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Abstrakt 

 

Bakgrund: Kostnaderna för frakturbehandling är ett växande problem för samhället. 

Underbensfrakturer utgör en relativt vanligt skada. Ett tidigt och adekvat omhändertagande av 

patienter med frakturer på nedre extremiteter som innefattar smärtlindring, sårbehandling, 

reponering, immobilisering och traktion minskar lidandet för patienten och minimerar risker 

för invaliditet och mortalitet. Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka och jämföra 

rörligheten i ett simulerat underbensbrott med olika typer av immobilisering med traktion. 

Metod: Studien har en  kvasiexperimentell design. Test har genomförts på ett simulerat 

underbensbrott som immobiliserats med den vanligast förekommande utrustningen som 

används inom ambulanssjukvården i Sverige idag. Traktion med två, fyra och sex kilo har 

använts på samtlig utrustning. Genom att mäta rörligheten i det simulerade benbrottet har det 

uppmätts vilken utrustning som ger minst rörlighet i frakturområdet. Resultat: Analysen 

resulterade i olika utfall för utrustningen som användes. Qviksplint uppvisade minst rörelse i 

frakturområdet under experimenten och efterföljdes av Sagersplint och Haresplint. Slutsats: 

Testet visar på skillnader i rörlighet i frakturområdet vid jämförelse av de olika 

immobiliseringsmaterial som ingick i undersökningen.  

 

Nykelord: Ambulanssjukvård, Haresplint, Immobilisering, Kvasiexperimentell design,  

Prehospitalt arbete, Qviksplint, Sagersplint, Traktion, Underbensfrakturer 
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Abstract 

 

Background: Fractures are consistent case of management in the prehospital field and the 

costs for fracture treatment is a growing problem for the society. The prehospital management 

of this types of injuries in the right way with reposition, immobilization, traction and 

analgetics is of major importance for reducing risks and further damage for the injured 

patient. In Sweden today there is lack of consensus regarding the prehospital management of 

lower limb fractures. Aim: To investigate and compare the movement in a lover-limb fracture 

simulator with the most common prehospital immobilization equipment with traction. Metod: 

The method has a quantitative semi-experimental approach. Experiments were made on a 

lower-limb fracture simulator which were fixated with three different types of immobilization 

equipment that is common in Ambulance care in Sweden. By using three different types of 

equipment, Haresplint, Sagersplint and Qviksplint, the approach has been to measure which 

type of immobilization that gives the lowest movement in the fracture area. To each 

immobilization tracktion with 2 kilos, 4 kilos and 6 kilos have been used. Result: The result 

was showing different outcomes for each piece of equipment. Quiksplint was found to have 

the least movement in the fracture area and was followed up by Sagersplint and Haresplint. 

Conclusion: There was a difference between the movement in the fracture between the three 

Splints that where tested. It can be concluded that the type of equipment used when managing 

fractures in the prehospital field is of importance for the best outcome to give optimal care to 

patients suffering from lower limb fractures. 

 

Keywords: Ambulance care, Ambulance nurse, Haresplint, Immobilization, Lower limb 

fractures, Quantitative semi-experimental approach, Qviksplint, Sagersplint, Traction 
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Centrala begrepp och definitioner 

 

DIC – Disseminerad Intravasal Koagulation, akut tillstånd med okontrollerad aktivering av  

blodets koagulation.  

 

Fraktur – benbrott, sluten fraktur benbrott utan hudgenombrott.  

 

Haresplint –  bipolär traktionssplint med två skenor som fixerar benbrottet (bilaga 1) 

 

Hypovolemi – cirkulationssvikt (chock) orsakad av för låg blodvolym, kan bl.a. uppstå efter 

en blödning  

 

Immobilisering – när en led görs orörlig genom fixering  

 

Traktion – dragning, sträck 

 

Qviksplint -  unipolär traktionssplint med två polstrade dynor som fixerar benbrottet  

(bilaga 3) 

 

Reponering - återförande i rätt läge 

 

Sagerspint – unipolär traktionssplint med en extern skena som fixerar benbrottet (bilaga 2) 

 

SIRS – Systemiskt Inflammatoriskt Svarssyndrom, utbredd systemisk inflammatorisk 

reaktion  

 

Splint – material som används för att immobilisera en fraktur  

 

Öppen fraktur – benbrott med hudgenombrott  
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Inledning 

