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Abstrakt 
 

Bakgrund: Patientnära analyser (PNA) för in vitro-diagnostik ger ett snabbt testresultat vilket 

kan minska tid för diagnostisering och val av åtgärder. PNA är mycket sparsamt använt inom 

ambulanssjukvården, och då ambulanssjuksköterskans bedömningar och behandlingar 

förväntas bli mer omfattande i framtiden kan bristen på diagnostiska hjälpmedel förväntas 

skapa problem i olika situationer. Syfte: Studiens syfte var att översiktligt beskriva den 

forskning som finns om PNA för in vitro-diagnostik inom prehospital akutsjukvård. Metod: 

En scoping review genomfördes utifrån databaserna PubMed, CINAHL och Google Scholar, 

med totalt 22 inkluderade artiklar. Resultat: Studier påvisade ett flertal betydelsefulla PNA 

för att underlätta diagnostisering, bedömning, initiering av behandling, minska tidsaspekten 

samt erhålla prognostiskt värde. Vissa studier påvisade motstridiga resultat. Endast en studie 

berörde kortfattat kostnadsaspekten, inga studier har analyserat risker eller upplevelser hos 

vårdare eller patient med PNA. Diskussion: PNA kan i många situationer vara värdefulla, 

men kan också påverka patientsäkerheten samt är ett kostsamt alternativ. Med kontinuerligt 

arbete för en ökad säkerhetskultur kan risker med PNA minimeras. Slutsats: Forskning av 

PNA i prehospital miljö är ett relativt nytt fenomen som blir allt vanligare då nya analyser 

kontinuerligt tas fram i takt med att tekniken utvecklas, och i framtiden spås analyserna fylla 

en viktig praktisk funktion inom ambulanssjukvården. Det krävs mer forskning för att öka 

kunskapen om risker, kostnader och upplevelser av PNA i en prehospital kontext. 

 

Nyckelord: Ambulans, in vitro-diagnostik, patientnära analyser, patientsäkerhet, PNA, 

prehospital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



Abstract  
 

Background: In vitro diagnostic point-of-care testing (IVDPCT) provides a rapid test result 

which can reduce the time for diagnosis and interventions. IVDPCT is sparsely used in the 

pre-hospital field, and as the ambulance nurse's assessments and treatments are expected to 

be more extensive in the future, the lack of diagnostic tools can create problems in various 

situations. Aim: The purpose of the study was to give an overview of the research on IVDPCT 

in the pre-hospital field. Method: A scoping review was carried out, and the databases 

PubMed, CINAHL and Google Scholar were searched, with a total of 22 included articles. 

Findings: The findings has revealed a number of significant IVDPCT to facilitate diagnosis 

and assessment, initiation of treatment, reducing the time aspect and prognostic value. 

However, some studies have shown conflicting results. Only one study briefly discussed the 

cost aspect, no studies have analyzed risks for or experiences of healthcare professionals or 

patients with the use of IVDPCT. Discussion: IVDPCT can be valuable in many situations, but 

it can also affect patients’ safety and is a costly alternative. With continuous work for increased 

security culture, risks with IVDPCT can be minimized. Conclusion: Research on IVDPCT in 

the pre-hospital field is a relatively new phenomenon that is becoming increasingly common 

as new analyzes are continuously developed. In the future, IVDPCT are expected to fulfill an 

important practical function in the ambulance. More research is needed to raise awareness of 

the risks, costs and experiences of IVDPCT in a pre-hospital context. 

 

Keywords: Ambulance, in vitro diagnostic, IVDPCT, patient safety, point-of-care testing, pre-

hospital 
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1. Bakgrund 

1.1. Patientnära analyser (PNA) och in vitro-diagnostik 

De första patientnära analyserna (PNA) genomfördes redan år 1550 f.kr. i Egypten med myror 

för att upptäcka glukos i urinen. I mitten på 1800-talet uppfanns fårull med kopparreagens för 

att mäta glukos i urinen, och utvecklades vidare på 1900-talet med urinteststickor för analys. 

År 1965 utvecklades den första teststickan för mätning av blodsocker, och på 70-talet 

lanserades den första apparaten för blodsockermätning (Rajendran & Rayman, 2014). De 

senaste decennierna har PNA haft en stor tillväxt i hela världen (Larsson, Greig-Pylypczuk & 

Huisman, 2015), samt blivit ett av de snabbast expanderande områdena inom det medicinska 

fältet med en årlig ökning av analyser på 10 – 12 % (Futrell, 2015; O’Kelly et al., 2011). Av den 

globala diagnostiken i dag representeras cirka 25 % av PNA (Liikanen, 2013), och de vanligaste 

områdena PNA används vid är glukosmätning och graviditetstestning (Andrew & Price, 

2014). Det finns ett flertal olika definitioner av PNA. ISO (Internationella 

standardiseringsorganisationen [ISO], 2016) definierar PNA som tester utförda i närheten av 

patienten och med ett resultat som leder till förmodade förändringar i patientens vård. En 

annan definition är National Institute of Health [NIH] (2010), med definitionen att PNA tillåter 

patienter att diagnostiseras på antingen sjukhus, på läkarmottagning eller i ambulansen, och 

skapar förutsättningar för snabb analys och behandling. O’Kelly et al. (2011) definierar PNA 

som en kvalitetssäkrad tjänst inom patologi med analytiska metoder som inkluderar olika test-

kit och analysatorer, och utförs nära patienten istället för på ett laboratorium. Begreppet 

medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik innebär utrustning med syfte att analysera 

ämnen i blodet eller andra kroppsvätskor för att få information om olika fysiologiska tillstånd 

och övervaka behandlingar (Läkemedelsverket, uå). Med ordet in vitro, med betydelsen ”i 

glaset”, åsyftas experiment i artificiell miljö och omfattar både blod- och vävnadsprover 

(Gentekniknämnden, 2017; Läkemedelsverket, uå).  

Patientnära analyser/tester översätts på engelska till point-of-care testing (Svensk MeSH, 2018) 

och förkortas vanligen POCT (ISO, 2016). Inom viss litteratur särskiljs inte dessa begrepp åt 

utan slås istället samman till in vitro diagnostic point-of-care testing (IVDPCT) (Plumb, 2006; 

NIH, 2010). För att underlätta läsningen i denna uppsats används det svenska begreppet 

patientnära analyser med den vedertagna förkortningen PNA (Vårdgivarguiden, 2018), som 

en benämning för båda delarna.  
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1.2. Fördelar och nackdelar med PNA 

PNA tillåter i dag diagnostisering på sjukhus, inom primärvården, i hemmiljö och i 

ambulansen (NIH, 2010). Mätresultatet tillhandahålls omgående vilket leder till förkortat tid 

för beslutsfattning om diagnostik samt val av åtgärder (Junker, Schlebush & Luppa, 2010). 

Användningen av PNA kan även ge minskad vårdtid samt minskade komplikationer hos 

patienter, och många analyser anses i dag ha likvärdig kvalitet som laboratorieprover 

(Liikanen, 2013). Goodwin (2008) skriver att PNA kräver endast en liten mängd blodvolym för 

analys och underlättar arbetet i vårdmiljöer med frånvaro av laboratorium, samt att patienten 

kan undvika transport till sjukhus för provtagning (Goodwin, 2008). PNA ger möjlighet till 

frekventa tester samt främjar ökad patientdelaktighet (Medicines and Healthcare Products 

Regulatory [MHRA], 2013). Det snabba resultatet främjar även ökad patientnöjdhet, frigör 

resurser samt minimerar preanalytiska riskmoment som koagulering (Futrell, 2015). Andrew 

& Price (2014) skriver att apparaterna har blivit mindre, enklare och säkrare samt att de 

tekniska framstegen har resulterat i att analysmöjligheterna har utökats. De traditionella 

laboratorierna står fortfarande för de flesta analyser, men PNA ökar kraftigt dels på grund av 

att vårdverksamheter blir mer flexibla och kan placera sig utanför sjukhusen, dels det ökade 

intresset för kostnadsbesparingar och strävan efter en mer patientcentrerad vård (Andrew & 

Price, 2014). Men innan PNA implementeras i verksamheten, måste behovet utvärderas samt 

att en medvetenhet måste finnas om dess begränsningar (Futrell, 2015). Att analysera prover 

med PNA kostar generellt mer än att analysera ett prov på ett laboratorium (Shaw, 2016; 

Goodwin, 2008). De utmaningar som finns med PNA, förutom kostnadsaspekten, är att kunna 

upprätthålla en hög kvalitet och säkerhet vid handhavandet då sjukvårdspersonal kan ha en 

brist i utbildning och kvalitetskontroll av utrustning (Shaw, 2016). Om PNA utförs felaktigt 

kan det äventyra patientsäkerheten (O’Kelly et al, 2011). De flesta fel i processen vid 

användandet av PNA är brist på utbildning, att inte utföra kvalitetskontroll, inte följa 

tillverkarens anvisningar, att inte verifiera testresultatens noggrannhet samt bristande 

dokumentation. För att stärka patientsäkerheten förespråkas att det finns ett väl utarbetat och 

implementerat kvalitetsledningssystem, kontinuerliga kvalitetsförbättringar samt utbildning 

hos hälso- och sjukvårdspersonalen (Ehrmeyer, 2011). Nichols (2014) skriver att de flesta fel 

uppstår i analysfasen, och om ett prov tas felaktigt och analyseras inkorrekt, kan det resultera 

i ett felvärde som behandlingen utgår ifrån. Andra nackdelar är att PNA kan ge sämre 

analyskvalitet samt att en ökad tillgänglighet kan leda till onödiga provtagningar och 



3 
 

dubbelarbete (MHRA, 2013). Vidare kan en brist och otillräcklig utbildning och 

standardisering leda till att PNA underskattas och därför inte används i den utsträckning som 

det är möjligt till (Briggs, Kimber, & Green, 2012).  

 

1.3. Urval av PNA inom akutsjukvården 

PNA kan delas in i 1) icke instrumentella system som exempelvis teststickor med reagens, 2) 

mindre handhållna analysapparater samt 3) bänkanalysapparater som kan finnas på kliniken 

och i laboratorier (MHRA, 2013).  I figur 1 presenteras ett urval av tillstånd som är vanliga 

inom akutsjukvården, samt relevanta PNA för respektive tillstånd. 

 
 

 

PNA 

 

Tillstånd 

Hemoglobin Anemi 

Troponin Akut myokardskada 

pro-BNP Hjärtsvikt och bedömning av hjärtskada 

D-dimer Misstanke om djup ventrombos, DIC, lungemboli 

CRP Bakteriella infektioner och inflammationstillstånd 

Koagulationsprov Blödningsutredning 

Glukos Uppföljning av diabetes och vid medvetslöshet 

Blodgas Diabetisk ketoacidos, laktacidos, njursjukdom, KOL/astma, ARDS, 

lungemboli, pneumoni 

 

  

Figur 1. Exempel på PNA för olika tillstånd (Junker, Schlebush & Luppa, 2010; Landstinget 

Dalarna, 2015; Unilabs, 2018). 

 

1.4. PNA inom ambulanssjukvården  

I dag är PNA inom ambulanssjukvården sparsamt använt i Sverige. Vid granskning av 

ambulansutrustningen i Region Skåne (Region Skåne, 2015), Stockholm (Falck, 2016; 2017) och 

Region Kronoberg (Region Kronoberg, 2017) finns endast blodsockermätare för PNA med in 

vitro-diagnostik dokumenterat. I ett led att öka patientsäkerheten ska vårdverksamheten 

årligen beskriva hur man arbetat med patientsäkerhetsrelaterade frågor, åtgärder man vidtagit 

samt vilka resultat man erhållit i en patientsäkerhetsberättelse (Socialstyrelsen, 2017 b). 

Ambulanssjukvården i Stockholm AB, Aisab, har i sin patientsäkerhetsberättelse för år 2015 

identifierat medicinska risker vid fortsatt egenvård och brister i denna hantering (Aisab, 2016). 

Begreppet egenvård kan förklaras som att patienten får utföra egna hälso- och 
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sjukvårdsåtgärder ensam eller med hjälp av närstående i hemmet (Socialstyrelsen, 2018 d). I 

ett led att öka patientsäkerheten i de fall patienten kvarstannar i hemmet med instruktioner 

om egenvård, har Aisab infört ett projekt med mätning av CRP. Projektet pågår under år 2018 

på utvalda ambulanser, och projektet har blivit möjligt att genomföra då patientnära CRP-

analyser för prehospitalt bruk nyligen lanserats på marknaden (Personlig kommunikation, R. 

