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Abstrakt   

Bakgrund: Längs Sveriges fjällkedja finns många skidanläggningar där det vintertid sker 
några tusen skid- och snowboardolyckor årligen. Första omhändertagandet vid dessa olyckor 
utförs av skidpatrullen som sedan överlämnar den förolyckade till ambulanspersonal. Det är 
viktigt för den fortsatta vården att ingen information går förlorad vid denna överlämning samt 
att de inblandade vårdutförarna gör likvärdiga bedömningar av den skadade.  

Syfte: Var att undersöka om skidpatrullörer och olika yrkesgrupper inom ambulansen 
bedömer allvarlighetsgraden av ett fiktivt patientfall likvärdigt. Vad de olika yrkesgrupperna 
tycker är viktigast att observera på olycksplatsen samt vilken information som anses vara 
viktigast att förmedla/ta emot vid överrapportering av patient.  

Metod: All ambulanspersonal i Jämtlands läns landsting (n=120) och skidpatrullörer (n=85) i 
Jämtland/Härjedalen inkluderades i en enkätstudie. Totala svarsfrekvensen var 58 % (n=119). 

Resultat: Det fanns ingen signifikant skillnad mellan yrkesgrupperna gällande bedömning av 
allvarlighetsgraden hos en skadad i ett fiktivt patientfall. Signifikans fanns gällande orsak till 
bedömningen av patientfallet. Vid överrapportering av patient ansåg skidpatrullörer och 
ambulanssjukvårdare att den viktigaste informationen att ge/få var vilka skador som 
misstänks, sjuksköterskorna tyckte att information om patientens hastighet vid fallet samt om 
någon kollision skett var viktigast att få veta. 

Diskussion: Omhändertagande av traumapatienter sker enligt strikta riktlinjer och systematisk 
arbete. Författarna fann troligtvis av den anledningen förhållandevis lite skillnader mellan 
yrkesgrupperna trots stora skillnader i utbildning. Vid överrapportering av patient är det 
viktigt för mottagande sjuksköterska på ambulansen att få en helhetsbild av olyckan för att 
kunna göra rätt bedömning och behandling av patient fram till nästa vårdnivå. 

Nyckelord: trauma, prehospital, skidåkning, ambulans. 

  



Abstract 

 

Introduction: Along the Swedish mountain chain there are many ski and snowboard related 
accidents during wintertime. First care is performed by the ski patrol before handover to the 
ambulance personnel. It’s important that information loss does not occur during the handover. 
It’s also important that different caregivers’ assessment of the victim is fairly equal. 

Aim: To examine if ski patrollers and ambulance personal assess the severity of an invented 
patient case equal. What the respondents think is most important to observe on the scene of 
the accident and also which information is most valuable to pass/receive during the handover 
of a patient. 

Methods: All ambulance personnel (n=120) and ski patrollers (n=85) in the state of 
Jämtland/Härjedalen was included in a survey study. Total response rate was 58% (n=119). 

Results: There were no significant differences between ski patrollers and ambulance 
personnel regarding the assessment of severity in an invented patient case. Significance was 
seen regarding the cause of assessing the patient case. Primal information for ski patrollers 
and ambulance crew during handover was suspected injuries. Ambulance nurses thought that 
speed and possible collision during the accident was most important to know.   

Conclusion: Caring for trauma patients is done in strict guidelines and systematic action. We 
believe this is the cause to why relatively few differences were detected between the groups 
despite big differences in education. Ambulance nurses want to have an overview of the 
accident as they are responsible for the patient until next level of care and unable to make the 
best decision without gathering as much information as possible during the handover.  

Keywords: trauma, skiing, emergency medical, ambulance. 
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Ordlista 
Ambulanspersonal- Ambulanssjukvårdare, grundutbildade sjuksköterskor, sjuksköterskor med 

specialistutbildning inom ambulanssjukvård och sjuksköterskor med annan 
specialistutbildning 

EMS-  Emergency Medical Service – ambulanspersonal i bl.a. USA.(48 timmars 
traumautbildning) 

EMT- Emergency Medical Tecnician. – ambulanspersonal i bl.a. USA.(160 timmars 
traumautbildning) 

FIPS-  Fédération Internationale des Patroullies de Ski  

ICAR-  International Commission for Alpine Rescue  

Kinetik- Utlöst energi vid en olycka. Massan x hastigheten i kvadrat 

OEC-T Outdoor Emergency Care-Tecnicians (Skidpatrull, med drygt 80 timmar 
traumautbildning) 

PHTLS-  Pre Hospital Trauma Life Support  

RETTS-  Rapid Emergency Triage Treatment System. Ett triagesystem som används inom 
akutsjukvården. 

SLAO- Svenska liftanläggningars organisation  

Ssk- Sjuksköterska 

VAS - Visual Analogue Scale 

Vårdutförare- Den person som vårdar patienten, kan vara flera olika. 
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Inledning 
Den prehospitala sjukvården är en komplex arbetsplats, vi ska verka i miljöer där den ena inte är den 

andra lik och där förutsättningarna hela tiden ändras. I inledningen till utbildningen ”Pre Hospital 

Trauma Life Support” (PHTLS) beskrivs detta enligt följande: 

“Our patients did not choose us. We chose them. We could have chosen another profession, but 

we did not. We have accepted the responsibility for patient care in some of the worst situations: 

when we are tired or cold; when it’s rainy and dark; when we cannot predict what conditions 

we will encounter. We must either accept this responsibility or surrender it. We must give to 

our patients the very best care we can –not while we are daydreaming, not with unchecked 

equipment, not with incomplete supplies, and not with yesterday´s knowledge...” (Salomone, 

o.a., 2011) 

I den svenska litteraturen beskrivs den prehospitala personalens vardag något försiktigare som 

givande men med ökade hälsorisker. Tunga lyft i kombination med omedelbar beredskap och 

stressiga situationer. En arbetsplats där den medicinska kompetensen ständigt höjs och där 

personalens yrkesskicklighet är avgörande för patientens upplevelser och vård (Suserud & 

Bruce, 2005; Suserud & Svensson, 2009, s. 42). 

Hos människor under 45 år är trauma den vanligaste dödsorsaken i Sverige, ca 125000 

personer vårdas under sammanlagt ca 1 miljon vårddagar per år. Denna vård är både resurs 

och kostnadskrävande samt leder till ett stort antal sjukdagar och långtidssjukskrivningar. 

Inom öppenvården svarar trauman för drygt en fjärdedel av alla besök på akutmottagningar i 

Sverige (Lennquist, 2007, s. 9). Genom förbättrad organisation och utbildning på alla nivåer 

är det idag väldokumenterat att man kan minska konsekvenserna av personskador genom att 

utföra vården enligt fastställda riktlinjer. (Jameel, Rasheed, Theophilus, Bedaysie, & 

Williams, 1997) 

Då ett traumalarm aktiverats på sjukhuset dras stora resurser från olika enheter, sjuksköterskor 

från akutmottagningen och anestesiavdelningen, undersköterska och i regel minst två läkare, 

röntgen och operation står standby liksom laboratoriemedicin. Detta är kostnadskrävande om 

larmet aktiverats på fel grunder. Ett larm som aktiverats med rätt kriterier och parametrar samt 

handläggs enligt fastställda principer är mycket kostnadseffektiva och ger en minskad 

dödlighet (Widgren, Nilsson, & Örtenwall, 2009). 
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Bakgrund 

Ambulanssjukvården 

Historiskt sett var ambulanssjukvården en ren transportorganisation, man vårdade med 

gaspedalen och meriterande för att få jobb som ambulanssjukvårdare var ofta att du var en 

duktig bilförare. Organisatoriskt var det i regel räddningstjänsten som var ansvarig. Formella 

krav på medicinsk kompetens saknades till en början helt. Först 1975 då socialstyrelsen fick 

tillsynsansvaret för verksamheten började man se över kraven på medicinsk kompetens.  År 

1978 infördes en obligatorisk 7 veckors sjukvårdsutbildning. År 1990 rekommenderades 

ambulanssjukvården att bara nyanställa ambulanssjukvårdare med undersköterskekompetens. 

