 

Saveman (2015) att en uppvärmd bårmadrass i ambulansen inte i sig signifikant höjer 
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kroppstemperaturen hos traumapatienten, däremot upplevde dessa patienter sig mer 

bekväma under ambulanstransporten av att ligga på en uppvärmd bårmadrass. 

 

Det är att ha i åtanke att man främst tillför aktiv värme till kroppens centrala delar 

eftersom uppvärmning av extremiteter kan dilatera perifera kärl och leda det centrala, 

varma blodet ut i extremiteter och då kyla ner kroppen ytterligare vilket kan förvärra 

patientens tillstånd snabbt (Lewis, 2000). Watts et al. (2015) studie har jämfört 

effekterna av sedvanlig passiv uppvärmning med aktiv uppvärmning med till exempel: 

“hot pack”, värmefiltar och varma infusionsvätskor. Resultatet visar att de patienter som 

fick aktiv värmebehandling med “hot pack” i genomsnitt ökade sin kroppstemperatur 

med 1.36°C innan ankomst till sjukhus. Alla andra behandlingar som gavs såsom filtar, 

värmefiltar och varma infusionsvätskor resulterade i att patienten istället sjönk 

ytterligare i kroppstemperatur. 

 

Tidigare forskningar hävdar att en stor andel traumapatienter är hypoterma vid ankomst 

till sjukhus, siffran varierar mellan 20-66% beroende på vilken studie man tittar på. 

Forskning indikerar även att temperaturkontroll inte regelmässigt utförs på 

traumapatienter, varken prehospitalt eller på akutrummet (Peng & Bongard, 1999; 

Moore, 2008; Karlsen, Thomassen, Vikenes & Brattebø, 2013). Inom 

ambulansverksamheten i södra Sverige mäts kroppstemperaturen på en vuxen med en 

örontermometer. När patienten sedan kommer till sjukhus och vårdas på 

intensivvårdsavdelningen registreras kroppstemperaturen via urinkateter, vilket är det 

vanligaste sättet att säkerställa kärntemperaturen. Registrerad kroppstemperatur skiljer 

sig åt mellan örat och urinen, studier påvisar att patientens kärnkroppstemperatur i 

verkligheten är lägre än vad som registrerats med örontermometern (Lefant et al., 2003).  

 

4 Lagar och regler som styr vården  
Hälso- och sjukvårdslagen är den övergripande lagen för all hälso- och sjukvård. 

Den styr hur arbetet ska organiseras och utföras. Målet med lagen är att ge jämlik, säker 

och trygg vård som ska hålla hög kvalité. Ohälsa ska förebyggas (SFS 2017:30). 

 

Patientsäkerhet är högprioriterat inom världshälsoorganisationen [WHO]. Vårdskador 

och vårdlidande orsakade av medicinska fel och brister beskrivs som ett globalt 

problem. Därför är förebyggande omvårdnadsåtgärder av yttersta vikt. Medicinska fel 

och bristande omvårdnadsåtgärder kan resultera i längre sjukhusvistelse, permanenta 

skador eller till och med döden för patienten. De komplikationer skadorna orsakat kan 

för patienten vara förödande och ökat lidande leder även till ökade kostnader för 

hälsovårdssystemet (WHO, 2017). Hypotermi är en komplikation som kan förebyggas 

och behandlas i den akuta fasen. 

 

4.1 Ambulanssjuksköterskans roll 

En ambulanssjuksköterska ska främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och 

lindra lidande, och även ha förmågan att ge patient och anhöriga en god och säker 

ambulanssjukvård. En ambulanssjuksköterska skall även ha förmåga att utveckla en 

handlingsberedskap inför oförutsedda och varierande uppdrag, skiftande och ibland 

ogynnsamma vårdmiljöer och förhållanden. Som ambulanssjuksköterska skall man 

tillämpa ett etiskt förhållningssätt och utföra stödjande och reflekterande 

omhändertagande av sjuka, skadade patienter samt dennes anhöriga. 

Ambulanssjuksköterskan skall även ha förmågan att identifiera symtom och tecken till 
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ohälsa, samt organisera omvårdnaden för att främja patient och dennes närståendes 

välbefinnande och systematiskt lindra lidande (Riksföreningen för 

ambulanssjuksköterskor och svensk sjuksköterskeförening, 2012). Som sjuksköterska 

på avancerad nivå ska man kunna utveckla sin yrkesroll och vara väl förberedd på att 

kunna ge vård av hög kvalitet. En förmåga att hantera akuta och kritiska patienter samt 

förebygga och förhindra försämring av patientens tillstånd (Dowling et al., 2013).  

 

Ambulanssjuksköterskor möter dagligen utmaningar som rör utövandet av professionen. 

Dessa utmaningar besvaras bäst genom systematiska undersökningar eller genom 

tillämpning av tidigare forskning. Det fundamentala målet för forskning inom hälso- 

och sjukvården är att bidra till utvecklingen av vetenskapligt säkerställd kunskapsmassa 

för yrkesutövningen enligt DePoy och N Gitlin (1994). Som yrkesutövare inom hälso- 

och sjukvården är det av stor vikt att man håller sig uppdaterad kring forskning och 

behandlingsriktlinjer. Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor och svensk 

sjuksköterskeförening (2012) menar att en ambulanssjuksköterska självständigt ska ha 

förmågan att kunna fatta beslut utifrån rådande behandlingsriktlinjer och även förstå 

konsekvenser som kan uppstå vid avvikande från dessa. Omhändertagandet av en 

traumapatient som riskerar hypotermi är beroende av specialistsjuksköterskans 

kunskaper kring hypotermi i kombination med trauma. Detta blir då en avgörande faktor 

om huruvida patienten får hypotermibehandling eller inte.  

 

Tidiga tecken på att en patient sjunker i kroppstemperatur är enligt Brändström (2009) 

att patienten börjar huttra och skaka okontrollerat, så kallad ”shivring” samt att 

patienten hyperventilerar, dessa tecken bör en specialistsjuksköterska ha förmågan att 

identifiera och därefter påbörja förebyggande åtgärder för att motverka ytterligare 

nedkylning. 

 

4.2 Patientens upplevelse när olyckan är framme 

Att drabbas av en olycka kommer ofta plötsligt och oförberett. Denna upplevelse 

beskrivs som extremt utelämnande och personen känner sig ofta ensam och rädd i 

väntan på hjälp. Ovissheten beskrivs av traumapatienten som outhärdlig då tankar som 

att inte bli hittad eller att inte bli hjälpt kan förekomma. När väl hjälp anländer till den 

drabbade kan smärta eskaleras och känslofördämningar brista (Elmqvist, 2012). Att som 

patient men även som anhörig få lämna över ansvaret till någon annan som exempelvis 

ambulanspersonal innebär oftast en stor lättnad. Ett förtroende måste skapas innan 

patienten lämnar över sig själv i vårdarens händer. Ansvarsövertagandet till vårdaren 

minskar patientens ensamhet och ångest samtidigt som patientens integritet går förlorad 

eftersom det i en akut situation i realiteten inte finns möjlighet för patienten att välja 

vård eller behandling (Bremer, 2012). 

När man drabbas av en allvarlig olycka kan man drabbas av kraftig smärta och rädsla 

när man förstår allvaret i situationen. Fysisk smärta kan göra det svårt att ”ta in” 

omvärlden. Att få information som är lätt att förstå och som upprepas är viktigt för att 

patienten ska kunna ta till sig information om vad som händer. Oro för andra drabbade 

eller rädsla och skuldkänslor att ha orsakat olyckan kan påverka patienten. Miljö så som 

buller och mörker kan försvåra kommunikationen mellan vårdare och patient, om 

patienten har syrgasmask kan samtalet försvåras ytterligare och patienten kan uppleva 

än större utanförskap om man inte kan delta i en kommunikation, vilket även beskrivs 

då patienten är immobiliserad (Bremer, 2012).  
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Förutom de negativa fysiologiska effekterna hypotermi har på kroppen innebär 

nedkylning även ett kraftigt lidande för patienten (Aléx et al., 2013). Trots vetskapen 

om detta finns det än idag mycket lite forskning i området som berör patientens egna 

upplevelse av att vara nedkyld i samband med trauma. En av de främsta 

obehagskänslorna som nedkylda traumapatienter upplever är nedkylning av ryggen. Att 

vara nedkyld beskrivs som mer obehagligt och smärtsamt än själva skadan traumat i sig 

orsakat (Aléx et al., 2015).  

  

5 Teoretisk referensram 

5.1 Lidande 

Omvårdnad är centralt inom sjuksköterskeyrket och vilar på en humanistisk 

människosyn. Med detta menar Thurén (1991) att alla människor är unika och har lika 

värde. Den humanistiska hållningen innebär att vi varsamt närmar oss patienten och 

visar respekt, ödmjukhet och vördnad inför den unika människan. 

 

Alla människor kommer troligen att komma i kontakt med sjukvården någon gång i 

livet. Kontakten med sjukvården kan ge olika erfarenheter, samt skiftande upplevelser 

av bemötande och kommunikation från vårdpersonal. Omvårdnad är sjuksköterskans 

huvudsakliga professionsområde. En viktig uppgift för sjuksköterskan är att lindra 

lidandet hos patienten. Lidande är ett centralt begrepp i omvårdnaden, det kan drabba 

alla människor och är en del av människans liv. Sjukdom och behandling kan många 

gånger orsaka lidande för patienten, vårdpersonal kan i sin tur orsaka patienten lidande 

genom orättvis behandling och genom att inte tillgodose patientens behov (Eriksson, 

1994). Wiklund (2003) beskriver att många patienter har en önskan om att lidandet och 

upplevelsen av detta samt existentiella frågor som patienten upplever ska 

uppmärksammas och bekräftas av vårdgivaren. Lidandet handlar därför inte enbart om 

att vårdgivaren kan observera synliga symtom, utan man bör enligt Eriksson ha 

förmågan att se hela människan som ande, kropp och själ och där lidande då även kan 

ha en inre innebörd än bara det som är synligt för ögat (1994).  

 

Lidande kan utmärka sig i tre olika former; sjukdomslidande, vårdlidande och 

livslidande. Sjukdomslidande är fysiska symtom till följd av sjukdom som i sig kan leda 

till ett lidande. Patienten känner sig begränsad i sitt vardagsliv på grund av de 

begränsningar som sjukdomen orsakar, vilket då i sig orsakar en form av lidande. 

Sjukdomslidande kan även vara patientens egna upplevelse att vara begränsad i sitt 

vardagsliv och minskad livskvalitet till följd av sjukdom. Vidare menas att ett 

vårdlidande är ett onödigt lidande som bör och oftast kan motverkas. Många gånger 

uppstår ett vårdlidande omedvetet då det kan uppstå på grund av bristande kunskap och 

en avsaknad av reflektion hos vårdgivaren. Patienter har beskrivit vårdlidande som att 

inte ha kontroll över sin egna situation och en känsla av att bli kränkt, att inte bli tagen 

på allvar när man påtalar sin symtom och besvär till vårdpersonal. Ett vårdlidande kan 

även vara brister i organisationen. Symtom och problem som sjukdom orsakar kan leda 

till ett vårdlidande om vården utförs felaktigt eller uteblir. Den tredje definitionen av 

lidandet benämns som livslidande som berör det existentiella hos patienten och handlar 

om livet där aktivitet, prestationer och “att göra rätt för sig” är centrala delar. Här väcks 

patientens djupa existentiella livsfrågor, det kan vara en kamp mellan liv och död. 