Bolander, Ambulansöverläkare Aisab, 2018-01-29). Region Östergötland har under 2017 startat 

ett sepsis-projekt som innebär att ambulanssjukvården och akutmottagningen har fått en 

speciell framtagen checklista och nya riktlinjer vid misstanke om sepsis. En del i riktlinjerna 

är att laktatmätning med PNA ska genomföras redan i ambulansen för att upptäcka sepsis i 

ett tidigt skede (Region Östergötland, uå; Region Östergötland, 2018). I Storbritannien 

använder sig South East Coast Ambulance av PNA i det prehospitala arbetet. Med 

utrustningen kan ambulanspersonalen analysera och testa för hemoglobin, vita blodkroppar, 

laktat, elektrolytnivåer, indikation för djup ventrombos, CRP samt koagulationsprover 

(National Health Service [NHS], 2015). Baserat på resultaten från dessa analyser kan patienter 

kvarstanna i hemmet och istället hänvisas till andra vårdgivare. Personalen får även en bättre 

bild av patientens tillstånd och bättre beslutsförmåga, samt att resultaten ger en trygghet till 

patient och anhöriga (NHS, 2015). Claret, Bobbia, Roger, Sebbane och De La Coussaye (2015) 

beskriver i sin litteraturstudie att det gjorts prehospitala försök med PNA i Danmark för att 

mäta troponinnivåer hos patienter med misstänkt hjärtinfarkt, och i Frankrike har man i 

prehospitala miljöer mätt nivåer av biomarkören BNP hos patienter med dyspne. Lewis, 

Naumann, Crombie och Midwinter (2016) återger i sin litteraturstudie att prehospital 

laktatmätning hos traumapatienter skett på flera olika håll i världen. 

 

1.5. Lagar och föreskrifter 

1.5.1. PNA 

För att användningen av PNA skall vara säker, måste produkterna uppfylla 

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2001:7) om medicintekniska produkter för in vitro-

diagnostik samt lagen (1993:584) om medicintekniska produkter (Läkemedelsverket, uå). 

Dessa lagar och föreskrifter ställer bland annat krav på tillverkning och konstruktion, CE-

märkning, prestanda och kontroll av utrustningen. Det ställs också krav på att vårdgivaren 

ska ha ett etablerat avtal med ett laboratorium som är SWEDAC-ackrediterat 

(Läkemedelsverket, uå; Sveriges Riksdag, 2018 a). Inom EU regleras användningen av PNA 
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utifrån Europaparlamentets och rådets direktiv 98/79/EG. Syftet med detta direktiv är att 

medlemsstaterna ska ha enhetliga regler för produkterna, vilket också leder till en ökad 

säkerhet för produkterna samt en ökad säkerhet för patienter och användare (Notisum, uå).  

 
1.5.2. Ambulanssjukvård 

Utrustningen i de svenska ambulanserna, som regleras utifrån föreskrifterna (SOSFS 2009:10) 

4 kap. 12 §, ska ha utrustning som kan användas för läkemedelsadministrering, registrera 

vitalparametrar, överföra data, andningshjälp, immobilisera frakturer, stoppa blödningar, 

förflyttning av patienter samt utrustning för återupplivning (Socialstyrelsen, 2009 a). I samma 

kapitel beskrivs vidare att en patient ska vårdas och behandlas på ett säkert sätt med 

utrustningen (Socialstyrelsen, 2009 a). I Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 5 kap. 1 §, belyses 

krav att vården ska vara av god kvalitet, lättillgänglig samt trygghets- och säkerhetsskapande 

(Sveriges Riksdag, 2018 b). Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och 

patientsäkerhet (SOSFS 2005:12) lyfter fram att god vård ska tillhandahållas genom att vara 

säker och jämlik, patientfokuserad, effektiv, ges i rimlig tid och bygga på kunskap 

(Socialstyrelsen, 2009b). I lag (2017:30) 5 kap. 4 § ställs krav på att verksamheten ska utvecklas 

och säkras fortlöpande (Sveriges Riksdag, 2018 b). 

 

1.6. Patientsäkerhet 

Begreppet patientsäkerhet betyder förebyggande av vårdskador och innebär att patienter inte 

ska erhålla skador av vården eller av vård som uteblir. Vårdskador inträffar när ett onödigt 

lidande i form av skada eller sjukdom drabbar patienten som hade gått att undvika om 

adekvata åtgärder vidtagits (Socialstyrelsen, 2017 a). För att öka patientsäkerheten och 

förhindra vårdskador är det viktigt med en stark säkerhetskultur, där arbetet med 

medicinteknisk säkerhet, patientens säkerhet och personalens förhållningssätt är en central del 

i främjandet av säkerhetskulturen (Socialstyrelsen, 2018 a; Socialstyrelsen, 2018 b). Vidare 

skriver Socialstyrelsen (2018 c) att alla medarbetare har en viktig funktion i säkerhetsarbetet 

och det kräver både teamarbete, god kommunikation och spridning av kunskap för utveckling 

och förbättring av arbetssättet. Verksamhetens ledning har sitt säkerhetsansvar med att 

uppmärksamma och observera risker samt skapa förutsättningar för ett tryggt och säkert 

arbete, och även upprätta ledningssystem och systematiskt arbeta med patientsäkerhetsfrågor 

för att öka patientsäkerheten i vården (Socialstyrelsen, 2017 b, Socialstyrelsen, 2018 c). 
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Systematiskt patientsäkerhetsarbete innebär att kontinuerligt analysera olika risker och utreda 

incidenter, samt löpande utveckla och utvärdera vårdverksamheten (Socialstyrelsen, 2017 c).  

 

Ambulanssjukvården är i dag ett specialistområde som ger möjligheter till avancerad vård och 

behandling, och den medicintekniska utvecklingen och kompetensnivån hos 

ambulanspersonal har resulterat i att den prehospitala vårdtiden förlängs med olika 

bedömningar och behandlingar (Bremer, 2016, s 55). Trots utvecklingen har 

ambulanssjuksköterskan begränsade hjälpmedel för diagnostik, och måste i vissa fall förlita 

sig på god anamnestagning. Ibland är det viktigt att i ett tidigt skede få kunskap om patientens 

tillstånd då olika tillstånd kräver specifika behandlingsinsatser (Nyström & Herlitz, 2016, s 

20).  

 

Atack & Maher (2010) visade i sin studie att svårigheterna i att utföra en adekvat bedömning 

prehospitalt kan påverka patientsäkerheten. I studien fann de att det största problemet kopplat 

till patientsäkerheten var svårigheter i den kliniska bedömningen av patienten. 

Behandlingsriktlinjer, teknik och utökade behandlingsmöjligheter har under senare år blivit 

mer komplexa och kräver att ambulanssjuksköterskan också använder sig av ett kritiskt 

tänkande i sitt arbete (Atack & Maher, 2010). Price, Bendall, Patterson och Middleton (2013) 

påvisar även i sin studie att osäkerhet och bristande data inför beslutsattande hos 

ambulanspersonalen försvårar den kliniska bedömningen och kan leda till att viktiga 

interventioner uteblir. Det mönster som skapas är att oklara tillstånd leder till osäkerhet hos 

personal, som i sin tur kan resultera i att inga interventioner utförs vilket således kan leda till 

en vårdskada. En bidragande faktor till detta är att ambulanspersonalen misstar en diagnos 

för en annan. Utökade fysiologiska parametrar och utbildning kan stödja ambulanspersonal i 

att utföra kliniska bedömningar hos patienter med sänkt medvetande, försämrat tillstånd och 

oklar symtompresentation (Price, et. al., 2013). Rooney & Schilling (2014) skriver att den 

hotande patientsäkerheten även återfinns på akutmottagningar med överbeläggningar, långa 

väntetider och fördröjd behandling med ökad dödlighet som följd, där förbättrade 

diagnostiska metoder med PNA ger möjligheter att förbättra och påskynda klinisk bedömning 

och minskar tiden för behandling hos kritiskt sjuka patienter. Författarnas uppfattning är att 

den snabba förändringen inom tekniken för PNA leder till att tillämpningarna av analyserna 

kommer att förändra det framtida arbetet inom akutsjukvården (Rooney & Schilling, 2014). 



7 
 

Ambulanssjuksköterskan är i behov av utökade bedömningsmetoder och spås i framtiden 

utföra mer kvalificerade bedömningar, och har då även möjlighet att färdigbehandla fler 

patienter på plats och således undvika onödiga transporter (Wireklint-Sundström, Annetorp, 

Sjöstrand & Vicente, 2016, s 265; Kongstad, 2016, s 163). En framtida utmaning inom 

ambulanssjukvården är att patienten ska styras till rätt vårdinstans utefter sina specifika 

behov, vilket samtidigt resultarar i att ambulanssjuksköterskans kompetenskrav ökar, de 

medicinska bedömningarna blir mer omfattande och måste utföras på ett säkert vis för att inte 

hota patientsäkerheten (Bremer, 2016, s 61).  

 

2. Problemformulering 

PNA kan ge snabb och vägledande information om en patients tillstånd och val av åtgärder.  

I dagsläget är PNA inom ambulanssjukvården ytterst sparsamt använt och 

ambulanssjuksköterskan har begränsade diagnostiska hjälpmedel till sitt förfogande i den 

kliniska bedömningen av patienter. I framtiden förväntas ambulanssjuksköterskan utföra mer 

avancerade bedömningar, vilket kan skapa problem med bibehållen patientsäkerhet då 

diagnostiska hjälpmedel är en bristvara. Forskning har visat på svårigheterna i att utföra 

adekvata bedömningar av patienter prehospitalt och att det kan påverka patientsäkerheten. 

Om rätt behandling uteblir eller om sjukdom inte upptäcks i tid kan det leda till vårdlidande 

och vårdskada hos patienten. Detta ska förhindras med evidensbaserat arbete, och det ställs 

krav på att vården ska vara av god kvalitet, kunskapsbaserad, lättillgänglig, säker, effektiv och 

ges i rimlig tid samt fortlöpande utvecklas. Systematiskt kvalitetsarbete ska ske kontinuerligt 

för att analysera risker och utveckla vården i ett led att öka kvaliteten och minska vårdskador.  

 

 

3. Syfte 

Studiens syfte var att översiktligt beskriva den forskning som finns om patientnära analyser 

(PNA) för in vitro-diagnostik inom prehospital akutsjukvård. 

 

4. Metod 

4.1. Design 

Författaren till denna studie valde att utföra en litteraturöversikt med scoping review. Vald 

metod användes för att beskriva all den befintliga forskningen inom forskningsfältet för 
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prehospital PNA för in vitro-diagnostik, och för att kunna sammanställa och beskriva 

forskningsresultaten på ett överskådligt vis (Arksey & O’Malley, 2005). Med scoping review 

som metod är sökområdet efter relevant litteratur utökat med målet att kunna presentera en 

stor översikt över forskningsfältet. Det finns därav inte en konkret eller fokuserad 

forskningsfråga, begränsade söktermer eller ett syfte av att beskriva resultaten utifrån 

kvalitetsaspekter och bevisläge (Arksey & O’Malley, 2005). Författaren till studien valde att 

använda den scoping review metod som Arksey & O’Malley (2005) beskriver och som består 

av de följande fem stegen: identifiering av forskningsfråga, omfattande sökning efter litteratur 

i olika databaser, upprättande av inklusions- och exklusionskriterier, kartläggning av data 

samt sammanställning och rapportering av resultaten. 

 

4.2. Urval 

Inklusionskriterier för studien var att samtliga artiklar skulle vara skrivna på engelska, de 

studerade PNA områdena skulle stämma överrens med definitionen över medicintekniska 

produkter för in vitro-diagnostik samt att samtliga PNA hade genomförts i prehospital miljö. 

Vid inkluderingen fanns ingen begränsning gällande olika typer av PNA för in vitro-

diagnostik. Exklusionskriterierna var intrahospitala analyser av provmaterial som uppsamlats 

prehospitalt, PNA som ej överensstämde med definitionen över medicintekniska produkter 

för in vitro-diagnostik samt litteraturöversikter, protokollartiklar, teoretiska artiklar och 

editorials. 

 

4.3. Datainsamling 

Innan datainsamlingen genomfördes, gjordes en pilotsökning december 2017 på databaserna 

PubMed och CINAHL för att säkerställa att det fanns användbara artiklar för studiens 

ändamål. Den slutgiltiga datainsamlingen, illustrerad i figur 2, utfördes 2018-02-08 – 2018-02-

12 i databaserna PubMed, CINAHL och Google Scholar. Ämnesorden bestod av MeSH-termer 

och CINAHL Headings som kombinerades med fritextord i kombination med booleska 

operatorer som OR och AND. I Google Scholar utfördes manuella sökningar för att identifiera 

studier som inte hittats på PubMed och CINAHL. Sökningen i Google Scholar innefattade 

samma sökord som i PubMed och CINAHL fast i enklare kombinationer och med fritextord. 

Sökningar i PubMed genererade 258 artiklar och CINAHL 99 artiklar, och de titlar och abstrakt 

som ansågs motsvara studiens syfte valdes ut. Samtliga titlar lästes, 103 abstrakt lästes och 42 
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artiklar i fulltext. Från PubMed valdes 23 artiklar ut och en artikel från CINAHL. Två artiklar 

återfanns i Google Scholar med manuella sökningar och en artikel återfanns i en utvald artikels 

referenslista. Alla utvalda artiklars referenslistor granskades för att finna ytterligare artiklar, 

som enligt Arksey & O’Malley (2005) är en vedertagen metod vid scoping review. Samtliga 

artiklar lästes igenom i sin helhet ytterligare en gång. Efter vidare granskning exkluderades 

fem artiklar eftersom de blodprov som genomfördes prehospitalt i dessa studier analyserades 

i ett senare skede på sjukhuset och inte prehospitalt. Sammanlagt inkluderades 22 artiklar till 

studien. 