Det infördes även en 20 veckors utbildning ”högre specialutbildning i ambulanssjukvård”. 

Under 1990-talet har en mängd författningar reglerat utvecklingen inom ambulanssjukvården. 

Dominerande har varit frågan om hur och av vem läkemedel skall administreras. Legitimerade 

sjuksköterskor äger nu rätten att administrera läkemedel enligt generella direktiv (Gustavsson 

& Sköldbrand, 2000). 

Andelen sjuksköterskor i ambulansverksamheten har ökat och därmed också den medicinska 

kompetensen. Sedan år 2005 är det också ett krav att minst en sjuksköterska ska ingå i en 

besättning.  Sedan 2005 har inte heller ambulanssjukvårdare rätt att administrera läkemedel.  

År 2003 var andelen sjuksköterskor med minst ett års specialistutbildning 42 % inom 

ambulanssjukvården (Socialstyrelsen, 2014).  

Skidåkningens historia 

Den nordiska skidåkningen har förekommit i många tusen år. Skidorna var ett redskap för att 

ta sig fram i terrängen under jakt och fiske. Under 1600-talet beskrivs skidåkning för första 

gången i England och Österrike som ett sätt att ta sig utför ett berg på ett sätt som liknar 

dagens alpina skidåkning. Under 1800-talet skedde ett större uppsving för den alpina 

skidåkningen och då till stor del i Norge och England där man även utbildade skidinstruktörer. 

England med sitt sinne för ”good old sports” var drivande i den alpina skidåkningen som då 

ansågs vara den mest sportsliga sidan av skidlöpning.  Under 1930-talet startade utvecklingen 

av den svenska alpina skidåkningen och utbyggnaden av liftar och skidanläggningar tog fart.  

Tog fart gjorde även skidrelaterade trauman (SLAO, 2014). 

Skidpatrullens historia 

Svenska Liftanläggningars Organisation (SLAO) bildades 1978. SLAO har bland annat till 

uppgift är att samordna utvecklingen av säkerheten på de svenska skidanläggningarna. Idag är 

det 225st skidanläggningar som är anslutna till SLAO.  
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Under Stenmarks-eran på mitten av 70-talet ökade det alpina skidåkandet i Sverige vilket 

också ledde till fler skador i backarna. Behovet av utbildad personal för att kunna omhänderta 

dessa samt transportera ner de skadade från backarna uppmärksammades. Detta ledde till 

”Första hjälpen i skidbacken”, en 3-dagars kurs som anordnades av Jämtlands läns landsting 

för första gången 1978. Kursen innefattade ortopediska skador, medicinska sjukdomar, 

kylskador, hypotermi samt Andning, Blödning och Chock (SLAO, 2014). År 1981 hölls första 

skidpatrullkursen i Åre med ca 15 deltagare från olika anläggningar i Sverige. Kursen var en 

utveckling av Första hjälpen i skidbacken och idag är den 2 veckor lång. Riktlinjerna för 

omhändertagande av skadad som lärs ut på skidpatrullkursen tas idag från internationella 

riktlinjer för traumavård, ICAR och FIPS. Vid utvecklandet av den svenska skidpatrullkursen 

på 80-talet gjordes också flera studiebesök på skidanläggningar i Frankrike och USA som har 

en längre tradition av skidpatrullörer i backarna. Sedan 2002 finns ett medicinskt råd som 

övervakar och kvalitetssäkrar de utbildningar som SLAO håller. Det medicinska rådet består 

av 13 stycken specialistläkare från olika kliniker samt en psykolog. Ytterligare 

kvalitetssäkringen innefattar att alla aktiva skidpatrullörer måste gå en repetitionskurs vart 

annat år för att få ta del av eventuella nya riktlinjer som tillkommit (M. Nordgren, personlig 

kommunikation 3 december 2013). Statistik från 2012 baserad på Sveriges tio största 

skidanläggningar som tillsammans hade 3748000 åkdagar visar att knappt 1 promille av de 

åkande ådrog sig skador som omhändertogs av skidpatrullörer. En stor del av dessa var skador 

som vid ett felaktigt omhändertagande skulle kunna ge framtida men (SLAO, 2014). 

Definition av trauma 

Inom den prehospitala och interhospitala akutsjukvården definieras trauma som traumatisk 

skada eller stort trauma beroende på hur skademekanism och skador ser ut. Tidigare användes 

begreppet multitrauma som syftade på skador på flera organ men detta var missvisande då 

flera skilda skador inte nödvändigtvis var livshotande. Idag används begreppet stort trauma. 

Stort trauma kan definieras som ett tillstånd som för patienten innebär ett tänkbart livshotande 

tillstånd. Inom traumasjukvården finns det idag fastställda kriterier för vad som skall 

uppfyllas för att ett trauma skall bedömas som stort. Dessa kriterier riktar i första hand in sig 

på skademekanismen och inte på skadorna (Lennquist, 2007, s. 28-29).  

Exempel på dessa kan vara: 

• Förare/passagerare på mc som har kolliderat i hastighet >30 km/h 

• Person som har fallit från höjd >3 meter 



5 
 

• Person som har varit fastklämd med del eller delar av kroppen under längre tid. 

• Fotgängare/cyklist som har kolliderat med fordon i hastighet >10km/h 

Då dessa kriterier är generella och till stor del inriktade mot skador i trafik så måste också den 

person som gör denna bedömning se till helheten och inte låsa sig vid exempelvis att det ska 

vara ett fordon inblandat (Lennquist, 2007; Widgren, Nilsson & Örtwall, 2009). 

Bedömning av trauma.  

Bedömningen av trauma är komplex. Vårdutföraren måste ta hänsyn till väder och vind, 

olycksplatsens utseende, hastighet och utlösta energier. Utöver detta finns det även en patient 

som man måste bedöma utifrån bland annat andningsfrekvens, puls och medvetandegrad 

(Abelsson & Lindwall, 2012). 

För ambulanspersonal är det inte ovanligt att någon utom verksamheten har påbörjat vården. 

Dessa vårdutförare kan vara personer med stor variation i sin vårdkunskap. I dessa fall är det 

av essentiell vikt att ambulanspersonalen får den information som krävs för att kunna fortsätta 

den prehospitala vårdkedjan på ett effektivt sätt (Suserud & Bruce, 2005). Det är av största 

vikt att all information som delges ambulanspersonalen såväl av externa vårdutförare som av 

patienten själv, och yttre omständigheter, överförs till mottagande trauma team. Studier har 

visat att upp till 70 % av given information har förlorats under vårdkedjan (Evans, o.a., 2009). 

Hos äldre patienter måste vårdutföraren dessutom till en större del ta hänsyn till andra 

sjukdomar såsom diabetes, hjärtarytmier, försämrade kompensationsmekanismer m.m. Det 

skörare skelettet ger också ett något annorlunda utfall på ortopediska skador och 

rörelseapparaten vid trauman (Hopkins, Youngqvist, Jonsson, & Madsen, 2011). 

Risken för undertriagering ökar om patienten inte undersöks efter ett förutbestämt protokoll 

då distraherande, men icke livshotande skador kan ta fokus från exempelvis inre skador som 

inte är synliga för blotta ögat (Lansink, van Heijl, van Laarhoven, Lichtveld, & Leenen, 

2014).  

Problemformulering 
Vid en studie i USA 2009, undersöktes vilken information som förmedlades till traumateamet. 

Endast 73 % av ursprungsdata dokumenterades korrekt då EMS personal lämnade över, och 

rapporterade patienter till traumateam (Carter, Davis, Evans, & Cone, 2009). Då en patient 

undersöks av vårdutförare med olika utbildning och bakgrund i en miljö som dessutom är 
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ogynnsam så finns det en risk att distraherande skador döljer livshotande tillstånd. Skall 

dessutom patienten överlämnas till en annan vårdutförare så kommer en eller flera 

överrapporteringar att ske (Lansink, van Heijl, van Laarhoven, Lichtveld, & Leenen, 2014).  

För att inte avgörande information skall gå förlorad är det av essentiell vikt att båda parter är 

överens om vilken information som är viktig samt att informationen är tydlig och koncis.  