Patienten konfronterar sig själv, vem man är som person, vem man har varit och vem 

man kommer att bli (Wiklund, 2003). 
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Fram till idag finns få tidigare forskningar som lyfter fram patientens egna upplevelse 

av att vara nedkyld, dock påvisar Aléx et al., (2013) det kraftiga lidandet 

traumapatienten upplever av att vara nedkyld.  

 

6 Problemformulering 
Hypotermi i kombination av trauma medför kraftigt lidande samt förhöjd morbiditet och 

mortalitet i denna patientgrupp. Koagulationsrubbningar uppstår redan vid små 

temperatursänkningar och är en stor orsak till död hos traumapatienten. Patienter som 

drabbats av trauma är ofta hypoterma vid ankomst till sjukhus. Brister i att mäta 

kroppstemperaturen prehospitalt och överrapportering av hypotermi till 

akutvårdspersonal har påvisats vilket indicerar att kunskap och behandlingsmöjligheter 

är bristande avseende hypotermi i traumasammanhang. Hypotermiprevention upplevs 

prioriteras lågt vid traumaomhändertagande och utrustningen som finns att tillgå saknar 

tillräckligt med stöd i forskning att den är effektiv. Nedkylning och upplevelsen att vara 

kall orsakar kraftigt lidande och i många fall upplevs detta värre än smärtan som 

traumat i sig orsakat. Smärtan från den traumatiska skadan potentieras ytterligare av 

kylan och “shivering” kan vara mycket smärtsamt och förvärra skadan vilket kan orsaka 

mycket lidande. Lång tid på skadeplats är en faktor som ökar risken för att bli hypoterm.  

 

Som specialistsjuksköterska inom ambulanssjukvård finns det områden som kan och 

bör förbättras. Att belysa brister i sjukvården ingår i ambulanssjuksköterskans 

arbetsuppgifter vilket stödjer behovet av denna studie. Således finns det behov av att 

synliggöra kunskap och omvårdnadsfaktorer som påverkar omhändertagandet av 

traumapatienten som riskerar hypotermi för att i förlängningen förbättra omvårdnaden 

och minska lidande.  

 

6.1 Syfte 

Syftet med studien är att belysa faktorer som påverkar det prehospitala 

omhändertagandet av traumapatienten som riskerar hypotermi.  

 

7 Metod 

7.1 Design 

Studien har genomförts med kvalitativ ansats där semistrukturella intervjuer med 

ambulanssjuksköterskor genomförts för insamling av data. En intervjustudie valdes då 

den kan beskriva fenomen eftersom informanten spontant får berätta om sitt handlande, 

sina uppfattningar och upplevelser i förhållandet till valt ämne, alltså baserats på 

informantens erfarenheter från det verkliga livet (Polit & Beck, 2016). 

 

7.2 Datainsamling 

Innan intervjuförfarandet påbörjades förhörde sig författarna till avdelningscheferna på 

respektive tilltänkt ambulansstation och fick där klartecken att utföra intervjuerna. En 

ansökan om skriftligt godkännande att utföra studien skickades ut och godkändes av 

respektive verksamhetschef (bilaga 3). 

 

En intervjuguide utformades till stöd för intervjuerna för att säkerställa att författarna 

ställde samma frågor vid samtliga intervjuer. Författarna valde att utforma intervjuerna 

semistrukturellt, men med något högre grad av struktur för att säkerställa att vissa 

önskade komponenter inte uteblev (Olsson & Sörensen, 2011). 14 huvudfrågor har 
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formulerats och framtagits utifrån bakgrunden i denna studie samt med stöd från 

författarnas egna kunskaper inom ambulanssjukvården. Följdfrågor har utvecklats som 

har använts vid behov för att finna mättnad i svaren. Intervjuerna avslutades med att 

ambulanssjuksköterskorna fick tillfälle att fritt uttrycka upplevelser och uppfattningar 

om ämnet (bilaga 5). Intervjuguiden pilottestades på en ambulanssjuksköterska där båda 

författarna var närvarande, detta för att säkerställa att intervjuerna sedan kunde 

genomföras på liknande vis av båda författarna då resterande intervjuer sedan utfördes 

enskilt. Efter avslutad pilottest justerades vissa frågor för att säkerställa att svaren fick 

tillräckligt djup. Intervjuerna har spelats in och sedan transkriberats ordagrant innan 

analysfas. Intervjuerna tog mellan 16-60 minuter att genomföra. 

 

7.3 Urval 

Inklusionskriterierna till studien var ambulanssjuksköterskor med minst två års 

erfarenhet i ambulansverksamheten. Ambulanssjuksköterskor med mindre än två års 

yrkeserfarenhet inom ambulanssjukvården exkluderades, då författarna ville säkerställa 

att informanterna som deltog hade tillräckligt med erfarenheter i 

traumaomhändertagande. För att studien skulle bli hanterbar att utföra då resurserna var 

begränsade både i tid och pengar valdes informanterna utifrån ett bekvämlighetsurval 

(Hartman, 2004). Författarnas ambition var att uppnå mättnad och målet med urvalet var 

även att eftersträva en variation på yrkesverksamma år och en viss geografisk spridning 

då informanterna är verksamma på tre olika ambulansstationer i södra Sverige fördelat 

på två olika län. Detta resulterade i 10 intervjuer där 7 informanter var kvinnor och 3 

informanter var män, variationen av yrkesverksamma år inom ambulansverksamheten 

låg på ett spann mellan 4-21 år.  

 

7.4 Analys 

Analysen har genomförts med kvalitativ latent innehållsanalys enligt Lundman och 

Hällgren Graneheim, detta för att analysera det som sades men även underliggande 

meningar. Denna analysmetod anses vara vanlig att använda sig av inom 

omvårdnadsforskning för att granska och tolka texter från bland annat intervjuer, 

observationsprotokoll, dagböcker samt videoinspelningar. Den data som framkommit 

som svarar mot studiens syfte får inte exkluderas bara för att man eventuellt inte funnit 

någon lämplig kategori, inte heller ska någon data passa in i mer än en kategori (2012).  

 

Författarna har genomfört fem intervjuer var och därefter transkriberat dessa ordagrant 

på var sitt håll. Därefter har båda författarna läst igenom samtliga transkriberingar innan 

fortsatt analysförfarande. Intervjuerna har givits ett nummer vid transkribering för att 

veta vilken intervju som hörde till vilken informant, detta nummer har sedan följt med 

varje steg i analysprocessen så att alla mindre meningsbärande enheter sedan kunde 

härledas tillbaka till rätt informant. 

 

Intervjumaterialet lästes igenom av båda författarna flertalet gånger, detta resulterade i 

att meningsbärande enheter som svarade mot studiens syfte kunde identifieras. Därefter 

har dessa meningsbärande enheter kondenserats, vilket innebar att författarna kortade 

ner texten för att få den mer lätthanterlig, men att det kärnfulla i texten fortfarande fanns 

kvar. Författarna utförde dessa moment gemensamt med de två första intervjuerna för 

att säkerställa att analysförfarandet utfördes på likartat sätt. Därefter delade författarna 

upp intervjumaterialet mellan sig för att finna meningsbärande enheter från de 

resterande intervjuerna och dessa enheter kodades således enskilt. Kodning innebär att 

man sätter en etikett på de meningsbärande enheterna som sedan kategoriseras. När alla 
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intervjuer var kodade kategoriserades dessa gemensamt. Arbetet med att kategorisera 

har gjorts i flera omgångar för att säkerställa att de funna meningsbärande enheterna 

hamnat i mest lämplig kategori. Varje kategori fick även under analysprocessen tänkta 

underkategorier som författarna arbetade utefter. Denna process att utarbeta koder, 

kategorisera och underkategorisera resulterar i att det manifesta budskapet lyfts upp till 

en högre nivå där underliggande budskap framkommer, vilket representerar den latenta 

analysen. Som exempel till kategorin kunskap blev de tänkta underkategorierna som 

författarna jobbade efter; brist på kunskap, tillgång till kunskap samt utbildning. På 

detta sättet blev det lättare för författarna att hitta mest lämplig kategori till vald 

meningsbärande enhet. De funna meningsbärande enheterna resulterade slutligen i sex 

kategorier. Det övergripande temat för alla kategorier blev ”Ambulanssjuksköterskans 

tillgångar och hinder vid hypotermiprevention”. Ett tema beskriver den röda tråden 

mellan de funna kategorierna och kan svara på frågan: vad handlar det här om? 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012) se bilaga 6 för exempel på analysförfarande.  

 

7.5  Forskningsetiska överväganden 

De etiska övervägandena har baserats på Helsingforsdeklarationen. World Medical 

Association (2017) har arbetat fram Helsingforsdeklarationen som tar upp etiska 

aspekter inom medicinsk forskning. Den mest grundläggande principen är omsorg om 

individen som innebär att individen ska gå före vetenskapen och samhällets intresse. 

Helsingforsdeklarationen beskriver även risk-nytto förhållandet vilket innebär att nyttan 

av studien ska väga tyngre än riskerna för deltagarna i studien. Författarna såg inget 

riskförhållande i och med att den information som studien eventuellt  

skulle kunna påvisa inte skulle kunna orsaka någon direkt personskada. Däremot kan 

den ökade kunskapen om hypotermi i förlängningen användas till att minska patienters 

lidande och ge mer effektiv behandling. 

 

Författarna har genomfört egengranskning med hjälp av etiska kommittén sydost, denna 

påvisade att informanterna inte kunde komma till skada (bilaga 7). Enligt 

etikprövningslagen (SFS 2003:460) behövdes inget tillstånd sökas hos den etiska 

kommittén eftersom studien utförts inom ramen för utbildning och ej publicerats som 

forskning. Tillfrågade informanter erhölls information både skriftligt och muntligt 

gällande studiens syfte och genomförande, deltagandet var helt frivilligt och kunde 

avbrytas när som helst utan angiven orsak (bilaga 4). All datainsamling har skyddats på 

sådant sätt att ingen utomstående haft tillgång till dem, samt att varje informant inte 

kunnat personifieras. Allt material har destruerats efter att magisteruppsatsen blivit 

godkänd. 

 

7.5.1 Författarnas förförståelse 

Att studera sin egna organisation ger både fördelar och nackdelar. Fördelar är 

tillgängligheten och tillgången till förstahandskunskap. Då man är aktiv i en verksamhet 

vet man hur den fungerar och vilka möjligheter som finns för att studera vissa fenomen. 