För samhället är kostnaderna för frakturbehandling ett växande problem och ett lidande för de 

personer som drabbas. Behandling av frakturer tillhör en av de verksamheter inom hälso- och 

sjukvården som upptar mest resurser avseende operationer, vårdtid, sjukskrivning, 

rehabilitering och kostnader för samhället. Den klart förbättrade trafiksäkerheten de senaste 

tio åren parallellt med en starkt utvecklad intensivvård har lett till att fler patienter överlever 

vid svåra skador och trauman till följd av högenergivåld. Genom att fler patienter i högre grad 

överlever till exempel bilolyckor har ett nytt skadepanorama uppträtt där patienter uppvisar 

behandlingskrävande frakturskador på ben, armar och fötter (Frakturregistret, 2014). 

 

Trafikkollisioner är starkt förknippade med ett frakturpanorama som innefattar passagerare 

med femur, patella och höftfrakturer. Dessa skador drabbar ofta förare och passagerare som 

sitter i framsätet. Fotgängare som kolliderar med bil vid till exempel påkörning får däremot 

ofta frakturer på tibia (Lee & Porter, 2005).  

 

Bakgrund 
Ambulanssjukvårdens utveckling och uppdrag 

Ambulanssjukvården har genomgått stora förändringar de senaste tjugo åren. Historiskt har 

den traditionella ambulanssjukvården varit en organisation bemannad av personal utan 

formell sjukvårdskompetens som ansvarar för transport av sjuka och skadade patienter till 

sjukhus. Framsteg och utveckling inom ortopedi, kirurgi och medicin har lett fram till den 

högteknologiska och specialiserade prehospitala akutsjukvård som finns idag, där 

ambulanssjuksköterskan utgör en viktig första del i vårdkedjan. Ambulanssjuksköterskan som 

arbetar utanför sjukhus behöver en bred kunskapsbas och specifika färdigheter för att kunna 

vårda patienter med olika sjukdomstillstånd i varierande miljöer (Suserud, 2005).  

 

Enligt Socialstyrelsen (2009:10) innebär prehospital akutsjukvård omedelbara medicinska 

åtgärder som vidtas av hälso- och sjukvårdspersonal utanför sjukhus. Detta ska utföras av 

person eller personer som i sitt yrke utför hälso- och sjukvård. Varje ambulans måste vidare 

vara bemannad med sjukvårdspersonal med särskild behörighet att hantera och administrera 

läkemedel i enlighet med socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, det vill säga minst en 

sjuksköterska i varje ambulans. Utrustning i en ambulans ska säkerställa att sjuksköterskan 

ska kunna utföra avancerad akutsjukvård i ambulansen och utanför ambulansen. Utrustning 
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ska finnas för att personal ska kunna: skapa fria luftvägar, ge assisterad andning, administrera 

läkemedel, övervaka och registrera vitala funktioner, stabilisera och immobilisera frakturer, 

utföra A-HLR, stoppa yttre blödningar, förflytta patienter på ett säkert sätt samt överföra 

medicinska data (Socialstyrelsen, 2009).  

 

Omhändertagande av personer med underbensfrakturer 

Frakturer på nedre extremiteter innebär en skada för patienter och kräver relativt ofta 

prehospitalt omhändertagande (Lee & Porter, 2005).  Extremitetsfrakturer kategoriseras som 

öppna eller slutna frakturer. En öppen fraktur innebär att hudområdet kring fakturen är 

penetrerad och skadad. De öppna frakturerna är ofta komplexare att behandla med anledning 

av blödning – och infektionsrisk. En sluten fraktur innebär att den omslutande huden kring 

frakturområdet är hel och sluten (Auerbach, 2007, s. 576-583). Unberbensfrakturer kan delas 

in i två typer: Frakturer som orsakas av lågenergivåld till följd av till exempel idrottsskador, 

eller fall i samma plan som halka, snubbling och så vidare. Samt frakturer som orsakas av 

högenergivåld som till exempel bilolyckor, penetrerande våld, kross och klämskador 

(Höglund & Jansson, 2009).  