Syfte 
Syftet med detta arbete var att undersöka om skidpatrullörer och olika yrkesgrupper inom 

ambulansen bedömer allvarlighetsgraden av ett fiktivt patientfall likvärdigt. Vad de olika 

yrkesgrupperna tycker är viktigast att observera på olycksplatsen samt vilken information som 

anses vara viktigast att förmedla/ta emot vid överrapportering av patient.  

Metod  
Studien genomfördes under våren 2013 och var en enkätstudie med kvantitativ design. De 

som inkluderades i studien var samtlig personal i Jämtland/Härjedalen som hade en tjänst 

inom ambulanssjukvården (n=120st). 53 enkäter returnerades ej, det vill säga ett bortfall på 44 

% (n=67) och skidpatrullen (n=85st) 33 enkäter returnerades ej, det vill säga ett bortfall på 39 

% (n=52). Totalt ingick 119 personer i studien. Inom ambulansen arbetar tre yrkeskategorier, 

ambulanssjukvårdare, grundutbildade sjuksköterskor och sjuksköterskor med 

specialistutbildning. Sjuksköterskorna med specialistutbildning har separerats i två grupper, 

sjuksköterska med specialistutbildning i ambulanssjukvård och sjuksköterska med ”annan” 

specialistutbildning. Då det i enkäten inte framgick vilken specialistutbildning det handlade 

om valde vi att titta på den gruppen separat. I de tjänstgöringslistor vi fick tillgång till från 

landstinget presenterades enbart namn och adress. Vilken yrkeskategori personalen tillhörde 

framgick inte. Innan utskick av enkät till arbetsplatserna tillfrågades respektive chef om 

tillstånd för att deras personal skulle få delta i studien. Alla tillfrågade tackade muntligen 

och/eller skriftligen ja till deltagande i studien. Utöver ambulanssjukvården skickades enkäten 

ut till tretton skidanläggningar där kriteriet för att få delta var att ha anställda skidpatrullörer 

som genomgått SLAO:s skidpatrullutbildning. Totalt returnerades 120 enkäter, en av dessa 

föll bort då yrkeskategorin inte var ifylld. På en annan enkät var både skidpatrullör och 

sjuksköterska ikryssat. Denna kategoriserades som skidpatrullör då den sänts in från en 

skidanläggning. Innan den empiriska studien genomfördes gjordes en litteraturgenomgång i 

ämnet. Litteratur och artiklar inom ämnet söktes i databaserna Cinahl, PubMed, Swemed och 

sökmotorn Google. Sökorden assessment, trauma, prehospital, skiing, handover, ambulance 
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och ski patrol användes var för sig och i olika kombinationer. Utöver detta så användes även 

kurslitteraturen för specialistsjuksköterskeutbildningen i ambulanssjukvård 

Mätinstrument 

Då vi inte fann något färdigt instrument som passade vår studie utarbetades en egen enkät1. 

Till huvudfrågan i enkäten som beskrev ett fiktivt och traumatiskt patientfall där vi angav 

förutsättningarna på ett sådant sätt att patienten både kunde vara helt oskadd eller allvarligt 

skadad användes en omarkerad 100mm lång VAS (Visual Analouge Scale). Här fick 

respondenten bedöma det tillstånd som stämde bäst genom att markera med ett kryss på den 

okodade linjen. Vid analysen mättes sedan krysset ut med linjal där 0mm innebär lindrigt 

skadad/ej brådskande och 100mm betyder livshotande/mycket brådskande. Den okodade 

linjen användes för att respondenterna inte skulle få hjälp av ett fördefinierat svar (Polit & 

Beck, 2004). Ett antal följdfrågor ställdes där respondenten fick rangordna sina svarsalternativ 

från 1-5 alt 1-6 beroende på antalet svarsalternativ (Polit & Beck, 2004, s. 352-353). Siffran 1 

rangordnades som viktigast och varje siffra kunde bara användas en gång per fråga. I 

resultatdelen (figur 2), är dock rangordningen omvänd och siffran 6 innebär viktigast då 

resultatet presenteras i ett stapeldiagram. Utöver detta ställdes ett antal frågor om ålder, 

tjänsgöringsår, vidareutbildning m.m.  

Validitet 

Då denna enkät var utvecklad av oss själva genomförde vi en pilotstudie där ett antal 

ambulanssjuksköterskor, skidpatrullörer och lärare på Mittuniversitetet med relevant 

bakgrund ombads att fylla i enkäten samt att lämna kommentarer om de tyckte att något var 

oklart, inte förstod frågorna eller hade andra synpunkter av vikt för utformningen av enkäten. 

Dessa synpunkter beaktades och vissa ändringar gjordes utifrån detta. Främst gällde 

ändringarna hur frågorna var formulerade. Utifrån denna pilotstudie anser vi att enkäten höll 

en god kvalitet. 

Procedur 

Personlig kontakt togs med chefen för opererande specialiteter (under vilken 

ambulanssjukvården sorterar) samt ansvariga för skidpatrullen på de skidanläggningar som är 

medlem i SLAO. De informerades om studiens syfte, om de ville delta i studien och ifall vi 

kunde få tillgång till adresslistor för personalen. Till samtliga inom ambulanssjukvården 

skickades enkäterna ut med post. Till skidpatrullörerna skickades eller lämnades enkäterna till 

                                                           
1 Se bilaga 1 
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ansvarig på orten för vidare befordran till personalen. Till samtliga enkäter bifogades 

svarskuvert. I förhoppning att höja svarsfrekvensen skickades efter tio dagar en första 

påminnelse till samtlig personal på ambulansen via mail. Samtliga kontaktpersoner på 

skidanläggningarna kontaktades per telefon med en förfrågan om enkäterna kommit fram och 

en önskan om de ville påminna sin personal att fylla i enkäten.  

Uppdelning av respondenterna 

I alla resultatanalyser utom en har respondenterna presenterats uppdelat i 5 olika 

yrkesgrupper: skidpatrullörer, ambulanssjukvårdare, grundutbildad ssk, ambulans ssk och ssk 

med annan vidareutbildning. Denna indelning valdes då utbildningarna skiljer sig mellan 

yrkesgrupperna, från 2 veckor till minst 4 år. Sjuksköterskorna har samma grundutbildning 

men beroende på eventuell vidareutbildning har denna yrkeskategori olika teoretiska 

kunskaper gällande trauma och kinetik. Sjuksköterskorna med specialistutbildning i 

ambulanssjukvård berör detta i störst grad. Ambulanssjukvårdarna har mindre teoretisk 

utbildning än sjuksköterskorna men har oftast lång yrkeserfarenhet, i denna studie var 

medelvärdet 26 år. I analysen av ”orsaken till bedömning av allvarlighetsgraden i 

patientfallet” (figur 2) har respondenterna delats upp i två grupper, skidpatrullörer och 

ambulanspersonal. Vid bedömning av trauman arbetar ambulanspersonalen likvärdigt efter 

förbestämda riktlinjer enligt PHTLS-konceptet (Lennquist, 2007 s. 24). Då 93 % av 

respondenterna inom ambulansen har gått PHTLS har dessa yrkesgrupper slagits ihop till en 

grupp. 

Dataanalys  

Enkätsvaren lades in i det statistiska analysprogrammet IBM SPSS Statistics 20 där alla 

resultatanalyserna sedan gjordes. I två fall undersöktes det om någon signifikans fanns mellan 

grupperna. Variansanalysen one-way ANOVA användes vid analysen då antalet grupper som 

jämfördes var 5 stycken (Polit & Beck, 2004, s. 489-491). Mann-Whitney U test användes i 

det andra fallet då två grupper jämfördes utifrån variabler på en ordinalskala (Polit & Beck, 

2004, s. 488-489). För att signifikans skulle uppnås behövde värdet understiga p=0,05 i båda 

testen. 