Dessutom ses man som en insider vilket kan leda till större öppenhet. Det finns även 

vissa saker att beakta då man studerar sin egna organisation eller område man väl är 

insatt i, nämligen förförståelsen. Förförståelse kan leda till blinda fläckar samt färga 

våra förväntningar (Jacobsen, 2017). 

Författarnas förförståelse består i en tro om att det föreligger brister gällande 

omhändertagandet av traumapatienten som riskerar att bli hypoterm. Författarna är 

medvetna om att den egna erfarenheten från ambulansverksamheten påverkar studien i 

flera avseenden. Förförståelsen är anledningen till intresset att göra studien 

överhuvudtaget. Författarna har en bild av att det finns viss okunskap inom ämnet och 
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detta kan påverka hur intervjufrågor ställs och hur svar tolkas och presenteras. Det är 

därför viktigt att vi är medvetna om vår förförståelse och inte arbetar utifrån tanken att 

bekräfta en hypotes, utan istället ställer frågor som kan ge ett trovärdigt resultat samt att 

analysen görs med förförståelse i beaktande. 

 

8 Resultat 
Resultatet presenteras kategorivis. För att kunna presentera innehållet i varje kategori 

logiskt och på ett strukturerat sätt har författarna arbetat utefter tänkta underkategorier 

som innehåller gemensamma drag. Underkategorierna är ej utskrivna som underrubriker 

i kategorierna, utan innehållet har skrivits i löpande text. Underkategorierna presenteras 

i kolumnen nedan för att tydliggöra vilka tänkta underkategorier som varje kategori 

innehåller. 

 

Analysen i studien resulterade i sex kategorier och ett övergripande tema som 

presenteras nedan. 

 

Kategorier Underkategorier Tema 

Kunskap Brist på kunskap 

Tillgång till kunskap  

Utbildning 

Ambulanssjuksköterskans 

tillgångar och hinder vid 

hypotermiprevention 

Tid Snabbt omhändertagande 

Möjlighet/hinder till 

snabbt omhändertagande 

Ambulanssjuksköterskans 

tillgångar och hinder vid 

hypotermiprevention 

Utrustning Tillgång och brister 

Effektivitet 

Ambulanssjuksköterskans 

tillgångar och hinder vid 

hypotermiprevention 

Prioritering Högprioriterat. 

Lågprioriterat 

Ambulanssjuksköterskans 

tillgångar och hinder vid 

hypotermiprevention 

Samverkan Teamarbete  

Delegera  

Nytt perspektiv 

Ambulanssjuksköterskans 

tillgångar och hinder vid 

hypotermiprevention 

 

Miljö Väder och vind 

Svårigheter att komma till 

patienten 

Ambulanssjuksköterskans 

tillgångar och hinder vid 

hypotermiprevention 

 

8.1 Kunskap 

Majoriteten av de tillfrågade upplevde att specialistutbildningen gav mer kunskap i 

ämnet hypotermi än vad man haft innan. Som specialistsjuksköterska har man ansvaret 

om man jobbar med ambulanssjukvårdare och får ta kommandot så att 

omhändertagandet skyndas på för att snabbt få in patienten i värmen. Dock fanns det 

vissa som inte ansåg att det fanns någon skillnad kunskapsmässigt om man var 

specialistsjuksköterska eller inte, kunskapen grundade sig enligt dem mer på 

erfarenheter och personlighet. Det framkom att ämnet hypotermi i traumasammanhang 

inte hade tagits upp i grundutbildningen till sjuksköterska. Knappt hälften av 

informanterna uppgav att kursen PHTLS (Prehospital Life Support) hade givit mer 

kunskaper i ämnet. Många ansåg att det fanns brister i kunskapen. Någon nämnde att 

hypotermi i samband med trauma inte tagits upp i någon utbildning. 
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”Sen betonas inte hypotermi så där jättemycket i utbildning, man pratar om att stoppa 

blödning och hej och hå men kanske inte pratar om hypotermi och vad den gör i 

sammanhanget” (Informant 10).  

 

Flera informanter upplevde att man själv fått söka kunskap i ämnet. Informanterna 

upplever att mer träning i form av månadsövningar och att medvetandegöra ämnet 

genom att lyfta det regelbundet i verksamheten exempelvis på morgonmötena skulle 

vara önskvärt. 

  

”Jag tror att det kan vara bra att nämna i utbildningssammanhang och kanske ta upp 

här på stationen på morgonmötet att bara nämna det – tänk på att idag är det kallt ute 

o.sv., o.sv….” (Informant 10). 

 

Många lyfte att ämnet inte diskuteras tillräckligt, och att det finns behov av att 

aktualisera ämnet. Informanterna upplevde att regelbundet prata kring ämnet och att 

träna skulle öka förståelsen för hypotermi. Detta kunde exempelvis vävas in ännu mera 

vid HLR, PS (Prehospital sjukvårdsledning) och traumaövningar. 

 

”Den största faktorn som påverkar detta är utbildning naturligtvis. Man borde minst 

kunna ha en utbildning om hypotermi, det borde man kunna ha i början på vintern. 

Detta tycker jag ligger på ambulansöverläkaren att han liksom ska tänka; Nu är det kall 

årstid här och då borde ni tänka på att…” (Informant 4). 

 

Drygt hälften av ambulanssjuksköterskorna nämner att man ofta förbiser de patienter 

som ligger inomhus, att även dessa kan vara hypoterma. Det nämns att 

ambulanspersonalen måste bli bättre på att förstå att patienter kyls ner när de sitter 

orörliga och att kroppen avger värme även om omgivningen inte upplevs som kall av 

ambulanspersonalen. 

 

”Orkar inte kroppen jobba och hålla upp temperaturen så kommer den ju att 

acklimatisera sig i att hålla samma temperatur som luften håller. Temperaturen i 

Sverige är ju aldrig 37˚C så alla patienter är hypoterma patienter, eller i alla fall 

potentiella hypotermipatienter” (Informant 9). 

 

Erfarenhet nämns återkommande som en faktor som påverkar omhändertagandet. 

  

”Är du inte så erfaren då ser du skadan, du tänker på vad du själv skall göra, du får lite 

tunnelseende, ju fler gånger du varit med om samma olycka, desto vidare blir ju 

blicken” (Informant 1). 

 

Vissa upplever att man inte har tillräckligt med erfarenhet i ämnet eftersom man sällan 

har traumalarm med hypoterma patienter, vilket enligt en informant beror på att det inte 

är så kallt i vår del av landet. Andra menar på att det lätt glöms bort att en patient är kall 

om man är varm och svettig själv.  

 

”Det är ju slarv kanske, och sen så tror jag inte riktigt att man tänker på att patienten 

snabbt kyls ned, man kanske blottar patienten i onödan…man kanske förlänger… och så 

kanske man inte är så jättesnabb med filtar och så. Jag blandar in mig själv i det också 

att jag slarvar med detta, men jag brukar tänka på det. Men jag tror att det är en viss 

okunskap, eller att man inte tänker på det” (Informant 10). 
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Vid frågan om när en traumapatient räknas som hypoterm svarade två informanter att 

man räknas som hypoterm vid 36˚C, fem informanter gav svaret vid 35˚C, en informant 

svarade vid 33˚C, ytterligare en informant svarade vid 32˚C och den sista informanten 

gav svaret 30˚C.  

 

Tre informanter angav att sänkt kroppstemperatur påverkar koagulationen negativt hos 

traumapatienten. Övriga uppgav fysiologiska effekter som cirkulationspåverkan, ökat 

andningsarbete, perifer vasodilatation, ökad ämnesomsättning, bradykardi samt att 

hjärnan får svårt att arbeta. En informant tror inte man ser faran i att frysa utan att man 

ser det mer som en omvårdnadsåtgärd när man lägger på filten.  

 

Det framkommer att några specialistsjuksköterskor inte vet eller är osäkra på vad som 

står i behandlingsriktlinjer i ämnet, men nämner att de inte tror att det finns något 

specifikt om hypotermi i kombination med trauma. En annan informant uppger sig ta 

stöd i behandlingsriktlinjer och även konsulterar läkare om patienten är dålig.  

 

”…och sen måste man naturligtvis i så fall se över riktlinjer och att man går igenom 

dem ordentligt och se till att alla kan dom. Jag vet inte, men det finns mycket att göra. 

Sen har vi en väldigt svår sjukvårdssituation eftersom det är så mycket och vi behöver 

kunna lite om allting. Vi träffar ju alla sorters patienter” (Informant 9). 

 

Fyra informanter uppger sig tro att patienten upplever mera smärta när de är nedkylda. 

De flesta uppger att patienten upplever obehag. Någon uppger att man inte brukar fråga 

patienten om det och tror inte heller att patienten tänker på om den är nedkyld vid 

olycksfall eftersom den fokuserar på sin skada. En informant delar med sig av ett möte 

med en patient som hade frossa och skakningar och var ledsen. Förutom att värma 

honom genom att avlägsna blöta kläder och fick in honom i en varm ambulans så gav 

informanten patienten även mänsklig värme genom att hålla honom i handen vilket 

informanten upplevde fungerade bra.  

 

8.2 Tid 

Övergripande för alla informanter framkom att en viktig faktor vid omhändertagandet 

av traumapatienten är att snabbt få bort patienten från marken, det kalla underlaget och 

få in patienten i ambulansen där det är en varm miljö. Någon uppgav att 

omhändertagandet av en traumapatient ska gå snabbt, därför behöver man inte diskutera 

hypotermiprevention. 

 

”Att resonera med kollegor kring hypotermiprevention upplever jag inte det spelar så 

stor roll för arbetet, om man då tänker att ett traumaomhändertagande ska gå snabbt, 

alltså att man ska jobba snabbt just att man får iväg patienten ganska snabb är en del 

av den nedkylningspreventionen liksom, så därför tänker jag att det oftast inte ofta blir 

ett större problem än så. Men det kan säkert förekomma diskussioner på plats om man 

ska ta av kläderna eller inte just i den situationen, men jag har inte varit med om det” 

(Informant 6). 

 

Någon beskriver att man diskuterar hypotermi, men bara om patienten är uppenbart 

nedkyld, då pratar man om att göra ett snabbt, varsamt omhändertagande ute på 

skadeplats så att patienten snabbt kommer in i ambulansen. Det lyftes även ett behov av 

att träna immobilisering då detta uppfattas ta lite för lång tid att utföra ute på skadeplats 

och patienten då kyls ner ytterligare.  
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”Vi har ju Combi carriern, men den används kanske inte så snabbt. Egentligen är det 

bara att skopa upp patienten, du kan inte förstöra så himla mycket, patienten kan ha 

väldigt ont, skopa upp den, ta upp dom, ta bort dom från kylan och marken” 

(Informant 9). 