 

Många patienter drabbas av nedre frakturer till följd av låg-energivåld genom att man ramlar 

eller halkar. Inom sportskador vid till exempel utövning av skidor och fotboll är de nedre 

frakturerna överrepresenterade vid ortopediska skador (Lee & Porter, 2005). Obehandlade 

nedre frakturer innebär ett omfattande lidande för patienten och kan leda till betydande 

interna eller externa blödningar och orsaka hypovolemisk chock. Ett tidigt och adekvat 

prehospitalt omhändertagande som innefattar smärtlindring, sårbehandling, reponering, 

immobilisering och traktion kan minska lidandet för patienten och minska risken för 

bestående men och mortalitet (Lee & Porter, 2005).  Morse (2001) beskriver lidande som att 

uthärda och att känslomässigt lida, vilket kan ha relvans för patienter som drabbas av en 

underbensfraktur och som ambulanssjuksköterskan möter. Under uthärdandefasen uppfattas 

patienten som sammanbiten och fåordig samt oftast blek och kallsvettig. Det kan också ses 

hur patienten håller ihop sig och försöker att härda ut sitt lidande. Detta tillstånd kan patienten 

inte upprätthålla hela tiden och lidandet – i detta fall instabilt benbrott – kan ta sig uttryck i 

smärtgenombrott med tårar, skrik och gråt. Detta är det känslomässiga lidandet, där 

patienten ger uttryck för sina känslor. Dessa två tillstånd växlar ofta fram och tillbaka eller 

bara ett av dom är manifesta – helt beroende på patientens behov. I ambulansen kan 
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ambulanssjuksköterskan möta patienter i båda tillstånden och bör då agera för att underlätta 

uthärdandet och genom att lindra smärtan och därmed det lidande som uppstår. Genom att 

lindra smärtan och förebygga komplikationerna genom grovreponering och fixering av den 

instabila frakturen, hjälper ambulanssjuksköterskan patienten med att härda ut och bevara sig 

själv, samt att behålla lugnet så kan patientern få snabb och effektivt hjälp (Jfr. Morse, 2001). 

 

Det stora problemet med en nedre instabil fraktur för patienten är inte frakturen i sig utan 

skadan på omkringliggande vävnad, det vill säga påverkan på mjukdelar som muskler, 

blodkärl och nerver. En sådan påverkan kan leda till ökat blödningstendens, DIC, minskad 

distal perfusion och innervering samt SIRS.  Även om frakturen kan vara nog så skrämmande 

och smärtande är frakturens påverkan på den kringliggande vävnaden den största indikation 

för reponering, immobilisering och traktion då en bristande perfusion och innervering kan 

leda till risk för ischemi. Detta kan leda till nekros och att extremiteten i värsta fall måste 

amputeras (Peicha, Grechenich, Fankhauser & Leitgöb, 2002).  

 

Utveckling av splintsystem för behandling av frakturer  

Den första splinten som används i systematisk och omfattande skala inom ortopedi är Thomas 

Splint. Den modellen introducerades under första världskriget av Hugh Owen Thomas, som 

anses vara fadern till den moderna ortopediska kirurgin. Thomas Splinten hade under första 

världskriget en dramatisk effekt på minskningen av dödlighet vid öppna och penetrerande 

skottskador på till exempel femur. Sedan första världskriget har Thomas Splint använts flitigt 

inom den prehospitala vården både civilt och militärt (Melamed, Blumenfeld, Kalmovich, 

Kosashvili & Lin, 2007). I modern ambulanssjukvård finns en serie av olika materiel för att 

åstadkomma traktion och immobilisering. Exempel på sådan utrustning är Traction Splint 

(TS) som prehospitalt är en erkänd och essentiell del vid behandling av till exempel 

femurfrakturer (Abarbanell, 2001).  

 

Immobilisering och traktion av ortopediska skador 

Den traditionella hanteringen av ortopediska skador prehospitalt innefattar användningen av 

splintsystem kring den skadade extremiteten för att skapa och upprätthålla genomblödning 

och stabilisera skadan (Auerbach, Geehr & Ryu, 2016). Användningen av ett splintsystem 

med traktion på en fraktur anses ha effekterna i turordningen att minska smärtupplevelsen och 

blödning, förhindra fortsatta skador på mjukdelar och minska incidensen av fettmetabolism 
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Traktion minskar blödning genom att skapa ett mindre skadat område som omger frakturen 

jämfört med ett brottben som är otrakterat (Melamed et al., 2007).  

 

Splint med traktion kan användas vid både slutna som öppna frakturer på tibia och på femur. 