Etiska överväganden 

Ingen del i studien kom att beröra någon patient utan enbart personal inom ambulansen och 

skidpatrullen. Deltagandet var frivilligt och svaren behandlades konfidentiellt. Efter kontakt 

med etiska kommitténs lokala kontor konstaterades att ingen etisk prövning var nödvändig.  
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Resultat 

Respondenterna 

Totalt skickades 205 enkäter ut till ambulansen (120 st) och skidpatrullörer (85 st.) i 

Jämtlands län. Totalt besvarades 120 stycken vilket har gett en svarsfrekvens på 58 % där 

n=120. En enkät hade fyllts i på ett sådant sätt att den togs bort då den inte kunde klassificeras 

n=119. Fördelningen mellan de olika yrkesgrupperna hos respondenterna är enligt följande: 

Av respondenterna är 43.7 % aktiva inom skidpatrullen och 56,3 % arbetar inom 

ambulanssjukvården. Inom samtliga yrkesgrupper var det fler män än kvinnor som arbetade, 

24 % kvinnor och 76 % män. Medelåldern hos samtliga yrkesgrupper var 39,4 år där 

ambulanssjuksköterskorna var yngst med medelåldern 34,4 år och ambulanssjukvårdarna var 

äldst med 49,4 år. Medianvärdet för samtliga respondenters verksamma år inom skidpatrull 

eller ambulanssjukvården var nio år medan medelvärdet var 12.4 år. Ingen av 

sjuksköterskorna (n=51) hade arbetat mindre än fyra år som sjuksköterska med ett medelvärde 

på 10,9 år sedan grundutbildningen. Hos skidpatrullen (n=52) fanns två som varit anställda ett 

år eller mindre, och för ambulanssjukvårdarna n=16 hade ingen arbetat mindre än tretton år.  

Regionsfördelning ambulanspersonal 

Ambulanssjukvården i Jämtland är indelad i tre regioner, norr, mitt och syd. Utöver dessa 

regioner finns en personalpool/resursenhet som kan tjänstgöra på samtliga stationer vid 

behov. Svarsfrekvensen fördelade sig enligt tabell 1. 

Tabell 1: Svarsfrekvens ambulanspersonal 
Region norr Region mitt Region syd Resursenheten 

21 % (14 st) 25 % (17 st) 36 % (24 st) 18 % (12 st) 

 

Regionsfördelning skidpatrull 

År 2013 finns det 13 st skidanläggningar i Jämtland/Härjedalen med medlemskap i SLAO och 

med utbildade skidpatrullörer. Svarsfrekvensen från dessa anläggningar fördelades enligt 

tabell 2. 

Tabell 2: Svarsfrekvens skidpatrull 
Björnrike Funäsdalen Kappruet Klövsjö Lofsdalen Ramundberget Åre 

6 % (3 st) 6 % (3 st) 2 % (1 st) 2 % (1 st) 4 % (2 st) 6 % (3 st) 74 % (39 st) 

 



 

PHTLS-utbildning.  

Inom ambulanssjukvården är PHTLS obligatorisk vilket den ej är för skidpatrullörer. En av 

skidpatrullörerna har gått PHTLS

1. visar utbildningsstatusen för samtliga yrkesgrupper

Figur 1: PHTLS-utbildning

 

Medelbedömning av allvarligheten i 

I det fiktiva patientfallet var det samman

allvarlighetsgraden. Den yrkesgrupp som angav det högsta respektive lägsta värdet var 

skidpatrullör och sjuksköterskor

Tabell 3: Bedömning, allvarlighetsgrad

Yrkesgrupp Skidpatrullör

(n=52) 

Bedömning 76,6 

Standard-

avvikelse 

12,2 

Signifikans 

(ANOVA)  

0,695 

Enligt VAS-skala där 0= lindrigt skadad/ej brå

Sjuksköterska med annan specialistutb. (n=8)

Sjuksköterska med specialistutb. i amb.sjukvård, 
(n=27)

Grundutb. sjuksköterska (n=16)

Amb.sjukvårdare (n=16)

Skidpatrullör (n=52)
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Inom ambulanssjukvården är PHTLS obligatorisk vilket den ej är för skidpatrullörer. En av 

TLS men är också verksam som sjuksköterska i ambulans.  Figur 

visar utbildningsstatusen för samtliga yrkesgrupper. 

allvarligheten i patientfallet 

var det sammanlagda medelvärdet 74,1 vid 

. Den yrkesgrupp som angav det högsta respektive lägsta värdet var 

och sjuksköterskor med annan specialistutbildning (Se tabell 3

: Bedömning, allvarlighetsgrad 

Skidpatrullörer Amb.sjukvårdare 

(n=16) 

Grundutb. 

sjuksköterska 

(n=16) 

Ssk.spec.utb i 

amb.sjukv.

(n=27)

76,4 74,4 73,4

19,8 12,8 16,4

      

skala där 0= lindrigt skadad/ej brådskande och 100 livshotande/mycket brådskande

88%

93%

94%

94%

2% 92%

Sjuksköterska med annan specialistutb. (n=8)

Sjuksköterska med specialistutb. i amb.sjukvård, 

Grundutb. sjuksköterska (n=16)

Amb.sjukvårdare (n=16)

Skidpatrullör (n=52)

Ja Nej Bortfall

Inom ambulanssjukvården är PHTLS obligatorisk vilket den ej är för skidpatrullörer. En av 

om sjuksköterska i ambulans.  Figur 

 

vid bedömningen av 

. Den yrkesgrupp som angav det högsta respektive lägsta värdet var 

3). 

Ssk.spec.utb i 

amb.sjukv. 

(n=27) 

Ssk annan 

spec.utb. 

(n=8) 

73,4 69,6 

16,4 13,6 

  

dskande och 100 livshotande/mycket brådskande 

12%

7%

6%

6%

6%
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Orsak till bedömningen av allvarlighetsgrad i patientfallet 

 

Yttre förhållanden 

Samtliga yrkesgrupper ansåg att hastigheten vid kollisionsögonblicket och huruvida det tog 

tvärt stopp eller det fanns en retardationssträcka var den viktigaste informationen att få från 

skadeplatsen. Samtliga yrkesgrupper bedömde också information om temperatur och 

vindförhållanden på skadeplatsen som mindre viktig.  

Utrustning 

Respondenterna ombads svara på vilken utrustning som hade störst respektive minst inverkan 

på hur de hade bedömt allvarlighetsgraden i det fiktiva patientfallet (se bilaga 1). Samtliga 

yrkesgrupper ansåg att hjälm var den viktigaste skyddsutrustningen följt av ryggskydd. 

Skidpatrullörer och ambulanssjukvårdare angav ”har utrustningens säkerhetsmekanism 

fungerat” medan övriga yrkeskategorier vill veta vilken utrustning personen färdats på som 

tredje viktigaste informationen. Ålder på utrustningen värderar samtliga som mindre viktigt.  

Misstänkta skador  

Utifrån de statiska förutsättningarna som fanns i patientfallet svarade respondenterna på vilka 

skador de ansåg ligga bakom den bedömning de hade gjort. Två skador skilde sig signifikant 

mellan skidpatrullörer och ambulanspersonal vid bedömningen. Skidpatrullörerna ansåg att 

”misstanke om ryggskada” var viktigare än vad ambulanspersonalen ansåg (p=0,002). 

Ambulanspersonalen bedömde ”misstanke om skada på bröstkorg och buk” som viktigare än 

skidpatrullörerna (p=0,023). I övriga orsaker till bedömning av allvarlighetsgraden i 

patientfallet uppvisades inga signifikanta skillnader mellan grupperna (se figur 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figur 2: Medicinsk orsak till bedömning av patientfallet.

Figuren visar medianvärdet hos skidpatrullörerna och ambulanspersonalen till varför de bed
allvarlighetsgraden i patientfallet som de gjort. 1 är den minst viktigaste orsaken och 6 är den viktigaste 

orsaken. 

 

Val av vårdinstans 

Majoriteten av respondenterna valde Östersunds sjukhus som lämplig vårdinstans. 

Ambulanssjukvårdare och grundutbild

röntgen som en lämplig vårdinstans. 3

Ambulanssjuksköterskorna och 1

hälsocentral med röntgen som lämplig vårdenh

12,5 % av sjuksköterskor med annan specialistutbildning

och 6 % av skidpatrullörerna ansåg sig inte ha tillräcklig kunskap rörande 

göra en bedömning (se fig. 3).
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Figur 2: Medicinsk orsak till bedömning av patientfallet. 