 

8.3 Utrustning 

Den utrustning som de flesta använde vid omhändertagandet av traumapatienten var att 

avlägsna eventuella blöta kläder och lägga på filtar på patienten samt att ha en 

uppvärmd vårdarhytt, dock poängterade flertalet informanter att man inte fick värma 

patienten för snabbt. Någon uppgav att man inte bör ha högre temperatur i bilen än 

normalt eftersom uppvärmningen av patienten ska ske långsamt. Vissa uppgav även att 

de hade värmefiltar. En informant har även använt en slags värmekudde som fanns i 

värmeväskan som hittades av en slump för att värma upp patienten. Någon nämner att 

de använder patientens egna mössa eller har tillverkat en ”mössa” av filtar som finns i 

bilen. Flera angav att de administrerade varma intravenösa vätskor. Om patienten hade 

behov av vätsketillförsel angav de flesta att den varma vätskan är bättre att ge än den 

kalla. Dock uppgav även dessa informanter att de var osäkra på effekten på 

kroppstemperatur eftersom de hört att vätskorna kyls av innan de når patienten. Någon 

uppgav att man gav den varma vätskan bara för att patienten fryser även om vitala 

parametrar var normala, men uppgav vidare att man var osäker på om detta var effektivt 

i hypotermiprevention. En informant hade uppfattningen om att vätskan inte kan värma 

upp patienten eftersom den inte är tillräckligt varm. 

 

Specialistsjuksköterskorna uppgav att de kontrollerade patientens kroppstemperatur 

med en örontermometer. Någon uppgav att det kunde vara svårt att ta termometern i 

örat om patienten var immobiliserad med huvudblock. De flesta uppgav att de mätte 

kroppstemperaturen men att det i många fall gjordes i ett senare skede när patienten 

kommit in i ambulansen. De flesta angav att de inte upplever örontermometern som 

tillförlitlig och att man även måste bedöma patientens status med klinisk blick.  

 

”Alltså, med den kliniska blicken bara, inte med temperaturmätaren, det är inte säkert” 

(Informant 7). 

 

Generellt upplevde de flesta informanterna att det inte finns så mycket utrustning i 

ambulanserna för att förebygga och behandla hypotermi. Många upplever att den 

utrustningen som finns inte upplevs speciellt effektiv och har en önskan om mer effektiv 

utrustning, dock var de flesta osäkra på vilken utrustning som kunde vara lämplig. Ett 

par nämner att det är en brist att det inte finns mössor i ambulansen. De informanter 

som arbetar inom ambulansverksamheten som inte har värmefiltar uppgav att detta 

saknas, även värmare till droppaggregat saknas hos dessa.  

 

”Ja, men då, vi har ju inga mössor eller nåt sånt, och det kanske man faktiskt skulle ha. 

Har jag faktiskt tänkt på också. Vi har ju det till nyförlösta men vi har ju inte det till 

vuxna… Vi tar nog inte på någonting på huvudet så, det gör man inte, nej” 

(Informant 3). 

 

”Vi har ju inte så att vi kan lägga någon värme i ljumskar eller armhålor så som man 

har på sjukhus, eller värmefiltar… det har ju inte vi. Så det är ju det, vi har ju inte 

tillgång till så mycket mer” (Informant 7). 
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En informant beskriver utrustningen som begränsad men att man får ”bolla med det man 

har” och verkligen tänka ett steg längre. Att se sig omkring vad som finns att tillgå, att 

lägga det varma droppet på patientens bål, armhålor eller ljumske. Ett par informanter 

beskrev att man kan använda det som finns till hands för att värma patienten, till 

exempel kläder som man kan finna i patientens hem eller bil.  

 

8.4 Prioritering 

De flesta informanter upplevde att hypotermi inte prioriteras så högt vid 

traumaomhändertagande. Livsuppehållande åtgärder, frakturer, neurologi och 

immobilisering prioriteras oftast högre. Någon berättar att hypotermi kommer i 

skymundan och en annan upplever att det glöms bort eftersom det inte syns. De flesta 

specialistsjuksköterskor beskriver att man först gör en snabb CABCDE bedömning och 

prioriterar livshotande skador, därefter beskrivs att denna kontroll går rätt så fort och att 

de ganska snabbt kan få en bild om en patient är kraftigt nedkyld eller inte. Är de 

kraftigt nedkylda sätter man in åtgärder direkt, men en informant beskriver att det kan 

vara svårt att identifiera en patient som inte är uppenbart nedkyld.  

 

”Det beror på om man kan ta ut patienten annars så brukar man väl oftast göra A-E 

innan, men man är dålig på att komma med en filt under armen” (Informant 9).  

 

Någon nämnde att man inte tänker primärt på hypotermi, man inser inte att kalla 

patienter blöder mer, det pratas för lite om detta. 

 

”Sen är det många inblandade, det finns olika viljor om det ska vara snabbt uttag eller 

inte och jag tror inte att man tänker på hypotermi, om det avgör om det blir snabbt 

uttag eller inte. Om man misstänker en skallskada så är det ett snabbt uttag då kanske 

man inte tar snabbt uttag för att man har låg temp, jag tror inte man gör det” 

(Informant 8). 

 

Informanterna upplever att det finns besvärande omständigheter vid immobilisering och 

losstagning när man ska motverka hypotermi. En informant berättar att man måste sätta 

nackkrage och lägga på spineboard innan man kan röra patienten. 

 

”Det går ju före med neurologi och fraktur i rygg och nacke så det prioriteras ju före 

än att bli lite kall” (Informant 7). 

 

Flera informanter beskriver svårigheter med immobilisering att komma åt med remmar 

och sånt när det ligger filtar och kläder på patienten. En informant upplever att två E- 

problem ställs mot varandra och upplever det svårt att prioritera mellan hypotermi och 

immobilisering, samt att akutsjukvården ofta är väldigt fokuserade på att patienter skall 

immobiliseras, vilket hen upplever inte alltid är positivt. 

 

”Men sen tycker jag att det är ganska svårt eftersom man inte kan göra en jättebra 

immobilisering med en dunjacka på, så detta ställs ju emot att det blir en fullständig 

immobilisering i alla fall innan man har fått in patienten i bilen. Och om man då ska 

plocka av allting och man själv upplever att det är kallt på platsen till exempel, för det 

kommer alltid vara kallt för patienten troligtvis, även när det är sommar. Om man 

skulle gå bara på att den blir nedkyld så skulle man haft problem med att immobilisera 

rätt eller att få ut patienten rätt ur bilen tror jag. Så därför stå det ju två E problem mot 

varandra och det är svårt att prioritera mellan dom” (Informant 6). 
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Flera nämner att patienten kyls underifrån och en kall bräda mot ryggen inte är bra. 

Någon beskriver att man gärna hade velat lägga en filt under patientens rygg, men att 

detta inte blir bra. En annan berättar att man kanske bör lägga en filt under ryggen om 

man bedömer att det behövs, även om det anses fel och att man då får försvara den 

åtgärden inför läkaren inne på akutrummet. 

 

8.5 Samverkan/samarbete 

På skadeplats beskriver nästan alla informanter att man har god hjälp av 

räddningstjänsten som oftast är först på plats och då har lagt en filt på skadade. Någon 

beskriver att det är bra att delegera uppgifter till räddningstjänsten som till exempel; 

hämta filtar, täcka med filtar och hålla upp skydd mot regn och blåst. Detta är viktigt för 

då kan ambulanspersonalen fokusera på patienten. Två informanter berättar att 

räddningstjänsten har någon slags värmesystem som kan pumpa varmluft. Detta kan 

användas om omhändertagandet är långdraget ute på skadeplats. Ambulanspersonalen 

får själva påtala att detta ska tas fram. Dock upplever informanterna att detta sällan görs, 

samt påtalar de att det kanske borde göras oftare. Ett par informanter beskriver även att 

personalen från den ”andra ambulansen” som ankommer till skadeplatsen kan se 

olyckan med ett vidare perspektiv än de som är först på plats, då de är mer fokuserade 

på ”det felställda benet” och de kan då komma med en filt till patienten då den 

medicinskt ansvarige har mycket att tänka på. 

 

De flesta informanter uppger att de är noga med att dokumentera och rapportera till 

akuten gällande patientens vitalparametrar. Någon nämnde även att det är viktigt att 

meddela om patienten har en våt blöja så att patienten inte riskeras ligga med den och 

riskeras att kylas ner inne på akuten. Dock uppger ingen att de rapporterar vilka 

omvårdnadsåtgärder som gjorts och vilket resultat det eventuellt har givit gällande 

hypotermiprevention. 

 

8.6 Miljö 

De flesta ambulanssjuksköterskor upplever att situationen i sig med trauman utomhus 

ofta är en faktor som har stor betydelse för om patienten riskerar att bli hypoterm. 

Många beskriver att det finns svårigheter i miljön som kan göra det krångligt att utföra 

omvårdnadsåtgärder. Många gånger kan patienten sitta illa till, det kan vara trångt och 

svårt att komma åt. Flertalet tar upp det faktum att patienten är exponerad för 

nedkylning om de ligger på ett kallt underlag, många lyfter att det är en viktig faktor att 

beakta. Att prioritera att skydda patienten mot det kalla underlaget är viktigt men 

upplevs av flertalet som svårt. Exempelvis beskrivs svårigheter om patienten inte kan 

flyttas snabbt på grund av att den ska immobiliseras eller om patienten sitter fastklämd 

eller illa till. Någon beskriver att det kan vara halt och lerigt och patienten kanske 

befinner sig i en slänt vilket kan försvåra och fördröja hypotermipreventionen. 

 

En del informanter upplevde det svårt att avlägsna blöta kläder, dels på grund av den 

försvårande miljön samt att det inte alltid känns lämpligt att blotta patienten. Alla är 

överens om att det viktigaste är att avlägsna patienten så snart det är möjligt från den 

kylande miljön. En informant berättar att ett stort skadepanorama med flera patienter 

som kanske ligger utspridda i ett större område kan resultera i att resurserna inte räcker 

till, kanske det inte finns tillräckligt med filtar. Flera informanter beskriver att filtar kan 

försvåra arbetet med losstagning och immobilisering. 
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En informant upplever att hypotermin inte är ett problem eftersom det sällan är så pass 

kallt i vår del av landet att det skulle påverka patienten. 

 

Några andra informanter beskriver att en viktig faktor att ta hänsyn till är att 

ambulansens bårmadrass snabbt blir kalla om de står i utomhusmiljö vilket då kyler 

patienten underifrån när denne läggs på madrassen. Vidare beskrivs vikten att hålla 

bilen igång och att dörrarna och bagageluckan in till vårdarhytten hålls stängda, man bör 

även tänka på att båren plockas ut precis när det är dags att lasta patienten på 

bårmadrassen.  

 

”Jag reagerar när vi är utomhus vid trafikolyckor, bagageluckor som står öppna på 

olycksplatsen…så det är inte ovanligt att man lastar in en patient i en ambulans som 

har stått öppen på vintern efter en trafikolycka” (Informant 10). 

 

9 Diskussion 

9.1 Metoddiskussion 

Författarna har diskuterat metodvalet utifrån ambitionen att kunna besvara studiens 

syfte med trovärdighet och validitet samt ur ett forskningsetiskt perspektiv.  