 

Figur 2. Översikt av litteratursökning 

 

4.4. Databearbetning 

Samtliga 22 inkluderade artiklar lästes i sin helhet för att få en ökad förståelse för innehållet. 

Därefter utfördes en bearbetning av artiklarna för att sammanställa resultatet. Bearbetningen 

av innehållet i artiklarna presenteras i en artikelöversiktstabell (bilaga 1) med inspiration från 
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Arskey & O’Malley (2005), och bestod i att för varje studie återge tidskriftens författare, plats, 

period, syfte, deltagare, metod, kvalitet/etik och resultat. När all data var inhämtad sorterades 

datan in i olika områden (figur 2) enligt Arskey & O’Malleys (2005) metod, för att kunna 

presentera resultatet på ett enkelt och överskådligt vis för läsaren. Den tematiska 

kategoriindelningen utgick från de olika biomarkörerna som studerats. När det förekom flera 

PNA som studerats i olika kombinationer bildades särskilda underkategorier.  

 

5. Etiska överväganden 

Vid granskning av vetenskapliga artiklar är det viktigt att uppmärksamhet riktas till om 

forskningen bedrivits med beaktande av etik och resonemang kring forskningsetiska frågor 

(SBU, 2017). De inkluderade artiklarna har av studiens författare kontrollerats ur ett etiskt 

förhållningssätt och resonemang. Samtliga artiklar är godkända av en etisk kommitté eller då 

detta inte framgått i artiklarna, har respektive tidskrift på sina hemsidor styrkt att studierna 

är etiskt granskade utifrån information om fastställda regler för publicerade studier. Ur 

forskningsetisk aspekt bör det beaktas om det finns kopplingar till kommersiella intressen 

(SBU, 2017). I resultatet i denna studie återfinns 6 artiklar som deklarerat intressekonflikter 

och erhållit finansiellt stöd från medicintekniska företag och sponsorer. Resultat från dessa 

studier kan användas under förutsättning att resultaten är relevanta, av stort värde och i övrigt 

håller hög kvalitet (SBU, 2017). Under arbetet med denna studie var författaren neutral och 

objektiv i arbetet och redovisningen av data, samt tyglade sin egen förförståelse för att inte 

påverka resultatet.  

 

6. Resultat 

Resultatet har indelats i fem kategorier och en kategori med fem underkategorier (se 

resultatpresentation, figur 3). I resultatet presenteras 22 studier publicerade mellan 1997 - 2017 

från länderna Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, Österrike, Frankrike, Italien, Slovenien, 

USA och Kanada. I resultatet återfinns en implementeringsstudie, en observationell 

kohortstudie, 6 prospektiva kohortstudier, 7 prospektiva observationsstudier, en retrospektiv 

kohortstudie, 5 randomiserade kliniska studier samt en multi-metodstudie som var dels en 

prospektiv kohortstudie och en retrospektiv fall-kontrollstudie. Fyra av studierna var 

pilotstudier. Åtta studier hade syftet att utvärdera sensitivitet, specificitet och diagnostisk 
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förmåga, tre studier utvärderade potentialen med PNA, 7 studier hade ett prognostiskt syfte, 

fyra studier undersökte om biomarkören är förknippad med ett ökat behov av vård samt har 

en triagefunktion, två studier hade syfte att undersöka om PNA har en tidsbesparande 

funktion vid behandling och diagnos samt en studie hade syftet att utvärdera om PNA kan 

påverka olika typer av interventioner, som exempelvis intubation. En studie fokuserade enbart 

på implementering av PNA. Flera studier delade dessa syften i olika kombinationer. Ingen 

studie har återfunnits där risker eller upplevelser hos vårdpersonal eller patient behandlas 

utifrån prehospital PNA. En studie (Shah, et al. 2013) berörde ytligt kostnadsaspekten av deras 

PNA tester, men detta är ett område där intressant information saknas.  

 

. 

 

Figur 3. Resultatpresentation 

 



12 
 

6.1. Implementering 

I den italienska studien av Di Serio, et al. (2010), utvärderades en implementation av PNA med 

artärblodgaser i en ambulanshelikopter. Projektet analyserades utifrån en modell med 

benämningen SWOT: Strengths, weaknesses, opportunities och threats. Strengths innebar säker 

och kvalitetskontrollerad utrustning, samarbete med laboratoriepersonal som övervakar 

PNA-processen, tillfredsställande analysmetoder och utbildning hos personal. Weaknesses 

innebar ett litet vårdutrymme, brist på anslutningsmöjligheter samt att temperatur, fuktighet, 

höjd och vibrationer kan påverka utrustningen negativt. Opportunities innebar att blodgaser 

kan ge skyndsamma resultat om förändringar i patientens tillstånd och resultera i snabb 

behandling och minskar riskerna under transport. Threats innebar att patientsäkerheten kan 

hotas av felkällor under testprocessen vars resultat leder fram till farmakologiska 

interventioner samt att vårdkostnaderna kan öka vid överanvändning. Projektet resulterade i 

att blodgaserna kan implementeras i ambulanshelikopterverksamheter på ett strukturerat vis 

(Di Serio, et al., 2010).  

 

6.2. Hjärtmarkörer  

Hälften av de artiklar som ligger till grund för resultatet skapade huvudkategorin 

hjärtmarkörer, som indelades i de fem underkategorierna Troponin I, CK-MB och myoglobin; 

NT-proBNP och Troponin T/I; Troponin T/I; NT-proBNP samt H-FABP.  

6.2.1. Troponin I, CK-MB och myoglobin 

Troponin T och Troponin I är molekyler i hjärtmuskelceller och utsöndras vid 

hjärtmuskelskada (Popp, 2013). Creatine Kinase (CK), är ett enzym som finns i de flesta 

vävnader, och MB varianten återfinns i hjärtmuskeln (Robinson & Christenson, 1999). 

Myoglobin är ett protein som finns i hjärtmyocyter och skelettmuskelfibrer (Ordway & Garry, 

2004). I denna underkategori baseras resultatet på två större svenska, prospektiva 

observationsstudier (Svensson, Axelsson, Nordlander & Herlitz, 2003; Svensson, Axelsson, 

Nordlander & Herlitz, 2004) med samma undersökningsgrupp på 511 patienter och med syftet 

att studera förhöjda nivåer av biomarkörer hos patienter med misstänkt hjärtinfarkt 

(Svensson, et al. 2003) samt om troponin tillsammans med EKG har ett prognostiskt värde hos 

patienter med misstänkt hjärtinfarkt (Svensson, et al. 2004). Sammanfattningsvis är 

biomarkörerna myoglobin, CK-MB och troponin I ett hjälpmedel för att identifiera patienter 



13 
 

med hjärtinfarkt (Svensson, et al. 2003), och patienter med förhöjda värden av någon av dessa 

biomarkörer tillsammans med patologiskt EKG fynd, har en hög mortalitetsrisk (Svensson, et 

al. 2004).  

Svensson, et al. (2003) upptäckte att av de patienter som fick hjärtinfarkt som slutdiagnos, 

påvisade 47% ST-höjning på EKG samt 57% påvisade antingen ST-höjning eller ett förhöjt 

värde av en biomarkör. Av alla som hade hjärtinfarkt, hade 21% något förhöjt värde av 

troponin I, myoglobin eller CK-MB. De fann således att analys av olika biomarkörer kan öka 

diagnostiseringsmöjligheterna, men då flera falska höga värden förekom krävs enligt 

författarna vidare utvärdering om dessa analyser fyller en användbar funktion. Svensson, et 

al. (2004) fann att patienter med ett EKG som påvisar tecken på ischemi, samtidigt med en 

förhöjd biomarkör, hade sämst prognos. Den högsta 30-dagars- samt ettåriga dödligheten var 

ökad hos de patienter med kombinerad kardiell ischemi samt förhöjda biomarkörer. 

Myoglobin var den markör som självständigt påvisade högst 30-dagars dödlighet, följt av CK-

MB. Patienter med friskt EKG och inga förhöjda biomarkörer hade mycket låg mortalitet 

(Svensson et al., 2004). 

6.2.2. NT-proBNP och Troponin T/I 

NT-proBNP (B-type natriuretic peptide) är en natriuretisk peptid som återfinns i hjärtats 

vänstra kammare och frisätts vid utsträckning av hjärtväggen. BNP syntetiseras som proBNP 

och klyvs vidare till N-terminal, NT-proBNP, i blodbanan (Xiuming, et al., 2013). Resultatet i 

denna underkategori baseras på en större kanadensisk randomiserad studie med 480 patienter 

(Ezekowitz, et al., 2014) och en mindre slovensk prospektiv pilotstudie med 106 patienter 

(Hajdinjak, Klemen & Grmec, 2012), med syftet att undersöka om proBNP kan påverka 

behandling och tid vid misstänkt hjärtinfarkt (Ezekowitz, et al., 2014) samt undersöka om det 

finns ett prognostiskt värde vid stroke (Hajdinjak, et al., 2012). Sammanfattningsvis visade 

resultatet att patienter med stroke har sämre prognos och ökad mortalitet med förhöjda värden 

av NT-proBNP och Troponin T (Hajdinjak, et al., 2012), men samma biomarkörer påvisade 

enligt Ezekowitz, et al. (2014) inte någon tidsbesparande effekt ur behandlingssynpunkt vid 

hjärtinfarkt.  

Hajdinjak, et al. (2012) fann att förhöjda troponin T och NT-proBNP värden gav signifikant 

sämre prognos hos patienter med stroke, och med störst effektivitet när de mättes tillsammans. 

Troponin T och NT-proBNP visade sig förutse ökad mortalitet på sjukhus och kan vara ett 
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hjälpmedel för att uppmärksamma allvarlighetsgraden (Hajdinjak, et al., 2012). Ezekowitz, et 

al. (2014) fick till skillnad från Hajdinjak et al. (2012) ett motstridigt resultat när de använde 

proBNP och Troponin I för att undersöka om biomarkörerna kunde användas för att ge 

vägledning hos patienter med misstänkt hjärtsjukdom. De såg att analys av troponin och 

proBNP inte påverkade tiden för behandling. Av 480 patienter hade 16% hjärtinfarkt, men 

endast 3.6% hade troponinnivåer över 0.1ng/mL, 13.4% hade troponin > 0.03 ng/ml, och 36.4% 

hade förhöjda BNP värden. Slutsatsen blev att varken BNP eller troponin hade påverkan på 

tiden till insättande av behandling eller slutbedömning. Studien avslutades i förtid då man 

inte såg någon effekt (Ezekowitz, et al., 2014).  

6.2.3. Troponin T/I 

I denna underkategori baseras resultatet på två större danska observationsstudier 

(Rasmussen, et al. 2017; Steengard, et al., 2013), en kanadensisk prospektiv open-label, 

blinded-endpoint och randomiserad klinisk studie (Ezekowitz, et al., 2015) och en tysk, 

prospektiv studie (Schucert, Hamm, Scholz, Klimmeck, Goldman & Meinertz, 1999). Studierna 

undersöker sensitivitet och specificitet av troponin T/I analys, diagnostiseringsmöjlighet hos 

patienter med misstänkt hjärtinfarkt och om tiden för diagnos förbättras samt utvärderar 

prognostiskt värde. Sammanfattningsvis kan högt troponin påvisa sämre prognos och en ökad 

dödlighet (Rasmussen, et al., 2017; Steengard, et al., 2013; Schucert, et al., 1999) och kan hjälpa 

ambulanspersonal att identifiera högriskpatienter med misstänkt hjärtinfarkt (Rasmussen et 

al., 2017).  Troponinmätning kan också resultera i effektivare och snabbare triagering och 

behandling på akutmottagningen (Ezekowitz, et al., 2015).  

I två studier, med 15781 respektive 985 patienter, undersöks förmågan för identifiering- och 

diagnostiseringsmöjlighet samt prognos och riskbedömning av patienter med misstänkt 

hjärtinfarkt med troponin T mätning (Rasmussen, et al., 2017; Steengard, et al. 2013). Både 

Rasmussen, et al. (2017) och Steengard, et al. (2013) såg ett samband med förhöjda 

troponinvärden och ökad dödlighet. Rasmussen, et al. (2017) upptäckte att patienter med ett 

troponin T värde på ≥50 ng/l hade en ökad ettårig dödlighet på 24%, där motsvarande siffra 

var 4.8 % hos de patienter som låg under 50ng/l, oavsett slutgiltig diagnos. Troponin T kan 

således användas för identifiering av högriskpatienter, som direkt kan styras till ett invasivt 

center (Rasmussen, et al., 2017). Steengard, et al. (2013) upptäckte i sin studie att patienter med 

misstänkt hjärtinfarkt hade en signifikant korrelation med ökad dödlighet om patienterna 
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översteg 50ng/l i troponin, och kan således förutsäga ökad dödlighet. Slutsatsen blev att 

troponin är möjligt att mäta i ambulansen, upptäcker 39% av patienter med hjärtinfarkt samt 

ger betydelsefull information om patientens prognos (Steengard, et al., 2013).  