Figuren visar medianvärdet hos skidpatrullörerna och ambulanspersonalen till varför de bed
allvarlighetsgraden i patientfallet som de gjort. 1 är den minst viktigaste orsaken och 6 är den viktigaste 

Majoriteten av respondenterna valde Östersunds sjukhus som lämplig vårdinstans. 

Ambulanssjukvårdare och grundutbildade sjuksköterskor valde helt bort hälsocentral med 

röntgen som en lämplig vårdinstans. 34 % av skidpatrullörerna, 11 % av 

och 13 % av sjuksköterskor med annan specialistutbildning valde 

hälsocentral med röntgen som lämplig vårdenhet. 

% av sjuksköterskor med annan specialistutbildning, 4 % av ambulanssjuksköterskorna 

% av skidpatrullörerna ansåg sig inte ha tillräcklig kunskap rörande 

(se fig. 3). 

Ambulanspersonal

Yrke

 

Figuren visar medianvärdet hos skidpatrullörerna och ambulanspersonalen till varför de bedömt 
allvarlighetsgraden i patientfallet som de gjort. 1 är den minst viktigaste orsaken och 6 är den viktigaste 

Majoriteten av respondenterna valde Östersunds sjukhus som lämplig vårdinstans. 

ade sjuksköterskor valde helt bort hälsocentral med 

% av skidpatrullörerna, 11 % av 

med annan specialistutbildning valde 

% av ambulanssjuksköterskorna 

% av skidpatrullörerna ansåg sig inte ha tillräcklig kunskap rörande detta för att kunna 
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Figur 3: Val av vårdinstans 

 

Kommunikation 

Alla grupperna ansåg att det viktigaste vid 

ambulanspersonal var att informationen som 

information som möjligt skulle

givare och mottagare vid informationsutbytet. Ambulanssjukvårdaren och sjuksköterska med 

annan specialistutbildning ansåg

tredje viktigast medan de andra yrkes

av förståelsen för varandras arbetssituation och

grupperna fördelat på tredje och fjärde plats förutom hos ambulanssjukvårdarna som tycker 

att förståelsen för varandras arbetssituation är minst viktigt.

Helhetsbedömning av olyckan vid överrapportering

De tre grupperna med sjuksköterskor tyckte

skidpatrullören var den skadades hastighet vid fallet och om den sk

genom kollision eller gled/tumlade utan kollision. Skidpatrullörerna och 

ambulanssjukvårdarna ansåg denna information vara näst viktigast efter att fått delge/ta emot 

Sjuksköterska med annan 
specialistutb. (n=8)

Sjuksköterska med specialistutb. i 
amb.sjukvård, (n=27)

Grundutb. sjuksköterska (n=16)

Amb.sjukvårdare (n=16)

Skidpatrullör (n=52)

Bortfall

Anser mig inte ha nog mycket kunskap rörande detta för att kunna göra en bedömning

Direkt till Östersunds sjukhus

Närmaste hälsocentral med möjlighet till röntgen

Om patienten vill åka hem går detta bra så länge hon kan övervakas av anhörig
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att det viktigaste vid överrapportering av skadad från

att informationen som gavs var saklig och korrekt

information som möjligt skulle kunna föras vidare. Som näst viktigast att det fanns

givare och mottagare vid informationsutbytet. Ambulanssjukvårdaren och sjuksköterska med 

annan specialistutbildning ansåg att lugn och avstressad miljö där överrapporteringen sker var

n de andra yrkesgrupperna tyckte att detta var minst viktigt. Rangordning 

av förståelsen för varandras arbetssituation och kroppsspråk/ögonkontakt skilde

grupperna fördelat på tredje och fjärde plats förutom hos ambulanssjukvårdarna som tycker 

ör varandras arbetssituation är minst viktigt. 

Helhetsbedömning av olyckan vid överrapportering 

pperna med sjuksköterskor tyckte att den viktigaste informationen att ta emot från 

den skadades hastighet vid fallet och om den skadade stannade tvärt 

genom kollision eller gled/tumlade utan kollision. Skidpatrullörerna och 

ambulanssjukvårdarna ansåg denna information vara näst viktigast efter att fått delge/ta emot 

6%

12,50%

4%

6%

75%

85%

100%

94%

60%

13%

11%

34%

Anser mig inte ha nog mycket kunskap rörande detta för att kunna göra en bedömning

Direkt till Östersunds sjukhus

Närmaste hälsocentral med möjlighet till röntgen

Om patienten vill åka hem går detta bra så länge hon kan övervakas av anhörig
 

från skidpatrullör till 

saklig och korrekt, för att så mycket 

t viktigast att det fanns en aktiv 

givare och mottagare vid informationsutbytet. Ambulanssjukvårdaren och sjuksköterska med 

där överrapporteringen sker var 

minst viktigt. Rangordning 

kroppsspråk/ögonkontakt skilde sig mellan 

grupperna fördelat på tredje och fjärde plats förutom hos ambulanssjukvårdarna som tycker 

att den viktigaste informationen att ta emot från 

adade stannade tvärt 

genom kollision eller gled/tumlade utan kollision. Skidpatrullörerna och 

ambulanssjukvårdarna ansåg denna information vara näst viktigast efter att fått delge/ta emot 

Anser mig inte ha nog mycket kunskap rörande detta för att kunna göra en bedömning

Om patienten vill åka hem går detta bra så länge hon kan övervakas av anhörig
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information om vilka skador som misstänks tillsammans med puls och andningsfrekvens vilka 

de ansåg vara viktigast. För sjuksköterskorna kommer detta på tredje plats. 

Sjuksköterskegrupperna har rangordnat vad som orsakade olyckan och vad som hände i 

skadeögonblicket som nummer två medan skidpatrull och ambulanssjukvårdarna rankat detta 

som nummer tre. Information om var olyckan skett/terrängen på skadeplats samt vilken 

utrustning/skyddsutrustning den skadade använt låg blandat på fjärde och femte plats hos 

grupperna. Temperatur och vind på skadeplatsen anser alla grupper vara minst viktig 

information att delge/ta emot.  

Resultatdiskussion 
Det patientfall som respondenterna ombads bedöma innehåller ett antal parametrar som var 

viktiga att ta hänsyn till vid ett omhändertagande. Några av dessa var medvetet obestämda 

medan andra var bestämda. Patienten talade ett språk som få inom ambulans och skidpatrull 

behärskar. Hennes vitalparametrar är strax under de värden som enligt RETTS skulle bedömt 

henne status som kritisk (Widgren, Nilsson, & Örtenwall, 2009). Bedömningen gjordes enligt 

en VAS skala 0-100 där 100 angav livshotande/mycket brådskande och 0 angav lindrigt 

skadad/ej brådskande. Medelvärdet hos samtliga respondenter gav ett svar på 74.1. Den 

största spridningen fanns hos gruppen ambulanssjukvårdare och den minsta hos gruppen 

skidpatrullörer.  Då ingen signifikans har kunnat påvisas går det inte att dra några direkta 

slutsatser av detta. Gruppen ambulanssjukvårdare är den grupp som har varit yrkesverksam 

inom området under längst tid, varför man kan misstänka att man dragit paralleller med egna 

erfarenheter från traumaomhändertagande och svarat utifrån hur det har varit i dessa fallen. I 

en Kanadensisk studie från 2012 jämförde man utbildningarna inom ambulansen EMS och 

EMT med utbildningen för skidpatrullörer, OEC-T. Man fann här stora skillnader i kunnande 

mellan de olika grupperna, främst avseende tekniska färdigheter vid traumaomhändertagande. 

Skidpatrullen, OEC-T, låg långt fram vad gällde färdigheter vid just traumaomhändertagande, 

men hade även stor kunskap kring medicinska sjukdomar (Constance, Auerbach, & Johe, 

2012). Då skidpatrullens utbildning är uppbyggd enligt ett systematiskt omhändertagande där 

utgångsläget är låga medicinska förkunskaper kan vi anta att den låga spridningen beror på 

just ett systematiskt agerande och strikta riktlinjer.  