 

Den valda metoden gav oss informanter i form av ambulanssjuksköterskor som beskrev 

och delade med sig av sina upplevelser, kunskaper och erfarenheter kring 

hypotermiprevention och behandling hos traumapatienter. Genom att ta del av och 

analysera detta så har faktorer som påverkar utfallet av omhändertagandet av 

traumapatienten som är hypoterm eller riskerar hypotermi framkommit, vilket varit 

författarnas syfte.  

 

Styrkan med att göra en kvalitativ studie är enligt Holme och Krohn Solvang att den ger 

möjlighet att visa en helhetsbild av det man vill undersöka (1997). En del av hälso- och 

sjukvårdspersonalens arbetsuppgifter är att utföra vårdarbete som grundar sig i beprövad 

forskning och erfarenheter (SFS: 1998:531). Denna studie identifierar faktorer som kan 

påverka omhändertagandet av traumapatienten vilket gjorts för att belysa ämnet. En 

kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer möjliggjorde att studiens syfte kunde 

besvaras då ambulanssjuksköterskorna fick dela med sig av sina kunskaper, upplevelser 

och erfarenheter i ämnet (jmf. Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Med bakgrund 

att vi har haft begränsat med tid, kunskap och resurser upplever vi att vald metod var 

mest lämplig. Diskussion har förts om alternativa metodval som hade kunnat besvara 

studiens syfte. Tänkbart är att resultatets trovärdighet, validitet och reliabilitet hade 

kunnat öka om man gjort en metodtriangulering där en kvantitativ del även ingått (jmf. 

Pilhammar, 2012). Författarna hade inledningsvis en ambition att utföra en kvantitativ 

enkätstudie, men detta visade sig vara svårt att genomföra på grund av att inget 

enkätverktyg fanns att tillgå och att utforma en egen enkät som skulle låta sig analyseras 

på ett trovärdigt sätt ansågs för svårt och för omfattande i förhållandet till den tidsrymd 

och kunskap som författarna har haft tillgodo, därför valde författarna ändå att 

genomföra en kvalitativ intervjustudie.  

 

Inför studien sökte författarna efter tidigare liknande kvalitativa intervjustudier för att ta 

del av dessas intervjuguider. Då inga tidigare liknande studier kunde påträffas fick 

författarna själva arbeta fram en egen intervjuguide. Därför valde författarna att göra en 

gemensam pilottest. 
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Data insamlades med hjälp av individuella semistrukturella intervjuer. För att 

säkerställa att viktiga komponenter framkom har vissa frågor haft en hög grad av 

struktur. Detta ansåg författarna var viktigt för att kunna dra vissa slutsatser. Eftersom 

ambitionen var att finna faktorer och inte enbart beskriva upplevelser har studien som är 

kvalitativ ändå vissa kvantitativa tendenser. Dessa kan ses i att vissa frågor varit 

högstrukturella och då inte givit informanten utrymme att beskriva upplevelser kring 

dessa ämnen. Denna höga grad av struktur syns framför allt i delarna som handlar om 

kunskap där syftet var att få fram hur kunskapen faktiskt var om ämnet och inte bara 

informantens upplevelse av kunskapsläget. Eftersom resultatet svarar mot syftet väl 

anses att detta val av högstrukturella intervjufrågor och redovisning av svaren ändå 

fungerar med vald metod. Att själv utforma intervjufrågor som oerfaren inom 

forskningsområdet erbjuder flera svårigheter. Intervjufrågorna har pilottestats och 

omformulerats ett flertal gånger innan författarna känt sig nöjda. Enligt Ejlertsson 

(2005) bör ett instrument pilottestas innan studien påbörjas för att validitets- och 

reliabilitetsprövas. Självklart bör beaktas att intervjufrågorna i allra högsta grad 

påverkar resultatet och att andra intervjufrågor eventuellt hade kunnat ge annat resultat. 

Antalet insamlade intervjuer uppgick till tio stycken. Intervjuerna tog mellan 16-60 

minuter att genomföra. De intervjuer som tog uppemot en timma gav ett lite större 

svarsdjup. Dessa informanter delade med sig i lite större utsträckning än övriga av sina 

kunskaper i ämnet och delgav många exempel från verkliga livet angående behandling 

och prevention gällande hypotermi. Alla informanter har fått samma frågor men längden 

av intervjuerna har varierat. Detta kan bero på personlighet, att inte alla är lika talföra, 

men även erfarenheter och kunskap i ämnet kan ha påverkat längden på intervjuerna. 

Författarna anser att antalet intervjuer som i slutändan blev tio stycken resulterat i god 

mättnad i svaren. Författarna kunde skönja viss svarsmättnad redan efter sex 

analyserade intervjuer, efter detta återkom samma svar till största del. Efter 10 

genomförda studier kom i princip inget nytt fram, vilket tyder på god svarsmättnad. 

Med detta som bakgrund kan man tänka sig att datainsamlingen är tillräcklig för att 

kunna generera överförbarhet. Eftersom denna studie är kvalitativ och endast 10 

informanter deltagit kan man inte anse att resultatet är generaliserbart, dock kan vissa 

slutsatser ändå dras eftersom en informant som arbetat i många år haft erfarenheter från 

flera skadeplatser med många andra kollegor vid sin sida som arbetar tätt. Kollegornas 

handlande och erfarenheter speglas genom informanterna och på så vis kan en informant 

tänkas representera många röster. Även om författarna påvisat viss svarsmättnad i 

resultatet kan det alltid enligt Polit och Beck (2006) finnas en risk att fler 

svarsvariationer än det som framkommit i föreliggande studie finns hos 

ambulanssjuksköterskor som inte deltagit i studien. Då inklusionskriterierna var 

ambulanssjuksköterskor med minst två års yrkesverksamma år inom 

ambulansverksamheten hade författarna förhoppning om att dessa skulle ha tillräckligt 

med erfarenhet kring traumaomhändertagande och upplevelser av den belysta 

patientgruppen, vilket efter genomförd studie kan sammanfattas att dessa haft. De 

informanter som deltagit har haft god spridning i antal verksamma år (4-21 år) inom 

ambulansverksamheten där både män (3 st) och kvinnor (7 st) har deltagit. Författarna 

upplever att detta givit god spridning och därför kan anses representera yrkeskåren väl. 

 

Urvalet av informanter gjordes utifrån ett bekvämlighetsurval (jmf. Hartman, 2004), 

vilket kan ha påverkat resultatet då författarna har en relation till varje informant i form 

av kollega. Enligt Polit och Beck kan ett bekvämlighetsurval inte alltid anses vara 

representativt då resultatet eventuellt kan bli missvisande (2008). Det kunde ha visat sig 

att informanterna blivit obekväma under intervjuförfarandet eftersom man hade en 

kollegial relation till författarna och att man kanske inte vill blotta sin eventuella 
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okunskap i ämnet. Men utfallet av intervjuerna har visat på motsatsen, det fanns en god 

vilja att delta i studien hos alla informanter och informanterna har upplevts känna sig 

trygga och avslappnade under intervjuerna. Författarna kan därmed se urvalet som 

representativt och resultatet anses inte vara missvisande då deltagandet till studien varit 

relativt högt. Deltagandet till studien var frivilligt och författarna upplevde inga 

svårigheter att få tillräckligt många informanter till studien. Hartman belyser styrkan 

med ett bekvämlighetsurval, att denna urvalsmetod kan leda till ett högre deltagarantal 

om författarna har en personlig relation till tänkta informanter och kontaktar dessa 

personligen (2004). Då denna studie varit tidsbegränsad fick vissa villiga informanter 

nekas deltagande då tiden inte räckte till för att inkludera dessa. 

 

Materialet har analyserats med kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats eftersom 

författarna önskade analysera materialet förutsättningslöst, alltså inte för att bekräfta en 

tes (jfm. Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Studien analyserades med en latent 

innehållsanalys som innebär att materialet analyseras först som manifest, så som det är 

skrivet, men att man sedan lyfter det insamlade materialet till en ny nivå för att finna 

underliggande budskap, det som sägs mellan raderna. Det latenta budskapet har 

uppenbarats i analysprocessens senare steg där kodade enheter kategoriserats. Detta steg 

har tvingat författarna att verkligen finna det underliggande budskapet för att kunna 

lyfta det till passande kategori. På detta sätt fick de underliggande meningarna i 

intervjuerna ett större djup och de funna kategorierna kunde resultera i ett övergripande 

tema för studien, “Ambulanssjuksköterskans tillgångar och hinder vid 

hypotermiprevention”. Författarna är medvetna om och vill poängtera att förförståelsen 

enligt Jacobsen (2017) kan spela in vid analysen och författarna har därför försökt 

beakta detta i analysprocessen. Då författarna är verksamma inom ambulanssjukvården 

kunde dessa eventuellt redan ha bildat sig en uppfattning om vilka faktorer som kan 

påverka omhändertagandet och undermedvetet formulerat kategorier. Förförståelse har 

dock tyglats genom diskussioner författarna emellan och genom att kritiskt granska det 

som framkommit vid analysen. 

 

Efter genomförd studie kan författarna dra slutsatser av att de forskningsetiska 

övervägandena som gjorts innan uppstarten av studien är tillfredsställande (bilaga 7). 

Sammanfattningsvis är risken liten för att någon informant tagit skada eller har fått sin 

identitet röjd. Om resultatet på något vis kan uppfattas att sätta informanterna i dålig 

dager så har det inte varit författarnas intention. Författarna har försökt avhjälpa detta 

genom att i studien inte ange i vilken region informanterna arbetar, utan endast ange att 

studien utförts i södra Sverige. Vissa brister i det prehospitala omhändertagandet har 

belysts, men utifrån risk-nytto förhållandet anses nyttan av att belysa dessa brister vara 

större än risken för yrkeskåren att få dessa brister blottade (World Medical association, 

2017). 

 

Studien lyfte fram lidande enligt Eriksson (1994) som vald teoretisk referensram då 

författarnas intention var att på detta sätt belysa det lidande som traumapatienten 

upplever att vara nedkyld. Då en av ambulanssjuksköterskans uppgifter är att lindra 

lidande och att se hela människan ansågs denna referensram passa väl in. Författarna 

diskuterade även systemteorin som tänkt referensram men lidande ansågs passa väl in 

utifrån tidigare funna studier som belyst patientens lidande av att vara nedkyld (Alex et 

al., 2013). Då tidigare studier belyst att patienten själv upplevde själva nedkylningen 

som mer smärtsam än vad traumat i sig orsakat ansågs behovet av att lyfta lidandet som 

referensram. 
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9.2 Resultatdiskussion  

Att drabbas av trauma är livsomvälvande och patienten kan känna sig mycket utsatt i 

situationen. Att som sjuksköterska se människan som en unik individ och bekräfta 

henne är av yttersta vikt för att skapa ett bra vårdmöte. I ambulanssjukvården är man 

först att möta patienten och har ett stort ansvar att inge trygghet och professionalism. 