I en studie med 305 patienter i en interventionsgrupp och 296 patienter i kontrollgrupp, 

undersökte Ezekowitz, et al. (2015) om troponin I kan påskynda diagnos hos patienter med 

presentationssymtomet bröstsmärta. Mediantiden för troponinmätning var hos 

interventionsgruppen 38 minuter och mediantiden från första kontakt till färdigbehandlad var 

8,8 h. Hos kontrollgruppen var motsvarande tid 138 minuter och 9,1 h. Studiens slutsats är att 

troponinmätning prehospitalt kan resultera i effektivare triagering och behandling på 

akutmottagningen (Ezekowitz, et al. 2015). De fick tillskillnad från Rasmussen, et al. (2017) och 

Steengard, et al. (2013) ett motstridigt resultat och kunde inte se någon skillnad i ökad 

dödlighet eller ökade inläggningar.  

I en studie med 158 patienter med bröstsmärtor, utvärderar Schucert, et al. (1999) sensitiviteten 

och specificiteten vid troponin T mätning samt värdet av ett positivt troponinresultat efter 6 

månader. Sammanlagt hade 40 patienter en slutgiltig hjärtinfarktsdiagnos, men endast 11 

patienter hade positivt troponin T, varav 7 av dessa patienter hade en hjärtinfarkt. Trots den 

låga sensitiviteten, 18% jämfört med sjukhusets analysmetoder med en sensitivitet på 98% för 

troponin, och motsvarande specificitet på 78% prehospitalt och 88% intrahospitalt, kunde de 

se ett mönster av ökad hjärtsjukdom och sämre prognos hos de som hade ett positivt troponin 

(p = < 0.001) och således kan fylla en funktion vid triagering. Slutsatsen blev att troponin endast 

påvisar en liten andel av patienter med hjärtinfarkt men kan således ge prognostisk 

information (Schucert, et al., 1999).  

6.2.4. NT-proBNP 

Resultatet i denna underkategori baseras på en större dansk randomiserad kontrollstudie med 

711 patienter med syftet att undersöka om NT-proBNP vid triagering av patienter med dyspne 

(Bøtker, et al., 2017), samt en större slovensk prospektiv studie med 218 patienter, med syftet 

att undersöka om NT-proBNP tillsammans med utraljud kan användas för att skilja patienter 

med dyspne orsakad av hjärtsvikt från dyspne orsakad av KOL/astma (Prosen, Klemen, 

Strnad & Grmec, 2011). Prosen, et al. (2011) fann att ultraljud och analys av NT-proBNP 

tillsammans var en tillförlitlig metod för att skilja patienter med dyspne orsakad av hjärtsvikt 

från patienter med dyspne orsakad av KOL/astma, med sensitivitet 100% och specificitet 100% 
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(p = <0.001) (Prosen, et al., 2011). Bøtker, et al. (2017) fick till skillnad från Prosen, et al. (2011) 

ett motstridigt resultat, och såg ingen signifikant skillnad utifrån triagering, vårdtidslängd, 

vårdnivå eller mortalitet.  

6.2.5. H-FABP 

H-FABP, Heart-type fatty acid-binding protein, är en biomarkör som utsöndras i blodet vid 

ischemi i hjärtat och uppnår höga nivåer redan efter en timme (Bruins, et al., 2013). 

Underkategorin H-FABP baseras på resultat utifrån en fransk, prospektiv observationsstudie 

med 108 patienter med bröstsmärta. Ecollan, et al. (2007) undersökte om H-FABP hade bättre 

diagnostisk förmåga än troponin, CK-MB och myoglobin. Resultatet visade att H-FABP hade 

en sensitivitet på 87.3 % att upptäcka hjärtinfarkt hos patienter, medan troponin hade en 

sensitivitet på 21.8 %, myoglobin på 64.2 % och CK-MB på 41.5 %. De såg att H-FABP hade 

mycket bättre sensitivitet än de andra biomarkörerna även under kort tid för symtomdebut 

(<3 timmar).  Slutsatsen blev således att H-FABP underlättar diagnostiken av hjärtinfarkt 

prehospitalt (Ecollan, et al., 2007). 

6.3. Laktat 

Laktat produceras normalt i de flesta vävnader i kroppen och ökar vid anaerob metabolism, 

exempelvis vid hypoperfusion (Andersen, Mackenhauer, Roberts, Berg, Cocchi & Donnino, 

2013). Resultatet i denna underkategori baseras på en stor retrospektiv kohortstudie (Brown, 

Lerner, Sperry, Billiar, Peitzman & Guyette, 2016), en stor prospektiv observationsstudie 

(Guyette, et al., 2015), en kohortstudie med barn som forskningsgrupp (Shah, et al., 2013) samt 

tre mindre pilotstudier (Guerra, Mayfield, Meyers, Clouatre & Riccio, 2013; Mullen, et al., 2014; 

Boland, Hokanson, Fernstrom, Kinzy, Lick, Satterlee & LaCroix, 2016). Samtliga artiklar är från 

USA. Sammanfattningsvis är höga laktatvärden förknippat med ökad mortalitet (Mullen, et 

al., 2014), och laktat tillsammans med en triagealgoritm vara ett hjälpmedel för att underlätta 

traumanivåbedömning hos patienter samt minskar övertriagering (Brown, et al., 2016). Laktat 

är en bättre indikator än systoliskt blodtryck och shock-index för att bedöma behovet av kritisk 

vård hos traumapatienter (Guyette, et al., 2015) och kan också vara ett hjälpmedel för att 

identifiera barntraumapatienter som är i behov av kritisk vård (Shah, et al., 2013). Laktat 

tillsammans med Sepsis Alert Protocol har visat sig identifiera ca 50% av patienter och har 

även visat sig generera mindre mortalitet och mindre intubationer hos denna patientgrupp 

(Guerra, et al., 2013). 
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 I tre studier användes laktat för att utvärdera det diagnostiska värdet hos traumapatienter 

(Brown, et al., 2016; Guyette, et al., 2015), varav den tredje undersöker den pediatriska 

populationen (Shah, et al., 2013). Brown, et al. (2016) utvärderar i sin studie med 6347 

traumapatienter, det diagnostiska värdet med tillägg av laktat i en algoritm för 

traumatriagering. Algoritmen, ACS (American College of Surgeons), baseras på fysiologisk 

och anatomisk skada, skademekanism och speciella kriterier som ålder och graviditet. 

Tillämpningen av laktatmätning tillsammans med algoritmen underlättade signifikant 

klassificeringen av traumanivå för patienterna (p = 0,01) samt genererade en minskad 

övertriagering, tillskillnad från tillämpning av enbart ACS algoritmen (Brown, et al., 2016). 

Guyette, et al. (2015) jämförde i sin studie med 1251 traumapatienter, hur laktat förhöll sig mot 

systoliskt blodtryck och shock-index för att förutsäga behovet av kritisk vård hos 

traumapatienter. Shock index definieras som hjärtfrekvens dividerat med systoliskt blodtryck 

(Berger, et al., 2013). Resultatet i studien påvisade att laktatmätning är ett säkrare verktyg för 

att identifiera patienter som är i behov av kritisk vård än andra bedömningsmedel som 

vitalparametrar och symtom (Guyette, et al., 2015). Shah, et al. (2013) undersökte i sin studie 

med 217 barntraumapatienter, om prehospitalt laktat hos den pediatriska populationen som 

utsatts för ett fysiskt trauma är förknippat med ett behov av kritisk vård. De fann att laktat var 

högre hos barn som var i behov av kritisk vård, även de som hade tillfredsställande 

vitalparametrar och ingen medvetandesänkning. Laktatmätning kan således förbättra 

identifieringen av dessa patienter (Shah, et al., 2013).  

I två andra studier undersöks om laktat kan användas för att identifiera sepsis (Guerra, et al., 

2013; Boland, et al., 2016). Guerra, et al. (2013), undersökte i sin pilotstudie med 112 patienter, 

om ambulanspersonal utefter ett protokoll, Sepsis Alert Protocol, med tillämpning av 

laktatmätning kunde identifiera patienter med svår sepsis. Av totalt 112 patienter vårdades 67 

patienter enligt protokollet. Tillförlitligheten att identifiera patienter med svår sepsis som 

vårdades efter protokollet uppmättes till 47.8 % och hos de patienter som vårdades utifrån 

protokollet var mortaliteten 13.6%. Hos samtliga patienter i studien var mortaliteten 26.7 %. 

Patienter som vårdades utifrån protokollet erhöll även betydligt mindre intubationer än 

resterande och ökad dödlighet sågs hos de med höga laktatnivåer (Guerra, et al., 2013). Boland, 

et al. (2016), ville i sin pilotstudie med 112 patienter, utvärdera om sepsis kunde identifieras 

lättare om ambulanspersonalen erhöll utbildning i sepsis samt utrustades med laktatmätare 
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och temporal artärtermometer. De fick till skillnad från Guerra, et al. (2013) ett motstridigt 

resultat. Av samtliga patienter uppvisade 12 % av patienterna förhöjda laktatvärden 

prehospitalt medan 24 % av patienter fick diagnosen sepsis på akutmottagningen. Studiens 

resultat påvisade ingen förbättrad diagnostik för sepsis och dessa metoder motiverar inte 

ambulanspersonal att förvarna akutmottagningen för att mobilisera och förbereda personal 

för ett akut omhändertagande. Författarna till studien förklarar att fler robusta studier behövs 

inom området (Boland, et al., 2016). I den sista studien undersöktes om laktat kan identifiera 

medicinpatienter med ökad dödlighet (Mullen, et al., 2014). De undersökte i sin pilotstudie 

med 59 kritiska medicinpatienter, om laktatmätning skulle kunna identifiera patientgrupper 

med ökad dödlighet samt identifiera behovet av intubation, central venkateter och transfusion. 

Resultatet påvisade en ökad dödlighet hos patienter med ett laktatvärde >4 mmol/L. I det 

övriga omhändertagandet kunde man inte se någon förändring med hjälp av laktatvärdet. 

6.4. Blodgas 

Blodgas visar respiratoriska och metaboliska tillstånd i kroppen samt ger en bild av de 

aktiverade kompensationsmekanismerna vid fysiologiska rubbningar (Unilabs, 2018). 

Resultatet i denna underkategori baseras på en mindre österrikisk prospektiv studie (Prause, 

Ratzenhofer-Komeda, Offner, Lauda, Voit & Pojer, 1997) och en mindre finsk randomiserad 

prospektiv studie (Jousi, Reitala, Katila, & Leppäniemi, 2010). Sammanfattningsvis har 

blodgaser visat sig vara ett användbart hjälpmedel med betydelsefull information om syra-bas 

balansen (Jousi, et al., 2010) samt underlättar insättandet av olika interventioner (Prause, et al., 

1997).  

I studien av Prause, et al. (1997) utvärderades nyttan av en mobil blodgasapparat i 

ambulansen. Genom att analysera 25 blodgaser hos kritiskt sjuka patienter, drog de slutsatsen 

att blodgaserna var till hjälp i 72 % av fallen och ledde till interventioner i 52 % av dessa. 

Blodgaserna ansågs framförallt användbara för att korrigera tillstånd vid kardiella besvär, och 

författarna spådde att blodgaser skulle fylla en viktig funktion i den framtida 

ambulanssjukvården (Prause, et al., 1997). Jousi, et al. (2010) utvärderade i sin studie med 37 

kritiska traumapatienter, effekten av administrering av hyperton infusion till en 

interventionsgrupp och konventionell kristalloidvätska till kontrollgruppen. Samtidigt 

undersöktes med hjälp av artärblodgaser om det hemodynamiska tillståndet påverkades av 

de olika vätsketerapierna. I resultatet kunde de ej påvisa någon signifikant skillnad mellan 
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gruppen som fick hyperton infusion och gruppen som erhöll konventionell vätsketerapi. Dock 

ansågs mätning av blodgaser vara ett användbart hjälpmedel hos kritiska traumapatienter och 

gav betydelsefull information om syra-bas balansen och monitorering (Jousi, et al., 2010).  

6.5. INR 

INR, International Normalized Ratio, påvisar hur lång tid det tar för blodet att koagulera 

(University of Rochester Medical Center, 2018). Resultatet i denna underkategori baseras på 

två studier. I en mindre tysk prospektiv observationsstudie undersöktes hur noggrant en 

koagulometer mäter samt dess potential (Beynon, Erk, Potzy, Mohr, & Popp, 2015), och i en 

större tysk randomiserad klinisk studie undersöktes INR i kombination med 

trombolysbehandling i en strokeambulans (Ebinger, et al., 2014). Sammanfattningsvis har INR 

visat sig vara användbart för att initiera trombolysbehandling och minskar tiden mellan larm 

och INR test (Ebinger, et al., 2014). Akutläkare värderar nyttan av prehospitalt INR som 

högt/medium hos majoriteten av neurologpatienter, och ger viktig information om 

hemodynamiskt tillstånd samt underlättar bedömningen (Beynon, et al., 2015).  