Splinten används för att immobilisera ben och vävnad i en så återställd position som möjligt 

och för att minimera rörelsen i frakturområdet. Grundprincipen är att genom immbolisering 

och traktion av skadat ben och vävnad återställer och uppräthåller adekvat blodflöde, minskar 

omfattningen av nervskada och minskar patientens smärtupplevelse (Lee & Porter, 2005).  

 

Pre Hospital Trauma Life Support (PHTLS) (2007) rekommenderar att patienter med 

frakturer på extremiteter handläggs utifrån frakturens instabilitet och blödning. Blödning 

uppkommer genom att skadad hud, blodkärl, muskler och benmärg påverkas. Instabilitet 

skapas av förstörd och skadad stödjestruktur i muskler, senor, led och skelett. En 

extremitetsfraktur bör reponeras och immobiliseras prehospitalt för att tidigt smärtlindra 

patienten och decimera risken för fortsatt skada och påverkan på blodkärl, muskler och 

nerver.  

 

Problemformulering 

Ett effektivt handläggande och omhändertagande inom frakturbehandling kan minska 

komplikationerna för patienten och således även kostnaderna för samhället. Bristen på 

evidens och konsensus inom frakturbehandling är dock ett problem som leder till svårigheter 

att implementera och använda sig av de mest lämpliga behandlingsmetoderna vid olika skador 

(Frakturregistret, 2014). Omhändertagande av patienter med frakturer utgör en återkommande 

utmaning för sjuksköterskor i ambulanssjukvård. Det är av stor vikt för smärtlindring, läkning 

och minska risken för komplikationer för patienter att sjuksköterskan på ett effektivt och 

beprövat sätt kan immoblisera frakturer prehospitalt. Det saknas idag konsensus och 

forskning kring metoderna på området. Det är därför av värde att jämföra de vanligaste 

metoderna för immobilisering av frakturer.  
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Syfte  
Syftet med studien var att undersöka och jämföra rörligheten i ett simulerat underbensbrott 

med olika typer av immobilisering med traktion.  

 

Metod  
Design  

I denna studie har en kvasiexperimentell design använts. Den kvasiexperimentella studien 

kännetecknas av att genom experiment söka kausala samband eller förändringar mot en given 

variabel. Vidare kännetecknas den kvasiexperimentella studien av att forskarna själva deltar 

och är en aktiv beståndsdel i metoden och experimenten (Polit & Beck, 2012 s. 217-218). 

 

Genomförande av experiment 

Experimenten genomfördes under mars 2016 på kliniskt träningscentrum på Mittuniversitetet 

i Östersund. Studien utgick från flera olika moment där upplägget var att jämföra rörligheten i 

ett simulerat benbrott med immobilisering med traktionsdrag på två, fyra samt sex kilo. Under 

experimenten undersöktes tre olika typer av immobiliseringsutrustning vid underbensbrott 

som används vid prehospitalt arbete. De tre olika system för immobilisering med traktion som 

undersöktess i experimentet är Sagersplint, Haresplint och Qviksplint (se bilaga 1-2). Genom 

att jämföra rörligheten vid olika typer av utrustning har skapats en bild av vilken utrustning 

som ger bäst immobilisering, det vill säga minst rörlighet i frakturområdet. 

 

Benbrottsimulatorn är konstruerad av docent Jan Sandegård och utgör ett simulerat instabilt 

underbensbrott. Simulatorn är monterad på en planka och under plankan är en stång med en 

puck på mitten monterad. Stången drivs av motorn VEM, motortyp K21R 90 L2 GmbH 

Serienr50 Hz 2.2kW.2870 varv/min (se Figur 1). 

 

Till denna motor har kopplats dragremmar vilka kunnat driva i tre olika hastigheter med hjälp 

av frekvensmodulatorn Danfoss VLT284OPT. De tre hastigheter som användes som 

inställning på frekvensmodulatorn är tjugo, tjugofem och trettio. Genom kadensmätning har 

dessa hastigheter beräknats motsvarar i turordningen hastigheter på sjutton varv/sekund, tjugo 

varv/sekund samt trettio varv/sekund. Motorn som driver pucken skapar alltså en indirekt 

rörlighet i benbrottet genom friktion. Ju högre hastighet desto högre friktion och rörlighet i 

frakturen. I frakturområdet har en laserpekare riktats mot ett prisma som rör sig i direkt 
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anslutning till rörelse i frakturen. Laserstrålen riktades mot ett rutat centimeterpapper och 

kunde på så vis visa rörligheten i frakturområdet. Tre hastigheter användes i varje serie. 