Patienten befinner sig i en krissituation och upplevelsen kommer förmodligen att 

medfölja patienten under hela dennes liv (Bremer, 2016). Som ambulanssjuksköterska 

är traumaomhändertagandet något som vi möter regelbundet och kan resultera i ett 

slentrianmässigt omhändertagande. Rantala, Ekwall & Forsberg (2016) belyser 

ambulanssjukvårdens vikt att utföra mer personcentrerad vård, att vara mer lyhörd för 

patientens upplevelse och därmed minska lidandet för patienten. Därför är det viktigt att 

man ständigt reflekterar kring den unika patienten och dennes upplevelse för att kunna 

ge personcentrerad vård samt att inte objektifiera traumapatienten utan att se den som en 

unik individ. Alex et al. (2013) lyfter fram patientens lidande och den negativa 

upplevelse den känner av att vara nedkyld ute på skadeplats. Resultatet i föreliggande 

studie visade att vissa informanter hade uppfattningen av att de inte trodde att patienten 

upplevde kylan som ett lidande då man trodde att patienten var så fokuserad på själva 

skadan traumat i sig orsakat. En rutinåtgärd vid traumaomhändertagande är att försöka 

täcka patienten med filtar vilket de flesta informanter lyfter som en första åtgärd. 

Dahlberg et al. (2003) lyfter fram ett av vårdandets mål som att lindra eller förhindra 

lidande för patienten och skapa förutsättningar för välbefinnande. En traumapatient som 

drabbas av hypotermi på grund av bristfälligt omhändertagande prehospitalt drabbas av 

vårdlidande då morbiditet, mortalitet, förlängd vårdtid och ökat lidande är ett resultat. 

Detta vårdlidande kan minskas eller elimineras om rätt kunskap och rätt 

behandlingsmöjligheter finns att tillgå. Genom att få ökad kunskap om patienters olika 

dimensioner av lidande kan ambulanssjuksköterskan närma sig problemet och försöka 

lindra det genom att förebygga och behandla hypotermi (Arman, 2017). 

Traumapatientens lidande kan bli än mer påtaglig i den prehospiltala miljön som kan 

vara kall och fuktig och som då kan påverka kroppen negativt vilket kan öka patientens 

lidande ytterligare (Bremer, 2012). Patienter som drabbats av trauma ska ofta 

immobiliseras och kan ej förflyttas hur som helst, marken kommer därför fortsatt att 

kyla patienten underifrån. När patienten väl är immobiliserad ligger patienten 

fortfarande mot en kylande och hård bräda. Enligt Aléx et al. (2013) så är en stor orsak 

till lidande just nedkylning av ryggen. Att medvetandegöra och belysa det lidande 

patienten upplever av själva nedkylningen har haft stor betydelse i bakgrunden till 

studien. Ett av ambulanssjuksköterskans mål är att lindra lidande för patienten 

(Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor och svensk sjuksköterskeförening, 2012) , 

och att belysa detta med att patienten upplever nedkylningen som ett lidande kan 

resultera i ett bättre omhändertagande för hela patienten, att se patienten som en helhet. 

  

Resultatet i föreliggande studie resulterade i sex kategorier som motsvarade studiens 

syfte, ”faktorer som påverkar omhändertagandet av traumapatienten som riskerar att bli 

hypoterm”. De viktigaste fynden som framkom var kunskapsbrister gällande vilka 

negativa fysiologiska effekter som kan drabba traumapatienten redan vid en liten 

sänkning av kroppstemperaturen. Samtidigt påvisar Watts et al. (1999) att många 

traumapatienter är hypoterma vid ankomst till sjukhus och koagulationsrubbningar 

orsakade av dödens triad leder till många dödsfall hos blödande traumapatienter. 

Resultatet i föreliggande studie påvisade att de flesta informanter påtalade att det är 

negativt att vara kall men de flesta kunde inte redogöra för den negativa påverkan på 

koagulationen, och ingen nämnde eller kunde redogöra för innebörden av dödens triad. 

Flertalet informanter visste inte att de negativa effekterna startar redan vid liten 
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sänkning av kroppstemperaturen och på vilket sätt detta kan vara ödesdigert just för 

traumapatienten. En traumapatient räknas enlig Peng och Bongard (1999) som 

hypoterm redan vid en kroppstemperatur under 36˚C, detta på grund av de negativa 

effekterna som startar redan då. Att ha kunskap om dödens triad och framförallt att 

koagulationen påverkas kan vara livsavgörande för traumapatienten som drabbats av 

blödningar, men många av informanterna i den föreliggande studien upplevdes inte ha 

kunskap om att de negativa effekterna redan startar vid små temperaturförluster och om 

dessa inte motverkas kommer patienten snabbt riskera att bli hypoterm och kan då 

hamna i dödens triad. Förebyggande behandling av hypotermi är alltså av yttersta vikt, 

att bara tänka att man bör åtgärda ett problem som redan uppstått är hos denna 

patientgrupp ödesdigert eftersom en redan uppkommen hypotermi kan vara mycket svår 

att häva. Resultatet i genomförd studie påvisade dock en tendens till att informanterna 

inte såg preventionsbehandling som en viktig åtgärd eftersom problem inte syntes. 

 

Resultatet i föreliggande studie visar dock på att det fanns viss kunskap om ämnet 

hypotermi men att de flesta informanter då associerade till grav hypotermi som vid 

exempelvis drunkningstillbud och vilka åtgärder som då ska göras vid HLR eller för att 

förhindra arytmier, som exempelvis varsam förflyttning och långsam uppvärmning. Det 

sågs en tendens till att informanterna inte upplevde någon större fara att vara “lite” 

nedkyld och därför prioriterades andra åtgärder högre vid traumaomhändertagande. Just 

vid trauma kan termoregulationen vara påverkad eller satt ur spel och en liten sänkning 

av kroppstemperaturen kan snabbt förvärras vilken kan vara förödande för den blödande 

traumapatienten (Sand et al., 2004). Förståelsen för detta kan vara livsavgörande. 

 

Core temperature afterdrop kan uppkomma oannonserat trots att patienten förflyttats till 

en varm miljö (Zafren et al., 2014). En patient som fått sin temperatur mätt på 

skadeplatsen kan då ha uppvisat en normal inre kroppstemperatur, men en stund senare 

vara hypoterm. Informanterna uppgav att de ofta inte utvärderar åtgärder som gjorts 

avseende att minimera nedkylning och temperaturen togs bara en gång. Detta kan 

resultera i att patienten under transport drabbas av en core temperature afterdrop som 

inte fångas upp och hävs, vilket kan orsaka att patienten går in i dödens triad. Kunskap 

om detta möjliga scenario kan undvika att patienten överlämnas på akutrummet och 

rapporteras som normotempererad när den i själva verket är hypoterm. Alla informanter 

fick möjligheten att som avslutning till intervjun göra något tillägg. Endast en informant 

tog upp Core temperature afterdrop och dess innebörd.  

 

Som tidigare forskning visat så skiljer sig temperaturvärdena mellan en örontermometer 

och en urinkateter där örontermometern visat sig kunna ge falska höga värden gällande 

kärnkroppstemperaturen (Lefant et al., 2003). Detta kan ge en indikation för den 

prehospitala verksamheten att om örontermometern visar en låg temperatur så har 

patienten förmodligen en ännu lägre kärntemperatur än vad som påvisats med 

örontermometern. Informanternas ambulanser är utrustade med en örontermometer men 

det framkom att dessa inte alltid användes i traumasammanhang då man var mer 

fokuserad på synliga skador hos patienten, man behandlade det som var synligt för ögat 

och hypotermiprevention glömdes ofta bort. Temperaturkontroll genomfördes oftast 

eftersom detta numera är en vitalparameter som alltid skall tas enligt riktlinjer, dock 

upplevde många informanter att termometern ej var tillförlitlig, informanterna visste 

dock inte om den gav höga eller låga felvärden. Vid mätning av kroppstemperaturen 

med örontermometer är det även viktigt att detta utförs rätt. Ytterörat skall dras uppåt 

och bakåt och termometern skall varsamt föras in och sedan vridas för att riktas mot 

trumhinnan, “munstycket” skall sluta helt tätt för att inte omgivande temperatur skall 
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påverka mätningen (Pullen, 2003). I en stressad situation vid trauma kan tänkas att 

noggrannhet vid mätning inte prioriteras och därmed ökar risken för felvärden vid 

mätning. Slarvigt utförd mätning kan resultera i både falska höga och falska låga 

värden. Informanterna angav att man även bedömde patienten med den kliniska blicken 

och på så vis avgjorde om den var hypoterm. Att bedöma med klinisk blick är en 

mycket viktig förmåga att ha prehospitalt eftersom det finns begränsat med utrustning 

att förlita sig på. Dock kan det i ett traumasammanhang vara svårt att se de små 

förändringarna som initialt uppkommer när kroppstemperaturen sänks. Symtom som 

blir synliga, exempelvis “shivering” kommer först efter en stund i nedkylningsprocessen 

som då kan vara mycket svår att häva, dessutom kan vissa av dessa funktioner vara satta 

ur spel och då ej bli synliga. Med detta i åtanke bör man som ambulanssjuksköterska 

alltid misstänka risk för hypotermi och behandla traumapatienten som om den är 

hypoterm eller riskerar hypotermi, vilket även forskning föreslår (Greisman & 

Mackowiak, 2002). 

 

Det framkommer i tidigare forskning att utrustningen som finns prehospital för att 

behandla och motverka hypotermi inte bevisats vara välfungerande (Lewis, 2000). De 

flesta informanternas resultat i föreliggande studie delar denna uppfattning; utrustningen 

upplevs ineffektiv och inte anpassad för prehospitalt bruk, dessutom uppgavs att viss 

utrustning saknas. Vid trauma kan man inte alltid förlita sig på kroppens egna 

mekanismer för att upprätthålla värme. Tyvärr så saknas utrustning som har förmågan 

att hjälpa traumapatienten genom att tillföra värme, så kallad aktiv värmebehandling. 

Forskning har påvisat att aktiv värmebehandling inte bara kan hjälpa att häva hypotermi 

och minska risken för core temperature afterdrop utan att aktiv värmebehandling även 

minskar patientens upplevda lidande (Alex et al., 2015). En studie har utvärderat 

effekten av utrustning som tillför aktiv värme till torso hos nedkylda patienten som inte 

huttrar, man såg tydlig skillnad avseende minskad core temperature afterdrop hos de 

patienter som fått aktiv värme tillförd på torso. Den utrustning som användes i studien 

var anpassad för att användas prehospitalt och studiens författare rekommenderade 

dessa för att ge central värme tills dess patienten kom till sjukhus (Lundgren et. al., 

2009). Informanterna i genomförd studie ansåg att utrustningen för 

hypotermiprevention och behandling som fanns att tillgå var begränsad och upplevdes 

ineffektiv. De metoder som nämndes i Lundgren et al. (2009) studie påvisar effektivitet 

och kan användas prehospitalt. Det finns agerelltså forskning som styrker effekten av 

utrustning som kan användas prehospitalt vilket styrker att det finns 

förbättringspotential.  