Beynon, et al. (2015) utvärderade i sin studie med 103 patienter, validitet och potentialen i en 

koagulometer som mäter INR vid behandlingen av akut sjuka patienter. Sensitiviteten 

uppmättes till 100 % och specificitet till 98.7 %. Akutläkare bedömde värdet av prehospitalt 

INR som högt i 9 % av fallen och i 21 % av fallen som medium. Hos neurologpatienter 

bedömde akutläkarna att prehospitalt INR hade ett högt/medium värde hos 63 %. Hos utvalda 

patienter kan INR resultera i en snabb bedömning och ge värdefull information om det 

hemodynamiska tillståndet (Beynon, et al., 2015). Ebinger, et al. (2014) undersökte i sin studie 

med 6182 patienter (3213 i interventionsgrupp och 2969 i kontrollgrupp) om 

trombolysbehandling vid stroke i en specialutrustad strokeambulans med datortomografi, 

PNA, telemedicin och ett stroketeam, minskar förseningar för behandling. 

Interventionsgruppen kunde ges möjlighet till trombolysbehandling, där det även ingick 

analys av INR. I interventionsgruppen fick fler patienter trombolysbehandling efter INR 

resultat, och tiden mellan larm och INR test var mindre i samma grupp. Man kunde således 

se att tiden innan trombolysbehandling minskade i interventionsgruppen (Ebinger, et al., 

2014). 
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7. Metoddiskussion 

I december utfördes en pilotdatabassökning av forskningsområdet för att få en överblick av 

befintligt forskningsmaterial och om det således var möjligt att genomföra en studie av 

materialet. Inklusionskriterierna vid den slutgiltiga datainsamlingen var artiklar skrivna på 

engelska om PNA för in vitro-diagnostik som hade utförts i prehospital miljö. Studier som 

utförts intrahospitalt, ej överensstämde med medicintekniska produkter för in vitro-

diagnostik samt icke vetenskapliga artiklar exkluderades. Dessa avgränsningar valdes dels 

eftersom en stor del av forskning om PNA prehospitalt behandlar ultraljudsundersökningar 

som inte överensstämmer med in vitro-diagnostik, dels förekommer forskning med 

uppsamling av blod prehospitalt och analys på laboratorium. Det gjordes ingen skillnad på 

ambulanssjukvård och prehospital akutsjukvård i inklusionskriterierna, då termerna är 

mycket snarlika. Prehospital akutsjukvård definieras som omedelbara medicinska insatser 

utanför sjukhus av hälso- och sjukvårdspersonal, och ambulanssjukvård definieras som vård 

till patienter av hälso- och sjukvårdspersonal i anslutning till/i en ambulans (Socialstyrelsen 

(2018 e; Socialstyrelsen, 2018 f). Årtalsbegränsning vid insamling av artiklar valdes ej, dels 

eftersom ämnet är mycket ungt och dels för att svara på syftet som var att översiktligt beskriva 

den forskning som finns om PNA för in vitro-diagnostik inom prehospital akutsjukvård. Då 

tidigare studier inom nämnda område är sparsamma, ställdes av författaren inget krav på 

studiernas storlek eller på studiernas kvalitet. Arksey & O’Malley (2005) förklarar att en 

scoping review beskriver en översikt av det tillgängliga materialet som forskaren hittat, och 

har inte funktionen att beskriva ett resultat utifrån ett bevisläge och olika kvalitetsaspekter. 

Levac, Colquhoun & O’Brien (2010) skriver att då scoping review studier inte kvalitetsbedöms, 

kan varierande kvalitet av innehåll i en scoping review vara en utmaning, men det är oklart 

om bristen av kvalitetsbedömning påverkar relevansen av resultatet (Levac, Colquhoun & 

O’Brien, 2010). Utvecklingen av ett kvalitetsbedömningsinstrument för att bedöma kvaliteten 

i scoping studier har lyfts upp till diskussion, men ett sådant bedömningsinstrument finns inte 

ännu (Levan, et al., 2010). Under datainsamlingen återfanns de flesta artiklar på PubMed (23 

stycken), varav 5 exkluderades under arbetets gång då det framkom att analyserna ej 

genomförts prehospitalt. PubMed, som är en medicinskt inriktad databas, visade sig vara en 

utomordentlig databas för studiens syfte. En artikel återfanns på CINAHL, samt återfanns en 

artikel från en utvald artikels referenslista och två artiklar återfanns genom manuell sökning 
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på databasen Google Scholar med fritextord. Förklaringen till att tre relevanta artiklar 

återfanns med manuell sökning och via referenslista var att artiklarnas sökord var annorlunda 

och således passerade de olika sökfiltren. Det kan inte uteslutas att tillägg av andra sökord 

skulle kunnat genererat fler artiklar, samtidigt var den kompletterande databassökningen i 

Google Scholar en effektiv metod för att eventuellt hitta några kompletterande artiklar. Under 

arbetets gång kontrollerades de etiska aspekterna i varje studie, med syftet att samtliga artiklar 

skulle inneha ett etiskt godkännande. I fyra studier (Svensson, et al. 2003; Svensson, et al. 2004; 

Ecollan, et al. 2007; Jousi, et al. 2010) framgick ej detta i artiklarnas text. Vid granskning av 

kriterier för publicerade artiklar hos respektive artikles tidskrift, framgår det att artiklarna ska 

följa Helsingforsdeklarationen för publicering (Journal of Internal Medicine, 2011; 

International Journal of Cardiology, 2018; BioMed Central, 2018). I resultatet användes 6 

studier som hade erhållit finansiellt stöd av medicintekniska företag. Ebinger, et al. (2014), 

Rasmussen, et al. (2017) samt Beynon, et al. (2015) erhöll finanseringshjälp, men förtydligade 

att sponsorerna ej hade påverkan på insamling, hantering, analys och tolkning av data. 

Steengard, et al. (2013), Bøtker et al, (2017) och Ezekowitz, et al. (2015) erhöll forskningsbidrag 

från olika medicintekniska företag och sponsorer, och har i sina studier inte diskuterat hur 

detta påverkat studiens resultat. Detta kan påverka uppfattningen om resultatens 

trovärdighet. Varje artikel sammanfattades i en artikelöversiktstabell, och resultatet indelades 

i olika områden enligt Arksey & O’Malley (2005), som var en effektiv metod för att beskriva 

forskningen och kunna sammanställa och rapportera resultatet till läsaren. Vald metod 

resulterade i en fördjupad kunskap och förståelse för ämnesområdet, och samtliga artiklar från 

länderna Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, Österrike, Frankrike, Italien, Slovenien, Usa 

och Kanada gav möjlighet att följa forskningsutvecklingen av prehospital PNA i hela 

västvärlden.  Under arbetet med denna studie följde författaren systematiskt samtliga 

innehållsdelar för en scoping review enligt Arksey & O’Malley (2005) vedertagna metod, samt 

hade en neutral attityd och ett tyglande förhållningssätt för att inte personliga uppfattningar 

eller förförståelse skulle påverka studiens resultat. 
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8. Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att översiktligt beskriva den forskning som finns om PNA för in vitro-

diagnostik inom prehospital akutsjukvård. Resultatet visade att PNA inom ambulanssjukvård 

är möjligt och har utförts i form av olika hjärtmarkörer, blodgaser samt mätning av laktat och 

INR. Studierna om hjärtmarkörer har visat varierande resultat vad gäller att identifiera 

patienter med hjärtinfarkt och dyspne samt för att påverka behandling, men har påvisat 

betydelsefull prognostisk information. Blodgaser har visat sig tillhandahålla en vägledande 

funktion vid omhändertagandet av kritiska patienter och anses betydelsefullt vid initiering av 

behandling. Laktat är en bra indikator för att identifiera samt bedöma vårdbehov och vårdnivå 

hos kritiska traumapatienter, och har samtidigt visat sig ha prognostiskt värde. Laktat har i 

studiens resultat visat på tvetydig effekt för att identifiera sepsispatienter. INR anses av 

akutläkare fylla en viktig funktion i omhändertagandet av neurologpatienter och kan vid fall 

av stroke underlätta initierandet av trombolysbehandling och minska tiden för behandling. 

Studierna har fokuserat på diagnostisk tillförlitlighet, sensitivitet och specificitet av analyser, 

jämförelse med andra biomarkörer sinsemellan samt diagnostiska instrument, prognostiskt 

värde, triagering, tidsbesparande effekt och hur resultatet påverkar frekvensen av andra 

interventioner. En studie fokuserade enbart på implementering. 

Flera av artiklarna som baserades på samma analyser erhöll motstridiga resultat. Ezekowitz, 

et al. (2015) kunde till skillnad från Rasmussen et al. (2017) och Steengard et al. (2013) inte se 

någon ökad mortalitet hos patienter med förhöjt troponin. De diskuterar i sin studie att en 

brist var att 18% av deltagarna inte erhöll analys vilket kan inverka på resultatet (Ezekowitz, 

et al., 2015). Schucert, et al. (1999) upptäckte i sin studie endast en liten andel av patienterna 

med hjärtinfarkt med troponinmätning. En möjlig förklaring till skillnaden kan vara de 

medicintekniska framstegen som skett under åren. Ezekowitz et al. (2014) fick i sin studie ett 

negativt resultat när de undersökte värdet av troponin I och BNP vid omhändertagande av 

patient med akut hjärtsjukdom, och att detta således inte påverkar behandlingen eller tiden 

tills patienten är färdigbehandlad. De diskuterar i studien att orsaker till utfallet kan vara 

följden av allt för vida inklusionskriterier kan ha lett till felaktig inkludering, det fanns i 

efterhand en osäkerhet kring huruvida läkare på mottagande sjukhus använde sig av 

mätvärdena samt avslutades studien i förtid på grund av liten effekt vilket påverkar skillnader 

i resultatet. De diskuterar vidare att en större studie med annan design kan krävas för att 
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förvissa sig om de studerande biomarkörerna är meningslösa för syftet eller om det krävs 

andra strategier. Bøtker et al. (2017) upptäckte i sin studie att NT-proBNP inte hade någon 

inverkan på triageringen av patienter med dyspne tillskillnad mot Prosen, et al. (2011). Bøtker 

et al. (2017) diskuterar i studien att flera aspekter kan ha påverkat detta, bland annat hur 

utrustningen användes, hur strategin för implementeringen gick till, analystider och praktiska 

problem (Bøtker et al. 2017). I pilotstudien av Boland et al. (2016) såg de att det diagnostiska 

värdet av laktat prehospitalt var lågt hos sepsispatienter, till skillnad från Guerra, et al. (2013) 

som såg att laktat hade en effekt vid identifiering och prognostiskt värde hos denna 

patientgrupp. Möjliga anledningar till resultatet som Boland et al. (2016) diskuterar, är att det 

bland annat var brist på utbildning hos ambulanspersonalen för handhavande av PNA, det 

övervakades inte om deltagare missades för inkludering i studien samt att laktatvärden som 

var förhöjda var få och således försvårade undersökning av värdet. Motstridiga resultat som 

återfunnits i denna studie behöver inte tyda på att biomarkörerna är orelevanta, utan kan vara 

följden av äldre studier med annan medicinsk teknik, praktiska omständigheter och felaktig 

forskningsdesign med allt för breda inklusionskriterier och för få studiedeltagare.  

PNA för prehospitalt bruk har visat sig vara begränsad till ett antal analyser, men samtidigt 

forskas det på nya analysmöjligheter och tekniken utvecklas ständigt (Andrew & Price, 2014). 

Det har under de senaste åren genomförts forskning med uppsamling av blod prehospitalt och 

med analys på laboratorium, då analyser av dessa tester i dagsläget inte är möjliga prehospitalt 

av tekniska skäl. Ett exempel är Stengaard et al. (2016) studie som undersökte förmågan att 

utesluta hjärtinfarkt hos patienter med en dubbelbiomarkör-strategi bestående av högsensitivt 

troponin och copeptin, och har visat sig ge signifikant diagnostiskt värde. De spekulerar i att 

analysen kan bli verklighet för prehospitalt bruk i framtiden (Stengaard et al., 2016). Även 

Rozanski et al. (2017) analyserade biomarkören GFAP med syftet att försöka urskilja 

hjärnblödning från hjärninfarkt, och fann en specificitet på 100%. Detta tyder på att GFAP kan 

ge viktig information vid behandling av patienter med hjärnblödning (Rozanski et al., 2017).  

Artiklarna som inkluderades i denna studie har främst fokuserat på diagnostik, bedömning 

och prognos med hjälp av biomarkörer. Ingen av artiklarna har berört aspekter som risker eller 

upplevelser hos patient eller personal med PNA, medan endast en artikel (Shah et al., 2013) 

berörde kostnadsaspekter. Nackdelar med PNA ur ett samhällsperspektiv är att de är mer 

kostsamma än laboratorieanalyser. Kostnader för utrustning, kvalitetskontroll och reagenser 
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är dyrt i förhållande till ett laboratorium, samt kan leda till ökade provtagningar då 

möjligheten finns vilket leder till mer kostnader (Shaw, 2016). Mediankostnad för analys av 

blodsocker på ett laboratorium uppgår till 3,78 dollar medan blodsocker med PNA på en 

avdelning med lågfrekventa tester kan uppgå till hela 16,49 dollar per analys (Hortin, 2005). 