Det finns ett samband mellan överlevnad och hur patienten blir bedömd initialt. Utifrån de 

givna förutsättningarna sätter väder och vind stopp för en fullständig undersökning av 

patienter som förolyckas i skidsystem. Vårdutföraren väljer därför ofta en högre prioritering 

utifrån de förutsättningar som är mätbara (McCowan, et al., 2006). 
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En traumaundersökning skall vara snabb och systematisk och resultatet skall vara baserat på 

vitalparametrar samt helkroppsundersökning där man utvärderar de fynd man har gjort. Inom 

trauma sjukvården talar man om ”the golden hour”, vilket enklast beskrivs som den första 

timmen efter olyckan, där eventuella inre skador kan visa sig (Jameel, Rasheed, Theophilus, 

Bedaysie, & Williams, 1997). Då flera aktörer är inblandade i vårdkedjan är det av största vikt 

att man tidigt upptäcker de skador som inte kan stabiliseras på plats exempelvis en inre 

blödning i bukhålan. Detta för att undvika fördröjningar i vårdkedjan. Ambulanspersonalen 

bedömde misstanke om skada på buk och bröstkorg signifikant högre (p=0,023) än 

skidpatrullörerna vid bedömningen av allvarlighetsgraden av patientfallet. Skidpatrullörerna i 

sin tur bedömde misstanke om ryggskada signifikant högre (p=0,002) än ambulanspersonalen. 

För att undvika underprioriteringar är det viktigt att fokus läggs på systematiska 

undersökningar enligt strikta kriterier. Att falla tillbaka på tidigare erfarenheter liknande 

patientfall, situationer har visat sig innebära risker för undertriagering vilket i sin tur kan leda 

till onödiga komplikationer för patienten (Lansink et. al., 2014). 

Inom ambulanssjukvården sker en stor mängd utbyte av information dagligen. För att hålla en 

hög patientsäkerhet så är det viktigt att den information som ges initialt är saklig och korrekt. 

Samt att givare och mottagare är beredda att ge, ta emot och fråga efter ytterligare 

information. En lugn och avstressad miljö vid avrapporteringen är självklart viktig, men ofta 

svår att få tillgång till. Tidigare studier visar på vikten av tidig och korrekt dokumentation då 

man har sett att uppemot 70 % av den information som initialt getts har försvunnit under 

vårdkedjan (Evans, o.a., 2009). Lämpligen sker all rapportering efter tydliga riktlinjer och 

med exempelvis metodik enligt SBAR. SBAR står för Situation, vad problemet är, anledning 

till kontakt. SBAR Bakgrund, kortfattad och relevant historik för att skapa en helhetsbild av 

patientens tillstånd fram tills nu. SBAR Aktuellt tillstånd, vilken status har patienten nu, vad 

är din bedömning? SBAR Rekommendation, hur rekommenderar du att vi går vidare. 

Bekräftelse på kommunikation (Tews M., 2012). 

De tre grupperna med sjuksköterskor ansåg att den viktigaste informationen att få gällande 

olyckan var hastigheten i kollisionsögonblicket samt huruvida det blev ett tvärt stopp eller en 

retardation av hastigheten innan stoppet. Vid olyckor är det av stor vikt att tidigt bilda sig en 

uppfattning om vilken kinetisk energi som har utlösts för att kunna få en uppfattning om vilka 

skador som kan vara aktuella (Jameel et. al., 1997). Skidpatrullörer och ambulanssjukvårdare 

anser att presentera vilka skador som har upptäckts var den viktigaste informationen att få 

samt delge. Sjuksköterskor, med eller utan specialistutbildning är legitimerad personal och har 
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ett större ansvar för patientens vård. För dessa är det av stor vikt att själva undersöka patienten 

för att kunna stå för de fynd som har gjorts. Utifrån PHTLS-konceptet baserar man också 

behandlingen initialt på dessa fynd. Vi tror att det kan vara en av anledningarna till att 

sjuksköterskorna inte rankat den frågan lika högt. 

 Information om var olyckan skett, terrängen på skadeplats samt vilken 

utrustning/skyddsutrustning den skadade burit ansåg samtliga grupper vara mindre viktigt. 

Temperatur och vind på skadeplatsen ansåg alla grupper vara minst viktig information att 

delge/ta emot. När du övertar en patient utan att ha sett skadeplatsen måste du själv kunna 

bilda dig en uppfattning om hur det har sett ut. Viktigt är att den information som ges är saklig 

och korrekt samt fri från värderingar. En kollision med ett träd kan innebära ett förhållandevis 

mjukt stopp likaväl som ett hårt och tvärt stopp.  

PHTLS är en konceptutbildning framtagen för ett systematiskt omhändertagande av 

traumapatienter. Utbildningen bygger på att tidigt upptäcka livshotande tillstånd samt att häva 

dessa (Jameel et.al., 1997). Inom ambulanssjukvården betraktades utbildningen som 

obligatorisk. Dock hålls inte utbildningarna kontinuerligt vilket kan vara en förklaring till att 

ca 7 % av personalen inom ambulanssjukvården inte har gått PHTLS. Utbildningen är inte 

obligatorisk för skidpatrullörer. En skidpatrullör har gått utbildningen men har också uppgett 

sig arbeta inom ambulanssjukvården. 

Samtliga respondenter ansåg att hastigheten och huruvida det fanns en retardationssträcka 

eller om det tog tvärt stopp var den viktigaste informationen gällande de yttre förhållandena.  

Samtliga respondenter ansåg att hjälm, följt av ryggskydd är den viktigaste 

skyddsutrustningen, Vilken typ av utrustning personen färdades på tyckte man också var en 

viktig faktor.  

Vid skidåkning anses hjälm vara den enskilt viktigaste skyddsutrustningen för att förebygga 

traumatiska skallskador och dödsfall. Tillsammans med ryggskydd får skidåkaren även ett 

förbättrat skydd mot skador som kan leda till invaliditet (Ackery, Hagel, Provvidenza, & 

Tator, 2007; Russel, Christie, & Brent E, 2010). Skallskador är också den typ av skada inom 

skidområden som oftast leder till döden (McCowan, et al., 2006). Samtliga respondenter anser 

att utrustningens ålder är den minst viktiga faktorn att ta hänsyn till. 
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Vid en sekundär bedömning av skidrelaterade olyckor kan utrustningens skick och funktion 

hos säkerhetsmekanism vara av intresse för att bedöma kinetisk energi. Vilken typ av 

utrustning personen färdats på skall även beaktas (Russel, Christie, & Brent E, 2010). 

Majoriteten av respondenterna inom samtliga grupper svarade Östersunds sjukhus som 

lämplig vårdnivå. Ca 35 % av skidpatrullörerna valde hälsocentral med möjlighet till röntgen 

som lämplig vårdnivå. I fallet framgick det inte var olyckan skedde och inte heller vilket 

transportsätt som är lämpligt. Att man väljer att ta en patient till en hälsocentral för att få hjälp 

med stabilisering och eventuellt högre medicinsk kompetens kan vara riktigt om man befinner 

sig långt ifrån en akutmottagning med traumakompetens (McCowan et al.,2006). Med de 

avstånd som finns inom Jämtlands län är det inte ovanligt med akuta och subakuta transporter 

på 25 mil eller mer. Att patienten då är väl stabiliserad, torr och optimalt smärtlindrad, vilket 

lämpligen sker inomhus och inte i snö och blåst, anser vi vara god vård. Samtidigt är det en 

balansgång då värdefull tid för en traumapatient kan spillas vid ett stopp på en hälsocentral i 

stället för direkttransport till sjukhus där resurser för akut kirurgi finns. 

Samtliga grupper tyckte att det var viktigast att den information som gavs var saklig och 

korrekt. Som näst viktigast att det fanns en aktiv givare och mottagare. Ambulanssjukvårdare 

och sjuksköterska med annan specialistutbildning ansåg att en lugn och avstressad miljö vid 

överrapporteringen är viktig medan de övriga grupperna ansåg detta vara minst viktigt. 

Ögonkontakt och kroppsspråk samt förståelse för varandras arbetssituation uppfattade 

samtliga grupper vara mindre viktigt.  