 

En filt kan tänkas ge ambulanssjuksköterskan en tro om att man åtgärdar ett problem, 

men i vissa fall kommer denna åtgärd inte ge någon som helst effekt och patienten 

kommer fortsätta att sjunka i temperatur. En patient som fått en filt ovanpå sig kommer 

fortsatt att kylas underifrån och kunskapen om hur man isolerar kroppen är av vikt för 

att ge kroppen bästa förutsättningar för att själv kompensera nedkylningen. De filtar 

som oftast används prehospitalt är tunna fleece- eller bomullsfiltar som har minimal 

isolerande effekt, möjligtvis kan det delvis skydda från kylande vind, så kallad 

konvektion enligt Bjålie et al. (1998). 

 

Flera informanter uppgav att varma vätskor kan ges till den nedkylda patienten, några 

poängterade att de uppvärmda vätskorna var bättre än kalla vätskor men att man var 

osäker på om de faktiskt var positivt ur ett hypotermiperspektiv eftersom man hört att 

vätskan kyls ner i aggregatet. Någon informant uppgav att varma vätskor kan ges för att 

hjälpa den nedkylda patienten att bli varm. En studie av Singleton, et al. (2017) har 
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utvärderat hur mycket 39˚C vätska kyls tills dess att den når patienten, studien visar att 

vätskan framförallt kyls på väg genom aggregatslangen och att den största 

värmeförlusten sker de första fem minuterna. Exempelvis hade den 39˚C vätskan efter 5 

minuter sjunkit till ca 22˚C vid administrationsstället, i detta test höll omgivande 

temperatur ca 22˚C. Samma test gjordes vid en kall omgivande temperatur på -12˚C, då 

hade vätskan efter fem minuter sjunkit till endast 15˚C vid administrationsstället. Detta 

påvisar att intravenös vätskebehandling kan sänka kroppstemperaturen och att den 

aldrig kan ses som värmande om den ges utan värmande eller isolerat aggregat. Ingen 

av informanterna beskrev att det kunde sänka kroppstemperaturen ytterligare genom att 

ge vätskor till traumapatienten. Joslin et al. (2014), Weuster et al. (2016) visar i sina 

studier att intravenösa vätskor alltid är kylande prehospitalt, även då de är uppvärmda 

eftersom den angivna temperaturen inte är den som når patienten. Det finns alltså en 

risk att kyla ner den blödande traumapatienten ytterligare vid vätskebehandling och 

kunskap om detta kan ge ambulanssjuksköterskan förutsättningar att prioritera och 

utföra detta på bästa sätt. Det gäller alltså att göra en avvägd bedömning avseende 

behovet av vätska och risken för nedkylning. Med kunskap om att även varma vätskor 

är kalla för patienten så kan man tänka sig att ambulanspersonalen är mer noggranna 

med att skydda droppet från att kylas ner med de medel som finns, till exempel genom 

att alltid använda värmare till droppaggregat och även isolera droppåsen eller på annat 

sätt skydda vätskan och aggregatet från att kylas ner. Att inte ta ut en påse med varmt 

dropp och administrera den ute i kall miljö där den kyls ner mycket snabbt kan också 

tänkas vara ett avvägt beslut. Det finns sedermera brister både i kunskap och utrustning 

som kan vara livsavgörande för traumapatienten.  

 

Positiva faktorer som framkommit är att ambulanssjuksköterskor besitter förmågor att 

improvisera och anpassa utifrån de förutsättningar som finns. Den prehospitala miljön 

är alltifrån generisk och att vara flexibel är en faktor som positivt påverkar 

omhändertagandet. Även samarbetet med andra aktörer och kollegor verkar fungera bra 

vid traumaomhändertagande och patientens bästa framställs stå i centrum, det verkar 

inte finnas någon plats för egon eller intressekonflikter på skadeplats. Alla informanter 

påtalade vikten av att omhändertagandet på skadeplats ska ske skyndsamt. Detta stödjer 

även Lewis (2000) att lång tid på skadeplats kan förvärra traumapatientens tillstånd. 
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10 Slutsats 
Det finns brister avseende kunskap och utrustning som kan och bör förbättras, men det 

finns även många positiva faktorer som återspeglar en yrkeskategori med mycket 

kunskap, förmåga till problemlösning och en vilja att göra gott. Snabbt 

omhändertagande av traumapatienten poängteras vilket är positivt även ur ett 

hypotermiperspektiv. Den utmanande miljön kan försvåra ett snabbt omhändertagande 

och immobilisering. Vissa andra åtgärder prioriteras högre och kan därför orsaka 

fördröjning i omhändertagandet vilket kan öka risken för hypotermi. 

Hypotermiprevention prioriteras lågt och har låg status vid omhändertagande, detta kan 

tänkas bero på att man ser det som en omvårdnadsåtgärd och ej som en livräddande 

medicinsk åtgärd.  

 

De flesta ambulanssjuksköterskorna har god förmåga att identifiera en redan hypoterm 

patient och initiera åtgärder med de begränsade resurser som finns, dock brister det 

gällande att prioritera och offensivt förebygga att traumapatienten blir hypoterm. En 

tendens är att man inte ser risken i de små temperaturförändringar som kan uppstå och 

därför inte tar dessa på allvar. 

 

Förhoppningen med denna studien är att den ska belysa vikten om ämnet inom 

ambulansverksamheten och medvetandegöra de negativa effekterna även små 

temperatursänkningar orsakar traumapatienten, samt vikten av att förebygga hypotermi 

då en uppkommen hypotermi är mycket svår att häva. Att diskutera 

hypotermiprevention och utrustning för detta på arbetsplatsen är något de flesta 

informanter efterfrågar som en lösning. Att ha kunskap och utvecklas i 

omvårdnadsåtgärder är en pågående process och ständig kompetensutveckling är därför 

nödvändig. 

 

11 Framtida forskning och förslag till ytterligare läsning 
Vid insamling av data till studien har författarna funnit få studier som belyser patientens 

egna upplevelse att vara nedkyld, detta skulle behöva lyftas och belysas i nya studier. 

Författarna har även sett bristande forskning om den utrustning som finns prehospitalt 

och studier om vad som är vetenskapligt bevisat fungerar vid omhändertagandet av 

hypoterma patienter, därav ses ett behov av att forska vidare i utrustning som används 

prehospitalt. Författarna har inte funnit någon tidigare forskning som motsäger de 

resultat som framkommit i föreliggande studie, utan ser bara att de resultat som 

presenterats även framkommit i tidigare studier. 

 

Författarna vill rekommendera en litteraturöversikt av Lindgren (2014) som ytterligare 

läsning för att få en sammanställning över effektiviteten hos den utrustning som ofta 

finns i ambulanser gällande hypotermiprevention och behandling. 
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Bilaga 3 Informationsbrev till verksamhetschefer 

Vi är två studenter vid Linnéuniversitetet i Växjö som läser specialistutbildningen inom 

ambulanssjukvård. Under veckorna 3-12, 2018 kommer vi att skriva en magisteruppsats 

vars syfte är att belysa faktorer som påverkar det prehospitala omhändertagandet av 

traumapatienten som riskerar hypotermi.  

Vår ambition är att utföra en intervjustudie med ambulanssjuksköterskor i er region. De 

ambulanssjuksköterskor som är intresserade av att delta kommer att erhålla skriftlig 

information genom ett informationsbrev innan intervjun påbörjas. Deltagandet är 

frivilligt, datamaterialet som samlas in kommer att behandlas konfidentiellt och 

medverkan kommer inte att kunna personifieras. Det finns inga risker för deltagarna att 

medverka. Deltagandet kan avbrytas när som helst och av vilken anledning som helst. 

Intervjuerna beräknas att ta ca:30 minuter och görs med en person åt gången. Efter 

avslutat arbete kommer allt insamlat material att förstöras. Etiska aspekter är efterlevda 

och studien genomförs enligt Linnéuniversitetet formalia. Resultatet kommer sedan att 

redovisas i form av en magisteruppsats inom ämnet vårdvetenskap vid 

Linnéuniversitetet i Växjö.  

 

Vi önskar således ditt samtycke till att genomföra studien inom ert verksamhetsområde.  

 

Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta oss. Vi önskar ett snabbt svar från 

dig, så vi kan påbörja vår studie. Vänligen sänd undertecknat medgivande i bifogat 

frankerat kuvert. 

 

Med Vänlig hälsning 

Petra Stale Eliasen pe22dk@stundent.lnu.se 073 567 04 12 

Martha Hörberg mh224gw@student.lnu.se 070 691 50 23 

 

Projektansvarig och handledare för magisteruppsatsen 

Hanna Holst, Lektor, Linnéuniversitetet 

Institutionen för hälso- och vårdvetenskap 

351 95 Växjö 

hanna.holst@lnu.se  

0470- 70 83 10  
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mailto:mh224gw@student.lnu.se
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Godkännande av verksamhetschef att genomföra intervjustudien: 

”Hålla traumapatienten varm – livräddande omvårdnad 

- en intervjustudie med ambulanssjuksköterskor.” 

 

Härmed intygas att jag godkänner genomförande av intervjustudien.  

 

 

 ……………………………………………………………… 

Ort och datum 

 

……………………………………………………………… 

Verksamhetschef 

 

……………………………………………………………… 

Namnförtydligande  

Studenter/författare 

Petra Stale Eliasen pe22dk@stundent.lnu.se 073 567 04 12 

Martha Hörberg mh224gw@student.lnu.se 070 691 50 23 

 

Projektansvarig och handledare för magisteruppsatsen 

Hanna Holst, Lektor, Linnéuniversitetet 

Institutionen för hälso- och vårdvetenskap 

351 95 Växjö 

hanna.holst@lnu.se  
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Bilaga 4 Informationsbrev angående deltagande av intervjustudie  
 

Hej! Vi heter Petra och Martha och läser specialistutbildningen inom ambulanssjukvård 

vid Linnéuniversitetet i Växjö. Under vårterminen 2018 kommer vi att skriva en 

magisteruppsats som handlar om traumapatienter som riskerar att utveckla hypotermi. 

Vi hoppas ni vill delta i följande intervjustudie.  

 

Bakgrund och syfte till studien 

Syftet med studien är att belysa faktorer som påverkar det prehospitala 

omhändertagandet av traumapatienten som riskerar att utveckla hypotermi. 

 

Förfrågan av deltagande 

Vi vill att du som ambulanssjuksköterska blir en del av vår studie genom att delta i 

följande intervju. Vi önskar att du har arbetat minst två år inom ambulansverksamheten 

för att delta i studien. 

 

Studiens genomförande 

Detta är en kvalitativ intervjustudie. Intervjun är frivillig och konfidentiell, du kan 

avbryta din medverkan när som helst om du så önskar. Intervjun kommer att spelas in 

och transkriberas. Ljudfilerna kommer att förstöras när transkriberingen är utförd. 

Innehållet kommer att analyseras med kvalitativ innehållsanalys. 

 

Risker med deltagande i studien 

Då din medverkan i studien är frivillig och konfidentiell kan dina svar inte härledas till 

dig personligen eller din arbetsplats. 

 

Fördelar med deltagande i studien 

Intervjun beräknas ta ca:30 minuter. Sammanställning av intervjuerna kan eventuellt 

leda till att belysa hur situationen ser ut idag, avseende hypotermi i samband med 

trauma, i en förlängning kan detta leda till förbättrat omhändertagande prehospitalt.  