Testserierna kördes i 3 sek på varje hastighet. Pilotundersökningar gjordes innan 

experimenten och testserierna var då 30 sek till en minut. Ingen skillnad sågs då på 

tidsintervallet gällande rörelser. Samtliga experiment har genomförts två gånger för att 

minimera antalet avvikelser.  I resultatet presenteras testserie två. För att få en generell 

helhetsbild av immobilisering valdes även att testa brottbenet på samtliga hastigheter utan 

immobilisering med traktion på 2 kg, 4kg och 6 kg. Detta test utgör baseline-värdet (Figur 2). 

 

Samtliga experiment har genomförts två gånger för att minimera antalet avvikelser.  

Alla testserier filmades i på en iPad mini 3 i inspelningsprogrammet Agile Sports 

Technologies.  
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Frakturområde                  A = Lyftaxel                                   F = 

Frekvensmodulator 

 

Rörelse                             L = Laser                                         = =  Knäled 

 

Figur 1. Benbrottssimulatorn här monterad på planka med ansluten 
motor som driver remmarna och pucken under benbrottet.  
Laserpekaren står i direkt anslutning till rörlighet i frakturområdet och 
prismat reflekterar lasern till ett centimeterpapper som är monterat på 
väggen ovanför. Benbrottssimulatorn har immobiliserats med 
Haresplint, Qviksplint och Sagersplint. Till dessa har använts ett 
traktionsdrag på 2 kilo, 4 kilo och 6 kilo. 

 

Analys av de genomförda testen 

Inspelningarna analyserades efter experimenten genom att filmerna 

avlästes manuellt. Analyserna gjordes i slowmotion genom 

videoprogrammet Agile Sports Technologies. Genom att se laserpekaren 

i slowmotion kunde rörligheten avläsas mot rutpappret. Här valdes att 

tolka ytterligheterna av rörelse, det vill säga från nollvärde till maximal 

rörlighet. För att få en stabilitet i analysen och experimentet 

exkluderades den första sekunden av inspelningen. Samtliga analyser 

genomfördes alltså på två sekunder av totalt tre sekunder inspelat 

material per serie.  

 

 

F M 

 
A 

 

Laser  Prisma  
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Etiska överväganden  

Docent Jan Sandegård har konstruerat brottbenet samt en av de fixationsutrustningar som 

testas i föreliggande studie (Qviksplint). I samband med ett prehospitalt forskningsymposium 

i Östersund framförde Sandegård idén om att undersöka immobiliseringsmetoder på 

brottbenet via avdelningen för omvårdnad på Mittuniversitetet i Östersund. Med hjälp av 

teknisk handledare adjunkt Stefan Jansson har vi som författare haft helt fria händer vad gäller 

utformning, omfattning och upplägg på projektet. Brottbenet har vi till viss del format om och 

modifierat efter eget önskemål. Docent  Sandegård har inte deltagit under experiment, metod, 

författande, analys och diskussion.  

 

Resultat 

Resultat presentationen inleds med baseline test (Figur 2) och därefter presenteras de 
genomförda testerna (Figur 3 och 4).  

 

Metod Benbrott med traktion utan immobilisering 

Varv/sekund 20 25 30 

Rörlighet (cm) Horisontell Vertikal Horisontell Vertikal Horisontell Vertikal 

Traktion 2 kg 8 12 6 12 6 8 

Traktion 4 kg 5 8 6 8 6 8 

Traktion 6 kg 5 6 6 6 6 8 

Figur 2. Baselinevärden på benbrott utan immobilisering med traktion 

 

Figur 2 visar att innan de olika traktionslösningarna testades uppmättes för jämförelsen 

värden på hur mycket en sådan fraktur som brottbenet simulerar skulle röra sig utan 

immobilisering under vibration vid olika hastigheter (varv/sekund). Här ses en relativt stor 

rörlighet på mellan 5 och 8 cm horisontellt och mellan 6 och 12 cm vertikalt.  
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Rörligheten i den simulerade frakturen uppmättes i både vertikal och horisontell riktning 
under tre olika hastigheter. Traktion med 2, 4 samt 6 kg användes (Figur 3).  