Samtidigt förklarar Shah, et al. (2013) att laktatmätningen med PNA i deras studie var 

kostnadseffektiv med priset 1,80 dollar per test.  

Hur ambulanssjuksköterskor och patienter upplever medicinteknisk utrustning i en 

prehospital miljö är sparsamt beforskat. I en studie av Kiekkas, Poulopoulou, Papadoulas och 

Kousojannis (2006) undersöktes personalens uppfattning om den medicintekniska 

utrustningen på en intensivvårdsavdelning. Medicinsk teknik sågs som ett betydelsefullt 

hjälpmedel i omvårdnaden av personalen, samtidigt kunde tekniken upplevas som svår, 

utmanande och otillförlitlig. Stort fokus på tekniken kunde även leda till ökad objektifiering 

hos patienter. Att se patienten ur ett holistiskt perspektiv och inte enbart utgå från det tekniska 

resultatet betonades som viktigt.  Vidare sågs bristande kompetens till utrustningen påverka 

patientsäkerheten (Kiekkas et al., 2006). I en svensk kvalitativ studie undersökte Ahl, Nyström 

och Jansson (2005) patienters upplevelser av ambulanssjukvården. Flera av patienterna 

upplevde behandling och medicinteknisk utrustning som värdefull, medan vissa patienter 

inte ville bli behandlade och undersökta prehospitalt utan istället föredrog att vårdas på 

sjukhus (Ahl et al., 2005). Utifrån studierna kan PNA inom ambulanssjukvården tolkas inneha 

en viktig funktion som sammanbinds med omvårdnaden, samtidigt som det finns risk för att 

personalen fokuserar mer på mätvärden vilket i sin tur skulle kunna leda till ett mindre 

holistiskt synsätt samt att svårhanterlig, teknologisk utrustning med eventuell bristande 

utbildning kan skapa ett problem som påverkar patientsäkerheten. 

Riskerna med PNA inom ambulanssjukvården är inte ett ämne som diskuteras i studiernas 

resultat. Riskfaktorerna med PNA kan dock inte underskattas och det krävs utbildning av 

personalen för att öka kunskapen om hur tekniken integrerar med patientens tillstånd 

(Collopy, 2014). Ehrmeyer (2011) skriver att bristande riktlinjer, utbildning och snabba 

testresultat kan generera fel. Patientsäkerheten kan äventyras när det beslutas om fel analys 

hos fel patient, felaktig uppsamling av prov, fel tidpunkt, felaktigt resultat, felaktig tolkning, 

felaktig dokumentation och som kan generera en inkorrekt klinisk åtgärd (Ehrmeyer, 2011).  
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Inspektionen för vård och omsorg [IVO] (2017) skriver att de flesta vårdskador inom hälso- 

och sjukvården uppstår till följd av bristande diagnostisering och behandling. En ökad risk 

föreligger i det tidiga skedet i vården med äldre, multisjuka patienter som överförs mellan 

vårdgivare, samtidigt som personalen arbetar under tidspress och har bristande kunskap och 

information om patienten (Sveriges Kommuner och Landsting [SKL], 2017). En försenad 

diagnos kan leda till försenad behandling, som kan resultera i försämrade möjligheter till ett 

tillfrisknande (SKL, 2017). År 2017 hade ambulanssjukvården i Sverige sammanlagt 53 

anmälda Lex Maria fall, vilket var en ökning med 7 fall från 2016 (IVO, 2017). Med 

evidensbaserad PNA inom ambulanssjukvården finns potentialen att förbättra patientvården 

genom att öka diagnostikförbättringsmöjligheter, fatta snabbare beslut och minska tid för 

provtagning (Collopy, 2014).  

Sjuksköterskans bedömning bör vara grundad på både data samt information genom dialog 

med och delaktighet av patienten, vilket leder till att informationen får större betydelse och 

främjar patientsäkerheten. Ambulanssjuksköterskans bedömning blir säkrare när han eller 

hon använder sig av sina samtliga kunskaper, erfarenheter och sinnen, visar på engagemang 

och har ett utforskande och nyfiket förhållningssätt till patienten (Andersson-Hagiwara & 

Wireklint-Sundström, s 180, 2016). För att minimera vårdskador och öka patientsäkerheten 

inom ambulanssjukvården kan det diskuteras om PNA kan fylla en betydelsefull funktion för 

att snabbare ge information om diagnos och terapeutiska åtgärder hos vissa patientgrupper, 

samtidigt som ambulanssjuksköterskan med relevant PNA-utbildning och tydliga riktlinjer 

också använder sig av alla sina sinnen utifrån en dialog med patienten.  

Polit och Beck (2013) förklarar att innan implementering av en ny intervention kan göras i 

verksamheten, måste det finnas evidensbaserad forskning samt att en bedömning utförs av 

studiernas giltighet, klinisk betydelse samt kostnader, risker och dess nytta. Vidare krävs en 

utvärdering av interventionens potential som omfattar överförbarhet (i vilken utsträckning 

interventionen kan fylla en funktion), genomförbarhet samt förhållandet mellan kostnad och 

nytta. När interventionen har bedömts som adekvat, kan en implementering utföras genom 

ett pilottest för bedömning av resultaten (Polit & Beck, 2013). En väl genomförd 

implementering av PNA kräver ett ledarskap, en samordnare samt kontinuerligt arbete med 

kvalitetstestning för att öka patientsäkerheten och förbättra kvaliteten (Ehrmeyer, 2011). 

Implementeringen av prehospitala PNA kräver djup förståelse av både regelverk och hela 
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testprocessen. Det är ett komplext område och viktigt att beakta samtliga delar för att 

säkerställa hög patientsäkerhet (Collopy, 2014). I en artikel som återfinns i studiens resultat av 

Di Serio, et al. (2010), beskrivs en säker implementering av PNA med hjälp av SWOT-analys 

där aspekter som styrkor, svagheter, möjligheter och hot analyseras. Di Serio, et al. (2010) 

förklarar att en kritisk patients tillstånd snabbt kan förändras och bör under transport erhålla 

samma övervakning som på en intensivvårdsavdelning, och med hjälp av PNA ges potential 

att förbättra kliniska resultat hos dessa patienter och reducera negativa händelser. En 

utmaning är således att få ut maximalt av tekniken samtidigt som riskerna kan minimeras (Di 

Serio, et al. 2010). 

För att minimera vårdskador kan vårdgivaren öka patientsäkerhetskulturen, som är beroende 

av en stark organisation, utbildning, framtagna protokoll och teknik av god kvalitet. Det är 

viktigt att veta hur fel uppstår, vilka lösningar som finns och hur arbetsmiljön inverkar på fel 

i vårdmiljön. De flesta fel som uppstår i vården är korrelerat till systemfel, och berör områden 

som utbildning, arbetssätt, rutiner och arbetsgruppen. Genom att fokusera på dessa 

riskfaktorer ges möjlighet till en säkrare vård (Beuzekom, Boer, Akerboom, & Dahan, 2013). 

 Med rätt insatser, som evidensbaserat arbete, kan vårdskador förhindras (Socialstyrelsen, 

2017 a).  I en studie av Muething, et al. (2012) utfördes ett arbete med kultur- och 

systemändringar i ett led att öka patientsäkerheten på ett sjukhus. Programmet, SSE Reduction 

(serious safety events), som användes i studien startade med ett felpreventionsprogram hos 

de anställda för att öka förståelsen för säkerhet och faktorer som leder till vårdskador. Därefter 

etablerades en patientsäkerhetsgrupp som genom handlingsplaner och 

kvalitetsförbättringsarbete tog bort hinder och fann lösningar på problem som hotar 

patientsäkerheten. Gruppen anordnade trestegsmöten som behandlade fakta om de olika 

problemen, de bakomliggande orsakerna samt förändringar och nya handlingsplaner. Efteråt 

fick samtlig personal ta del av informationen och fick kontinuerligt rapporter från en utsedd 

säkerhetsansvarig för att främja de anställdas säkerhetskultur. Slutligen infördes 

standardiserade checklistor och interventioner för att minska risken för vårdskador. Detta 

kvalitetsarbete resulterade i statistiskt signifikanta minskningar av allvarliga fall på det 

studerande sjukhuset (Muething, et al., 2012), och programmet skulle med fördel vara möjligt 

att använda för att öka säkerheten vid olika PNA i en prehospital miljö. 
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9. Slutsats 

Resultatet i denna studie visar att forskning med analys av hjärtmarkörer, laktat, blodgaser 

och INR har genomförts prehospitalt. Flera av studierna har påvisat att dessa analyser anses 

spela en viktig roll i den prehospitala akutsjukvården för att ge bättre diagnostiska möjligheter 

och beslutsförmåga, initiering av behandling, triagering, bedömning av prognos samt för att 

spara tid i vården av akut sjuka patienter. Samtidigt har vissa studier ifrågasatt nyttan med 

olika PNA i prehospital miljö. Det har inte framkommit relevant forskning om kostnader, 

risker och upplevelser hos vårdgivare och vårdtagare av PNA. Intrahospitalt har forskning 

påvisat att PNA kan äventyra patientsäkerheten när riktlinjer och utbildning undervärderas i 

verksamheten. Med stärkande av säkerhetskulturen och med kontinuerligt 

kvalitetssäkringsarbete, kan patientsäkerheten ökas och vårdskador reduceras med PNA. Med 

ett personcentrerat förhållningssätt kan ambulanssjuksköterskan minimera objektifiering av 

patienten vid användning av PNA och således undvika ett vårdlidande.  

Utvecklingen av PNA sker explosionsartat, och i takt med de tekniska framstegen ökar 

analysmöjligheterna. Med dessa analyser skapas ett helt nytt arbetssätt för 

ambulanssjuksköterskan, och i framtiden talar mycket för att en ökning av olika PNA för in-

vitro diagnostik kommer att bli en verklighet inom den prehospitala akutsjukvården. 

 

10. Behov av vidare forskning 

Forskningsområdet kring PNA för in vitro-diagnostik inom prehospital akutsjukvård är i dag 

sparsamt beforskat, men är samtidigt ett område vars forskningsintresse blivit allt större under 

de senaste åren. Flera författare till studiens artiklar har diskuterat att större studier och med 

annorlunda design kan behövas för att stärka vissa av studiernas resultat. Under 

datainsamlingen upptäcktes kunskapsluckor om kostnader, risker och upplevelser hos 

sjukvårdspersonal och patienter i samband med PNA prehospitalt. Studier inom dessa 

områden är motiverande för att utvärdera det ekonomiska värdet, undersöka vilka risker det 

finns i prehospital miljö samt för att öka förståelsen av ambulanssjuksköterskans och 

patientens upplevelser av PNA.  
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Författare, period 
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Syfte Deltagare Studiedesign Kvalitet/etik Resultat 

Beynon, et. al. 
(2015).  
 
12 månaders period 
 
Heidelberg, 
Tyskland 
 

Studien syftade till att utvärdera validitet och 
potentialen i en koagulometer som mäter 
international normalized ratio (INR) vid 
behandlingen av akut sjuka patienter prehospitalt. 

103 patienter 
inkluderades i 
studien. 

En prospektiv observationsstudie genomfördes. 
Prehospitalt INR analyserades hos patienter som var 
över 18 år och hade fått en perifer venkateter, eller då 
en läkare var närvarande som yrkade på att INR skulle 
analyseras. Efter varje patient som fått INR analyserat, 
fick akutläkare bedöma värdet av ett prehospitalt INR 
värde. 
 

En mindre studie som 
godkändes av en etisk 
kommitté. Skriftligt 
samtycke till deltagande i 
studien erhölls vid 
studietiden eller efteråt. 

Akutläkare bedömde värdet av 
prehospitalt INR som högt i 9% 
och medium i 21% hos 
patienterna. Hos 63% av 
neurologpatienterna bedömdes 
INR ha en medium/högt värde. 
 
Tidig bedömning av INR ger viktig 
information om patientens 
hemodynamiska tillstånd, leder till 
snabb bedömning och är värdefull 
hos utvalda patienter. Mer 
forskning behövs för att 
karaktärisera potentialen. 
 

Boland, et. al. 
(2016).  
 
Juli 2011 – Augusti 
2013. 
 
Minneapolis-St.Paul, 
Minnesota, Usa. 
 

Syftet med pilotstudien var ge 
ambulanspersonalen utbildning i sepsis samt 
utrusta dem med temporal artärtermometer och 
bärbar laktatmätare för att lättare upptäcka sepsis 
samt undersöka hur ökat laktatvärde förhåller sig 
till inläggning på intensivvårdsavdelning, 
sepsisdiagnos på sjukhuset samt dödlighet på 
sjukhus. 

112 patienter 
deltog i studien. 