 

Hantering av data och sekretess 

När intervjuerna är sammanställda kommer de att förstöras. Inget i intervjun kommer att 

kunna kopplas till dig personligen eller till vilken ambulansstation du tillhör. 

 

Information om studiens resultat 

Du kommer att få möjlighet att ta del av studiens resultat i form av en uppsats på 

avancerad nivå vid Linnéuniversitetet och efter godkännande kommer att publiceras i 

www.diva.se 

 

Du ska svara så ärligt som möjligt. Dina svar kommer inte värderas på något sätt, du 

behöver inte känna att du ska göra bra ifrån dig genom att t.ex. försöka svara rätt enligt 

vad du tror är rätt. Beskriv din verklighet och dina tankar så ärligt som möjligt. Dina 

svar kommer ej att kunna härledas till dig eller din specifika arbetsplats. Deltagandet är 

helt konfidentiellt, har du några frågor? 

 

Om du väljer att delta i intervjustudien är det VIKTIGT att du inte diskuterar 

innehållet med dina kollegor innan vi samlat in all data, då detta eventuellt kan 

påverka resultatet. 

 

  

http://www.diva.se/
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Ansvariga 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga: 

Petra Stale Eliasen pe22dk@stundent.lnu.se 073 567 04 12  

Martha Hörberg mh224gw@student.lnu.se 070 691 50 23  

Hanna Holst (handledare) hanna.holst@lnu.se 0470- 70 83 10 

 

 

 

_________________________      _________________________ 

Petra Stale Eliasen   Martha Hörberg 

 

 

  _________________________ 

  Hanna Holst (handledare) 
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Bilaga 5 Intervjufrågor 

 
Inledning: Du ska svara så ärligt som möjligt. Dina svar kommer inte värderas på något 

sätt, du behöver inte känna att du ska göra bra ifrån dig genom att t.ex. försöka svara rätt 

enligt vad du tror är rätt. Beskriv din verklighet och dina tankar så ärligt som möjligt. 

Dina svar kommer ej att kunna härledas till dig eller din specifika arbetsplats. 

Deltagandet är helt konfidentiellt, har du några frågor? 

Demografiska frågor 
 

Man/kvinna? 

Hur många år har du jobbat inom ambulansverksamheten? 

 

Kvalitativa kunskapsfrågor 
 

1. Hur upplever du att kunskaperna generellt är kring hypotermi i ett 

traumasammanhang?  

- Varför (varför är de tillräckliga, varför brister de)?  

- Vad kan var en lösning? 

- Upplever du någon skillnad i kunskap om hypotermi efter avslutad 

ambulanssjuksköterskeutbildning jämfört med en grundutbildad sköterska 

eller en ambulanssjukvårdare? 

 

2. Kan du berätta om en situation där du haft en hypoterm patient.  

- Om ja, hur identifierade du detta? 

- Vilka symtom uppvisade patienten och hur mådde patienten? 

- Vilka omvårdnadsåtgärder vidtog du för att behandla/motverka hypotermi? 

- Fanns det andra åtgärder du kunnat göra, kan du berätta/beskriva? 

- Använde du då behandlingsriktlinjer som stöd för ditt omhändertagande? 

- Om nej, hur säkerställde du att patienten inte var hypoterm? 

 

3. Har du någon gång mött en hypoterm traumapatient? 

- Om ja, kan du berätta, vilka omvårdnadsåtgärder prioriterar du först för att 

hindra/behandla hypotermi?  

- Kan du beskriva vilka svårigheter du stötte på?  

- Hade något kunnat förbättrats? 

- Om nej, hur har du säkerställt att traumapatienten inte varit hypoterm? 

 

4. Hur tänker du kring att kontrollera kroppstemperaturen på en 

traumapatient? 

- När (i omvårdnadsförloppet gör du det)? 

- Varför? 

- Varför inte? 

- Hur gör du det (praktiskt)? 

 

5. Resonerar du och dina kollegor kring hypotermiprevention och behandling 

vid ett traumaomhändertagande? 

- Kan du beskriva detta? 

- När och vad sägs? 
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- Påverkas detta med vilken kollega du har (en annan 

specialistsjuksköterska/grundutbildad sköterska eller en 

ambulanssjukvårdare) 

- Hur samarbetar/resonerar man kring detta med andra aktörer (ex. 

räddningstjänsten)? 

 

6. Hur upplever du att hypotermiprevention och behandling prioriteras vid 

traumaomhändertagande? 

- Varför tror du att det är så? 

 

7. Kan du berätta om dina upplevelser och erfarenheter kring 

hypotermiprevention under tidskrävande moment så som exempelvis 

losstagning och immobilisering? 

- Hur görs detta? 

- Vilka svårigheter finns, beskriv gärna med konkreta exempel? 

- Kan du ge något exempel på något som kan förbättras? 

 

8. Vilka omvårdnadsåtgärder används oftast vid trauma för att 

förebygga/behandla hypotermi? 

- När under omhändertagandet görs detta? 

- Hur? 

- Utvärderar du dina omvårdnadsåtgärder, och rapporterar du vidare vilka 

åtgärder du utfört och vilka resultat det eventuellt har givit?  

- Upplever du dessa åtgärder som effektiva? 

 

9. Hur upplever du den utrustningen som finns prehospitalt för att 

behandla/motverka hypotermi? 

- Är den tillräcklig, varför, varför inte, vad saknar du? 

- Upplever du dig bekväm att använda utrustningen? 

- Hur tänker du angående intravenösa vätskor som finns i ambulansen vid 

trauma (när/varför/hur)? 

 

10. Hur tänker du kring patientens egna upplevelse av att vara nedkyld och hur 

bemöter du denne i förhållandet till detta?  

 

11. Vad upplever du är den största faktorn som påverkar kvalitén på 

omhändertagandet av traumapatienten som riskerar hypotermi? 

 

12. Har du något mer du vill tillägga? 

 

13. Vet du när man räknas som hypoterm i ett traumasammanhang? 

- I så fall när, vid vilken kroppstemperatur? 

 

14. Vet du varför det är negativt för traumapatienten att bli nedkyld, kan du ge 

något exempel? 
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Bilaga 6 Exempel på dataanalys. 

 

Meningsbärande 

textenheter  

Kondencerad text Kod Kategori Tema 

”Jag upplever att det inte 

pratas så mycket om 

hypotermi, alltså 

nedkylning inom trauma, 

det förekommer inte så 

mycket diskussion om det. 

Oavsett i vilket län jag har 

jobbat i. Men jag vet ju 

också att om man har läst 

till ambulansspecialist så 

har man gått igenom det 

där. Som grundutbildad 

upplever jag själv att jag 

inte har pratat om det 

innan. ” 

Pratas inte så mycket 

om det. Vid 

specialistutbildningen 

gick vi igenom det. 

Minns ej att det togs 

upp i 

grundutbildningen. 

Utbildning Kunskap  Faktorer 

som 

påverkar 

”Jag kan tänka mig att det 

finns bättre typer av filtar, 

det finns alltså sådana som 

är tunnare som håller 

värmen mer, alltså sådana 

termplast. Jag kan tänka 

mig att det finns nåt bättre 

än dom filtarna vi har idag, 

något som är bättre på att 

hålla värmen. Alltså mer 

effektiv värmehållare runt 

patienten.” 

Kan tänka mig att det 

finns mer utrustning, 

exempelvis värmefilt 

saknas. 

Brist på 

utrustning 

Utrustning Faktorer 

som 

påverkar 
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Meningsbärande 

textenheter  

Kondencerad 

text 

Kod Kategori Tema 

”Jag tycker att det är 

ganska svårt eftersom man 

inte kan göra en jättebra 

immobilisering med en 

dunjacka på så detta är ju 

emot att det blir en 

fullständig komplett 

immobilisering, i alla fall 

innan man har fått in den i 

bilen. Och om man då ska 

plocka av allting när man 

upplever att det är kallt på 

platsen tillexempel, det 

kommer alltid att vara kallt 

för patienten troligtvis, 

även när det är sommar. Så 

spelar dom två grejerna 

emot varandra det blir ju 

ett problem skulle man 

bara gå på att den blir 

nedkyld skulle man få 

problem att immobilisera 

rätt eller få ut patienten ur 

bilen rätt tror jag, så därför 

står det ju två E problem 

mot varandra, och det är 

svårt att prioritera mellan 

dom.” 

Svårt att 

immobilisera med 

kläder, vill ej ta 

av. Två E problem 

mot varandra. 

Svårt att prioritera 

mellan 

immobilisering 

och hypotermi. 

Prioritera 

hypotermi är 

svårt vid 

immobilisering 

Prioritering Faktorer 

som 

påverkar 
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Bilaga 7 Etisk egengranskning 

Etisk egengranskning 
Följande frågor ska besvaras av sökande och godkännas av handledare. 

  Ja Kanske Nej 

1 

Avser undersökningen att behandla känsliga 

personuppgifter (dvs. behandla personuppgifter som 

avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, 

religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i 

fackförening eller som rör hälsa eller sexualliv). 

  X 

2 

Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på 

deltagarna (även sådant som inte avviker från 

rutinerna men som är ett led i studien)? 

  X 

3 

Är syftet med undersökningen att fysiskt eller 

psykiskt påverka deltagarna (t.ex. behandling av 

övervikt) eller som innebär en uppenbar risk att 

påverka?  

  X 

4 
Används biologiskt material som kan härledas till en 

levande eller avliden människa (t.ex. blodprov )? 
  X 

5 

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper 

såsom barn, person med demenssjukdom eller psykisk 

funktions-nedsättning, personer i uppenbar 

beroendeställning såsom patienter eller studenter som 

är direkt beroende av försöksledaren)? 

  X 

6 

Avses vetenskaplig publicering såsom vid konferens 

eller i vetenskaplig tidskrift efter studiens 

genomförande. 

  X 

7 

Kommer personregister upprättas (där data kan 

kopplas till fysisk person) och anmälas till 

registeransvarig person (PUL- ansvarig). 

  X 

8 
Syftet och metoden är väl avvägt gällande risk-nytta 

samt anpassat till nivån på studien. 
X   

9 

I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att 

deltagarna förstår dess syfte och uppläggning 

(inklusive vad som krävs av den enskilde, t.ex. antal 

besök, projektlängd etc.) och på så sätt att alla detaljer 

som kan påverka beslut om medverkan klart framgår. 

(För studier med minderåriga krävs vårdnadshavares 

godkännande t ex vid enkäter i skolklasser.) 

X   

10 

Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår 

tydligt i den skriftliga informationen till patient eller 

forskningsperson. Vidare framgår tydligt att deltagare 

när som helst och utan angivande av skäl kan avbryta 

försöket utan att detta påverkar forskningspersonens 

omhändertagande eller behandling eller, om studenter, 

betyg etc. 

X   

12 

Det finns resurser för genomförande av projektet och 

ansvariga för studien är namngivna (student och 

handledare) 

X   

 