Metoddiskussion 

Det geografiska urvalet av respondenter var Jämtland och Härjedalen, då det finns ett antal 

stora skidanläggningar som genererar ett stort antal skid- och snowboard olyckor. 

Ambulanssjukvården i Jämtlands län hämtar vintertid många patienter från 

skidanläggningarna och därmed sker många överrapporteringar mellan skidpatrullörer och 

ambulanspersonal. Detta urval begränsar generaliserbarheten till skidolyckor i Sverige och i 

viss mån till Skandinavien.  

Fördelningen gällande ålder inom samtliga grupper är 39,4 år där ambulanssjuksköterskorna 

var den yngsta yrkesgruppen 34,4 år och ambulanssjukvårdarna den äldsta med 49,4 år. 

Medelvärdet för antalet yrkesverksamma år inom samtliga grupper var 12,4 år. Utifrån detta 

tror vi oss ha speglat verksamheterna, ambulanssjukvård och skidpatrullörer, utifrån 

åldersfördelningen inom dessa områden.  
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Fördelningen män/kvinnor inom ambulansen var 42 % kvinnor och 58 % män. Inom 

skidpatrullen var fördelningen 18 % kvinnor och 82 % män. Detta speglar den bild av 

verksamheterna som vi hade sedan tidigare.  

Regionsfördelningen för ambulanssjukvården fördelade sig jämnt avseende antal stationer 

inom varje område. Vad gällde skidpatrullörer så var Åre överrepresenterad med en 

tillhörighet på 74 %, övriga skidområden har ett medelvärde på 4,3 fördelat på sex 

skidområden. Detta speglade också storleken på de skidanläggningar där skidpatrullörer var 

verksamma.  

Att generalisera ett resultat är alltid en risk då ett representativt urval aldrig kan garanteras, 

det gäller att minska riskerna så mycket det går (Polit & Beck, 2004, s. 291).  Trots den 

begränsade omfattningen på studien, med en svarsfrekvens på 58 %, tror sig författarna ha 

fångat ett representativt urval vad gäller åldersfördelning, kön och fördelning över länet 

utifrån de yrkesgrupper vi har undersökt.  

Bortfallet i studien var totalt 42 %. För skidpatrullen var bortfallet 39 % och för ambulansen 

44 %. Utifrån de anställningslistor vi fick tillgång till framgick inte vilken anställning 

personalen hade varför ingen beräkning har kunnat göras för de separata grupperna inom 

ambulansen. Det bortfall som skett kan bero på varierande orsaker. En orsak kan vara att ett 

stort antal enkäter skickas ut årligen, varför man valt att bortprioritera. Respondenterna kan ha 

ansett att de var för oerfarna eller för erfarna för att vilja besvara enkäten.  Om bortfallet är 

systematiskt och t.ex. de mest erfarna har valt att inte svara så kan det leda till att man har 

bedömt allvarlighetsgraden för högt, eller för lågt vilket i sin tur kan leda till bias.  

En enkät valdes som instrument för den här undersökningen eftersom författarna tidigt insåg 

hur lite forskning det fanns inom området och ville med detta instrument skapa en översikt 

över forskningsläget. Utformningen av enkäten har diskuterats och omarbetats, vi är nöjda 

med dess design. Dock framgick när svaren behandlades att förklaringar till varför man svarat 

på ett visst sätt borde ha efterfrågats. Att enkäten begränsades enbart till skidpatrullen och inte 

t.ex. fjällräddningen, sjöräddningen eller någon annan grupp som jobbar på liknande vis 

gentemot ambulanssjukvården berodde på den kunskap författarna initialt hade om mängden 

omhändertagande av just detta fiktiva typfall. Dessa organisationer är dessutom 

frivilligorganisationer med olika nivåer på sina sjukvårdsutbildningar. Nackdelen med detta 

förfaringssätt var dock att vi begränsade oss till just skidrelaterade skador även om det fiktiva 

patientfallet likaväl hade kunnat röra exempelvis sjöräddningen. Antalet enkäter som 



19 
 

returnerades hade säkerligen kunnat bli fler men det var svårt att hinna med ett andra utskick 

av enkäter med påminnelse till skidanläggningarna då många stänger i slutet av april. Det var 

inte heller aktuellt att skicka ut personliga brev till skidpatrullörerna så som gjordes till 

ambulanspersonalen då många har sin folkbokföringsadress någon annanstans än på 

respektive skidort. Då vi också vet att ett stort antal enkäter skickas ut varje år till dessa 

grupper ansåg vi att en påminnelse även skulle kunna vara kontraproduktiv då den möjligen 

inte skulle besvaras med samma seriositet och motivation. 

Då forskningsläget behandlades, där ambulanspersonal har tagit över en patient från en extern 

vårdgivare i vårt fall skidpatrullen, framgick att forskningen var mycket begränsad inom just 

detta område. När sökningar gjorts i databaserna har en kanadensisk artikel som specifikt 

behandlar överrapportering mellan skidpatrull och ambulans hittats. Det bör dock beaktas att 

det finns skillnader i utbildning mellan dels ambulanspersonal och dels skidpatrullörer i 

Sverige och exempelvis Kanada. Några artiklar har hittats genom referenser från tidigare 

forskning och ytterligare några har sökts via sökmotorn google. 

Vid analys av enkätens patientfall eftersöktes om det var någon signifikans mellan 

yrkesgrupperna. De olika gruppernas jämfördes med one-way ANOVA för att se om någon 

signifikans mellan grupperna fanns. ANOVA används då det var fem gruppers medelvärde 

som skulle jämföras (Polit & Beck, 2004, s. 489). Statistisk skillnad mellan yrkesgrupperna 

påvisades när orsaken till allvarlighetsgraden i patientfallet bedömdes. Det som skilde sig åt i 

denna analys förutom signifikansen var att de fyra yrkesgrupperna inom ambulansen slogs 

ihop till en. Det gjordes då vi ansåg att vid bedömning av traumafall ska ambulanspersonalen 

arbeta likvärdigt genom strikta riktlinjer utifrån den traumautbildning (PHTLS) som de har 

som gemensam faktor.  Att ambulanspersonalen var uppdelad i fyra grupper i resten av 

analyserna beror på det syfte som fanns med denna uppsats. Utifrån det aktuella 

forskningsläget gällande samarbetet och bedömningar mellan olika vårdutförare med stor 

spridning i sin utbildning, tycker vi att vidare forskning är nödvändig för att höja 

patientsäkerheten. 

Sammanfattning 
Det fanns ingen signifikant skillnad mellan yrkesgrupperna gällande bedömning av 

allvarlighetsgraden hos en skadad i ett fiktivt patientfall. Vid orsak till bedömning av 

allvarlighetsgraden i patientfallet fanns signifikant skillnad mellan skidpatrullörer och 

ambulanspersonal. Skidpatrullörerna tyckte att misstanke om ryggskada var signifikant 
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viktigare än ambulanspersonalen som i sin tur ansåg att misstanke om skada på bröstkorg och 

buk som signifikant viktigare i bedömningen än skidpatrullörerna. Vid överrapportering av 

patient menade skidpatrullörer och ambulanssjukvårdare att den viktigaste informationen att 

ge/få var vilka skador som misstänktes, sjuksköterskorna tyckte att information om patientens 

hastighet vid fallet samt om någon kollision skett var viktigast att få veta. 

Delar av resultatet från denna studie kommer att användas vid utbildningen av kommande 

skidpatrullörer samt de som går repetitionsutbildningen. Detta är förankrat hos SLAO och 

kommer främst belysa hur viktig överrapporteringen är mellan skidpatrullörer och 

ambulanspersonalen för att så mycket information om olyckans ska kunna föras vidare.  
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Bilaga 1: Enkät 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kön       

�  Kvinna 
�  Man 

2. Din ålder 

�  20-29 år 
�  30-39 år 
�  40-49 år 
�  50-59 år 
�  60-65 år 

 

3. Yrkeskategori 

�  Skidpatrullör 
�  Ambulanssjukvårdare 

�  Grundutbildad sjuksköterska 

�  Sjuksköterska med specialistutbildning i ambulanssjukvård 

�  Sjuksköterska med annan specialistutbildning 

Denna enkät ligger som grund för en magisteruppsats i specialistutbildningen för 
ambulanssjuksköterskor vid Institutionen för Hälsovetenskap, Mittuniversitetet. Med 
uppsatsen vill vi undersöka olika prehospitala yrkesgruppers bedömning av ett 
patientfall och utifrån det bedömning av den fortsatta vårdnivån. Samt hur dessa 
yrkeskategorier värderar förfarandet i given och tagen rapport.              