En prospektiv studie genomfördes. Ambulanspersonal 
fick utbildning i sepsis samt utrustades med en 
temporal artärtermometer och en laktatmätare. 
Inklusionskriterier för laktatmätning var två eller fler 
kriterier för sepsis (takykardi, hög andningsfrekvens, 
eller temperatur <36 eller >38) + tecken på infektion. 
Patienterna skulle sedermera vara över 18 år, ej 
gravida och transporteras till sjukhus. 
Ambulanspersonalen rapportade inte över resultatet till 
mottagande läkare.  
 

En mindre pilotstudie som 
godkändes av 
institutionens 
granskningskommitté. 

13 patienter hade ökade 
laktatnivåer prehospitalt. 27 
patienter diagnostiserades på 
sjukhuset med sepsis.  
 
Projektet gav inte den 
diagnostiska noggrannhet för 
sepsis som motiverar 
akutmottagningens personal att 
förbereda omhändertagande av 
dessa patienter till skillnad från 
ambulanspersonalens vanliga 
bedömningar. 
 

Brown, et. al. (2016). 
 
Januari 2009 – 
September 2014. 
 
Pittsburgh, Usa. 
 

Syftet med studien var att utvärdera det 
diagnostiska värdet med tillägg av prehospitalt 
laktat i en algoritm för traumatriagering.  
 
 
 
 
 
 
 

6347 patienter 
inkluderades i 
studien. 

En retrospektiv kohortstudie genomfördes. Alla 
traumapatienter över 15 år deltog i studien och 
transporterades med ambulanshelikopter. Det högsta 
laktatvärdet registrerades och resultatet var inte dolt 
för ambulans- eller sjukhuspersonalen.  
 

En större studie som 
godkändes av den 
institutionella 
granskningskommittén vid 
University of Pittsburgh. 

Laktatmätning tillsammans med 
algoritmen klassificerade 
patienterna till en lämplig 
traumanivå med minskad 
övertriagering. Detta system kan 
vara till fördel för att aktivera ett 
mötande traumateam.  
 



 
 

Bøtker, et. al. 
(2017).  
 
Februari 2014 – July 
2015. 
 
Danmark. 
 

Syftet med studien var att undersöka om tillägg av 
N-terminal proBNP förbättrade triageringen av 
patienter med svår dyspne prehospitalt. 

711 patienter 
deltog i studien 
(350 patienter i 
interventionsgru
ppen och 361 
patienter i 
kontrollgruppen). 

En multi-center, single blinded, randomiserad 
kontrollstudie genomfördes. Samtliga patienter var 
över 18 år och hade dyspne tillsammans med antingen 
låg/hög andningsfrekvens, låg/hög puls, lågt/högt 
blodtryck, låg saturation, cyanos, talsvårigheter, 
accessoriska andningsmuskler eller sänkt 
medvetandegrad. Patienterna delades in i en 
slumpmässig kontroll- och interventionsgrupp, där 
interventionsgrupper erhöll proBNP analys.  
 

En större studie där 
kommittén för 
forskningsetik vid Region 
Midtjylland godkände 
studien som ett nödprojekt 
och informerat samtycke 
av deltagarna/anhöriga 
inhämtades i efterhand. 
Studien iakttog 
Helsingforsdeklarationen.  
 

NT-proBNP förbättrade inte 
triageringen av patienterna i 
studien. 

Di Serio, et. al. 
(2010).  
 
Foggia, Italien. 

Projektet syftade till att implementera en modell av 
PNA (artärblodgaser med glukos, natrium, kalium, 
kalcium, hematokrit/hemoglobin) som kunde 
användas i ambulanshelikopter. 

11 frivilliga, 
friska personer. 

En implementeringsstudie genomfördes med analys 
enligt SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, 
threats). 

En mindre studie vars 
process övervakades av 
The Clinical Pathology 
Service of the University 
Hospital of Bari. 
 

Projektet har resulterat i att 
testerna går att implementera i 
verksamheten. 
 

Ebinger, et. al. 
(2014).  
 
Maj 2011 – Januari 
2013. 
 
Berlin, Tyskland. 
 

Syftet var att undersöka om trombolysbehandling 
vid stroke i en specialutrustad stroke-ambulans 
med datortomografi, PNA, telemedicin och ett 
stroke-team, minskar förseningar för behandling.  

6182 patienter 
deltog i studen 
(3213 i 
interventionsgru
ppen och 2969 i 
kontrollgruppen). 

En randomiserad, klinisk studie genomfördes. En 
specialutrustad strokeambulans med CT, PNA och 
stroketeam larmades ut vid strokemisstanke. 
Ambulansen fanns under studieperioden tillgänglig 
under vissa veckor, medans andra veckor var 
kontrollveckor med vanlig ambulanssjukvård.  
 

En större studie som 
godkändes av Charité 
Ethics Committee. Den 
etiska kommittén, Berlin 
State data protection 
regulatory office och Data 
protection representatives 
of participating hospitals 
tillät att personal samlade 
in information efter att 
informerat patient eller 
avpersonifierad 
information om patienten 
inte kunde ge samtycke. 
 

De prehospitala analyserna av 
international normalized ratio 
(INR) bidrog till initierandet av 
trombolysbehandling som 
resulterade i minskad tid för 
behandling. 

Ecollan, et. al. 
(2007).  
 
Februari 2004 – 
September 2004. 
 
Paris, Frankrike. 
 

Att undersöka den diagnostiska förmågan vid 
hjärtinfarkt genom att mäta H-FABP jämfört med 
troponin, myoglobin och CK-MB prehospitalt. 

108 pat med 
bröstsmärta. 

En prospektiv observationsstudie genomfördes. 
Läkare på larmcentralen beslutade om att larma ut 
enheten. Läkarundersökning med EKG utfördes på 
plats inom 30 min, och innan ankomst till sjukhus 
analyserades H-FABP samt jämfördes med troponin, 
myoglobin och CK-MB.  
 

Mindre studie där 
författarna följde 
riktlinjerna för National 
Committee for Clinical 
Laboratory Standards. 
Vidare står det på 
tidskriftens hemsida att 
forskning på mänskliga 
ämnen ska ha utförts i 
enlighet med 
Helsingforsdeklarationen 
(International Journal of 
Cardiology, 2018). 
 

Mätning av H-FABP hade bättre 
sensitivitet än troponin, myoglobin 
och CK-MB. H-FABP analys hos 
patienter med bröstsmärta 
förbättrar diagnostisering av 
hjärtinfarkt prehospitalt. 



 
 

Ezekowitz, et. al. 
(2015).  
 
Juli 2013 – Februari 
2015. 
 
Edmonton, Kanada.  
 

Syftet med studien var att undersöka om troponin I 
prehospitalt påskyndar tiden för diagnos hos 
patienter med bröstsmärta. 

601 patienter 
deltog i studien 
(305 i 
interventionsgru
ppen och 296 i 
kontrollgruppen). 

En prospektiv, open-label, blinded-endpoint (PROBE), 
randomiserad klinisk studie genomfördes. Patienterna 
delades in i antingen troponingrupp eller en 
kontrollgrupp. Samtliga var över 30 år med 
bröstsmärtor och misstänkt kardiovaskulär sjukdom. 
Patienter exkluderades om de hade ST höjning på 
EKG eller andra tillstånd som inte var av kardiellt 
ursprung. Troponin analyserades i ambulansen och 
rapporterades över till mottagande läkare. 
 

En större studie där 
patienterna gav muntligt 
samtycke till 
ambulanspersonalen följt 
av skriftligt samtycke, och 
studien godkändes av 
hälsoforskningsetikstyrels
en i Edmonton, Alberta. 

Hos interventionsgruppen var 
mediantiden för troponinmätning 
38 min och 8.8h för tiden från 
första vårdkontakten tills patienten 
var färdigbehandlad på akuten. 
Hos kontrollgruppen var 
motsvarande tid 138 min samt 
9.1h. Troponinmätning i 
ambulansen kan leda till 
effektivare triage och behandling 
samt öka effektiviteten på 
akutmottagningen. 
 

Ezekowitz, et. al. 
(2014).  
 
November 2011 – 
December 2012. 
 
Edmonton, Kanada. 
 

Att undersöka om troponin I och B-type natriuretic 
peptide prehospitalt kunde ge vägledning hos 
patienter med kardiovaskulära symtom. 

480 patienter 
med bröstsmärta 
eller dyspne. 

En randomiserad studie genomfördes. 
Inklusionskriterier var över 18 år med dyspne eller 
bröstsmärta. Patienter exkluderades om de hade ST 
höjning på EKG eller icke kardiella orsaker till sina 
besvär. Patienter randomiserades in i en 
hjärtmarkörgrupp (PROACT-3) och en kontrollgrupp. 
PROACT-3 grupper erhöll troponin och pro-BNP 
analys i ambulansen medan kontrollgruppen fick 
sedvanlig behandling.  
 

En större studie där The 
Health Research Ethic 
Board, University of 
Alberta, godkände studien. 

Studien påvisade inte att analys av 
pro-BNP eller troponin i 
ambulansen påverkade 
behandlingen eller tiden tills 
patienten är färdigbehandlad. 

Guerra, et. al. 
(2013). 
 
Januari 2009 – 
December 2009. 
 
Denver, Usa. 
 

Syftet var att utvärdera om ambulanspersonal med 
ett speciellt protokoll, Sepsis Alert Protocol som 
inkluderade en laktatmätning, kunde identifiera 
patienter med svår sepsis. 

112 patienter 
med svår sepsis 
deltog i studien. 

Studien använde en multi-metod med kvantitativ 
design för att utvärdera om ambulanspersonal kunde 
identifiera svår sepsis prehospitalt och om man kunde 
se en förbättring på sikt hos dessa patienter. Analysen 
använde en prospektiv kohortstudie med ett speciellt 
protokoll för screening, Sepsis Alert Protocol. Den 
andra analysen använde en retrospektiv fall-
kontrollstudie för att undersöka dödligheten hos denna 
patientgrupp.  
 

En mindre pilotstudie som 
godkändes av de för 
studiens deltagande 
sjukhusens gemensamma 
institutionella 
granskningsstyrelser.  

Tillförlitligheten att hitta sepsis 
med Sepsis Alert Protocol var 
47.8%. Dödligheten hos hela 
gruppen var 26.7% medan 
dödligheten var 13.6% hos de som 
fick behandling utifrån protokollet. 
Användningen av protokollet 
resulterade även i minskade 
intubationer.  

Guyette, et. al. 
(2015).  
 
Mars 2011 – Augusti 
2012. 
 
Dallas-Fort Worth, 
Milwaukee, Seattle-
King County, 
Birmingham 
Alabama, Pittsburgh, 
Memphis, San Diego 
och British 
Columbia, Usa. 
 

Syftet var att i en prehospital miljö jämföra laktat 
mot systoliskt blodtryck för att förutsäga behovet 
av kritisk vård hos traumapatienter. 

1251 patienter 
inkluderades. 
Traumapatienter 
med ett 
systoliskt 
blodtryck på 100 
mm/Hg eller 
under 
inkluderades. 

En prospektiv observationsstudie genomfördes. 
Patienterna inkluderades om de varit med om ett 
fysiskt trauma samt systoliskt blodtryck på 100mmHg 
eller lägre. Exklusionskriterier var ålder under 15 år, 
penetrerande skallskada, drunkning, större 
brännskador eller interner. Laktatmätning  
genomfördes prehospitalt och ingen sjukvårdspersonal 
hade åtkomst till resultatet förens patienten anlänt till 
sjukhus, för att inte resultatet skulle påverka vården. 
 
 
 
 
 

En större studie där 
samtliga institutioner som 
samarbetade i studien 
erhöll etiskt godkännande 
från institutionella 
granskningskommittéer  
och forskningsetiska 
styrelser. Studien 
bedömdes ha minimal risk 
för patienterna, och 
informerat samtycke var 
inte nödvändigt.  
 

Laktat är mer användbart än 
systoliskt blodtryck för att 
identifiera traumapatienter som 
behöver kritisk vård. 



 
 

Hajdinjak, et. al. 
(2012).  
 
Juni 2006 – Maj 
2010. 
 
Maribor, Slovenien. 
 

Studien syfte var att bestämma det prehospitala 
värdet av en kombinerad mätning av NT-proBNP 
och troponin T för att förutsäga dödligheten på 
sjukhus hos patienter med stroke. 

106 patienter 
med stroke. 

En prospektiv kohortstudie genomfördes. Patienter 
undersöktes prehospitalt av en läkare, sjuksköterska 
och sjukvårdare. Patienterna inkluderades om de 
visade symtom på stroke med neurologisk påverkan. 
Patienter med trauma, njursvikt, hjärtinfarkt och andra 
neurologiska sjukdomar exkluderades. NT-proBNP 
och troponin analyserades prehospitalt med en bärbar 
enhet.  
 

En mindre pilotstudie  
som erhöll etiskt 
godkännande från Ethical 
Review Board of the 
Ministry of Health of 
Slovenia. Patienterna gav 
samtycke att vara med i 
studien, och när de inte 
kunde det gav istället 
anhöriga samtycke. 
 

Positivt resultat av troponin T och 
NT-proBNP var associerade med 
sämre prognos hos patienter med 
stroke.  