 Traktion 2 kg 

Varv/sekund 20 25 30 

Rörlighet 
(cm) 

Horisontell Vertikal Horisontell Vertikal Horisontell Vertikal 

Haresplint 4 6   2* 5 4 9 

Sagersplint 4 4 4 4 3 4 

Qviksplint   2*   2*   2*   2*   2*   2* 

  

Traktion 4 kg 

Varv/sekund 20 25 30 

Rörlighet 
(cm) 

Horisontell Vertikal Horisontell Vertikal Horisontell Vertikal 

Haresplint 4 6   2* 4 3 5 

Sagersplint 3 4 4 4 3 4 

Qviksplint   2*   1*     2*   2*   2*   2* 

 Traktion 6 kg 

Varv/sekund 20 25 30 

Rörlighet 
(cm) 

Horisontell  Vertikal Horisontell Vertikal Horisontell Vertikal 

Haresplint 4 6 4 5 3 5 

Sagersplint 3 3 3 5 3 3 

Qviksplint 2* 1* 1* 2* 1* 2* 

Figur 3. Horisontell och vertikal rörlighet i centimeter (cm) med de undersökta 
fixationsmetoderna vid olika hastigheter med traktion 2, 4 och 6 kg. Lägsta värdet i varje 
mätserie markerat med asterisk 

Figur 3 visar att den minsta rörligheten i frakturen i både vertikal och horisontell riktning 
erhölls med Qviksplint. Detta vid samtliga olika rörelsehastigheter och grader av traktion. 
Haresplint gav samma värde som Qvicksplint i horisontell rörlighet vid två tillfällen (Figur 2.) 

Den största rörligheten (9 cm) uppmättes vid användning av Haresplint med 2 kg traktion och 
hastighet 30 (Figur 3). 
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Rörlighet 
(cm) 

Horisontell 

rörelse 

Vertikal  

rörelse 

Sammanlagd 

rörelse 

Haresplint 30 51 81 

Sagersplint 30 34 64 

Qviksplint 11 16 27 

Figur 4. Sammanlagd rörlighet för de olika fixationsmetoderna 

Figur 4 visar att den en totalt uppmätta rörligheten i samtliga mätserier för de olika 

metoderna var för Haresplint 81 cm, för Sagersplint 64 cm samt för Qvicksplint 27 cm (Figur 

4). 

 

Metoddisskussion  
I denna studie har enbart studerats en simulerad fraktur och inte på en patient. Att göra studier 

på patienter med frakturer vore etiskt problematiskt. Ett möjligt upplägg för en sådan studie 

skulle vara att ha två eller flera traktionslösningar i ambulansen och slumpmässigt välja 

mellan dessa. Detta skulle innebära att patienter riskerade att utsättas för onödigt lidande. 

Enligt Helsinkideklarationen måste ett försök avbryta ifall kontrollgruppen blir lidande 

(World Medical Association, 1964).  

 

I föreliggande studie ingår inte den varierande miljö med fordonstransport som ett 

prehospitalt omhändertagande innebär. Användningen av en simulator har dock den 

uppenbara fördelen att mätningarna inte påverkats av omgivningsrelaterade faktorer som 

miljö kring omhändertagandet, vilken väg som körs, hur väglaget är och andra faktorer som 

ger olika förutsättningr vid ett prehospitalt omhändertagande. Om mätningarna hade 

genomförts under körning med en ambulans skulle detta ha behövt göras på en sluten bana, 

med samma förare av ambulansen, samma rutt, körstil och körsätt. Genom att försöken 

utfördes i en kontrollerad miljö med angivna exakta hastigheter för varje serie har de tre olika  

utrustningarna Sagersplint, Qviksplint och Haresplint utvärderats med samma förutsättningar.  

Den kvasiexperimentella designen har sin styrka i att den på ett enkelt sätt kan utvärdera olika 

kliniska åtgärder och jämföra dem med andra genom flera serier (Polit & Beck, 2012 s. 224). 

Den kvasiexperimentella metoden har i denna studie gjort det möjligt för att på ett tillförlitligt 
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sätt kunna jämföra och utvärdera utrustning som används för behandling av 

underbensfrakturer.  

 

Resultatdiskussion  

Syftet med studien var att undersöka och jämföra rörligheten i ett simulerat underbensbrott 

med olika typer av immobilisering med traktion. Resultatet visar att stabiliteten i en 

underbensfraktur varierar beroende på vilken utrustning för immobilisering som används. 