Deltagandet är frivilligt och svaren behandlas konfidentiellt. Svara på alla frågor 

såvida den inte är adresserad till en specifik yrkeskategori. Vi värdesätter ditt 
deltagande och uppskattar att få dina svar återsända till oss så snart som möjligt. Vid 
frågor hör gärna av dig.  

Studerande: Anders Bendix  andersbendix@hotmail.com                            
Jakob Eiserman jakob_eiserman@hotmail.com 

Projektansvariga/Handledare: Martin Bäckström, universitetslektor & Bosse Ek, 
universitetsadjunkt 
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4. Hur många år har du arbetat som skidpatrullör eller på ambulansen? Du som är 

skidpatrullör räkna 1 vintersäsong som 1 år. Arbetar du som skidpatrullör på vintern och 

cykelpatrull på sommaren räknas det fortfarande bara som 1 år. 

 

5. Du som är sjuksköterska, hur länge har du varit sjuksköterska? 

 

6. Om du arbetar på ambulansen, ange var din huvudsakliga anställning är. 

�  Region norr 
�  Region mitt 
�  Region syd 
�  Resursenheten 

7. Om du arbetar som skidpatrullör, ange vilken skidort du är anställd på. 

�  Björnrike 
�  Bydalsfjällen 
�  Edsåsdalen 
�  Funäsdalsberget 
�  Kappruet 
�  Klövsjö 
�  Lofsdalen 
�  Ramundberget 
�  Trillevallen 
�  Tänndalen 
�  Tännäskröket 
�  Vemdalen 
�  Åre 

8. Har du gått PHTLS (Pre Hospital Trauma Life Support)? 

�  Ja 
�  Nej 
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9. Här följer ett patientfall som du ska bedöma allvarlighetsgraden på utifrån den 
information som ges.  

En rysk kvinna ca 40år har tappat kontrollen och kört ut i skogen. Kommunikationen består 
mest av kroppsspråk då hon nästan bara pratar ryska. Då hon försöker uttrycka sig på 
engelska har hon svårt att få fram de rätta orden. Hon ligger vid ett träd ca 7 meter ut i 
skogen, kvinnans spår på marken tyder på att hon kan ha slagit i minst 2 andra träd fram till 
den plats hon nu ligger på. Hon uppfattas alert och tycks vara stressad av situationen. Hon 
huttrar lätt, är lite blek i ansiktet och uppvisar tecken på smärta i höger ben.  

Vid helkroppsundersökningen (topp till tå) visar kvinnan tecken på måttlig smärta över 
bröstryggen. Området för smärtan är diffus. Den sträcker sig från vänster sida till höger sida 
av ryggen (flank till flank). Smärtan tycks vara ungefär densamma över hela området, 
eventuellt lite mer på vänster sida. Vid palpation (palpation = känna med händer eller fingrar 
för att upptäcka sjukliga förändringar) av höger ben har hon mycket ont mitt på låret, ingen 
felställning av benet kan ses. Utöver detta tycks hon inte ha ont på några fler ställen. 

Kvinnans puls är 100 slag/minut och regelbunden. Andningsfrekvensen är 28 andetag/minut. 

Ange din bedömning av fallet med ett kryss på nedanstående linje. 

Lindrigt skadad                                                                                                                           Livshotande                                            
Ej brådskande                                                                                                                             Mycket brådskande 

 

10. Här nedan följer information som eventuellt skulle göra fallbeskrivningen lättare att 
bedöma allvarlighetsgraden på. Rangordna informationen i fallande ordning med 1, 2, 
3, 4, 5 efter hur viktig du anser den vara (1 är viktigast och en siffra går bara att använd en 
gång).  

Temperatur och vind på skadeplatsen 

Hastighet vid fallögonblicket 

Hastighet vid kollisionsögonblicket 

Vid kollisionen tog det tvärt stopp eller fortsatte hon glida 

Finns det märken/skador på träden eller på kvinnans utrustning/kläder av 
kollisionen 
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11. Här nedan följer information om kvinnans eventuella utrustning. Rangordna 
informationen i fallande ordning med 1, 2, 3, 4, 5 efter hur viktig du anser den vara (1 är 
viktigast och en siffra går bara att använd en gång).  

 Använde hon hjälm 

 Använde hon ryggskydd 

Vad för utrustning har hon färdats på (alpina skidor, snowboard, längdskidor, 
cykel, moped, häst m.m.) 

Är utrustningen av äldre eller nyare årgång 

Har utrustningens eventuella säkerhetsmekanismer fungerat tillfredsställande 

 

 

12. Rangordna orsaken till att du har bedömt patienten som du gjort i fråga 9 av 
nedanstående alternativ. Numrera i fallande ordning 1, 2, 3, 4, 5, 6 (1 är viktigast och en 
siffra går bara att använd en gång).  

Misstanke om skallskada 

Misstanke om ryggskada 

Misstanke om skada på bröstkorg och buk 

Misstanke om skada på extremitet (arm, ben) 

Komplexiteten av knapphändig information och svårighet att få en fullständig 
helhetsbild 

Pulsfrekvens och andningsfrekvens 

 

13. Vilken vårdinstans bedömer du att den skadade kvinnan bör tas till? 

�  Om patienten vill åka hem går detta bra så länge hon kan övervakas av anhörig 
�  Närmaste hälsocentral med möjlighet till röntgen 
�  Direkt till Östersunds sjukhus 
�  Anser mig inte ha nog mycket kunskap rörande detta för att kunna göra en bedömning 
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Dessa två avslutande frågor gäller den generella överrapporteringen av skadad mellan 

skidpatrullör och ambulanspersonal, de har ingen koppling till ovanstående patientfall. 

 Vid olyckor på liftanläggningarna är det oftast skidpatrullen som möter och transporterar ner 
den skadade till ambulanspersonal om skadan så kräver. Skidpatrullören har då fått en 
helhetsbild av skadeplatsen och det är viktigt för det fortsatta vårdförloppet att viktig 
information om patient, skada och skadeplats förmedlas och tas emot genom bra 
kommunikation mellan skidpatrull och ambulanspersonal. 

 

14. Vad anser du är viktigast vid överrapportering av skadad mellan skidpatrullör och 
ambulanspersonal för att så mycket information som möjligt skall kunna föras vidare? 
Rangordna följande faktorer i fallande ordning med 1, 2, 3, 4, 5 efter hur viktig du anser 
den vara (1 är viktigast och en siffra går bara att använd en gång).  

Lugn och avstressad miljö där överrapportering sker 

Att den finns en aktiv givare och mottagare vid informationsutbytet 

Att informationen som ges är saklig och korrekt 

Kroppsspråk och ögonkontakt 

Förståelse för varandras arbetssituation                                                                                          

 

 

15. Viken av följande information tycker du är viktigast att förmedla/ta emot gällande 
patient och skadeplats för att kunna förmedla/göra en korrekt helhetsbedömning vid 
överrapportering mellan skidpatrullör och ambulanspersonal. Rangordna följande 
information i fallande ordning med 1, 2, 3, 4, 5, 6 efter hur viktig du anser den vara (1 är 
viktigast och en siffra går bara att använd en gång).  

Vilka skador som misstänkts tillsammans med puls och andningsfrekvens  

Vad som orsakade olyckan och vad som hände i skadeögonblicket 

Temperatur och vind på olycksplatsen 

Uppskattad hastighet vid fallet och om den skadade stannade tvärt genom 
kollision eller gled/tumladet utan kollision 

Var olyckan skett och hur terrängen ser ut på skadeplatsen 

Vilken utrustning och skyddsutrustning som den skadade använt  

  

 Vi tackar för din medverkan i vår studie! Anders Bendix & Jakob Eiserman 