Jousi, et. al. (2010).  
 
1999-2002. 
 
Helsingfors och Åbo, 
Finland. 
 

Syftet var att undersöka om artärblodgasmätning 
vid omhändertagande av kritiska traumapatienter 
prehospitalt gav användbar hemodynamisk 
information om de två olika intravenösa 
vätskebehandlingarna som testades. 

37 
traumapatienter 
inkluderades i 
studien (17 i 
interventionsgru
pp och 20 
patienter i 
kontrollgrupp).  

En randomiserad prospektiv studie genomfördes. 
Bedömningen om vilka patienter som fick delta gjordes 
på olycksplatsen, de skulle ha varit utsatt för ett 
multitrauma samt fått hypovolemi. Patienter som 
erhållit mer än 500ml kristalloidvätska på 
olycksplatsen ankomst exkluderades. Patienterna 
randomiserades in i två gruppen för att antingen 
erhålla hyperton NaCl (interventionsgrupp) eller vanlig 
kristalloid/kolloidlösning (kontrollgrupp). 
 

En mindre preliminär 
studie vars etiska 
resonemang ’r styrkt 
utifrån World Journal of 
Surgery som bekräftar att 
samtliga studier som 
publiceras skall följa 
BioMed Centrals riktlinjer, 
och att samtlig forskning 
som involverar mänskliga 
ämnen ska utföras i 
enlighet med 
Helsingforsdeklarationen 
samt vara godkänd av en 
etikkommitté för 
publicering (Biomed 
Central, 2018). 
 

Det fanns inga statistiska 
signifikanta skillnader mellan de 
båda grupperna som fick olika 
vätskebehandlingar. Base Excess 
(BE), pH och hemoglobin var lägre 
i interventionsgruppen.  
 
Mätning av blodgas prehospitalt 
gav viktig information om 
patienternas syra-basbalans och 
var ett användbart redskap. 

Mullen, et. al. 
(2014). 
 
September 2007 – 
September 2009. 
 
Massachusetts, Usa. 
  

Hypotesen var att laktatmätning i 
ambulanshelikoptern skulle identifiera patienter 
med hög dödlighet, samt påverka graden av 
intubation, central venkateter (CVK), transfusion 
och vätska. 

59 kritiskt sjuka 
medicinpatienter 
deltog i studien. 

En prospektiv observationsstudie genomfördes. 
Studien genomfördes på en ambulanshelikopter. 
Vuxna, kritiskt sjuka medicinpatienter deltog i studien, 
trauma- och sepsispatienter exkluderades. 
Laktatvärden registrerades prospektivt av en för 
ändamålet tränad helikoptersjuksköterska som 
rapporterade resultatet till mottagande läkare. 
 

En mindre pilotstudie som 
godkändes av University 
of 
Massachusetts 
Institutional Review Board. 

20 patienter hade förhöjda 
laktatnivåer på 7 mmol/l i 
medianvärde. En ökad dödlighet 
kunde ses hos de patienter med 
>4 mmol/l. Ingen förändring i det 
övriga omhändertagandet kunde 
ses. Laktatmätning prehospitalt 
kan vara värdefullt för att bedöma 
dödlighetsrisken hos kritiskt sjuka. 
 

Prause, et. 
al.(1997). 
 
April 1996 – 
September 1996. 
 
Graz, Österrike. 
 

Studien syftade till att utvärdera 
nyttan av en mobil 
blodgasapparat prehospitalt vid en nödsituation, 
och vilka 
omedelbara terapeutiska konsekvenser den kan 
leda till. 

25 kritiskt sjuka 
patienter. 
 

En prospektiv kohortstudie genomfördes. 
Narkosläkare i akutläkarbilar utförde 
blodgasanalyser/elektrolyter på patienter med 
hjärtstopp, dyspne, acidos, kardiogen chock, arytmier 
samt de som blev ventilerade med en revivator. 
Akutläkarna skulle därefter svara på frågorna om 
resultatet var till vägledning för diagnos eller 
behandling samt om resultatet ledde fram till andra 
interventioner. 
 

En mindre studie som 
erhöll etiskt godkännande 
från University of Graz. 

Ambulanspersonalen ansåg att 
blodgasanalyserna vid 72% av 
fallen var vägvisande och i 52% 
var informationen avgörande för 
att initiera behandling. 



 
 

Prosen, et. al. 
(2011).  
 
Juli 2007 – April 
2010. 
 
Maribor, Slovenien. 

Syftet var att undersöka diagnostisk tillförlitlighet 
med ultraljud, NT-proBNP samt klinisk bedömning 
för att urskilja patienter med dyspne från hjärtsvikt 
och patienter med dyspne från KOL/astma i en 
prehospital miljö. 

129 patienter 
ingick i gruppen 
med dyspne från 
hjärtsvikt, 89 
patienter ingick i 
gruppen med 
dyspne från 
KOL/astma. 
 

En prospektiv kohortstudie genomfördes. Patienter 
undersöktes prehopsitalt av en läkare, sjuksköterska 
och sjukvårdare. Patienterna som inkluderades skulle 
ha plötslig dyspne, andra tillstånd exkluderades. NT-
proBNP och ultraljud utfördes prehospitalt samt när 
patienten kom till akutmottagningen. 
 

En mindre studie som 
godkändes av Ethical 
Review Board of the 
Ministry of Health of 
Slovenia. 

Kombinationen av ultraljud och 
NT-proBNP mätning prehospitalt 
visade sig vara en tillförlitlig metod 
för att diagnostisera patienter med 
dyspne orsakad av hjärtsvikt från 
patienter med dyspne orsakad av 
KOL/astma. 

Rasmussen, et. al. 
(2017).  
 
Juni 2012 –  
November 2015. 
 
Danmark.  
 

Syftet med studien var att bestämma det prediktiva 
värdet av troponin T-mätning för diagnos och 
riskbedömning hos patienter med misstänkt 
hjärtinfarkt. 

15 781 patienter 
med misstänkt 
hjärtinfarkt. 

En observationell populationsbaserad kohortstudie 
genomfördes. Patienter inkluderades i studien om de 
hade bröstsmärtor i mer än 15 minuter de senaste 12 
h, dyspne utan känd lungsjukdom eller misstanke om 
hjärtinfarkt. Samtliga patienter med misstänkt 
hjärtinfarkt erhöll troponinmätning och resultatet 
rapporterades över till mottagande läkare på 
sjukhuset.  
 

En större studie som var 
godkänd av danska hälso- 
och sjukvårdsverket och 
danska 
dataskyddsmyndigheten.  

2187 patienter diagnostiserades 
med hjärtinfarkt. 2150 patienter 
hade troponin T nivåer på 50 ng/l 
eller mer, och av dessa hade 966 
patienter hjärtinfarkt. Patienter 
med ett troponin T värde över 
50ng/L hade en ökad ettårs 
mortalitet på 24%, och de under 
50ng/L hade en dödlighet på 
4,8%.  Troponin kan användas för 
att identifiera riskpatienter och att 
de får rätt vård. 
 

Schucert, et. al. 
(1999).  
 
Feb 1995 – Maj 
1995. 
 
Hamburg, Tyskland. 
 

Syftet var att jämföra sensitivitet och specificitet vid 
troponin T mätning prehospitalt och på sjukhus 
samt utvärdera värdet av ett positivt 
troponinresultat prehospitalt under en 6 månaders 
uppföljning. 

158 patienter 
med 
bröstsmärta. 

En prospektiv kohortstudie genomfördes. Blodprov 
togs i ambulansen, patienterna fick aspirin och 
nitroglycerin. Vid ankomst togs EKG på 
akutmottagning samt nya blodprov 4 timmar senare. 
Förekomsten av positiva TnT-tester före sjukhuset 
jämfördes med resultaten på akuten. Förekomsten av 
död och akut hjärtinfarkt under sjukhusvistelse och 
under 6 månader efter vårdtid bedömdes hos patienter 
med positiva och negativa prehospitala TnT-
testresultat. 
 

En mindre studie som 
erhöll etiskt godkännande 
från den lokala etiska 
kommittén. 

Mätning av troponin prehospitalt 
identifierar bara en liten population 
med hjärtskada, men ger 
information om sämre prognos hos 
de som har förhöjda värden. 

Shah, et. al. (2013).  
 
April 2008 – Mars 
2010. 
 
Pittsburg, USA. 
 

Syftet var att avgöra om prehospitalt laktat hos den 
pediatriska populationen som utsatts för ett trauma 
är förknippat med ett behov av kritisk vård. 

217 pediatriska 
trauma patienter 
ingick i studien.  

En prospektiv kohortstudie genomfördes. 
Barnpatienter inkluderades i studien om de var under 
18 år, laktatmätning genomfördes samt att de flögs till  
sjukhus. Ambulanspersonal hade tillgång till 
laktatresultatet, men mottagande sjukhus hade inte 
åtkomst till det förens dagen efter.  
 
 
 
 
 
 
 
 

En större studie erhöll 
etiskt godkännande av 
The University of 
Pittsburgh institutional 
review board. 

Prehospitalt laktat var högre hos 
barn som var i behov av kritisk 
vård och kan förbättra 
noggrannheten att identifiera 
barntraumapatienter.  



 
 

Steengard, et. al. 
(2013).  
 
Maj 2010 – Maj 
2011. 
 
Danmark. 
 

Syftet var att utvärdera möjligheten av att utföra 
prehospitalt troponin T och dess förmåga att 
identifiera patienter med hjärtinfarkt samt förmåga 
av att kunna förutsäga dödligheten. 

985 patienter 
med 
bröstsmärta, 
akut dyspne 
utan känd 
lungsjukdom 
eller klinisk 
misstanke på 
hjärtinfarkt. 
 

En prospektiv observationsstudie genomfördes. 
Ambulanspersonal på 25 ambulanser utbildades i 
troponinmätning. Patienter med bröstsmärta, dyspne 
eller symtom på hjärtinfarkt erhöll troponinmätning 
prehospitalt och erhöll resultatet efter 12 minuter.  
 

En större studie som 
godkändes av den 
regionala etiska 
kommittén, hälso- och 
sjukvårdsverket och 
dataskyddsmyndigheten. 

Mätning av troponin T prehospitalt 
är möjligt och upptäckte 39% av 
patienter med hjärtinfarkt. 
Troponin kunde även förutsäga 
mortalitet.  

Svensson et al. 
(2003). 
 
Februari 2000 – 
November 2000 
 
Stockholm/Göteborg
, Sverige. 
 

Att utvärdera förekomsten av de förhöjda 
hjärtmarkörerna myoglobin, creatine kinase (CK-
MB) och troponin I hos patienter som hade 
misstänkt hjärtinfarkt prehospitalt. 

511 patienter 
med 
bröstsmärta, 
dyspne eller 
andra symtom 
som kan tyda på 
hjärtinfarkt. 

En prospektiv observationsstudie genomfördes. 
Patienterna skulle ha bröstsmärta i mer än 15 min de 
senaste 6h, dyspne utan känd bakomliggande 
lungsjukdom eller andra tillstånd som ger misstanke 
om hjärtinfarkt. PNA utfördes på plats. 
 

Större studie vars etiska 
godkännande är styrkt 
genom Journal of Internal 
Medicine, som förklarar att 
krav för publicering är att 
studien är etiskt granskad 
samt genomförts enligt 
internationellt accepterade 
etiska standarder (Journal 
of internal medicine, 
2011). 
 

20% av patienter med hjärtinfarkt 
hade förhöjd nivå av någon 
biomarkör och det kan således 
underlätta att identifiera denna 
patientgrupp. Falska postiva 
mätningar erhölls också. 
Författarna hävdar att denna 
triagemodell för att identifiera 
patienter med hjärtinfarkt kräver 
mer utvärdering.  

Svensson, et al. 
(2004). 
 
Februari 2000 – 
November 2000 
 
Stockholm/Göteborg
, Sverige. 
 

Att undersöka om EKG tillsammans med mätning 
av myoglobin, creatine kinase (CK-MB) och 
troponin I kunde förutse patienters kort- och 
långsiktiga risk för död samtidigt som man 
beaktade kön, ålder, sjukhistoria, symtom och 
kliniska fynd prehospitalt. 

511 patienter 
med bröstsmärta 
eller andra 
symtom till 
hjärtinfarkt. 

En prospektiv observationsstudie genomfördes. 
Patienterna skulle ha bröstsmärta i mer än 15 min de 
senaste 6h, dyspne utan känd bakomliggande 
lungsjukdom eller andra tillstånd som ger misstanke 
om hjärtinfarkt. PNA utfördes på plats. 
 

En större studie vars 
etiska godkännande är 
styrkt genom Journal of 
Internal Medicine, som 
förklarar att krav för 
publicering av studier är 
att de är etiskt granskade 
samt  
genomförts enligt  
internationellt accepterade 
etiska standarder (Journal 
of Internal Medicine, 
2011). 
 

Mortaliteten mätt under 30 dagar 
och 1 år var högst hos patienter 
med ischemisk skada på EKG 
samt en förhöjd biomarkör. 

 