Detta kan medföra konsekvenser för läkning och smärtupplevelse hos patienter med instabila 

underbensfrakturer (Lennquist, 2007, Peicha et al., 2002). 

 

Omhändertagandet av patienter med instabila frakturer inom ambulanssjukvården är 

väsentligt med tanke på de skador patienter kan råka ut för och eventuella komplikationer till 

frakturskador som kan uppstå för patienten. Det är av vikt att upprätthålla kompetensen för 

sjuksköterskor, samt att ha utrustning som är optimal för behandling av underbensfrakturer 

prehospitalt. Resultaten i denna studie tyder på att effektiviteten kan variera mellan de olika 

fixationssystem som används. Tidigare forskning har visat att immobilisering tillsammans 

med traktion gör en skillnad (Irajpour et al., 2012). Det är av stor vikt att immobilisera även 

öppna instabila frakturer, då det på grund av infektionsrisken föreligger en större risk för att 

benet måste amputeras (Peicha et al., 2002).  

 

Det är av yttersta vikt hur ambulanssjuksköterskor förhåller sig till patientens lidande och på 

bästa sätt lindrar detta. Att sjuksköterskor inom ambulanssjukvården följer ICN:s etiska 

riktlinjer är en förutsättning för att minska lidande och där det står: ”Sjuksköterskans fyra 

grundläggande ansvarsområden är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och 

lindra lidande” (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Sjuksköterskor i ambulanssjukvård 

behöver fördjupa sina kunskaper om handläggning av instabila frakturer för att, i enlighet med 

Morse (2001) hjälpa patienten att uthärda sitt lidande och således främja ett helande och 

lindrande. Med denna utgångspunkt är det av vikt att ambulanssjuksköterskor inhämtar 

kunskaper om instabila frakturer för att kunna minska lidande hos patienten. Genom att 

immobilisera instabila frakturer på ett optimalt sätt måste det antas att patientens säkerhet 

förbättras. Med anledning av att kostnaderna för frakturbehandling och komplikationer för 

patienten är höga är det av vikt att investera i utrustning som ger optimal fixering av 

underbensfrakturer. Föreliggande resultat visar att valet av utrustning tycks ha stor påverkan 
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på detta. Holmberg et al. (2014) har bekrivit patienters upplevelse av att bli omhändertagen av 

ambulanssjuksköterskan. Patienter beskrev att de upplevde personalen som kompetenta och 

högt utbildade. Detta bör även omfatta den utrustning som används,  t. ex. utrustning för 

immobilisering. 

 

När det gäller immobilisering av patienter med underbensfrakturer i den prehospitala 

omvårdnaden skall ”best practice” eftersträvas. Nelson (2014) menar att ”best practice” är de 

metoder som är  evidensbaserade och kvalitetsfokuserade. Detta innebär att 

ambulanssjuksköterskan måste sträva efter det som är för patientens bästa.  Ska 

ambulanssjuksköterskan ta konsekvensen av detta måste även den utrusning som används 

kunna ifrågasättas och utvärderas. Ambulanssjuksköterskor behöver vara engagerade i de 

hjälpmedel som de använder i sitt dagliga arbete för att ge det bästa möjliga omhändertagande 

och för att minska patientens lidande. Då ”best practice” har kliniska konsekvenser måste 

ambulanssjuksköterskan vara engagerade i att främja att patienterna ges förutsättningar för 

optimal hälsa och livskvalitet. För att uppnå detta måste det identifieras vad som är ”best 

practice” således att de bästa lösningar på ett givet problem kommer fram och implementeras 

(Nelson, 2014). Utifrån dessa premisser är det således av högsta vikt att personal som arbetar 

prehospitalt ser kritiskt på sin utrustning.   

 

Enligt Socialstyrelsen (2009) är ”vård på lika villkor” alla medborgares lika tillgång till vård 

och behandling. I denna rapport problematiseras att det finns stora skillnader vid 

vårdkontakter mellan glesbygd och tätort.  I Sverige idag används olika traktionslösningar för 

immobilisering beroende på vilket län eller region patienten vårdas i. I Region Jämtland-

Härjedalen används Qviksplint i ambulanssjukvård (Sandström, 2017), medan exempelvis  

ambulanspersonal i Region Skåne enbart använder sig av vacuum-splintar utan traktion 

(Region Skåne, 2015). Det kan ifrågasättas om inte en nationell samsyn beträffande 

utrustning för frakturomhändertagande borde råda. Bristen på en sådan nationell konsensus 

skulle kunna avhjälpas med fler studier inom området. Detta blir således inte enbart en fråga 

om att förebygga komplikationer utan även att säkra lika tillgång till vård över hela landet 

med den vetenskapligt bäst beprövade lösningen. Resultatet i denna studie tyder på att det är 

nödvändigt med mer kunskap om vad best practice är vid behandling av frakturer.  
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Förslag till vidare forskning  

Det vore av värde att en retrospektiv studie genomfördes där journaler granskas efter att olika 

traktionsutrustningar har använts. En sådan studie skulle kunna kartlägga eventuell påverkan 

på sjukdomsförloppet och kombineras med forskning inriktad på patienternas upplevelser av 

de olika utrustningar som används. 

 

För vidare forskning skulle det vara av intresse att undersöka hur patienter upplever att vara 

immobiliserade vid ett omhändertagande i samband med en instabil fraktur. Inte endast med 

fokus på smärtlindring utan även med tanke på komplikationer som kan uppstå under 

immobilisering, till exempel decubitus och andra komplikationer. Enligt Agrawal, Karwa, 

Shah och Clayson (2009) framkommer det hur en äldre kvinna som var immobiliserad under 

lång tid med en Tomas-splint, som är föregångaren till Haresplint, drabbades av decubitus i 

knävecket. I bilagan med materialet från Quiksplint beskrivs det hur den ”känns som att sitta 

på en cykelsadel”. Med utgångspunkt i Morse ( 2001) teori genomgår dessa patienter de olika 

faserna av lidande, och kunskap om detta är värdefull för att ytterligare förbättra 

omhändertagandet av patienter med insatbila frakturer. 
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Sagersplint       (bilaga 1) 
Sagersplinten är en unipolär traktionssplint vilket innebär att systemet endast använder en 

metallisk skena med metallstolpe för att stödja det skadade benet. Splinten består av 

dynamisk skena och metallstolpe som appliceras mellan patientens ben och upp mot 

bäckenbotten, för att sedan fixeras med elastiska spännband med kardborre som utgår från 

höften och sedan ner mot fotleden. Stången kan sedan dras ut och förlängas för att skapa 

traktion. Traktion kan ställas in på 0-7 kilo eller max 14 kilo om det rör sig om bilaterala 

frakturer. Traktionen ställs in på den nedersta delan av skenan 

(http://www.sagersplints.com/pages/home.html). 

 

Haresplint        

Haresplint är en bipolär traktionssplint vilket innebär att systemet använder två metallstolpar 

för att stödja det skadade benet. Splinten består av två parallella metallstänger med 

teleskopsfunktion, vilket gör längden på splinten justerbar.. Det skadade benet ligger på 

elastiska band som sitter fast på de längsgående metallstängerna. Et särskilt fäste för fotleden 

använd om fästs på draganordningen för att skapa traktion. Draganordningen är placerad 

distalt om foten och har ingen viktangivning. Du som vårdare måste då själv uppskatta när du 

har uppnått en tillräcklig traktion. Splinten står på ett metallben (se bild) för att skapa ett 

mindre högläge av den skadade extremiteten (http://www.haretractionsplint.com/). 
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Qviksplint       (bilaga 2) 

Qviksplinten är en unipolär traktionssplint vilket innebär att systemet använder en metallram 

till stöd för det skadade benet. Splinten består av en ram med inställbar T-bygel för traktion.  

Konstruktionen har ett anatomiskt utformat stöd som appliceras gentemot sittbensknölarna. På 

splinten finns en viktskala vilket gör det möjligt att mäta ut exakt traktionsdrag. 

Med en vristsele som appliceras på fotleden blir det skadade benet fastgjort till T-bygeln som 

sedan ställs in efter önskad vikt. Madrasser används för immobiliseringen och spänns fast 

med kardborreband runt benet och i ramen. Qviksplint medger immobilisering av dubbla 

underbens eller lårbensfrakturer (http://www.procare.se/qvik_sv.htm). 

 

 
(Bild hämtad från: http://www.procare.se/qvik_sv.htm) 
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